JE AL 132
IE

132
SINDS 1

888

DE

K R A NT D

Aalsmeer

www.meerbode.nl | 0297341900

R PAKT

!

ieuwe
eerbode
N M

A
JA

23 januari 2020

KORT NIEUWS:

Poging diefstal
bromﬁets

Aalsmeer - Op vrijdag 17 januari is getracht een bromfiets te stelen uit de Gloxiniastraat. De eigenaar had de
brommer neergezet bij het
gebouw van Ons Tweede
Thuis rond kwart over vier in
de middag. Toen de eigenaar
om negen uur ‘s avonds weer
weg wilde rijden, werden in
het contactslot twee schroeven ontdekt. Mogelijk zijn de
dieven gestoord tijdens de
poging de bromfiets te stelen. In ieder geval is de diefstal mislukt. De laatste maanden is er een toename te zien
in Aalsmeer en omliggende
gemeenten van diefstal van
brommers en snorfietsen. De
politie raadt eigenaren aan
om de bromfietsen dubbel
op slot te zetten!

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

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Ontwerp van ingenieur Sangster is toeristische attractie

Ruim 3.600 bezoekers
voor watertoren in 2019

om naar boven te klimmen uiteraard en om het akoestische experiment te beleven.
Tijdens het grootste vuurwerk in
belangstellenden en daarnaast het kader van ‘Vuur en Licht op
veel bezoekers uit de Europese het water’ stond de watertoren
en andere wereldlanden: De wa- centraal.
tertoren, naar ontwerp van ingenieur Sangster, is duidelijk een Vrijwilligers
Aalsmeerse toeristische attractie Aan S.B.W.A. zijn elf vrijwilligers
geworden!
verbonden, die telkenmale zorgen voor de bemanning tijdens
‘Horen in de Toren’
de activiteiten en alle zaken regeIn samenwerking met Cultuur- len, die te maken hebben met het
educatie Amstelland was er voor beheer en de exploitatie. De enbasisscholen het project ‘Horen tree en andere tarieven kunnen
in de Toren’. Vele groepen van de laag blijven, dankzij de jaarlijkse
basisscholen uit Aalsmeer en re- bijdragen van vele donateurs, zogio kwamen naar de watertoren wel particulieren als bedrijven.
toe om de geschiedenis en wer- Kijk voor meer informatie op:
king van de toren aan te horen, www.aalsmeer-watertoren.nl.

Aalsmeer - De Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer (S.B.W.A.)
heeft een prima jaar achter de rug. In 2019 mochten maar liefst
ruim 3.600 bezoekers geteld worden.
De meeste bezoekers gingen ook
naar boven om te genieten van
het weidse uitzicht. De bezoekers
bestonden uit belangstellenden,
die kwamen tijdens de openstellingstijden op de tweede en vierde zondagmiddag van de maand
en tijdens de zomermaanden iedere zondagmiddag. Belangstelling was er ook vanuit groepen,
die apart komen en na de uitleg
door een vrijwilliger de hele toren (binnen en boven) kwamen
bewonderen.
De bezoekers kwamen niet alleen uit Aalsmeer en verre regio, uit alle provincies kwamen

Gebrek aan vertrouwen in fractie

50% KORTING René Martijn niet meer
in Absoluut Aalsmeer

op de montage van onderdelen
in combinatie met een
onderhoudsbeurt A €42.50

Aalsmeer -“De fractie en het be- René Martijn met onmiddellijke
stuur van Absoluut Aalsmeer heb- ingang geen deel meer uitmaakt
ben beiden unaniem besloten dat van de fractie. De reden is dat

Zwarteweg 21 Aalsmeer
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GEEN KRANT?
0251-674433

Tel. 0297-59 11 22

René Martijn heeft aangegeven
geen vertrouwen meer te hebben
in de fractie. Absoluut Aalsmeer
betreurt dit, maar ziet geen andere mogelijkheid dan zijn vertrek uit de fractie”, aldus voorzitter Martijn Schok en fractievoorzitter Dick Kuin namens bestuur
en fractie in een kort en bondig
persbericht.

IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

Service

KIJK OP WERKENBIJLEVARHT.NL

Zelfstandig verder
Uiteraard is een reactie gevraagd
aan René Martijn. Ook hij geeft
een beknopte uitleg: “Vanaf heden zal ik geen deel meer uitmaken van de fractie Absoluut
Aalsmeer. De laatste twee jaar van
deze raadsperiode zal ik verder
gaan als zelfstandig raadslid. Gebrek aan vertrouwen in sommige
fractiegenoten hebben mij ertoe
bewogen deze stap te nemen.”
Een deel van de fractie Absoluut
Aalsmeer met in hun midden (met
bloemen en cadeau) René Martijn
afgelopen september tijdens de
Feestweek.

ADVERTEREN?

ZOEK JE EEN GAVE
LOGISTIEKE (BIJ)BAAN
IN DE BUURT?
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Kennismaken op 30 januari in bieb

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 26 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Dirk-Jan Horjus.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.H. Bonhofen 16.30u. met ds.
N.C. Smits. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm.
Collecte: Leprazending. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins, Viering Maaltijd
van de Heer.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Organist: H. van Noord. Om 10u.
Dienst in zorgcentrum met
dhr. E.R.H. Kramer.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Maarten Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Pieter-Jan

Start literaire leesclub

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

van der Wolf. Om 10u. Jeugddienst. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling in het Engels en
Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds.
C.J. Smits uit Purmerend, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Eucharistieviering in Kloosterhof. Zondag
om 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. koor en 14u. Poolse
dienst met Andrzej in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: Martina Liebler. Orgel: Toon Renssen. Lezingen: Maaike McCurdy en Lisette Visser-Moleman.
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. K.W. de Jong uit Woerden.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor.

Joris Mis in oecumenische viering trekt volle Karmelkerk.
Foto Raad van Kerken Aalsmeer

Aftrap jubileumjaar Doopsgezind kerkkoor

Sint Joris Mis in feestelijke
viering in Karmelkerk
Aalsmeer - Zondag 19 januari werd in een tot de laatste stoel
bezette Karmelkerk de Week van
Gebed voor de Eenheid van de
Christenen ingeluid met de gezongen Sint Joris Mis van Herman Finkers. Het Aalsmeerse
Doopsgezind kerkkoor onder leiding van dirigent Peter Veenhuizen was voor deze gelegenheid uitgebreid tot een oecumenisch koor met zangers uit diverse Aalsmeerse kerken. De grootse
uitvoering van de Sint Joris Mis in
deze oecumenische viering was
daarmee tevens de aftrap van
het jubileumjaar van het Doopsgezind kerkkoor dat in december
90 jaar bestaat. Sopraan Wilma
Schoenmaker en alt Paulien
Walch gaven met de Aalsmeerse
musici Wilma Broere (piano), Erica
de Ridder (fluit) en Quinten Bunschoten (cello) de Joris Mis een
extra dimensie aan deze feestelijke uitvoering.
Bijzondere viering
Vier keer per jaar organiseert de
Raad van Kerken in Aalsmeer een
bijzondere oecumenische viering
in afwisselend de Karmelkerk,
Doopsgezinde kerk en Open Hof
Kerk. Centraal in de dienst van 19

januari in de toepasselijk aangeklede Karmelkerk stond de tekst
uit Handelingen 27 en 28, waarin wordt vertelt over de schipbreuk die Paulus lijdt, waarna hij
met bijna driehonderd opvarenden aanspoelt en bijzonder vriendelijk ontvangen wordt op het eiland Malta. Dominee Mirjam Vermeij, voorganger van de Open
Hof Kerk, gaf de aanwezigen
mee: “In ontmoeting met vreemdelingen wordt duidelijk wat we
te bieden hebben: een luisterend
oor, een helpende hand, buitengewone vriendelijkheid. Dus: ontmoet eens een vreemdeling. En
wie weet ontmoet u dan de Mens
die de vriendelijkheid zelf is geweest, Jezus Christus, Gods zoon,
die midden onder ons heeft willen wonen.”
Onder de orgelklanken van Nico
van Geijlswijk werd de dienst beeindigd met het zingen van het
lied “Vreugde, vreugde, louter
vreugde” op de melodie van ‘Alle
Menschen werden Brüder’.
Na afloop werden de musici, gastzangers en koorleden in het Parochiehuis nog eens in de bloemetjes gezet en gingen er al stemmen op voor een nieuw oecumenisch zangproject.

Wens: Gratis concerten voor ouderen

Vivace uitverkozen voor
donatie van ING fonds
Aalsmeer - Van 22 januari tot
en met 12 februari kan heel Nederland stemmen op de initiatieven die zijn geselecteerd voor
de stemronde van ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland fonds. Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace is uitverkozen voor
een donatie van dit fonds. Vivace
heeft een donatie gevraagd om
gratis concerten voor ouderen in
Aalsmeer en Kudelstaart te organiseren. Help het vrouwenkoor
om deze donatie te ontvangen en
stem via: www.helpnederland-

vooruit.nl/doel/aalsmeers-vrouwenkoor-vivace. Als je gestemd
hebt, ontvang je een email om je
stem te bevestigen. ING gebruikt
de emailadressen van de stemmers alleen om hun stem te bevestigen, niet voor andere doeleinden! Heb je meer emailadressen? Met elk adres kun je één
keer stemmen. Kijk voor meer informatie over het fonds op: ing.
nl/nederlandfonds. Namens alle
dames van Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace: Bedankt voor uw/
jouw stem.

Kijken, kopen en verkopen

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 26 janu- een grootse vogelbeurs georgaari wordt van 10.00 tot 12.30 uur niseerd door Vogelvereniging
Aalsmeer in zaal De Baccara aan
de Baccarastraat 1 in Aalsmeer.
Iedere vogelliefhebber is welkom
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan- om vogels te kopen, te verkopen,
dag in gebouw Mendel, Zwar- te ruilen of rond te kijken en vrateweg 98. Op 27 januari om gen te stellen over vogels, voed20u. met br. Frank Ouweneel. sel en huisvesting. De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag komt kijken of kopen. Tevens main om de twee weken in Ont- ken bezoekers kans op een leuke
moetingsruimte Ons Twee- attentie met hun entreebewijs.
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op
4 februari om 20u. met Hoite Verkoop van eigen vogels is graSlagter over ‘Het getuigenis tis, zowel voor leden als bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorvan Christus in de Psalmen’.
ten vogels, zoals tropische vogels,
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver- kanaries en kromsnavels. Ook dizorgen voor Radio Aalsmeer verse soorten zaden en zaadwekelijks uitzendingen. Dins- mengsels en vogelkooien wordag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 den te koop aangeboden. Voor
inlichtingen: 06-10666878.
en ether 105.9.

Amstelland - Van 25 tot en met
31 januari vindt de tweede landelijke Week van de Leesclub plaats.
Doel van deze week is om het lezen te stimuleren en deelnemen
in een leesclub helpt daarbij. Bovendien is het een ideale gelegenheid om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. In
Amstelveen start in die week een
nieuwe literaire leesclub, op initiatief van Stichting Senia, de landelijke organisatie van leesclubs.
Senia werkt samen met Bibliotheek Amstelland. De informatieve oprichtingsbijeenkomst is op
donderdag 30 januari. Een me-

dewerker van Senia geeft dan uitleg over de werkwijze en de literatuurlijst. De bijeenkomst is geheel vrijblijvend, na de informatieronde en kennismaking met
andere belangstellenden kan ervoor gekozen worden om mee te
doen. De bijeenkomst begint om
11.00 uur en is in de Bibliotheek
te Amstelveen, Stadsplein 102.
Graag aanmelden bij de bibliotheek via 020-6414126, of per email: jetty.vanderveen@senia.nl.
Ook bij verhindering kunt u deze e-mail gebruiken. Kijk voor
meer informatie over leesclubs
op www.senia.nl.

Start Alphacursus bij LEG

cursus is gratis, voor het weekend
wordt een bijdrage gevraagd. Meer
informatie over de Alpha-cursus is
te vinden op www.leg.nl.

Aalsmeerderbrug - Vanaf donderdag 30 januari gaat de Alpha-cursus van start in de Levend Evangelie Gemeente. Het is een cursus
voor iedereen die op zoek is naar
de zin van het leven, vragen heeft
over het christelijk geloof en geïnteresseerd is om zich hierin te verdiepen. Onderwerpen die aan bod
komen zijn onder andere: Is er
meer? Wie is Jezus? En wat is bidden? De Alpha-cursus wordt gedurende elf weken op de donderdagavond gehouden. Elke avond begint om 19.00 uur met een maaltijd.
Daarna volgt er een inleiding over
een onderwerp en praat je hier in
kleine groepjes over door. Tijdens
de avonden is er volop ruimte om
al je vragen te stellen. Als onderdeel van de cursus is er een gezamenlijk weekend. De Alpha-cursus
vindt plaats in de Levend Evangelie
Gemeente, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar info@leg.nl. De

Stem: Zorgzaam
Rijsenhout
Rijsenhout - Draagt u de Stichting Zorgzaam Rijsenhout, de
Stichting die opkomt voor alle ouderen van Rijsenhout, een
warm hart toe? Dan kunt u van 22
januari tot en met 13 februari als
rekeninghouder van de ING bank
bij ‘Help Nederland vooruit’ van
het Nederlandse ING fonds stemmen op Zorgzaam Rijsenhout.
Hoe meer stemmen, hoe meer de
stichting kan betekenen voor de
ouderen van Rijsenhout.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 29 januari is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting, onder
het genot van een kopje koffie
of thee. Even gezellig met elkaar
bijpraten, of er gewoon zijn. Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij deze activiteit van de
Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website
hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

Ophalen oud
papier zaterdag
Rijsenhout - Op zaterdag 25 januari zullen de leden van de Ontmoetingskerk en Handboogvereniging
Target weer oud papier ophalen
in Rijsenhout. Vanaf 9.30 uur kunnen de bewoners van Rijsenhout
het oud papier gebundeld of in
dozen/kratten aan de weg zetten.
Probeer rekening te houden met
het feit dat de grote vrachtauto’s
niet zo wendbaar zijn. De ophaalauto’s zullen ongeveer 9.30 uur
vertrekken bij de Ontmoetingskerk op de Werf 2 te Rijsenhout.
Het oud papier mag eventueel ook
naar het startpunt aldaar gebracht
worden. De leden van de Ontmoetingskerk en HBV Target zijn U zeer
erkentelijk voor de medewerking.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
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Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Dinsdag voor 15.00 uur
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Jacqueline Kristelijn
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Kabalen
Opgave gratis advertenties
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Verspreiding en
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www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
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Uw brief van max. 300 woorden,
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worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
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redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
08.30-17.00 uur
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg 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 wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling 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. 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 zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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 officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 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 verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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

Geboortedatum

Datum
voornemen

B.A.
S.
R.
V.
C.
S.
K.
M.S.

15-12-1990
01-11-2011
18-02-2013
08-07-2017
21-11-1982
28-05-1981
16-06-1991
11-10-1980

16-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
15-01-2020
16-01-2020

Crăciun
Hoeve
Hoeve
Hoeve
Hoeve
Kastalli
Nowak
van der Laarse

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 burgerzaken 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.
VERGADERING DONDERDAG 30 JANUARI
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
donderdag 30 januari 2020, 20.00 uur
Tijd

Agendapunt

Onderwerp

20.00
20.00-20.45

1.
2.
3.

Opening
Huiselijk geweld
Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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 gemeentehuis.
Reageren 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
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-004297), het
kappen van twee linden en een es van matige tot slechte
kwaliteit in de omgeving van de Proosdijhal
- Aalsmeerderweg 201, 1432 CL, (Z20-003792), het maken
van een constructieve doorbraak op de begane grond
- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-003358), het
herinrichten en renoveren van het groen waaronder het

kappen van drie beeldbepalende bomen in de omgeving
van Proosdijhal
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-003358), het
herinrichten en renoveren van het groen waaronder het
kappen van drie beeldbepalende bomen in de omgeving
van Proosdijhal. Verzonden: 20 januari 2020
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001261), het uitbouwen
van de zolder over bestaand dakterras. Verzonden: 20 januari 2020
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001193), het uitbouwen
van de zolder over bestaand dakterras. Verzonden: 20 januari 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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:
- Laurierhof 1 t/m 44, (Z19-062138), het bouwen van een appartementencomplex met 44 appartementen. Verzonden:
23 december 2019
- Dorpsstraat nabij nr. 70 kadastraal bekend sectie G nr.
6867, (Z19-071558), het renoveren van het gemeentelijk
monument “de Barendebrug”. Verzonden: 17 januari 2020
- Gloxiniastraat 15, 1431 VG, (Z19-068726), het realiseren
van een constructieve wijziging en een wijziging van de
voorgevel. Verzonden: 17 januari 2020
- Lakenblekerstraat naast 62, (Z19-064106), het bouwen van
een hotel bestaande uit 395 kamers met een halfverdiepte
parkeergarage en drie in- en uitritten. Verzonden: 16 januari 2020
- Legmeerdijk sectie C nr. 5504, sectie C nr.5506 en sectie C
nr. 5508, (Z19-071097), het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting bij de kruising t.b.v. het realiseren van een HOVbusbaan door Aalsmeer. Verzonden: 16 januari 2019
- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-069487), het bouwen
van een woning. Verzonden: 13 januari 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Vlinderweg 62, 1432 MJ, (Z19-072961), het vervangen van
de schuur in de achtertuin door een overkapping. Verzonden: 14 januari 2020.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-062875), het herstellen en waterdicht afwerken van de bestaande keukendoorvoeren. Verzonden: 20 januari 2020.
- Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-061925), het realiseren
van een hekwerk rondom de erfgrens. Verzonden: 20 januari 2020
- Boomgaard 3, 1432 LC, (Z19-059332), het doorbreken van
een draagmuur op de begane grond en vergroten van de
berging naar de voorzijde. Verzonden: 17 januari 2020
- Rietwijkeroordweg 66, 1432 JE, (Z19-037101), het verbreden van een bestaande uitrit. Verzonden: 17 januari 2020
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Wissel, zuidoostelijk deel
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Koningsstraat, ten oosten van de Brasemstraat
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Kanaalstraat, bij de kruising met de Dorpsstraat
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 2, op de Westeinderplassen (Z20-001433)
Combi Aalsmeer op 8, 9 en 10 mei 2020, ontvangen op 6
januari 2020

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning 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 onderkant van deze advertentie.
- Einsteinstraat 1 / Poldermeesterplein (Z20-001611) Verkoop van Vietnamese snacks / loempia van 1 januari 2020
t/m 31 december 2024, verzonden 9 januari 2020
- Einsteinstraat (Z20-002204) verkopen van poelierwaren en
delicatessen van 1 januari 2020 tot 31 december 2024,
verzonden 21 januari 2020
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z20-001241) Verkopen van vis
van 1 januari 2020 t/m 31 december 2024, verzonden
21 januari 2020
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 72D, 1431EX (Z19-049913) Watersportvereniging Westend / W.S.V. Westend, verzonden 9 januari
2020
TER INZAGE:
t/m 24-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer
(Z18-006642)
Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrekking van stroken grond, welke gelegen zijn
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging
van een strook grond aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus
2020, op het perceel Praamplein 4.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020,
op het perceel Poldermeesterplein 1.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële 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 officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 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 mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

08

23 januari 2020

po itie film en informatiemar t

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
25 januari zal burgemeester Gido Oude Kotte het Raadhuis van
Aalsmeer officieel heropenen. Na
een verbouwing van ruim een
jaar voldoet het Raadhuis weer
helemaal aan de eisen van deze
tijd. Hierbij is ook verduurzaming
van het gebouw meegenomen.
Iedereen is van harte welkom om
vanaf 10.00 uur de officiële opening bij te wonen en het gerenoveerde Raadhuis te bekijken.
De heropening vindt plaats van
10.00 tot 14.00 uur met een afwisselend programma met allerlei activiteiten voor jong en oud.

het programma met allerlei activiteiten. Ieder uur worden er
rondleidingen verzorgd door het
Raadhuis. In de burgerzaal en de
raadskelder is een informatiemarkt over onder andere duurzaamheid, Visit Aalsmeer voor
recreatie en toerisme, waterveiligheid, politie en het sociaal loket voor hulp ondersteuning.
Ook wordt er in de raadskelder
ieder uur een film getoond over
de bouw en de historie van het
raadhuis. Bent u politiek bewust
of wilt u dat worden? Dan kunt u
terecht in de raadzaal voor meer
informatie. Verder is er ieder uur
gelegenheid om met de burgeOfficiële gedeelte
meester op de foto te gaan. Op
Tijdens het officiële gedeelte het Raadhuisplein staat een ladzal de burgemeester om 10.00 derwagen van de brandweer
uur het gebouw officieel her- waarmee inwoners de duurzame
openen en een toespraak hou- aanpassingen aan het gebouw
den in de burgerzaal. Vervolgens van bovenaf kunnen zien, zoals
zal de burgemeester samen met de zonnepanelen op het dak. En
de heer Jack Breen een expositie ook kan Flora, het beeld van de
openen in de trouwzaal over ar- Romeinse godin van de lente en
chitectuur in Aalsmeer.
de bloemen van dichtbij bekeken
worden. Kortom, een interessant
Programma
en afwisselend programma. IeNa het officiële gedeelte start dereen is van harte uitgenodigd!

aat te ee end an afel!

Tentoonstelling ‘De mens,
de naakte waarheid’
Aalsmeer - Het menselijk lichaam heeft zich vanuit de naakte aap ontwikkeld tot de huidige
verpakte mens. Wat is belangrijker? De fysieke uitstraling of het
merkenkleed waarmee we omhuld worden. Jong is fris en onbevangen. Maar waar gaat de
ouderdom naar toe? Is dat verschrompeld en lelijk of is er meer?
Met het werk van vijf kunstenaars
wordt geprobeerd een antwoord
te vinden tijdens de nieuwe tentoonstelling ‘De mens, de naakte
waarheid’ in het Oude Raadhuis.
Exposanten zijn Sam Drukker
(schilderijen), Henk Spreeuwenberg (beelden), Heidi Wallhei-

mer (schilderijen en foto’s), Paul
Citroen (foto’s en tekeningen) en
Gerard Fieret (foto’s). De opening
van de tentoonstelling is volgende week zaterdag 1 februari om
16.00 uur in aanwezigheid van
enkele van de exposerende kunstenaars in het Oude Raadhuis
aan de Dorpsstraat 9. Iedereen
is welkom! De tentoonstelling is
te zien van 30 januari tot en met
15 maart, iedere donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
Tot en met aanstaand weekend
kan in het Oude Raadhuis nog de
expositie ‘Aan Tafel’ bewonderd
worden.

Bacchus is dringend op
zoek naar vrijwilligers!
Aalsmeer - Trouwe bezoekers
van Bacchus waarderen de bijzondere sfeer van dit intieme culturele café in de Gerberastraat.
Hier kan genoten worden van
kleinschalige optredens van altijd
bijzondere artiesten, sommigen
zelfs van wereldfaam. Het aanbod
is divers, er worden verschillende
muziek genres (van jazz tot rock
en van latin en soul tot blues)
aangeboden en er wordt getrakteerd op cabaret- en filmavonden. Ook worden met regelmaat
bier- en whiskyproeverijen georganiseerd.

ziek-, de publiciteits-, de film-, de
bar- en de techniek-commissie.
Ook worden inwoners gezocht
die zitting willen nemen in de
feestcommissie.

Creatief uitleven
Kortom, een scala aan activiteiten
is mogelijk waarin vrijwilligers
zich helemaal creatief kunnen
uitleven in een gezellig teamverband. Een uitdaging voor u/jou
om cultureel café Bacchus een
succes te laten blijven?
Kijk voor meer informatie op de
website of stap eens binnen en
kom de sfeer proeven. BijvoorDiverse taken
beeld aanstaande zaterdag 25
Dit alles dreigt echter te verdwij- januari, gelijk kan dan ook genen als gevolg van een nijpend noten worden van de film ‘Once
tekort aan vrijwilligers. Als u/jij Upon A Time in Hollywood’ van
denkt een bijdrage te kunnen le- Quentin Taratino’s. Of kom volveren aan het voortbestaan van gend weekend, vrijdag 31 januari
Bacchus door vrijwilliger te wor- en zaterdag 1 februari, tijdens de
den, dan zou dat geweldig zijn. ‘beroemde’ akoestische avonden
Het aantal in te vullen bestuurs- met optredens van allerlei geleen organiserende en uitvoeren- genheidsbands. Bacchus in de
de taken is gevarieerd. Er worden Gerberastraat 4 is geopend vanvrijwilligers gezocht voor de mu- af 20.30 uur.

▲

Zaterdag heropening van
Raadhuis van Aalsmeer

Hardcore, bandbrouwerij
en livemuziek in N201

Aalsmeer - Donderdag 23 januari presenteert N210 een Hardcore
Reload Kroegsessie. De negende kroegsessie alweer waar in de
kleine setting van het café telkens
opkomend uptempo hardcore djtalent te zien is. Vanavond is er
een extra goede reden om naar
de kroegsessie te komen want
er kunnen gastenlijstplekken gewonnen worden voor Hardcore
Reload zaterdag 8 februari. Op
dat feest draaien onder andere
Vandal!sm, FrenchFaces en Major Conspiracy dus dat wil je echt
niet missen als rechtgeaarde uptempo hardcore liefhebber. De
kroegsessie begint om 19.30 uur
en de entree is gratis.
Bandbrouwerij
Vrijdag 24 januari staan de Bandbrouwerij en de Bandbrouwerij
voor kids weer op het programma. De Bandbrouwerij voor kids
is voor alle popsterren in spé
waar je samen met andere muzikanten van jouw leeftijd lekker kunt jammen en nieuwe dingen leren onder begeleiding van
Bandcoaches Lars Veenhof en
Joris van de Sande. Het niveau
waarop je speelt en het genre die

je leuk vindt maakt niet uit, iedereen is welkom als je maar wel een
aantal muzieklessen hebt gehad
zodat je meteen aan kunt haken.
De Bandbrouwerij voor kids is
voor muzikanten van 8 tot 13 jaar
in de oefenruimtes van N201 tussen 19.00 en 21.00 uur; deelname
is gratis en je kunt in en uitlopen
zo laat je wil. Vanaf 20.00 uur zijn
ook de oudere muzikanten welkom om te komen spelen in een
van de oefenruimtes of de zaal. Er
staan alweer wat optredens op de
planning dit voorjaar, dus genoeg
om naartoe te werken!
Zaterdag Cool Blenz en Bis!
Zaterdag 25 januari volop livemuziek in N201 met optredens van
twee leuke bands, elk met hun
eigen stijl. De muziek die Cool
BlenZ brengt valt in de categorie jazz, jazzfunk, latin en lounge.
Jazzstandards en de betere popsongs in een jazzy vorm gegoten.
Bis! (Band in spé) speelt een meer
pop en blues/rock repertoire. Samen zullen de bands zorgen voor
een uitermate gezellig avondje
live muziek in centrum N201 aan
de Zwarteweg. Zaal open vanaf
20.00 uur, entree is gratis.

Swingen op de haven met
Trio Jos van Beest zondag
Aalsmeer - Swingen op de haven op zondag 26 januari om vier
uur in de middag. Tijdens Jazz op
de Nieuwe Meer treden Eduardo Blanco op trompet en Rinus
Groeneveld op saxofoon samen
op met het Trio Jos van Beest.
Eduardo Blanco is een Spaanse
trompettist die zijn muzikale opleiding wereldwijd heeft genoten en inmiddels ook over de hele wereld heeft opgetreden. Zijn
eigen stijl – een sfeervolle en persoonlijke interpretatie van klassieke jazz – roept herinneringen
op aan de muziek van Miles Davis en Chet Baker. Hij krijgt steun
van Rinus Groeneveld, inmiddels

FavoCinema en
Dona è Mobile

Aalsmeer - Zaterdag 1 februari
om 20.30 uur kan in De Oude Veiling gekeken worden naar de favoriete film van. FavoCinema nodigt in samenwerking met Stichting KCA bekende Aalsmeerders
uit om hun favoriete films te delen met een belangstellend publiek. Deze keer laat bloemsierkunstenaar Elize Eveleens zich interviewen en deelt zij haar favo-

één van de beste tenorsaxofonisten van Nederland, die steeds
blijft verbazen met zijn ruig swingende muzikale ideeën. En natuurlijk van het immer swingende trio van de virtuoze pianist Jos
van Beest, met Erik Schoonderwoerd op bas en Ben Schröder op
drums.
Het wordt een fantastische muziekmiddag met dit ‘klassieke’
jazzkwintet. Jazz op de Nieuwe
Meer begint zondagmiddag 26
februari om vier uur. Adres: Stommeerweg 2. Toegang: uw gift. Inlichtingen bij Henny Essenberg
via 0297-327698 en bij Pierre Tuning via 0297-360355.
riete film. Aanvang is 20.30 uur,
zaal open vanaf 20.00 uur. Toegang: uw/jouw gift.
En de volgende dag, zondag 2 februari, trakteren Bob en Gon op
muziek in De Oude Veiling. Het
unieke en ludieke klassieke harpsopraan duo Dona è Mobile komt
optreden. Wegens groot succes
komen Maaike Kitslaar en Petra
Rosa weer optreden. Aanvang is
15.30 uur, zaal open vanaf 14.45
uur. Kaarten à 21,50 euro zijn te
koop bij slijterij Wittebol in de
Ophelialaan.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Drumstokken
‘Eva’ set € 7,95
KOOPJE:

Blokfluit ‘Nuvo’
(diverse kleuren) € 14,90

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Gitaarkabels
‘Fender’ (5.5m.) € 19,80
TIP:

Weer nieuwe
ukelele’s
(vanaf € 29,95)

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Expositie ‘Aan Tafel’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag
14 tot 17u. Laatste weekend.
Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien in Raadhuis, Raadhuisplein. Tot en met 31 januari. Extra openstelling op zondag 26 en maandag 27 januari
van 19 tot 21u.
Foto-expositie 60 jaar Fotogroep Aalsmeer in De Oude Veiling en Cultuurzolder,
Marktstraat. T/m 31 januari.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Sjoelcompetitie in De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Hardcore Reload Kroegsessie
in centrum N201, Zwarteweg
vanaf 19.30u.
Voorbereidingsavond expositie ‘Vrijheid’ door Amazing
Amateurs in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat vanaf 20u.
Groei en Bloei-lezing ‘Wandelen door Montenegro’ in
buurthuis Hornmeer v/a 20u.
Keezen spelavond in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Raadsvergadering in gemeentehuis met benoeming,
installatie en afscheid. Vanaf
20u. in raadszaal, Raadhuis.

24 JANUARI

Proosten op nieuwe toekomst
wethouder Robbert-Jan van
Duijn in burgerzaal, raadhuis
van 16 tot 18.30u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef v/a 20u.
Bandbrouwerij in N201, Zwarteweg. Voor kids: 19-21u. Voor
groten vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.

25 JANUARI

Heropening van gerenoveerde Raadhuis. Officiële opening 10 tot 10.20u. Open dag:
10 tot 14u.
Opening nieuwe expositie ‘8th
Air Force’ in Crash Museum in
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug om 12u. Open 11 tot 16u.
Muzikale voorstelling ‘Wie
heeft de vijver leeggehaald’
voor kinderen (v/a 3jr) in bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
12u.
Klaas Wilting te gast in Boekhuis, Zijdstraat van 14 tot 16u.
Scholentoernooi waterpolo in
De Waterlelie, 15 tot 18u.
Optredens bands Cool BlenZ
en Bis! in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 20u.
Film ‘Once Upon A Time in
Hollywood’ van Quentin Taratino’s in Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

26 JANUARI

Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat, 10 tot 12.30u.
Nieuwe exposities ‘Bomen’ en
‘mozaïek’ in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Open:
vrijdag t/m zondag 11 tot 17u.
Muzikale middag met Seniorenorkest Amstelland in
dorpshuis De Reede, Rijsenhout vanaf 14.30u.
Watertoren open (laatste keer
voorlopig) van 13 tot 17u.
Filmmiddag ‘Oud Aalsmeer in
beeld’ in Historische Tuin, ingang Praamplein vanaf 14u.
Swingen op de Haven met trio
Jos van Beest vanaf 16u. Nieuwe Meer, Stommeerweg.

27 JANUARI

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in Proosdijhal Kudelstaart van
15.30 tot 16.15u. Wekelijks.
Kaartavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

28 JANUARI

Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat.
Van 9.30 tot 11.30u.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Biljarttoernooi in café Op de
Hoek, Kudelstaart vanaf 19u.
Ook op 4 en 11 februari.
Info-avond over woningverduurzaming in raadskelder
van Raadhuis. Inloop vanaf
18.45u. Start 19.15u. tot 21u.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t Kloosterhof, Clematisstraat
vanaf 19.30u.

29 JANUARI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan 66.
Spel- en koffieochtend in Hofplein, Clematisstraat, 10-12u.
Walking Football voor 60+ bij
FCA, Beethovenlaan van 10
tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Fotopresentatie Erik de Rijk in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad van 15 tot 17u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

30 JANUARI

Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in gymzaal Rozenstraat van
14.30 tot 15.15u. Wekelijks.
Ouderensoos 55+ in Middelpunt Wilhelminastraat, 13.30u.
Nachtruis dj café in N201,
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Nationale gedichtendag in
Bacchus, Gerberastraat vanaf
20u. Thema: Toekomst.
Nieuwe expositie ‘De mens, de
naakte waarheid’ in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Officiële opening 1 februari om 16u.
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Voorlopig laatste keer, slechtvalken

Planten, dieren en bezienswaardigheden

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Voorlopig voor de
laatste keer wordt de Aalsmeerse watertoren aanstaande zondag 26 januari geopend voor het
publiek van 13.00 tot 17.00 uur.
Uiteraard om de binnenzijde te
bewonderen en als men de beklimming aandurft kan men op
een hoogte van circa 50 meter
een schitterend schouwspel bewonderen over Aalsmeer en verre omgeving.
Na deze voorlopig laatste openingsdag gaan de bovenverdiepingen op slot en kan de trans
niet meer betreden worden.
Dit heeft alles te maken met de
slechtvalken, die bovenin de
watertoren een nestkast hebben (met balkon). Normalerwij-

ze gaan de slechtvalken zich de
komende periode voorbereiden
op het maken en uitbroeden van
nieuw slechtvalkleven. Het paar
is al diverse malen gespot. Uit ervaring is gebleken dat er dan niet
gestoord mag worden, dus is het
wat de beklimming van de watertoren betreft even een rustpauze.
Als alles goed verloopt vliegen de
jonge slechtvalken begin juni uit
en kunnen bezoekers via de trappen weer naar de trans. De benedenvloer en eerste verdieping (de
werkvloer) kunnen wel gebruikt
worden voor activiteiten. Voor
het volgen van de slechtvalkontwikkelingen kan de site van de
slechtvalkwerkgroep Aalsmeer
bezocht worden.

Gratis training Participe Amstelland

‘Ontspanning in zicht’
Aalsmeer - Wil je meer tijd en
ontspanning voor jezelf? Wil je
anders leren omgaan met stress?
Heb je veel op je bordje liggen of
wil je minder piekeren? Ben je op
zoek naar meer balans in je leven,
omdat je leeft bij de waan van de
dag? Veel mensen ervaren dagelijks stress en hebben het gevoel
dat ze worden geleefd. De (gratis)
training van Participe Amstelland
in samenwerking met yogastudio
YogAletta biedt hierin hulp.
Meer balans in je leven is essentieel voor je vitaliteit, maar balans vinden in je leven is vaak een
hele kunst. De kans dat je jezelf
voorbij holt met stress en spanning als gevolg, is groot. Ontdek
dat balans in je leven bijdraagt
aan meer geluk, een betere gezondheid en meer energie. Allemaal aspecten die zorgen dat je
lekkerder in je vel zit en beter in
staat bent om te doen wat je wilt.
De training Ontspanning in Zicht
geeft je inzichten en leert je bewuster te worden van je behoef-

ten. Het is geen praat- of therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. Een yogadocent van
YogAletta geeft tijdens de training ontspanningsoefeningen. In
de training worden vier thema’s
behandeld: Omgaan met Stress
(voor meer ontspanning), Piekeren (voor meer rust in je hoofd),
Energiebalans (voor meer balans
tussen je energiegevers en energievreters) en Sociaal netwerk
(voor meer inzicht in je sociale
netwerk).
De training start woensdag 5 februari en bestaat uit vier bijeenkomsten van 12.30 tot 14.30
uur in Yogastudio YogAletta in
The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De andere bijeenkomsten zijn op 12 en 26 februari en
4 maart. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Voor meer informatie
en aanmelding kan contact worden opgenomen met Participe
Amstelland via 0297-326670 of
team.aalsmeer@participe.nu.

Fotopresentatie Erik de
Rijk in het Zorgcentrum
Aalsmeer - Op woensdag 29 januari geeft Erik de Rijk een presentatie van zijn foto’s. Veel natuurfoto’s, maar ook andere onderwerpen heeft de Aalsmeerder op de gevoelige plaat vastgelegd. Erik de Rijk fotografeert
graag planten, bloemen, dieren
en bezienswaardigheden in de
natuur over de gehele wereld.
Een deel van deze bijzondere foto’s laat hij deze middag zien. Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. De presentatie begint om
15.00 uur en duurt tot rond 17.00
uur. In de pauze is er een kopje
Aalsmeer - De Atletiek Vereni- voor het laatst geleegd begin dit koffie of thee.
poseert hier Fotogroep Aalsmeer
ging heeft of liever had vijf con- jaar.
ter gelegenheid van haar 60-jarig
tainers staan voor papierafval.
Expositie in bibliotheek
bestaan. Van Erik zijn drie foto’s
Naast particulieren hebben het Containers staan binnen
Alvast enkele foto’s van Erik de te zien, waaronder één van een
afgelopen jaar ook veel bedrij- Er blijkt echter toch een grote Rijk gaan bekijken kan in de bi- wegvliegende zeearend. En nog
ven hun kartonafval hierheen ge- behoefte te zijn aan een locatie bliotheek en op de cultuurzolder meer werk van deze inwoner zien
bracht, waardoor de containers waar papier en karton heen ge- in De Oude Veiling in de Markt- kan via de website: www.erikdeheel gauw vol zaten. Tot erger- bracht kan worden. Bij de contai- straat. Tot en met 31 januari ex- rijkfotografie.weebly.com.
nis van een grote groep inwoners ners van de Atletiek Vereniging
werd het papier en karton dan zijn namelijk weer grote hoeveelmaar ‘gewoon’ naast de contai- heden papier en karton naast de
ners neergezet met alle gevolgen containers gezet. De aankondivan dien bij regen en harde wind. ging dat het inzamelpunt is stop
Echter sinds een kleine drie we- gezet, is zelfs niet meer leesbaar.
ken heeft de Atletiek Vereniging Enkele inwoners hebben daarom
een bordje geplaatst, dat ze (he- bij Meerlanden aan de bel getroklaas) stopt met het inzamelen van ken. Al het papier en karton is afhet papierafval, omdat het niet gelopen maandag 20 januari opmeer rendabel is. De prijzen van gehaald.
papier staan sterk onder druk en
er zou een vergoeding gevraagd Blauwe papierbakken
gaan worden voor het ingeza- Om te voorkomen dat er opmelde papier en karton.
nieuw ‘gedumpt’ gaan worden,
Meerdere verenigingen wa- heeft de Atletiek Vereniging de
ren daarom genoodzaakt om te containers binnen gehaald. Inwostoppen met het inzamelen van- ners kunnen hun oud papier en
af het nieuwe jaar. Zo mist man- karton deponeren in de daarvoor
nenkoor Con Amore nu een leuke verkregen blauwe bakken. Bedrijaanvulling op de clubkas, heeft ven horen deze aan te schaffen
de Doopsgezinde Gemeente de en of een abonnement te nemen
‘inzameldeur’ gesloten en vanaf bij een recycling bedrijf. Dus,
begin dit jaar heeft ook de Atle- nog even voor alle duidelijkheid:
tiek Vereniging deze bijdrage aan Papier en karton brengen naar
de financiën van de club moeten de locatie in de Sportlaan is niet
stop zetten. De containers zijn meer mogelijk!

Inzamelpunt in Sportlaan gesloten

Inleveren papier en karton
kan niet meer bij AVA!

Vier dagen, vier verschillende routes

Varend Corso Westland
op zoek naar Pramen
toonstelling ‘Bomen in Beeld’ zetten kunstenaars de boom op een
voetstuk. Van driedimensionale bomen van draad tot indrukwekkende installaties van vilt en
leem, en van sfeervolle fotografie tot een echte boom om in weg
te dromen. Aan deze tentoonstelling wordt deelgenomen door
Iris Hartman, Gerard Heijmen,
Zsuzsanna Györgyövics, Jacqueline van Kester, Edward Otten, Anna J. van Stuijvenberg en AnneRiet Vugts. Het museum vraagt
bij deze tentoonstelling aandacht
voor het werk van Trees for All.
Deze stichting draagt bij aan een
gezond klimaat door het planten
van bomen en het beschermen
van bossen. En dat is, met de recente bosbranden in de Amazone
en Australië op het netvlies, belangrijker dan ooit.

Aalsmeer - Het Varend Corso Westland is op zoek naar pramen uit Aalsmeer. In het verleden
heeft al eerder een aantal pramen
uit Aalsmeer deelgenomen aan
het Varend Corso. De Praam heeft
als voordeel dat ze de juiste maat
heeft en niet hoog uit het water
liggen, zoals dat zo mooi heet.
Vaste elementen van deelnemers
aan het Varend Corso mogen niet
hoger dan 1,50 meter uit het water steken.

kunstenaars uit heel Nederland.
Aan de hand van verschillende
technieken tonen zij dat mozaiek als kunstvorm ook in deze tijd
volop in beweging is en talloze
mogelijkheden biedt qua vorm
en expressie. De deelnemende
Luca’s army of love - Aleksander Willemse.
kunstenaars zijn Monique Boncz, Henny Borra, Elsbeth Fokker,
Jeanine Gerlofsma, Lily van Nunen, Nanne Wilders en Diklah Zohar. Naast de groepstentoonstellingen presenteert het museum Van 2 tot en met 5 juli
twee (bloem)kunstenaars met Het Varend Corso Westland zoekt
een groeiende reputatie. De foto- drie tot vier pramen die dit jaar
collages van Aleksander Willemse gedurende de opbouwtijd en de
Aalsmeer - Vanaf zondag 26 ja- men tot uitdrukking. Daarnaast
knallen van de muur en hebben vier dagen van het Corso zelf wilnuari zijn in het Flower Art Mu- biedt ‘Bloem, de natuurlijke vereen hoog ‘feel good’ gehalte. Van len deelnemen. Het Varend Corso
seum in Aalsmeer twee nieuwe leider’ een verrassend kijkje in de
Joris Kuipers worden wandreliëfs is dit jaar van 2 tot en met 5 jutentoonstellingen te zien. In ‘Bo- kleurrijke wereld van de mozaïeken installaties getoond; zijn op- li en dus niet meer gelijk met de
men in Beeld’ brengen kunste- kunst. Beide exposities zijn tot en
bollende wolken, mineralen en botenparade in Amsterdam benaars op verschillende manieren met 5 april elke vrijdag, zaterdag
bloeiende bloemen weerspie- gin augustus.
de schoonheid en kracht van bo- en zondag te bezoeken.
gelen de vitaliteit van de natuur. Het is niet de bedoeling dat de
Ook het werk van kunstenaarscol- Praam door de deelnemers zelf
Boombed - Edward Otten.
Eindeloze inspiratiebron
Natuurlijke verleider
lectief Tropisme is in het museum
Bomen zijn niet alleen de ‘longen De tweede tentoonstelling, geti- te bekijken.
van de aarde’, ze staan ook voor teld ‘Bloem, de natuurlijke verlei- De tentoonstellingen begin- Dutch Kiss - Jeanine Gerlofsma.
rust, tijdloosheid en bezitten een der’, stelt een kunstvorm centraal nen zondag 26 januari en dugrote esthetische waarde. Bo- met een lange traditie: mozaïek. ren tot en met 5 april. Het Flomen staan symbool voor kracht Bij mozaïeken wordt een afbeel- wer Art Museum is gevestigd aan
en wijsheid, maar ook voor mys- ding opgebouwd uit grote aan- Kudelstaartseweg 1 (tegenover
terie, kwetsbaarheid en verbin- tallen gekleurde steentjes of glas. de watertoren). Openingstijden:
ding. Elk seizoen bieden ze een Bloemen en de natuur lenen zich vrijdag tot en met zondag van
andere, boeiende aanblik. Daar- bij uitstek als onderwerp voor dit 11.00 tot 17.00 uur. Voor groemee zijn bomen niet alleen een kleurrijke werk. In het Flower Art pen ook op afspraak. Entree is 6
bron van leven, maar ook een ein- Museum is werk te zien van (gast) euro per persoon, kinderen t/m
deloze inspiratiebron voor de ver- leden van het Mozaïekgilde, een 14 jaar gratis. Meer informatie:
beelding van de mens. In de ten- vereniging van professionele www.flowerartmuseum.nl.

Nieuwe exposities vanaf zondag

Bomen en mozaïek in beeld
in het Flower Art Museum

opgebouwd wordt, ze zijn bedoeld om te dienen voor een
competitie van aanstormend talent van diverse tuinbouw en
bloemschikopleidingen uit het
hele land. Alleen de Pramen en de
schippers worden dus gezocht.
De opbouw start vanaf 28 juni.
Uniek evenement
Meedoen aan het Varend Corso
mag best omschreven worden als
een uniek evenement. Veel mensen uit Aalsmeer weten wat een
Corso inhoudt en een Varend Corso is zo nodig nog meer bijzonder. Men vaart vier dagen steeds
een andere route en deze gaan
via de vele vaarten in het Westland door alle bekende Dorpskernen en langs bedrijven en tuinen
waar het publiek in grote getalen langs de route plaats neemt.
Nieuw dit jaar in de route is Den
Haag. Ook nieuw dit jaar is de
aandacht die SBS6 zal besteden
aan het Corso in het programma Rob’s Grote Tuinverbouwing.
De ook in Aalsmeer bekende ontwerper Hans Hoogerwerf is nog
steeds bij het Corso actief, nu als
artistiek coördinator. Kijk ook op
www.varendcorso.nl.
Klinkt een en ander interessant en zie je deelname wel zitten? Neem dan per email contact op met Arie Stolwijk via
ariestolwijk@kpnmail.nl.
Arie weet zeker dat je vier fantastische dagen zult beleven!

12

23 januari 2020

Beste Broodjeszaak van
Aalsmeer: JK Broodjes

‘Zero waste’ en zonnenpanelen

Duurzame ambities bij
Royal FloraHolland
Aalsmeer - Duurzaamheid is een
van de pijlers onder de strategie
van Royal FloraHolland. Het biedt
de leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en zich
te onderscheiden. En het draagt
uiteraard bij aan het toekomstbestendig maken van de sector.
In 2019 heeft FloraHolland al tal
van stappen rondom duurzaamheid in de keten en bedrijf gezet in de transitie van duurzaam
doen naar duurzaam zijn. FloraHolland concretiseert de verdere duurzame ontwikkeling aan de
hand van vier grote ambities. Samenwerking hierin met de leden
en andere ketenpartners is een
belangrijk uitgangspunt. De vier
ambities op een rij:
1. Betrouwbare marktplaats voor
gecertificeerde duurzame bloemen en planten. Royal FloraHolland wil op de marktplaats transparantie bieden over hoe de producten die aangeboden worden
zijn geproduceerd. Om dit te realiseren is milieuregistratie en certificering verplicht gesteld voor
alle kwekers (leden én niet-leden)
die bloemen en planten aanvoeren op de marktplaats. Dit wordt
stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders uiterlijk
31 december 2020. Vervolgens is
een marktconform milieucertificaat verplicht per 31 december
2021.
2. Onderweg naar ‘zero waste’ en
circulair grondstoffengebruik. Samen met kwekers, kopers en andere partners in de keten wordt
de handschoen opgepakt naar
minder plastic afval in de keten.
Nu al zijn er de eenmalige en
meermalige transportverpakkingen 100% recyclebaar. Met de ondertekening van het Plastic Pact
in 2019 reiken de ambities nog
verder. Eén daarvan is het eenmalig gebruik van plastic (transport-

en product)verpakkingen zoveel
mogelijk terug te dringen. Werken aan circulariteit gaat niet alleen over plastic, maar ook over
hergebruik van ander materiaal
uit onze afvalstromen. Denk aan
het recyclen van karton. Of het
halen van meer waarde uit de organische reststroom van bloemen en planten. Hiertoe wordt
een implementatieplan opge- Het college wordt verrast met een door leerlingen gemaakt bloemstukje.
steld.
3. CO2-neutraal energieverbruik
in 2025. Om dit te realiseren worden in 2020 grote stappen gezet. Per 1 januari 2020 wordt alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom ingekocht. En in
januari is in Eelde gestart met
de eerste grootschalige aanleg
van zonnepanelen op de daken Aalsmeer - Vrijdag 17 januari jeugdzorg aan bod. Vervolgens
van de eigen gebouwen; daarna bracht het volledige college van maakte het gezelschap tijdens
volgt Rijnsburg en ook Aalsmeer burgemeester en wethouders de middagpauze een rondje door
en Naaldwijk. Ook gaat FloraHol- een werkbezoek aan Wellantcol- de school, waarna ieder met een
land deelnemen aan de twee- lege de Groenstrook. Burgemees- door leerlingen gemaakt bloemde warmtebron van Trias West- ter Gido Oude Kotte en de drie stukje de school weer verliet.
land. Ze gaat aardwarmte afne- wethouders Wilma Alink, Robert Wellantcollege de Groenstrook
men, die straks op 2,3 km diepte van Rijn en Robbert-Jan van Duijn Aalsmeer verzorgt vmbo onderuit de aarde gepompt wordt. Vol- gingen het gesprek aan met seni- wijs op basisberoepsgericht, kagens planning is de warmtebron or schoolleider Widjai Nakorikan- derberoepsgericht en gemengin de tweede helft van 2020 ope- todas en coördinator onderwijs- de leerweg niveau. Tevens zijn er
rationeel. Al deze activiteiten zijn ondersteuning Elbert Huijts. On- een drietal themaklassen, te weerop gericht om de CO2-footprint der het genot van koffie met een ten de paardenklas, de Tec-klas
stuk taart, gebakken door de leer- (techniek) en de kookklas. De
maximaal te verlagen.
4. Groen is meer dan mooi. Plan- lingen van de kookklas, werden school is gevestigd aan de Jac. P.
onderwer- Thijsselaan 18. Telefonische inten zorgen voor een gezonde onderwijskundige
omgeving én bieden oplossin- pen besproken, maar kwamen formatie is te verkrijgen via 0297gen voor de klimaatproblemen. ook onder andere (verkeers)vei- 384949. Bezoek ook eens de webGroen is veel meer dan mooi. Het ligheid en de wachtlijsten in de site: www.wellant.nl/vmbo
is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor een gezond bestaan,
nu én in de toekomst. Groen
heeft een positieve invloed op
ons woon-, werk- en leefklimaat.
In 2020 gaat FloraHolland verder met de uitvoering van het
programma De Groene Agenda. Hierin wordt bewijs verzameld, wordt het bewijs concreet
gemaakt en wordt de opgedane
kennis over de functie van groen
in en om gebouwen verzilverd.

Eigen gebakken taart en bloemetje mee

College B&W op bezoek
bij De Groenstrook

Aalsmeer - JK Broodjes mag zich jkbroodjes.nl of neem telefonisch
een jaar lang beste broodjeszaak contact op via 06-14441409.
van de gemeente Aalsmeer noemen. Afgelopen maandag 20 januari kreeg JK Broodjes de Award
uitgereikt door Jan Versteegh
in de Studio’s van Aalsmeer. De
broodjeszaak, dochteronderneming van cateringbedrijf Horecateam Jan Kerzaan, is in oktober op
de hoogte gebracht door Horecaprijzen Nederland dat ze genomineerd zijn om kans te maken op
deze geweldige titel. Enorm vereerd is het team om te horen dat
ze met 267 stemmen en een gemiddelde waardering van 9,4 ook
de Gold Award hebben gewonnen. Trots wordt doorgegaan met
de lekkerste broodjes, salades,
wraps, soepjes en meer. Nieuwsgierig geworden? Bestel op www.

Fairtrade broodbeleg:
Zoet en eerlijk

Aalsmeer - Is u bekend dat hagelslag in de jaren dertig van de
vorige eeuw is ontstaan? Buiten
in Nederland wordt hagelslag alleen in België, Suriname en Indonesië gegeten. Mensen die uit
Nederland emigreerden zijn blij
als er bij bezoek hagelslag uit Nederland meegenomen wordt. Nederlanders eten graag zoet op
hun brood. Daarom zijn er ook
diverse aanbieders van Fairtrade
broodbeleg. Zoet broodbeleg
op een eerlijke manier gemaakt!

Naast hagelslag is er ook chocoladepasta, hazelnootpasta, pindakaas, honing en diverse smaken
jam. Het is te koop zowel in gewone verpakking als in klein verpakking. Let op het keurmerk als
u zoet broodbeleg koopt.
Meer informatie over Fairtrade en
de Werkgroep Fairtrade Aalsmeer
is te vinden op de website: www.
fairtradegemeentenaalsmeer.nl.
Voor vragen kan een e-mail gestuurd worden naar: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl

afnemers, over geld verdienen of
een factuur schrijven, dan wordt
het moeilijker. Maar dat praten wij ons zelf gewoon aan. Ik
ben hier vanavond om dié spanning weg te halen. Verkopen is
vriendjes maken en hoe doe je
dat? Door het kiezen van de juiste doelgroep!” Het woord doelgroep wordt de rode draad van
de avond.

zen die zo doeltreffend overkwamen dat een toch behoorlijk gecompliceerd gegeven al in een
betrekkelijke korte tijd zijn vruchten afwierp. De formuleringen
werden scherper evenals het aangeven van de doelstellingen en
doelgroepen. Er werd hard gewerkt, gediscussieerd en overlegd. De onderlinge gesprekken
steeds geanimeerder. Men kreeg
er energie van.

Ziekenhuis Amstelland en UMC

Verbetering zorg voor
neurologische patiënten
Amstelland - Ziekenhuis Amstelland neemt sinds kort structureel
neurologische patiënten over van
Amsterdam UMC. Onlangs is er
een overeenkomst tot stand gekomen om patiënten over te nemen die neurologische zorg nodig hebben, maar die niet per se
in een academisch ziekenhuis
hoeven te liggen. Deze patiënten worden na behandeling op
de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC overgeplaatst naar
Ziekenhuis Amstelland. Daardoor
is de doorstroom van patiënten in
Amsterdam UMC beter en krijgen
neurologische patiënten zorg op
een plek die beter past bij hun
gezondheidssituatie.
Juiste zorg op juiste plek
Patiënten met een herseninfarct
of een hersenbloeding in de regio Noord-Holland komen vaak
terecht op de Acute Hersen Hulp
van Amsterdam UMC. Daar volgt
de diagnostiek en eventuele acute behandeling zoals het maken
van een CT-scan, neurologisch
onderzoek en het zo nodig toedienen van medicatie. Vaak worden patiënten direct daarna opgenomen op een afdeling Neurologie voor verdere zorg.
Een klein deel van de patiënten
komt in aanmerking voor een zogeheten trombectomie, het mechanisch verwijderen van het
bloedstolsel via het slagaderlijke systeem. Deze complexe behandeling gebeurt in deze regio
alleen in Amsterdam UMC. Het
overige deel van de patiënten
met een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na het ontstaan van
de klachten behandeld worden
met bloed-verdunnende therapie. Dit wordt in veel ziekenhuizen in de regio gedaan.

Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog
in Amsterdam UMC: “Een aantal patiënten kan uitstekend verder behandeld worden in een algemeen ziekenhuis. Overplaatsing naar het eigen ziekenhuis of
een ander ziekenhuis in de regio
is echter niet eenvoudig. Daarvoor moesten we soms flink wat
rondbellen, in enkele gevallen reden zelfs ambulances naar ziekenhuizen buiten de regio. Maar
vaker bleven patiënten langer in
het Amsterdam UMC, waardoor
er hier minder ruimte was voor de
meer complexere patiënten die
juist zorg in een umc nodig hebben. Daarom zijn de nieuwe afspraken met Ziekenhuis Amstelland en omliggende verpleeghuizen zo belangrijk. Nu kunnen
we patiënten veilig en vlot overdragen zodat er ruimte blijft voor
nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben.”
Afspraken cruciaal
Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC werkten al nauw samen en hebben hun samenwerking in korte tijd weten te intensiveren. Marieke van der Meer, neuroloog in Ziekenhuis Amstelland:
“De afdeling Neurologie van Ziekenhuis Amstelland is van oudsher een afdeling waar relatief
veel mensen met een beroerte
worden opgenomen en de juiste
zorg ontvangen. Met behulp van
paramedici (ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut) wordt
de patiënt begeleid in het herstel na de beroerte. Wanneer patiënten geen medische zorg meer
nodig hebben, kunnen de patiënten naar huis of worden patiënten overgeplaatst naar een andere zorginstelling, zodat de doorstroom optimaal blijft.”

“Beste jacht ter wereld is een Feadship”

Jacht ‘Arrow’ te water bij
Koninklijke De Vries
Aalsmeer - Op 10 januari vierden
medewerkers van Koninklijke De
Vries Scheepsbouw in Aalsmeer
in aanwezigheid van de eigenaar en zijn gezelschap de doop
van het jacht ‘Arrow’. Bij het vallen van de avond had ‘Arrow’ nog
een verrassing voor haar publiek;
ingenieuze verlichting benadrukte haar vloeiende lijnen, baanbrekende architectuur en messcherpe boeg.
Henk de Vries III, CEO Koninklijke
De Vries Scheepsbouw, bedankte
de eigenaar voor het inzetten van
een nieuwe trend, de bouw van
een 75 meter jacht in een markt

die tot nu toe voornamelijk bestaat uit jachten rond de 60 of 90
meter.
Nadat de champagnefles uiteenspatte tegen de boeg, vertelde de
eigenaar nooit eerder een boot
gehad te hebben. Wel heeft hij
vele superjachten gezien, maar
niet een zo mooi als ‘Arrow’. Hij
roemde de samenwerking met
Koninklijke De Vries Scheepsbouw, maar ook die van de bouwers onderling met dit prachtige
resultaat. Hij weet het zeker: “De
beste auto’s ter wereld zijn RollsRoyces, het beste jacht ter wereld
is absoluut een Feadship!”

Hard gewerkt, gediscussieerd en overlegd

Zaai Masterclass Sales:
Meesterlijke avond
Aalsmeer - Dinsdagavond 14 januari kwam de vierde editie Zaailingen naar Waterdrinker om te
luisteren naar een masterclass
Sales van Michel Hoekstra. En wat
voor één! “Ik heet Michel en ben
vanaf kleutertijd al een ondernemer met een grote commerciële
drive. Alles waar ik achter sta kan
ik aan de man brengen. Maar mijn
valkuil was: ik kon niet kiezen, ik
kwam er achter dat ik niet met de
juiste doelgroep bezig was. Daarom ging het soms toch fout.” Wie
zo begint weet startende ondernemers aan zich te binden.

De juiste doelgroep
“Waar denk je aan bij het woord
Sales?” Het blijkt een woord dat
op weerstand stuit en lang niet
altijd als positief wordt ervaren;
gladde verkooppraatjes verovert
de eerste plaats op de negatieve ranglijst. “Waarom ben je ondernemer geworden? De meeste van jullie hebben veel opgegeven, een vaste baan en een
vast salaris. Je kent het verlangen om alles zelf te doen en natuurlijk staat iedereen achter zijn/
haar product maar zodra het over
verkopen gaat, het bereiken van

Durf te kiezen
Vooraf aan deze masterclass hadden alle Zaailingen de opdracht
gekregen om hun doelgroep en
hun ideaal te omschrijven. Iedereen had – op eigen wijze – gehoor gegeven aan de opdracht.
De antwoorden werden één voor
één besproken. De gegeven aanwijzigingen en suggesties hoe
het beter, effectiever en duidelijker kan, zorgden voor een informatie waar iedereen voordeel uit kon halen. “Durf te kiezen, dat geeft ruimte!” Het waren geen loze woorden. Gedurende de avond moesten er meerdere opdrachten in groepsverband
worden uitgevoerd. “Probeer elkaar te helpen om jezelf scherp
te krijgen. Laat je in het komende half uur uitdagen. Blijf jezelf
vragen stellen om tot een helder antwoord te komen. Zoek
de doelgroep die bij je past. Wil
je groeien en succesvol zijn dan
moet je kiezen!” Nuttige advie-

Betrokken
Wat deze masterclass de Zaailingen heeft gegeven is veel. Je zou
iedere ondernemer zo een bijzondere avond gunnen, omdat
er zoveel te leren valt. Natuurlijk
kan in één avond niet alles wordt
opgelost maar er is absoluut een
zaadje geplant waar de komende
tijd aan gewerkt kan worden.
Deze meesterlijke informatieve
avond waar veel aan bod kwam,
zal er zeker toe bijdragen dat deze startende ondernemers geen
praatjes makende verkopers worden, maar mensen met aandacht
voor hun opdrachtgevers, een
echte klik met hen hebben, betrokken zijn en komen met een
visie waar iedereen wijzer van
wordt! Neem voor meer informatie over Zaai contact op met
Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of via
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

14

23 januari 2020
is het helemaal klaar.”
Laagdrempeliger
In het restaurant gedeelte is de
indeling aangepast. Er zijn enkele
hoge tafels geplaatst en robuuste
zwarte kasten met decoratie. Ook
zijn er wat tafeltjes zonder linnen.
Nicolette vertelt: “Mijn vader
heeft ons altijd geleerd dat met
linnen bekleedde tafels pas een
echt restaurantgevoel geeft en
daar houden we gedeeltelijk aan
vast, maar het is allemaal wat
laagdrempeliger geworden.”

“We waren toe aan iets nieuws”

Het Wapen van Aalsmeer
onderging opfrisbeurt
Aalsmeer - Afgelopen feestdagensluiting heeft ‘t Wapen van
Aalsmeer aangegrepen om het
restaurant op te frissen. Van 20
december tot 5 januari hebben
de zussen Nicolette en Mellanie
samen met een binnenhuisarchitect hun ideeën ten uitvoer laten brengen. “We waren gewoon
weer toe aan iets nieuws. Eens
in de zoveel tijd moet je veranderen vinden wij. En dat was alweer negen jaar geleden.” Aldus
Nicolette. “Wel leuk om te vermelden is dat de binnenhuisarchitect de vrouw is van de architect die het Wapen toen heeft ge-

tekend. Hebben aan haar verteld
wat we graag wilden; Het sfeertje van het café doortrekken naar
het restaurant en de zalen.” Mellanie schuift ook aan: “We zijn gaan
‘winkelen’, hebben de kleuren en
het meubilair uitgezocht en met
elkaar is het tot een geweldig geheel geworden. We wilden graag
een hippe en frisse uitstraling zodat het toegankelijker zou worden voor een breder publiek. En
we vinden dat meer dan gelukt!
De puntjes worden nog op de i
gezet, want er zijn nog een paar
dingen in de maak, zoals foto’s,
maar aan het eind van de maand Door Miranda Gommans

Radio Aalsmeer live bij
heropening Raadhuis
Aalsmeer - Het programma ‘Sem
op Zaterdag’ wordt zaterdagochtend live uitgezonden vanuit het
gemeentehuis. Het Aalsmeerse
Raadhuis is verbouwd en wordt
zaterdagochtend heropend met
een officieel momentje. Programmamaker Sem van Hest is tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig bij onder andere de toespraak
van de burgemeester. Samen met
mooie muziek en verschillende
interviews ter plaatse, worden
het bijzondere uurtjes radio.

Jan Leliveld in spotlights
Een van de mooiste uitzendingen van ‘Echt Esther’ wordt donderdagavond 23 januari tussen
19.00 en 20.00 herhaald. De in
augustus 2017 overleden zanger
Jan Leliveld was een warm en innemend persoon en een groot artiest. De reden voor Esther Sparnaaij, die met zwangerschapsverlof is, om haar eerdere uitzending
uit 2016 met hem en zijn vrouw
Ans te herhalen. Hun liefde voor
elkaar verwoord Jan in het interview erg mooi. Een extra eerbetoon aan de Aalsmeerse volkszanger Jan.
‘Blikopener Radio’
Betere en snellere dienstverle-

Shared Dining
Op de vraag of er nog meer veranderingen zijn antwoorden de
eigenaresses: “We hebben een
nieuwe kaart met wisselende gerechten. Het maandmenu is weg.
Het spiegelmenu is op aanvraag,
maar we hebben nu Shared Dining. Dat je bijvoorbeeld twee
voor-, twee hoofd- en twee nagerechtjes kiest en dan kan je eten
wat je lekker vindt. Een proeverijtje van de menukaart. Dat is helemaal van deze tijd.”
Natuurlijk ontbreken de sateetjes
en biefstukjes niet en grote stukken vlees willen de Aalsmeerders
nou eenmaal graag. De daghap à
9 euro 95 is er ook nog. Dat wordt
up tot date gehouden op de website. www.wapenvanaalsmeer.nl.
Hier zijn tevens de openstaande
vacatures te vinden. Het Wapen
van Aalsmeer is gesitueerd in de
Dorpsstraat 15, in het Centrum.
Telefoonnummer: 0297-385520.

Welkom bij mijn uitvaart
Daar zat ze dan, Marjolein
(72), samen met haar dochter bij ons in het uitvaartcentrum. Ze wilde graag
alles zien: de ontvangstkamers, tuinkamers, de keuken en het terras.

voor mij heel logisch, maar
kregen een paar weken later,
toen Marjolein wederom op
bezoek kwam, een heel andere lading: “Alexander, ik heb er
nog eens over nagedacht. Ik wil
zelf ook bij mijn afscheid zijn.”
Mijn gedachten gingen direct
“Wat een geweldige plek”, zei naar het inschakelen van Hans
ze tegen haar dochter Celine. Klok of Victor Mids, maar dat
“Als ik dit allemaal zo zie en de bleek niet nodig.
mogelijkheden bekijk van de
catering, dan krijg ik er bijna Op een zomeravond, toen Marzin in.”
jolein nog in goede doen was,
werden alle vrienden, bekenden
Celine kneep haar ogen dicht en en familieleden bij Dunweg ontschudde haar hoofd van links vangen. Het afscheid was heel
naar rechts. Haar moeder was bijzonder, immers, sinds ons
ongeneeslijk ziek en soms een bestaan (1911) hadden wij nog
niet eerder een afscheid geormoet je zo niet zeggen. Ik vind ganiseerd, waarbij de hoofdperhet heel verdrietig.”
soon in levende lijve aanwezig
“Ja,” zei Marjolein, “dat is het was!
ook, maar ik wil een mooie positieve dag als afscheid. Geen
treurnis. Het wordt een afscheid hartelijk applaus van Marjolein
met al mijn vrienden en ik vind zelf en een paar welgemeende
het gewoon jammer dat ik er kussen vielen hem of haar dan
zelf niet bij zal zijn!”
ten deel. De fotograaf legde de
intieme momenten in de tuin op
Deze laatste woorden klonken de gevoelige plaat vast.

Twee weken later overleed Marjolein. Drie dagen later was de
crematie. In stilte.
Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de
maand heeft Dunweg Uitvaartzorg inloopspreekuur. Dit is van
9.00 - 10.00 uur in het uitvaartcentrum in Hoofddorp. Loop
gerust binnen voor informatie
over wat er komt kijken bij het
regelen van een uitvaart. De
•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Titel voor derde maal voor burgemeester Aboutaleb

Wethouder R.J. van Duijn
niet ‘beste bestuurder’

Het antwoord op deze vraag en
nog veel meer, is maandag 27 januari vanaf 19.00 uur te horen. Als
luisteraar een vraag voor Mariëlle? Mail deze dan naar: studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de Aalsmeer - Niet ‘onze’ wethouder Robbert-Jan van Duijn is gening voor de burger: hieraan uitzending naar: 325858.
kozen tot dé beste lokale bewerkt Jeroen Vonk van Innovatiestuurder, maar de titel is donderlab Novum dat zich bezig houdt Wethouder bij ‘Radio Politiek’
met diensten en producten ont- Woensdag 29 januari is er tus- dagavond 16 november gegewikkelen, maar ook met het over- sen 19.00 en 20.00 uur weer een ven aan burgemeester Aboutadragen van kennis van nieuwe uurtje ‘Radio Politiek Aalsmeer’. leb. De eerste burger van Rottertechnologieën. Maandag 27 janu- Dit keer is wethouder Robbert- dam is al vijf keer eerder genoari is Jeroen om 18.00 uur te gast Jan van Duijn aanwezig. Sem van mineerd en heeft de verkiezing
Hest en Erik Kreike gaan met de nu voor de derde maal gewonbij ‘Blikopener Radio’.
vertrekkende wethouder in ge- nen. Zijn daadkracht en betroksprek over onder andere zijn tijd kenheid werden alom geprezen
Op Zumba-les
Op maandag 20 januari was Stel- in Aalsmeer en kijken ook alvast door de stemmers. Wethouder
la Calvetti de 281ste Aalsmeerder met hem vooruit naar zijn burge- Robbert-Jan van Duijn kan met
opgeheven hoofd terugkijken
of Kudelstaarter die te gast was in meesterschap in Nieuwkoop.
de talkshow ‘Door de Mangel’. De Radio Aalsmeer is te beluiste- op de verkiezing. Het is natuurlijk
Hornmeerse is getrouwd en heeft ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 al leuk om genomineerd en getwee kinderen: Marley en Maceo. FM op de kabel, digitaal radioka- waardeerd te worden. Vorig jaar
“Mijn zoon Maceo is vernoemd naal 868 (Caiway), via de website was Van Duijn ook genomineerd,
naar de held van mijn man Boris: www.radioaalsmeer.nl en te be- in de categorie beste bestuurder
Maceo Parker. In 2018 hebben zij kijken via kanaal 12 van Caiway, jonger dan 40 jaar. Deze titel is
elkaar ook in het echt ontmoet”, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel- dit jaar gegeven aan wethouder
Fahid Minhas van Schiedam. Een
bekende Calvetti. De half Fran- fort of radioaalsmeer.nl/tv.
çaise noemde zichzelf zorgzaam,
geduldig en positief. In de volgende uitzending ontvangen zus
en broer Mylene en Elbert Huijts
weer een nieuwe gast. Stella verwonderde zich erover dat Marielle Buskermolen nog nooit eerder is voorgedragen. Zij danst al
30 jaar bij Omnia. “Mariëlle zit vol
met energie, creativiteit en passie
voor dans. Ik volg haar Zumba- Aalsmeer - Het open huis bij de Leer de Werkschuit kennen en Folessen en hoop van haar te horen Werkschuit afgelopen zaterdag tocursus met prakijk op de zaterwelke toekomstplannen zij heeft.” 18 januari kan een groot succes dagmorgen. Voor de kindercurgenoemd worden. Ook dit jaar sussen is nog plek bij de cursus
werd de mogelijkheid om ken- Tekenatelier op de woensdag en
nis te maken met het aanbod aan zaterdag en bij de creatieve vorcursussen en workshops in het ming op de woensdag- en doncreatieve centrum goed bezocht. derdagmiddag
Vele mensen kwamen een kijk- Op www.werkschuit-aalsmeer.nl
je nemen waaronder veel kinde- is allerlei informatie te vinden en
ren, die tijdens het open huis vol kan ingeschreven worden voor
enthousiasme aan de teken en een cursus. Het aankomende seiboetseerworkshops hebben mee zoensaanbod is ook gebundeld
didaten nemen het tegen elkaar gedaan. Niet aanwezig geweest, in een folder en deze is onder
op: Jan Daalman, Marcel Har- maar wel interesse? Inschrijven andere verkrijgbaar bij De Werkting en Sem van Hest. Zij lichten kan nog voor de volgende cur- schuit, het gemeentehuis en enhun motivaties toe om de nieu- sussen: Portretschilderen op de kele supermarkten en boekwinwe dorpsdichter van Aalsmeer maandagmorgen of maandag- kels. Creatief Centrum De Werkte worden en dragen hun verkie- avond, Boetseren op de donder- schuit is gehuisvest aan de Oostzingsgedichten voor. De jury be- dagavond, creatief naaien op de einderweg 387f.
staat uit drie personen en natuur- machine, op de woensdagavond Foto: www.kicksfotos.nl
lijk mag ook het publiek meestemmen. Aan wie draagt Bram
zijn sjaal over? Kom het zien en
stem mee! De avond wordt muzikaal omlijst door harpiste Petra Rosa die tussen de gedichten
door haar diverse repertoire ten
gehore zal brengen.
De Gedichtendag op donderdag 30 januari begint om 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en
vindt plaats in Cultureel Café Bacchus in de Gerberastraat 4. Toegang: uw/jouw gift.

Inschrijven voor cursussen nog mogelijk

Gezellig druk bij open
huis van De Werkschuit

harde werker, volgens de stemmers, vol lef, kennis en inzicht. In
de categorie grootse bestuurder
van een kleine gemeente is wethouder Te Lindert van Aalten tot
beste gekozen. Volgens de stemmers weet hij goed wat er binnen
de gemeente speelt.
Hoe wordt iemand Beste Bestuurder? In december 2019 nomineerden bijna 1.100 bestuurders,
politici, secretarissen en griffiers
uit provincies, gemeenten en
waterschappen hun collega-bestuurders voor de titel. De prestaties en kwaliteiten van de bestuurders werden uitgebreid geprezen. Bijna 800 bestuurders
werden minstens eenmaal voorgedragen. Uiteindelijk worden er
tien geselecteerd voor beste lokale bestuurder en elf in de subcategorieën. Begin januari mocht
er gestemd worden op de genomineerden. In totaal lieten meer
dan 14.000 mensen weten wie zij
de bestuurder van 2019 vinden.
Schiphol
Gezien het grote aantal genomineerden en daarvan uiteindelijk
op het lijstje van beste tien belanden, is een prima resultaat. Zeker
voor Robbert-Jan van Duijn, wethouder in de relatief kleine ge-

meente Aalsmeer met iets meer
dan 30.000 inwoners. De drie belangrijkste inzichten uit de verkiezing gingen over daadkracht,
betrokkenheid én geloofwaardigheid. Van Duijn werd vooral
geprezen om zijn daadkracht en
inzet om de geluidsoverlast van
Schiphol terug te dringen.
Proosten op toekomst
Voor Robbert-Jan van Duijn
wacht nu de volgende uitdaging. Begin februari wordt hij
benoemd tot burgemeester van
Nieuwkoop. Aanstaande vrijdag 24 november krijgen inwoners de mogelijkheid om afscheid te nemen van ‘hun’ wethouder. Proosten op zijn nieuwe
toekomst kan van 16.00 tot 18.30
uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Naar Nieuwkoop
In Nieuwkoop gaat RobbertJan van Duijn handen schudden op maandag 3 februari. Het
gemeentebestuur geeft inwoners de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester. De kennismaking is
van 21.00 tot 22.30 uur in het gemeentehuis aan het Teylersplein
1 in Nieuwveen.

Op donderdag 30 januari in Bacchus

Verkiezing dorpsdichter
tijdens Gedichtendag
Aalsmeer - De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur van KCA
nodigt belangstellenden uit om
met 17 dichters de toekomst te
vieren tijdens de Nationale Gedichtendag op donderdag 30 januari. Onder leiding van Bram
Landzaat, die dan nog heel even
dé dorpsdichter van Aalsmeer is,
presenteren zij hun gedichten
rond het thema ‘De toekomst’.
Staat het in de sterren geschreven, is het je lot, heb je alles gepland of laat je het op je afkomen? Ieder mens vult zijn leven
anders in met zijn capaciteiten en
talenten. Ben jij klaar voor de toekomst, zit er ‘toekomstmuziek’ in?
Na de pauze neemt Iris Addink
het stokje over en leidt de aanwezigen door de verkiezing van de
nieuwe dorpsdichter. Drie kan-

Bloemen- en plantenexporteurs in beeld

Film in Historische Tuin
Aalsmeer - Tijdens de wintermaanden worden enkele filmmiddagen georganiseerd vanuit Oud Aalsmeer in beeld in de
Historische Tuin. De eerste middag vindt aanstaande zondag 26
januari plaats in de veilingzaal.
Het onderwerp is bloemen- en
plantenexporteurs. De komende maanden zullen ook films en
beelden vertoond worden van de
VBA in 1986, Maanen en Mantal

in Bloemenlust en van de exportbedrijven van Baardse, Movrie,
De Gooijer en Zurel. De filmmiddagen beginnen om 14.00 uur,
inloop vanaf 13.30 uur, en duren
tot rond 16.00 uur. De entreeprijs
is 7,50 euro en dit bedrag is inclusief consumpties. De volgende
bijeenkomsten zijn op 15 maart
en 5 april. Reserveren is niet nodig, wees er wel tijdig bij, want
vol is vol.

16

23 januari 2020

Waarschuwing politie:

Laat geen waardevolle
spullen in auto’s liggen!

Twee honderdjarigen en een inwoonster 101 jaar!

Drie eeuwfeestjes deze
week in Aalsmeer
Aalsmeer - Een drukke, maar
ook leuke en vooral bijzondere week voor burgemeester Gido Oude Kotte en drie jarigen
op leeftijd. Liefst drie eeuwfeest-

jes in één week tijd in Aalsmeer
en daar hoort natuurlijk gebak
bij én een bezoek en felicitaties
van de eerste burger. De dames
van de Coolwijk en Joore-We-

ij vieren deze week dat zij al een
eeuw op deze wereld zijn en mevrouw Vollmuller-Geleijn mocht
zelfs gefeliciteerd worden met
haar 101e verjaardag. Bij haar be-

Samenwerking vijftien gemeenten en veertien corporaties

Voorstel nieuwe verdeling
sociale huurwoningen
Aalsmeer - Vijftien gemeenten en
veertien corporaties in de regio’s
Amstelland en Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland
bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen
voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek
zijn naar een sociale huurwoning
meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind
2020 definitief over het voorstel.
Resultaat samenwerking
Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio) is tevre-

den met dit resultaat: “Het is mooi
dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen.
En dat ook alle inwoners hebben
kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden
moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de
mensen die de woning het hardst
nodig hebben.”
Eerder in aanmerking
Wethouder Robert van Rijn “Met
de nieuwe verdeling van sociale
huurwoningen verwachten we dat
vooral (jonge) woningzoekenden
die vaak reageren op woningen
en mensen die met spoed een woning zoeken eerder in aanmerking
komen voor een woning.”

Voorstel op hoofdlijnen
In het huidige systeem van
woonruimte-verdeling is inschrijfduur het uitgangspunt.
Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan
de beurt. Daarmee wordt geen
recht gedaan aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn
naar een woning en nog geen of
weinig inschrijfduur hebben. In
het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie
blijft bestaan. Ook blijft een flink
deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen
spoedpunten kunnen opbouwen
of urgentie hebben.

Aalsmeer - Wanneer u uw auto
verlaat zorg dan dat alle waardevolle spullen, waaronder elektronica, meegenomen wordt. Hoewel er soms wordt gedacht dat
door waardevolle goederen, zoals laptops en telefoons, uit het
zicht te leggen in bijvoorbeeld de
kofferbak of het handschoenenvak, voldoende is om inbrekers
te weren.
gon de ‘eeuw-feestweek’ afgelo- Maar, dit is zeker niet het geval.
pen maandag 20 januari. De vol- Inbrekers zien meer dan alleen
gende dag, dinsdag 21 januari, de ogen kunnen zien. Er wordt
werd Mevrouw van de Coolwijk door middel van apparatuur een
op een mooie bos bloemen en signaal opgevangen van elektrobonbons getrakteerd voor haar nische apparaten in de auto. Als
100e verjaardag en komende vrijdag 24 januari gaat burgemeester Oude Kotte op bezoek bij mevrouw Joore-Weij om met haar te
proosten op haar 100e levensjaar.
Elders in deze krant meer over de Aalsmeer - De laatste tijd komen
gezellige bezoeken van burge- er bij de politie steeds vaker melmeester Oude Kotte aan de da- dingen binnen van babbeltrucs.
mes Vollmuller en Van de Cool- Opvallend is de handelswijze die
momenteel veel wordt toegewijk.
past bij babbeltrucs. Na een inbraak, insluiping of bezoek wordt
de pinpas gestolen. Vervolgens
Wachten, zoeken en spoed
Het nieuwe systeem werkt met meldt zich een persoon die zegt
verschillende soorten punten: van de politie te zijn en aangeeft
wachtpunten
(inschrijfduur), dat de pinpas is teruggevonden
zoekpunten (de mate waarin ie- of dat iemand is aangehouden
mand actief zoekt naar een wo- met de pinpas van de gedupeerning) en spoedpunten. Spoed- de op zak.
punten worden toegekend bij De ‘agent’ raadt aan om de pas
drie omstandigheden: geschei- te blokkeren en zegt hiervoor
den mensen met kinderen, in- door te kunnen verbinden naar
wonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.
Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op.
Daarmee wordt hun plaats op de
ranglijst bepaald.
Aalsmeer - Op dinsdag 14 januari is tussen half zeven en half tien
Participatie
Alle vijftien gemeenten en veer- in de avond ingebroken in een bij
tien corporaties werken sinds het Surfeiland geparkeerde auto.
2018 samen aan deze nieuwe
toewijzingsregels voor sociale
huurwoningen. In 2019 zijn inwoners uitgebreid betrokken
via een regionale enquête, lokale discussie-avonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en
overige huurders. De resultaten Aalsmeer - Op woensdag 15 javan deze participatie zijn meege- nuari om half één ‘s nachts hoorde
nomen bij de uitwerking van het een bewoner uit de Rozenstraat
een geluid bij zijn woning. De bevoorstel.

Trap niet in babbeltrucs!

Gemeente volgt advies ministerie op

Ook Aalsmeer schakelt
Citrix-server uit
Aalsmeer - Net als Den Haag,
Amsterdam en onder andere
Amstelveen heeft de gemeente Aalsmeer de Citrix-server afgelopen nacht uitgeschakeld. Citrix-software wordt gebruikt door
de medewerkers om op afstand
in te loggen op de bedrijfssystemen van de gemeente. Het Nationaal Cyber Security Centrum van
het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf donderdag het advies

op dergelijke servers in de avond
en nacht uit te zetten. Aalsmeer
heeft dit advies opgevolgd. Wereldwijd zijn afgelopen week diverse partijen met vergelijkbare
servers aangevallen en een aantal
is daadwerkelijk gehackt. Inwoners ondervinden geen last. De
website is bereikbaar en ook alle
telefonie werkt gewoon, net als
alle interne verkeer op de werkplekken in het raadhuis.

Informatieavond op 28 januari

Aalsmeer verduurzaamt
Aalsmeer - Op dinsdag 28 januari organiseert de gemeente Aalsmeer een informatieavond voor haar bewoners over
woningverduurzaming en aardgasvrij wonen. Met deze avond
wil de gemeente het verduurzamen van woningen onder de aandacht brengen en stimuleren. Nederland gaat van het gas af. Ook
Aalsmeer wil in 2040 een fossielvrije gemeente zijn. Het is voor
inwoners belangrijk om te weten wat gasloos wonen betekent.
Welke maatregelen moeten mensen nemen en in welke volgorde?
Welke investeringen vergt dat?
En wat levert dit op? Om de inwoners voor te bereiden op de toekomst organiseert de gemeente
informatieavonden. Het Regionaal

Energieloket is een partner van gemeente Aalsmeer en helpt woningeigenaren van A tot Z met energie besparen en duurzaam wonen. Een expert van het Regionaal
Energieloket vertelt op deze informatieavond wat er nodig is om
woningen in stappen voor te bereiden op een toekomst zonder
aardgas. Uiteraard is er tijdens de
bijeenkomst veel ruimte voor vragen over woningverduurzaming
en het beleid van de gemeente. De
bijeenkomst op dinsdag 28 januari wordt gehouden in de raadskelder van het Raadhuis op het Raadhuisplein. De inloop is vanaf 18.45
uur, vervolgens begint om 19.15
uur de presentatie en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De
avond duurt tot 21.00 uur.

dit signaal wordt waargenomen
wordt de auto opengebroken en
zullen de spullen mee worden genomen. “Waardevolle goederen
uit het zicht leggen is niet meer
voldoende, neem deze daarom
dan ook altijd mee uit de auto”, aldus de waarschuwing van de politie.
In Aalsmeer zijn al diverse malen auto’s open gebroken waarbij
dieven gebruik hebben gemaakt
van genoemde speciale apparatuur. Onder andere hebben dieven al enkele malen toegeslagen op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg.

de bank. Vervolgens spreekt men
met iemand die zich voordoet als
een medewerker van de bank. Er
worden persoonlijke gegevens
gevraagd, waaronder de pincode.
Maar, de politie zal en kan nooit
doorverbinden met een medewerker van de bank. Daarnaast
zal een medewerker van de bank
nooit om de pincode vragen.
Wees altijd op uw hoede. Besef
dat iedereen zich telefonisch anders voor kan doen. Geef nooit
uw pincode of inloggegevens
voor internetbankieren. De politie vraagt om dit bericht ook zoveel mogelijk door te geven.

Diverse spullen
uit auto weg

Van de Opel Astra is door de dieven een ruitje ingetikt. Uit de auto zijn diverse spullen gestolen,
waaronder een Macbook, een ereader, een horloge, een armband en een hoofdtelefoon. Mogelijk is de inbraak gezien. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie via 0900-8844.

Inbreker gaat er
vandoor

woner besloot een kijkje te nemen
en zag in de tuin een man staan.
Deze besloot na deze ‘ontmoeting’
er direct vandoor te gaan en rende weg richting de Dorpsstraat.
Van de deur van de woning was
de deurklink losgemaakt. Dankzij
alertheid van de bewoner is de inbraak gelukkig mislukt.

Niets weg na
inbraak bedrijf

ben de dieven een roldeur geforceerd. Diverse ruimtes zijn doorzocht en van een aanhangwagen
is het zeil los gesneden. Vooralsnog worden geen spullen vermist. De politie doet onderzoek.
De inbraak heeft tussen vijf uur
‘s middags op dinsdag en twaalf
uur vrijdagmiddag plaatsgevonden.

Aalsmeer - Tussen dinsdag 14 en
vrijdag 17 januari is ingebroken
in een bedrijf aan de Aalsmeerderweg, rond de 250 nummering. Om binnen te komen heb-

Vanavond in raadszaal van Raadhuis

Raad met benoeming,
Met spoed naar ziekenhuis installatie en afscheid
na val van steiger
Aalsmeer - Vrijdag 17 januari omstreeks kwart voor twee in
de middag is bij een woning aan
de Bosrandweg een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer
zou van een steiger gevallen zijn.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor medische assistentie. Het
slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: VTF

Zwaar gewond na ongeval
Aalsmeer - Op vrijdag 17 januari heeft rond tien over drie in
de middag een bedrijfsongeval
plaatsgevonden op de Rietwijkeroordweg. Een 41-jarige man reed
met een kraan achteruit en zag
hierbij een 63-jarige man over het
hoofd. De man kwam klem te zitten tussen de kraan en een container. De politie en de ambulancedienst zijn na de melding direct naar de plaats van het ongeval gereden. Ook is de traumaheli ingezet om een arts snel ter
plaatse te krijgen. De 63-jarige is

ernstig gewond geraakt en is met
spoed overgebracht naar een ziekenhuis.
Foto: VFT/Vivian Trusveld

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 23 januari, vindt de maandelijkse raadsvergadering plaats.
Het wordt een bijzondere raad,
want naast een groot aantal behandelstukken, wordt ook de
nieuwe wethouder voor het CDA
benoemd, een CDA-raadslid geinstalleerd en er wordt afscheid
genomen van een bestuurder.
Maar, eerst praten de fracties onder voorzitterschap van Gido Oude Kotte over de nota ‘De kracht
van Aalsmeer’, het vervangend
besluit ter reparatie van het bestemmingsplan Meervalstraat en
Roerdomplaan en over de actualisatie en optimalisatie van de
grondexploitatie van ‘De Tuinen
van Aalsmeer’. Hamerstukken deze avond zijn de mobiliteitsagenda en de verkoop van de Eneco
aandelen. Even over half tien, als
de vergadering volgens planning
verloopt, wordt Bart Kabout benoemd tot wethouder per 1 februari, gevolgd door de installatie van raadslid Marlon van Die-

men-Kreeft. Na dit ‘feestje’ gaat
het stoeltje wisselen verder. Bart
Kabout is namelijk voorzitter van
de tijdelijke commissie ‘toekomstige dienstverlening’. Deze commissie houdt zich bezig met het
ingezette proces van beëindiging van de huidige vorm van samenwerking met de gemeente
Amstelveen. Door zijn promotie
naar wethouder is hij geen raadslid meer en is er een vacature vrij.
Voorgesteld wordt om CDA’er Gerard Winkels te benoemen tot lid
en voorzitter van deze commissie. Dan volgt tot slot nog het vragenkwartier, maar de vergadering is pas echt ten einde als afscheid genomen is door de raad
en het college van Robbert-Jan
van Duijn. De raadsvergadering
begint om 20.00 uur in de raadzaal van het Raadhuis en belangstellenden zijn welkom om plaats
te nemen op de publieke tribune.
De vergadering kan ook gevolgd
worden via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Te koop:
Zeehengel €20,-. Hengel €10,- i.g.st.
Tel. 06-24205242
Te koop:
Meisjesfiets 24" blauw met krat 40,-.
Tel. 0297-284710
Te koop:
Warme wandelwagenzak, kleur
zwart z.g.a.n. €5,-. Tel. 06-53816854
Te koop:
Ikea Malvik matras 160 x 200, 1 jr oud
€60,-. Tel. 06-20637497
Te koop:
Wie heeft er voor mij Deen Leifheit
zegels? Tel. 06-84845936
Te koop:
4 Eetkamerstoelen kleur beige leer
i.z.g.st. €50,-. Tel. 06-21553579
Te koop:
Salontafel glas 120x40x80 €50,-. Tel.
06-21553579
Te koop:
Zwarte kinder noren mt. 32 €7,50.
Dia/film tafel €10,-. Staande dia/film
scherm €10,-. Grijze wasketel €15,-.
Tel. 06-15488963
Te koop:
2 Puzzels van Jan v Haasteren p.st.
€7,50. Tel. 06-10369725
Te koop:
Nette Sparta Amazone mamafiets
incl. Bobike voor en achterzitje mt
56 -26”, 7 versn. alles werkt perfect
€240,-. Tel. 06-27363677
Gevraagd:
Wie kan er onze hond Napoleon een
fijne plek bieden voor 2 weken tijdens
onze vakantie. Tel. 0297-340075
Gratis afhalen:
Ca. 25 nrs van Oud Nuus 2013-2019.
Tel. 0297-322866
Te koop:
Damesfiets Giant geen versn, terugtrrem €65,-. Kunst abstr-expressklassiek gesign. met documentatie
v/a €10,-. Tel. 0297-341957
Gratis afhalen:
2 stuks strijkijzers met stoomgenerator, moeten nagekeken worden.
Tel. 0297-785048
Te koop:
Voor Opel Corsa, prachtige set
lm velgen v.v. winterbanden
afm.185/65/r15 profiel 6,5 mm
€200,-. Tel. 06-12057521

Te koop:
Platte Philips tv 80cm heel weinig
gebruikt €50,-. Tel. 020-6454665
Gezocht:
De 3 mensen die mijn man zondag
19 jan. geholpen en thuis gebracht
hebben na val met de fiets. Bedankt!
Tel. 0297-286346
Te koop:
Autodak drager voor o.a. wintersport
€30,-. Hometrainer €25,-. Verrijdbaar
basketbaltoestel €50,-. Tel. 0297329180
Te koop:
Judopakken z.g.a.n. 170 en 190 cm
€7,50 p.st. Tel. 06-52496950
Gevraagd:
Boek krachttraining en coördinatie
van Frans Bosch. Tel. 023-5292723
Te koop:
Kinderledikantje met nw matras en
lakens en dekens, kinderstoel wit
€50,-. Tel. 0297-349222
Te koop:
TL armatuur L 1.22, 30 Watt, grijs in
nwst. €5,-. Tel. 0297-322803
Te koop:
Lage noren (schaatsen) mt 43 met
beschermers €20,-. T
el. 06-19493012
Te koop:
2 Leuke metalen kuipstoeltjes
zilverkl. + kussens voor tuin of balkon
samen €25,-. H.houten deur + glas
v. schuur of tuinpoort €25,-. Tel.
06-22838585
Te koop:
Droogmachine Siemens €100,-. Hoog
stoeltje hout Ikea €8,-. Antiek olielamp €20,-. Antiek Frans koffiemolen
€20,-. Boek Cupcake €5,-. Beatrix €5,-.
Tel. 0297-324877
Te koop:
Grote kattenbak oftewel kattentoilet
€7,50. Tel. 0297-327848
Te koop:
Continental winterbanden met
stalen velgen komen vanaf VW
Sportsvan 195/65 r15 h €200,-. Tel.
06-28889998
Te koop:
Voor de liefhebber star trek next
generation 7 dvd, 7 voyager in hard
box. 7 remaster dvd +blu-ray box
€150,-. Tel. 06-23130454

Te koop:
Hangklok bim-bam €85,-. Hangklok
regulateur €185,-. Eetservies nieuw
65-dlg €285,-. Tel. 023-5612228/ Tel.
06-42434746.
Te koop:
Originele hindeloop schilderkunst
wieg €75,-. Tel. 06-19100088
Te koop:
Trivial pursuit €10,-. Yahtzee €10,-.
Scrabble €10,-. Alles z.g.a.n. Tel. 0279368842
Te koop:
Francien katten servies voor €25,-. Tel.
0297-323632
Gratis afhalen:
Houten kinderstoel. i.g.s. Tel.
06-24720106
Gratis afhalen:
Houten kinderledikantje met matras
en lakentjes. Tel. 06-24720106
Te koop:
Gazelle damesfiets 3versn. €45,-.
Tafel kersenhout + 6 stoelen €225,-.
Wegens verhuizing overcompleet.
Tel. 0297-320338
Gratis afhalen:
Leren donkerbruine bank 2.5 zits. Tel.
06-53215786
Te koop:
Franse pate ovenpot van terracotta
ovaal 26x16cm kleur bruin €7,50. Tel.
0297-344489
Te koop:
Fietsendrager Twinny Load
geschikt voor 2 fietsen, bevestigen
op de trekhaak. incl trekhaakbeugel
€35,-. Tel. 06-87692313
Te koop:
2 campingbedjes (Haucker en Koelstra) incl. matrasjes, per stuk €15,- af
te halen. Tel. 06-19900023
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude ansichtkaarten van Nederland. Tel. 0297560920
Gezocht:
Oude en defecte stereo apparatuur
versterker led lcd tv platenspeler enz
hobbyist haalt het graag bij u op. Tel.
06-48344508
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast archiefkast gereedschapkast etc. Tel.
06-22885528

Muzikale middag
in De Reede

Meld je aan en zing mee!

Reünieviering kinderkoor
de Kudelkwetters
Kudelstaart - Kinderkoor de Kudelkwetters bestaat 50 jaar. Het
hele kerkelijke jaar zijn er activiteiten om dit jubileum te vieren.
In december was al de feestelijke jubileumviering en op zondag
15 maart wordt een reünie georganiseerd.
Iedereen die in deze 50 jaar sinds
de oprichting van het koor bij de
Kudelkwetters heeft meegezongen wordt uitgenodigd om hier

aan mee te doen. Er wordt drie
keer op donderdag gerepeteerd:
27 februari en 5 en 12 maart van
19.45 tot 21.00 uur. De repetities
zijn in de Sint Jan Geboorte Kerk
in Kudelstaart. De reünieviering
op zondag 15 maart begint om
11.00 uur in deze kerk. Aanmelden kan via de mail: Kudelkwetters@hotmail.com. Tip: Hou ook
de facebooksite ‘Kinderkoor de
Kudelkwetters’ in de gaten.

Zaterdag officiële opening

Expositie ‘8th Air Force’
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - De 8th Air
Force van de USAAF (United States
Army Air Force) heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop
van de Tweede Wereldoorlog. Deze luchtmacht, bijgenaamd ‘Mighty Eighth’ heeft vanuit Zuidoost
Engeland vanaf een groot aantal bases vele missies uitgevoerd.
Een van die missies was het grootste bombardement op doelen in
Duitsland uitgevoerd met meer
dan 2.000 vliegtuigen. In één van
de hallen in het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45
wordt een overzicht gegeven van
de 8th Air Force. Daarbij worden

alle aspecten belicht: onder andere het ontstaan van deze Luchtmacht, de organisatie ervan, de
missies, het leven op en rond de
bases, de fabricage van de bommenwerpers en de vliegtuigen
zelf. Zo staat er centraal een pedestal, een pilotenstoel en een voetenstuur. Ook wordt de krukas van
een van de motoren van een B-17
getoond. Deze objecten zijn alle
afkomstig uit de Boeing B-17G ‘Lonesome Polecat’ die in het meer
van Zug, Zwitserland, een noodlanding heeft gemaakt. Twee motoren van dit vliegtuig staat in het
Crash museum in de Spitfire Hal.

Rijsenhout - Zondag 26 Januari
heeft het bestuur van Zorgzaam
Rijsenhout het Seniorenorkest
Amstelland, onder leiding van
Rene Schumacher, uitgenodigd
te komen spelen in Dorpshuis De
Reede te Rijsenhout. Tijdens het
concert zal het orkest een variatie aan melodieën laten horen.
Dus voor elk wat wils. De toegang
tot deze muzikale middag is gratis! Aanvang 14.30 uur, de zaal is
open vanaf 14.00 uur.
Opening door Joost de Raaf
De expositie wordt op 25 januari om 12.00 uur officieel geopend
door Joost de Raaf. Joost heeft een
uitgebreide studie gedaan naar
de grootste missie van de 8th Air
Force. Bezoekers van het museum
zijn van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen en aansluitend het museum te bezoeken. Het museum is geopend op
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur,
op woensdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 11.00 tot
16.00 uur. De toegang bedraagt 5
euro voor volwassenen en 2 euro
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting Crash en
veteranen hebben gratis toegang.
Het museum is gevestigd in het
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug
(nabij Rijsenhout). Kijk voor meer
informatie over het museum en
het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op
de website www.crash40-45.nl, op
instagram of op facebook.

Op zoek naar werk
Grafisch talent met commercieel
gevoel gezocht!
Byfod BV is op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij de creatieve duizendpoot die
alles weet van grafische vormgeving en communicatie, zowel online als offline?
Wij zijn op zoek naar iemand met grafische skills die onze uitstraling naar de klant
naar een hoger niveau gaat tillen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van design van
onze uitingen en beheer van de website en social media.
Byfod BV is een bloemenexporteur, gespecialiseerd in luchtvracht. Als groeiend bedrijf
zijn wij op zoek naar een nieuwe collega om ons enthousiaste team te komen versterken.
Het Byfod team bestaat uit een leuke groep gevarieerde mensen met verschillende
nationaliteiten van jong tot oud. Wij zijn op zoek naar iemand met commercieel inzicht,
aandacht voor detail en affiniteit met presentatie en vormgeving.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Design van wekelijkse prijslijsten
• Design van seizoensaanbiedingen
• Design van dozen
• Beheer van websites
• Social media beheren
• Uitbloeiproeven voor specifieke producten verzorgen.
• Periodieke nieuwsbrieven opmaken
Lijkt jou dit een functie die jou op het lijf geschreven is? Dan gaan wij graag een gesprek
aan om te kijken wat jij ons te bieden hebt, maar ook wat wij jou kunnen bieden! Ervaring
met bloemen is altijd welkom, maar zeker geen vereiste. We hebben de bloemenkennis
in huis om je te ondersteunen in de werkzaamheden. We willen je graag helpen daar het
meeste uit te halen en door te groeien.
Verder vragen wij:
• Grafische achtergrond
• In staat om zelfstandig projecten uit te werken
• Creatief in ontwikkelen en grafisch vormgeven van ideeën
• Ervaren met Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator)
• Goede communicatieve vaardigheden
• Beheerst zowel Nederlandse als de Engelse taal
Wat wij bieden:
• Een goed salaris
• Een werkweek van 20/28 uur per week in overleg te bepalen
• Flexibiliteit in de in te delen uren
• Gedeeltelijk thuiswerk mogelijk
Geïnteresseerd? Mail dan naar: Linda@byfod.com

Byfod.com | Prunus 12 | 1424 LD De Kwakel | Bloemenveiling Aalsmeer
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.),
brei- en lockmachines voor derde
wereldprojecten. Het hele jaar in te
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat
11, Aalsmeer.
Tel. 0297-341032

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

KNIP JE
UIT!
KORTING T/M
VAN VRIJDAG 24
I 2020
WOENSDAG 29 JANUAR
AARD
BIJ PIET VAN DER ZW
OOK GELDIG OP

Telefoon:

1

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

Zie voor de bonnen
advertentie elders
in deze krant

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

18

23 januari 2020
meer zo goed puzzelen. Woordzoekers was haar favoriet. “Maar
door al die kleurtjes kan ik dat
niet meer zien.” Roept ze verontwaardigd. Ze kijkt nog graag televisie en is goed op de hoogte van
wat er zich in de wereld om haar
heen afspeelt.

“Er is een hoop veranderd in Aalsmeer”

Drien Vollmuller-Geleijn
viert 101e verjaardag!
Aalsmeer - De huiskamer in haar
aanleunwoning op het hoekje
van de Kanaalstraat zit vol visite. Honderden (door een van de
dochters) gehaakte slingers verwijzen naar de leeftijd van Hendrina Johanna Vollmuller-Geleijn,
roepnaam Drien. Vier van de zes
kinderen, met aanhang, zijn aanwezig, alsmede wat persgenodigden. Mevrouw ondergaat het
allemaal gelaten. Ook als burgemeester Gido Oude Kotte naast
haar komt zitten met een fleurig boeket bloemen. Als er foto’s
worden genomen wordt er ge-

vraagd of ze wel blij is waarop
de honderdeenjarige antwoordt
op z’n Aalsmeers: “Dat ben ik zeker, maar kijk altijd wat lelijk.” De
door de gemeente aangeboden
taart wordt aangesneden. “De bezorger was er al om half tien. Hij
heeft hem zelf in de keuken gezet, want hij was voor mij te groot
om aan te pakken.” Ze smult zichtbaar van de lekkernij en ondertussen verhaalt ze over het eeuwfeest van vorig jaar: “Er zijn tweehonderdvijfentwintig mensen op
mijn honderdste verjaardag geweest. Alle neefjes en nichtjes

waren er ook. Dit jaar vieren we
het kleiner hoor.” Mevrouw heeft
tweeëndertig kleinkinderen en
op de veronderstelling van de
burgemeester dat er drieëntwintig achterkleinkinderen zijn gekomen, reageert ze direct: “Nee,
nee, ik heb er áchtentwintig.” De
vele foto’s in de knusse woonkamer onderstrepen dat. Het is een
grote, hechte familie. Met de kinderen zal er feestelijk geluncht
gaan worden in het restaurant
van het Zorgcentrum. Om de
week kient Drien daar ook. Helaas
kan ze door haar slechte zicht niet

Tot volgend jaar!
Haar man overleed in 2014 op zevenennegentigjarige leeftijd. Het
stel was drieënzeventig jaar getrouwd. “We deden alles samen.
Hij heeft me met alles meegeholpen en was altijd te porren voor
iets leuks.” Er wordt gevraagd wat
de eeuwelinge nog weet van de
bevrijding. Waarop ze antwoordt:
“Ach, ik heb zo’n hoop beleefd in
die tijd. Mijn oudste zoon is met
bommen op de achtergrond
ter wereld gekomen.” Ze verzucht: “Er is een hoop veranderd
in Aalsmeer. Dat heb ik allemaal
zien gebeuren.”
Tot haar vijfentachtigste levensjaar zwom mevrouw Vollmuller
regelmatig. “Ik heb negentwintig
keer meegedaan aan de zwemvierdaagse. Mijn man ging vaak
mee en natuurlijk de kleinkinderen. Tevens heb ik op verschillende plekken de fietsvierdaagse
gedaan.” De oudste zus van mevrouw Vollmuller is honderdzes
jaar oud geworden, dus burgemeester Gido durft daarom wel
afscheid te nemen met de woorden ‘tot volgend jaar!’ Tevens benadrukt hij dat hij het aangenaam vond om aanwezig te zijn.
“Het gaat er in het leven tenslotte
om dat je het goed hebt met elkaar. En dat is in deze familie wel
duidelijk.”
De honderdjarige Drien besluit
met de woorden: “Ik vond het ook
fijn dat u geweest bent.” Namens
de Nieuwe Meerbode; Van harte gefeliciteerd. We zijn er op uw
honderd-tweede verjaardag ook
weer graag bij!
Door Miranda Gommans

Raad met benoeming en installatie

Marlon van Diemen terug
in de raad voor het CDA
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 23 januari, wordt het CDAraadslid Bart Kabout benoemd
tot wethouder voor de gemeente Aalsmeer namens het CDA als
vervanger voor Robbert-Jan van
Duijn, die over anderhalve week
benoemd wordt tot burgemeester van Nieuwkoop. Met zijn benoeming laat Bart een zetel leeg
in de fractie van het CDA. De fractie heeft ervoor gekozen om deze
in te vullen met een oude bekende: Marlon van Diemen. De 32-jarige zal vanaf vanavond de stoel
van Kabout in beslag nemen en
haar terugkeer in de gemeenteraad maken.
In de vorige raadsperiode was Van
Diemen al raadslid voor het CDA.
Ze vertrok 2 jaar geleden wegens
werk en nevenfuncties, maar ook
toen sloot ze een terugkeer in de
fractie niet uit. En nu, nog geen 2
jaar later, is de tijd aangekomen
waarop ze weer plaatsneemt in
het pluche. Een terugkeer die niet
alleen gewaardeerd wordt door
Van Diemen zelf, maar ook door
de hele CDA-fractie. Als bekende
in de gemeenteraad hoeft Marlon niet meer ingewerkt te worden en kent ze het reilen en zeilen van de fractie. Daarnaast
brengt ze een hoop ervaring en
kennis mee vanuit haar vorige

raadsperiode, maar ook vanwege haar werkzaamheden binnen
de Adviesraad Sociaal Domein.
Deze onafhankelijke raad bestaat
uit inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart en adviseert het College van B&W over alles omtrent
het sociaal domein. Onder andere op dit vlak brengt Marlon dus
veel kennis met zich mee. Helaas
voor de CDA-fractie wordt Van
Diemen pas aan het einde van de
avond geïnstalleerd, anders had
ze het woord kunnen voeren over
de nota Sociaal Domein die deze
avond ook besproken wordt.
Het CDA prijst zich gelukkig met
zo’n waardevolle toevoeging aan
de fractie in de vorm van Marlon
van Diemen en heeft alle vertrouwen in een mooie laatste twee
jaar van deze raadsperiode.

veerster geweest in De Bijenkorf
en heeft onder andere gewerkt in
Hotel L’Europe.

bereiken van deze leeftijd mag
uniek genoemd worden en verdient een bijzonder feestje. Aan
de burgemeester de eer om de
vuurwerk-kaars op de taart aan
te steken. Er was wat oponthoud, de kaars bleek verkeerd
om te staan, maar daarna ‘barstte’ de kaars feestelijk los. De burgemeester had bloemen meegenomen en een doosje bonbons
gevuld met advocaat. “Ik heb gehoord dat u daar van houdt.” Paulina toonde zich tevreden met
het cadeau en ondanks dat het
vele bezoek (dochter Milderd,
zoon Ronald en onder andere de

Acties onderwijs 30 en 31 januari

Waarom ben jij (nog)
geen meester/juf?
Aalsmeer - Donderdag 30 en vrijdag 31 januari wordt er landelijk
actie gevoerd in het basisonderwijs. Ook de scholen van Stichting
Katholiek Onderwijs Aalsmeer
voeren actie. Net als veel andere
scholen zijn zij op vrijdag gesloten, zodat leerkrachten zich hard
kunnen maken voor het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, nu en in de
toekomst.
Op donderdag zetten de drie
scholen hun deuren open voor iedereen die interesse heeft in een
baan in het onderwijs. De scholen
willen op deze dag laten zien hoe
leuk, uitdagend en belangrijk het

werken in het onderwijs is. Dagelijks leggen de teams de basis
voor een kansrijke toekomst voor
alle leerlingen. Op verschillende tijden worden er rondleidingen gegeven, kan er in klassen
worden gekeken en is er ruimte om vragen te stellen over opleiding en werk. Aanmelden kan
telefonisch of per e-mail bij een
school naar keuze: Jozefschool
in Aalsmeer-Centrum (info@jozefschool.net 0297-326291), Antoniusschool in Kudelstaart (antonius@rkantonius.nl
0297322819) en de Oosteinder school
in Aalsmeer-Oost (info@oosteinderschool.nl 0297-368092).

de en houtsnippers van de compostering heeft de wijkbeheer in
april 2019 aan de Takkade op drie
plekken een broeihoop aangelegd.
Na enig uitstel zijn dan eindelijk
de hopen vorige week open gespit en wat bleek. Er zijn 243 uitgekomen ringslangeieren aangetroffen in twee broeihopen: respectievelijk 90 en 153 stuks. Een
derde broeihoop bleek niet inteAalsmeer - In Aalsmeer zijn vo- dieren leggen eieren in de zomer ressant voor de ringslangen. Het
rig jaar drie broeihopen gemaakt in broeiend materiaal. Met paar- is een succesverhaal voor alle bespeciaal voor ringslangen. Deze denmest gemengd met bladaar- trokkenen. De ontwikkeling van

de ecologische verbinding van de
Amsterdamse Bos via het Schinkelbos met Aalsmeer heeft hier
zeker in bijgedragen.
Bezoekers hoeven zich geen zorgen te gaan maken dat de Bossen overspoeld gaan worden met
ringslangen. Slechts 10% van het
jonge kroost wordt volwassen. Al
die andere jonge slangetjes vallen ten prooi aan roofdieren, honden en katten of verkeer. Toch
blijkt de populatie in deze regio
gezond en in staat te migreren
naar andere gebieden.

Bos bloemen en bonbons voor
100-jarige Paulina v/d Coolwijk
Aalsmeer - Ze maakt deel uit van
de hechtste, of zoals haar dochter zegt, beruchtste familie van
Aalsmeer: De familie van de Coolwijk, bestaande uit elf zusters en
twee broers. De elf meiden hebben in hun jonge jaren gezamenlijk heel wat feestjes op z’n kop
gezet, maar werden ook liefkozend de elf schatten van meiden
genoemd. Eén van hen is Paulina
en deze Van de Coolwijk kreeg afgelopen dinsdag 21 januari bezoek van burgemeester Gido Oude Kotte.
Hij kwam haar feliciteren met
haar 100ste verjaardag, want het

Jeugdliefde
Haar twee kinderen kreeg zij op
ietwat late leeftijd en dit had te
maken met het verlies van haar
jeugdliefde. Paulina was zes jaar
verloofd met een Fransman. Hij
was machinist op een boot en tijdens zijn laatste reis heeft hij aan
boord een ongeluk gehad en is
overleden. Met haar tweede liefde, een man van eveneens Franse afkomst, stichtte zij haar gezin. Inmiddels is zij de trotse oma
van twee kleinkinderen en onlangs mocht de 100-jarige haar
eerste achterkleinzoon in haar armen houden. Lezen was Paulina’s
grootste hobby, maar helaas laten haar ogen dit niet meer toe.
Ze kijkt nog af en toe televisie en
haar zoon en dochter gaan wekelijks met haar wandelen en dan
wordt er gezellig buitenshuis koffie gedronken. Paulina is tevreden en zegt uit te kijken naar het
familiefeest aanstaande zaterdag
25 januari in de grote zaal van het
zorgcentrum. Burgemeester Oude Kotte is ook welkom, zo zei
ze uitnodigend, maar hij liet weten niet te kunnen komen. Zaterdag is namelijk de heropening
van het gerestaureerde Raadhuis.
Hij nodigde de familie uit om een
kop koffie te komen drinken. Wie
weet stappen de ‘Van Coolwijkjes’
nog even binnen. In ieder geval
kreeg Paulina de toezegging dat
zij volgend jaar op haar 101e verjaardag opnieuw burgemeestersbezoek kan verwachten. “Ik kom
vanaf het bereiken van de 100 elk
jaar langs”, aldus Gido Oude Kotte en met deze woorden nam hij
hartelijk afscheid van de eeuwelinge.

Aalsmeerse pers) haar wellicht
iets teveel leek, genoot zij van alle
aandacht. Zus Beppie kwam ook
nog even langs. Zij woont eveneens in Zorgcentrum Aelsmeer.
De 100-jarige is hier pas vier
jaar geleden bewoner geworden. Tot haar 96ste heeft zij zelfstandig gewoond in Amsterdam
Zuid-Oost. “Het ging niet meer, ze
bleef vallen, maar het kostte best
moeite om haar over te halen
naar het Zorgcentrum te gaan”,
vertelt Mildred. Op jonge leeftijd
ging Paulina twee van haar zusters achterna en ging in Amsterdam wonen. Ze is vele jaren ser- Door Jacqueline Kristelijn

243 Baby’s geboren in
broedhopen ringslangen

kinder- en jeugd
Kindervoorstellingen in
Schouwburg De Meerse
Hoofddorp - Schouwburg De
Meerse presenteert de komende
weken een aantal leuke voorstellingen voor kinderen. Zo speelt
Theatergroep Heldhaftig op zondag 26 januari vanaf 14.00 uur
de voorstelling ‘Kerf de labjesrat’.
Een beeldend verhaal met mooie
liedjes. Een spannend avontuur
van Kerf en zijn vriend Steen, een
Verklap-ekster, giechelende Bloemen, Kirf, Karf en Korf, en een altijd jokkende Spin. Voor iedereen
vanaf 6 jaar.

Seline en Sammy in actie
voor dieren in Australië

Super opbrengst na spontane acties

Jozefschool succesvol in
acties voor Australië
Aalsmeer - De kinderen en meester Tim van de groepen 6 van de
Jozefschool hebben met hun
spontane acties om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Australië, mens en dier, een record
bedrag opgehaald. Er is liefst
840,70 euro bijeen verzameld. Dit
super bedrag is samengebracht
door het ophalen en inleveren
van 272 kerstbomen á 50 eurocent, waarbij ouders dit bedrag
zelfs nog eens verdubbeld hebben en met statiegeld van 1000
lege flessen voor 252,70 euro, ook
verdubbeld maar dan door de
Jumbo (dus 505,40 euro totaal) en
met donaties à 247,75 euro.
Een grote slinger kinderen brachten op 8 januari de honderden bo-

men naar het inleverpunt bij het
gemeentehuis. De leerlingen hadden ze allemaal zelf opgehaald in
de omgeving van de school en vele ouders brachten ook hun boom
naar school. Op school stond na
de kerstvakantie een grote rode
ton waar de donaties in gedaan
zijn. En de hal van de Jozefschool
lag vol met alle statiegeldflessen
tot ze ingeleverd konden worden
door groep 8. Buren en belangstellenden rondom de school gaven complimenten, hielpen mee,
moedigden aan en deelden foto’s
en filmpjes op social media van
deze actie. De kinderen en de Jozefschool kunnen trots terugkijken op hun acties voor het IFAW
en het Rode Kruis

Tekenen
Er zijn maar weinig kinderen die
niet van tekenen houden. Zeker wanneer docenten en ouders met enthousiasme reageren op de creaties van kinderen.
De Werkschuit in Aalsmeer biedt
zo’n stimulans voor kinderen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Aanmoediging is belangrijk, want tekenen is niet alleen leuk, het is

Nog een keer feest op vrijdag 17 april

Groep 8 Feest in N201
weer een groot succes

tle jongens tegen de meiden was
een hoogtepunt. De hits over frikandellen, potentie en fuifjes
werden hard meegezongen. Tussendoor konden de kinderen een
drankje of een zakje chips halen
en werden zij geschminkt. De
jongerenwerkers van Buurtwerk.
nl hielpen mee en hebben dit
feest mede mogelijk gemaakt.

en de gevorderde dansers, zowel
voor Solo’s en Duo’s en Crews, in
verschillende categorieën en dansstijlen. Doel van deze dans competitie is om deel te mogen nemen
aan hun Nederlandse Kampioenschappen 2020, die in april worden
gehouden. Voor de kwalificatie van
Aalsmeer - Zondag 19 janua- zaal. En zij werden ook nog eens dit NK zijn er naast ranking punri stonden de jonge dansers van beoordeeld door drie professione- ten, ook mooie prijzen te winnen.
Dance Improvement klaar om deel le juryleden. Weliswaar een thuis- Voor de organisatie staat vooral
te nemen aan de danswedstrijd wedstrijd, maar daardoor was het centraal dat dansers hun dansplevan Dance Competitions. De dan- zeker niet minder spannend. Ge- zier laten zien op een groot podisers mochten op het grootse podi- lukkig werden ze begeleid door um. De dansers van Dance Improum van de Studio’s Aalsmeer staan hun coach Jasmina Kazlagic. De vement deden mee in de verschilom hun moves te showen aan de danswedstrijden van Dance Com- lende categorieën. Solo’s: Saige 3e
met publiek gevulde, volle theater- petitions zijn voor de beginnende plaats (zij is de jongste deelnemer

van Dance Improvement: 7 jaar),
Ala: 2e plaats, Sam: 2e plaats, Amber: 3e plaats en Jinxi: 9e plaats.
Deze Solo-dansers deden voor het
eerst mee aan een (solo)danswedstrijd. Duo’s: Lisanne en Amber: 7e
plaats, Sjors en Sienna: 4e plaats,
Milou en Nathalie: 1e plaats en Kiki en Lotus: 4e plaats. Crews: Turbulance (3e plaats), Sabotage (1e
plaats) en Another DImension (1e
plaats). Blije dansers (de één ietsjes blijer dan de ander) en een zeer
trotse coach keerden terug naar
huis met hun welverdiende prijzen, bekers en medailles!
Door: Nicôle van der Meer

Cursussen voor kinderen
bij De Werkschuit
ook heel goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en het
uiten van creativiteit en fantasie.
Tekenen helpt kinderen ook om
grip te krijgen op de wereld om
hen heen en op alles wat ze zien
en beleven. Hun waarnemingsvermogen wordt enorm gestimuleerd door te kijken naar echte dieren of afbeeldingen van
mooie dieren op schoolplaten.
Want hoe kan je een dier tekenen als je niet eerst goed gekeken hebt hoe het dier er uit ziet.
De nieuwe tekenlessen beginnen
op 29 februari en 1 maart en docent in Annefie van Itterzon.
De cursuslocatie van De Werkschuit is gehuisvest aan de
Oosteinderweg
287.
Inlichtingen over het diverse cursusaanbod en inschrijven via
www.werkschuit-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Dit zijn Seline (links) naar het WNF die er, hopelijk, veel
en Sammy. Ze zijn 8 jaar en wo- koala’s in Australië mee kan helnen in Aalsmeer Nieuw Oostein- pen.
de. Nadat er op school al een lege
flessen actie opgezet was, wilden
ze samen nog meer doen voor de
dieren in Australië.
Afgelopen week zijn ze heel erg
druk geweest met het bakken
en versieren van cupcakes en
brownies. Ze mochten deze vervolgens zaterdagmiddag in de
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg verkopen.
Seline en Sammy hebben een bedrag van 107,60 euro opgehaald
en dit bedrag is overgemaakt

Aalsmeer - Alweer de zestiende editie van het Groep 8 Feest,
maar voor deze aanstaande brugklassers was het de eerste keer.
Afgelopen vrijdag 17 januari was
de N201 weer goed vol met de
oudste basisschooljeugd. Om
half 8 stond er al een rij voor de
deur. Ondanks de kou hadden de
jongens en meiden ontzettend
veel zin in (voor velen) hun eerste
echte feest.
In de klas werd er al lang gesproken over het feest en de outfit die
gedragen moest worden. De juffen en de meesters deelden de
kaarten uit aan de kinderen. Er
worden vragen gesteld in de klas
over wat ze precies gaan doen,
maar het antwoord ‘feesten’ werd
al snel gegeven.

Creatieve vorming en tekenlessen

Aalsmeer - Op woensdag 29 januari start de Werkschuit met de
cursus Creatieve vorming voor
kinderen vanaf 6 jaar. Deze wordt
gegeven op woensdag van 15.30
tot 17.00 uur en op donderdag
van 16.00 tot 17.30 uur. Houd je
van knutselen en schilderen? Dan
is dit echt een cursus voor jou! Je
kunt leren hoe je iets echts kunt
namaken van klei of ander materiaal, maar vooral ook hoe je zelf
iets nieuws kunt maken dat heel
bijzonder is. Anders dan anders,
iets wat je op school of thuis misschien niet zo gauw doet. Je zit in
een gezellige groep met kinderen, die allemaal graag knutselen
en schilderen. Het is leuk om van
elkaar te zien hoe je iets maakt en
je krijgt weer nieuwe ideetjes. Deze cursus is ook leuk voor kinderen die al een cursus hebben gevolgd, je krijgt steeds andere opdrachten.

krant

Cupcakes gebakken, versierd en verkocht

zoals bijvoorbeeld Mini Start,
Peuterdans of lekker krassen en
kleuren tijdens de workshop Peuterkunst. Het Peuterfestval begint
op zaterdag om 13.30 uur en op
zondag om 14.50 uur.

Vlieg mee met Peter Pan
En vlieg op vrijdag 7 januari vanaf 19.15 uur mee met de avonturen van Wendy en Peter Pan! Theater Terra presenteert de nieuwe
familiemusical naar het wereldberoemde avontuur in Nimmerland. Van de makers van ‘De KleiPeuterfestival
ne Zeemeermin’ en ‘Aladdin’. FanOp zaterdag 1 en zondag 2 fe- tastische avonturen wachten op
bruari staat het gehele Cultuur- Wendy wanneer Peter Pan haar
gebouw weer op zijn kop voor slaapkamer binnenvliegt en haar
de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Het meeneemt naar de magische wesuper succesvolle Peuterfestival reld van Nimmerland. Voor iedergaat weer beginnen. Met onder een vanaf 6 jaar. Kijk voor meer
andere Juf Roos, Dikkie Dik, Hou- informatie en het reserveren van
den Beren echt van Honing en kaarten op www.demeerse.nl
nog veel meer. Rondom de voor- of stuur een mail naar info@destellingen zijn leuke workshops, meerse.nl.
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Tropical
Een vervolg kan niet uitblijven
na zo een succesvol feest. Organisator Eric Spaargaren en Lizanne Eveleens van de Buurtwerk.nl
nodigen alle groep 8’ers nog een
keer uit. “Op vrijdag 17 april zijn
de kinderen van groep 8 nog een
keer uitgenodigd om te komen
Kiki verandert, wordt groter, net
feesten.”
als de wereld om haar heen. Het Hits en chips
Deze mededeling werd met luid
is wel lekker veilig in de vijver, De hits vlogen je om de oren. Er gejuich ontvangen door de aanmaar als zij straks aan land gaat, werd gedraaid door DJ’s Mathijs wezigen. Het thema is dan Tropiwat zal er dan gebeuren? Kiki is en Eric. Beiden meesters van de cal. Benieuwd hoe zo’n feest ereen beetje bang. Toch stapt ze Antoniusschool. Alles werd luid- uit ziet? Neem dan een kijkje op
uit de vijver en gaat aan land. Ze keels meegezongen door de jon- www.groep8feest.nl
ontmoet nieuwe dieren, de rups gens en meiden en ook de bat- Foto’s: Laurens Niezen
en de ooievaar. Wat zijn er veel
dieren, maar zouden er ook andere kikkers bestaan? Heeft kikker Kiki eigenlijk wel familie? Een
poppentheatervoorstelling over
Amstelland - ‘Plons’ is het ver- een kleine kikker, die dapper gehaal van kikker Kiki, die geboren noeg is om haar hoofd boven wawordt als klein kikkervisje. Lang- ter te steken. Voor iedereen vanaf
zaam ontdekt Kiki de wereld om 4 jaar. Te zien in het Amstelveens
haar heen en raakt verwonderd Poppentheater op zondag 26 jadoor de schoonheid van de vijver. nuari om 14.30 uur. ToegangsEen grote vis lijkt even heel ge- prijs: 9 euro. Reserveren kan via
vaarlijk, maar blijkt haar te kun- www.amstelveenspoppentheanen helpen. Kiki ziet de libelle die ter.nl, via info@amstelveenspopnaar werelden kan gaan, waar zij pentheater.nl of bel 020-6450439.
nog niet is geweest.
Foto: Moon Saris

Kleine kikker op ontdekkingsreis

‘Plons’ in Poppentheater

Danswedstrijden in Studio’s Aalsmeer

Dance Improvement scoort
goed tijdens competitie

20

23 januari 2020

Podiumplaatsen en WKtickets Omnia twirlsters

Masterclass voor jonge voetballers

Toptrainers Juventus bij
SCW in Rijsenhout
Rijsenhout - Op woensdag 29
april zal het grote Juventus naar
SCW in Rijsenhout komen. Drie
toptrainers van de ‘Oude Dame’
uit Turijn zullen daar de Juventus Masterclass voor jonge voetballers verzorgen. Alle jongens
en meisjes geboren tussen 2004
en 2014 kunnen een onvergetelijke en leerzame voetbaldag beleven. Er is ‘slechts’ plek voor 96
spelers. Deelname kost 49.95 euro. Al sinds 2011 werkt sportmarketingbureau SportsGen uit Wormer samen met de recordkampioen uit Italië. Iedere herfst- en
meivakantie komt Juventus met
drie professionele jeugdtrainers
naar Nederland om kinderen kennis te laten maken met de manier
zoals Dybala, Ronaldo, Pjanic en
Mathijs de Ligt dagelijks trainen.
De ervaring leert dat de jongens
en meisjes een geweldige dag
beleven die om 10.00 uur start en
rond 15.30 uur eindigt.
SCW trots op komst
Voetbalvereniging SCW zal op
woensdag 29 april gastheer zijn

van de Italiaanse wereldclub. Namens de club is bestuurslid Pieter
de Breuk trots op de komst van
Juventus: “Het gebeurt natuurlijk
niet iedere dag dat er trainers van
Juventus op ons complex komen.
Wij hebben contact gezocht met
organisator SportsGen die ik ken
van andere voetbalactiviteiten in
onze regio. Zij waren direct enthousiast. Voor SCW is het natuurlijk een prachtige affiche waar we
erg trots op zijn. Naast onze eigen
jeugdleden heten wij dan ook alle andere voetballers uit de omgeving van harte welkom op ons
prachtige complex. Samen met
Juventus zullen wij er voor iedereen een feestdag van maken.”
Inschrijven
Alle jongens en meisjes (tussen
de 6 en 16 jaar) kunnen zich vanaf dit moment inschrijven. Lid
zijn van een voetbalclub is niet
nodig. Kijk voor meer informatie op: www.scwrijsenhout.nl. Inschrijven kan door te mailen naar
SCW: Juventus@scwrijsenhout.nl.
Wacht niet te lang, vol is vol.

Prestaties op scherp bij
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Zondag 19 januari vertrokken de Oceanus zwemmers richting de Arena om de
sportieve prestaties op scherp
te zetten in het Bijlmerbad. In
het midden van het zwemseizoen breekt het moment aan om
kritisch naar de techniek en de
zwemregels te kijken. Dat levert
soms teleurstellende gezichten
op, maar ook kletterende medailles. Christiaan Wegman beet het
spits af met een nieuw programmaonderdeel en behaalde gelijk
zilver; Kiara Koster brons. Daarna was het tijd voor goud. Floris behaalde met een nieuw persoonlijk record de eerste plaats
op de 100 meter vlinderslag, gevolgd door Stijn Kleijn die tweede werd. Otis werd op dezelfde
afstand derde in zijn leeftijdsklasse. Bij de meisjes werden Soraya
Lopes en Kiara Koster eerste en
tweede en wisselden van plaats

bij de 100 meter schoolslag. Elise
Schipper werd tweede op de 200
meter wisselslag en Lente Achterberg derde. De 100 meter wisselslag bij de jongens was voor
een aantal Oceanus-zwemmers
een teleurstelling. Toch wist Diederick Bentveld met een prachtige techniek boven zichzelf uit
te stijgen en een mooi persoonlijk record neer te zetten. Op weer
een nieuw programmaonderdeel
kletterden de medailles flink.
Daar werden Lente Achterberg
en Tom de Groot eerste en behaalden daarmee goud. Melissa
Pruis, Floris van der Salm en Luca
Boorsma behaalden allemaal zilver. Traditiegetrouw werd de dag
afgesloten met een estafette, die
voor het nodige vuurwerk aan
het einde zorgde. Volgende week
blijven de zwemmers van Oceanus in de buurt. Dan gaat de reis
naar Diemen.

Aalsmeer - In het weekend van
11 en 12 januari vond in topsportcentrum Almere het NK Twirlen
plaatst. In de intermediate klasse werd door de top 15 gestreden om een podiumplek. Voor
SV Omnia 2000 kwamen in deze
klasse Kirsten, Demi en Mayke uit.
Bij diverse onderdelen lieten zij
zich onder leiding van coach Valerie van hun beste kant zien.
De uitslag was als volgt: 1-baton
junior intermediate: Kirsten 2e
plaats zilveren medaille en Demi 12e plaats. 2-baton junior intermediate: Kirsten 2e plaats zilveren medaille en Demi 3e plaats
bronzen medaille. Dancetwirl junior intermediate: Kirsten 1e
plaats Nederlands Kampioen, Demi 4e plaats en Mayke 8e plaats.
Een resultaat om als vereniging
trots op te zijn!
In de kampioensklassen van elke categorie werd er naast een
podiumplaats ook gestreden om
de felbegeerde WK-tickets. Voor
SV Omnia kwamen uit: Isa, Mireille en Selina. Uitslag Juvenile: Duo
Twirling: Isa behaalde samen met
Nienke de 1e plaats en is Nederlands Kampioen. Ook verdiende ze hiermee haar allereerste
WK-ticket. Mireille kwam uit bij
de junioren. Haar harde werken
werd ook beloond: 1-baton: 2e
plaats en WK-ticket. 2-baton: 4e
plaats reserve voor het WK. Super X-strut: 3e plaats en WK-ticket. Dancetwirl 3e plaats en WKticket. Selina kwam uit in de se-

nior categorie en had haar focus
op het onderdeel 2-baton gezet.
1-baton: 9e plaats. 2-baton: 2e
plaats en WK-ticket. Dancetwirl
11e plaats. Duo twirling senior:
Selina en Mireille behaalden de
3e plaats. In de categorie Smallteam Twirling junior heeft Selina met het team van Inspiration
de 1e plaats behaald, dus Nederlands Kampioen en een WK-ticket.
Demi en Kirsten mogen met het
nationale team van Nederland
ook deelnemen aan het WK met
het onderdeel paradekorps. Zij
hebben tijdens het NK hun mooie
show mogen opvoeren voor de
jury en het publiek. Dit jaar vindt
het WK twirlen plaats van woensdag 8 tot en met zondag 12 april
in Eindhoven. De komende weken gaat de Nederlandse equipe zich voorbereiden door middel van bondstrainingen onder
leiding van de bondscoach en de
jury.

Konrad op het podium met beker voor
het behalen van de tweede plaats.

Jeugdschaker Simon met prijs.

Koningsverschieting bij HBV Target

Fallon Hooijman van RKDES op weg naar ’n doelpunt.

Redelijk hersteld na nederlaag vorige week

Mooie zege voor RKDES
handbalsters
Kudelstaart - De dames van
handbalvereniging RKDES hebben zich zondag redelijk hersteld
van de grote nederlaag tegen
KDO. In de Proosdijhal werd laagvlieger Monnickendam met 2417 verslagen. De heren speelden
uit tegen HMS/Achilles en behaalde een moeizame, maar verdiende overwinning (13-17).
De grote vraag zondag was hoe
de RKDES dames de zeperd tegen
KDO hadden verwerkt. Een echt
antwoord op deze vraag kwam er
niet, daarvoor was de tegenstand
van Monnickendam te pover. Het
nu wel complete RKDES startte
de wedstrijd prima. In hoog tempo werd de aanval gezocht. Niet
alles ging goed, maar een 7-2 tussenstand na 10 minuten spelen
was geruststellend. Het vervolg
van de eerste helft bleef het verschil hangen rond de 5 doelpunten. Ruststand 16-11. In de tweede helft waren de doelpunten
een stuk schaarser. Ook nu bleek
het lastig om verkregen strafworpen om te zetten in doelpunten. Ze werden alle drie gemist.
Daardoor zijn inmiddels de laatste 10(!) strafworpen op rij niet
verzilverd. Ondertussen scoorde
RKDES wel met mooie afstandsschoten en hield het verdedigend goed stand, waardoor het
halverwege de tweede helft inmiddels 20-11 voor stond. Daarna zakte de ploeg wat weg, maar
de zege kwam verder niet meer
in gevaar. Uitslag 24-17. Door een
nederlaag van koploper Volendam 2 staat RKDES nu samen met
AHC bovenaan. De komende weken worden cruciaal voor de Kudelstaartse ploeg. Aanstaande zaterdag 25 januari speelt de ploeg
uit tegen nummer 4, NEA. Daarna volgt een week later de uitwedstrijd tegen Volendam 2, om
vervolgens de lastige serie af te

sluiten thuis tegen medekoploper AHC.

Troonwisselingen bij
handboogschutters
Kudelstaart - Afgelopen donderdag 16 januari werd er bij HBV
Target in Kudelstaart de jaarlijkse zogenaamde koningsverschieting gehouden. Dit is een onderlinge wedstrijd waarbij wordt bepaald wie de beste van de vereniging is in zijn of haar klasse. De
eerste plaatsen moeten hun titel
in de loop van 2020 meten met
winnaars van soortgelijke wedstrijden binnen Nederland om
zo de koning der koningen te bepalen. In de klasse houten boog
(traditioneel zonder richtmiddelen zoals vizier) is de eerste plaats
behaald door Frank de Haan, de
tweede plaats voor Patrick v/d
Aart en op drie is Daniel Wesselman geëindigd. In de recurveklasse (moderne handbooog met
vizier) wist Johan Ruhe zijn titel
van Koning niet te prolongeren.
Het scheelde slechts 1 punt. De
uitslagen in deze klasse waren:
Eerste plaats Cor de Jong, twee-

Ook winst voor Heren
De heren van RKDES speelden afgelopen zaterdag uit tegen het
Utrechtse HMS/Achilles. Op papier een niet al te lastige wedstrijd, maar door een ‘harsloze skippybal’ moesten de Kudelstaartse mannen nog flink
aan de bak. Verdedigend had RKDES geen enkel probleem; de tegenstander kwam nauwelijks tot
doelpogingen. Echter, dat gold
ook voor RKDES. Welgeteld één
afstandsschot werd zaterdag omgezet in een doelpunt. Voor het
overige moest de ploeg het vooral hebben van de break-out en
combinatiespel via de cirkel. Met
name Leon Woolthuis wist op deze manier een groot aantal doelpunten te maken. Bij rust stond
het 5-11 voor RKDES. Na de pauze wisten de Kudelstaarters niet
door te drukken, waardoor HMS/
Achilles in de buurt kon blijven en
tot een paar minuten voor tijd in
een stuntje kon blijven geloven.
Gelukkig herpakte RKDES zich
net op tijd, waardoor het toch
nog met 13-17 wist te winnen in
een meer spannend dan goed
duel. De ploeg staat door de zege
stevig op de derde plaats. Aankomende zondag 26 januari speelt
RKDES om 12.55 uur in de Proosdijhal de derby tegen Aalsmeer 4. Kloosterhof aan de Clematisstraat
en de aanvang is 19.30 uur. Zaal
open vanaf 19.00 uur. Klaverjassen en rummikuppen staan op
het programma. Deelname kost 3
euro per persoon en dit bedrag is
inclusief een kop koffie of thee bij
binnenkomst. De vorige avond
Aalsmeer - Kaartclub Ons Ge- van het seizoen was weer gezelnoegen houdt op dinsdag 28 ja- lig met een groot aantal deelnuari de volgende speelavond nemers. Het klaverjassen is met
in het nieuwe jaar. Plaats van sa- 5609 punten gewonnen door Ria
menkomst is In de zaal van het Pieterse en met 5279 punten ein-

Kaartavond bij
Ons Genoegen

de plaats Johan Ruhe en de derde plaats Marco Jongkind. In deze spannende klasse waren de
verschillen miniem. Bij de jeugd
wist Carmen Terlouw zich te verzekeren van de eerste plaats met
in haar kielzog Bram Korzelius
op twee en Mandy Elmers op de
derde plaats. In de compoundklasse (high tech boog) was Marcel van Rekum oppermachtig; hij
mag zich in 2020 koning compound noemen. Marcel komt uit
de jeugdopleiding en heeft zich
met een zwaar trainingsprogramma enorm verbeterd wat uiteindelijk heeft geresulteerd in deze
uitslag. Op de tweede plaats in
deze klasse Jaap Verbruggen en
op de derde plaats Adri van Egmond. Het was een druk bezochte en gezellige wedstrijd, die was
georganiseerd door wedstrijdleider Marco Jongkind. Interesse in
de handboogsport? Kijk dan eens
op www.hbvtarget.nl

Prijzen voor jeugdschakers
op Grandprix toernooi
Aalsmeer - De Leidse schaakbond organiseert acht keer per
jaar een Grandprix toernooi op
zaterdagmiddag voor jeugdspelers. In het seizoen 2019-20 heeft
nu de helft daarvan plaatsgevonden. Nummer vier vond in Voorschoten op 17 januari plaats. Een
aantal jeugdleden van AAS doet
in deze serie mee, in Voorschoten
waren dit Konrad, Simon en Daria
Rudolph.
Meestal spelen de kinderen zeven partijen met 15 minuten bedenktijd. Dit keer was iedereen
van de spelers een ronde vrij omdat er in groep 4 (Konrad), 6 (Simon) en 13 (Daria) telkens met
zeven spelers geschaakt werd.
Konrad, die altijd veel bedenktijd nodig heeft, verloor in ronde
1 maar kwam met vier zeges op
rij mooi terug. In ronde 6 (een remise was al voldoende voor de
groepszege) ging het helaas nog
mis en moest hij in zijn vrije ronde 7 toekijken dat zijn tegenstan-

der van ronde 1 nog op gelijke
hoogte kwam. Konrad werd in
zijn groep uiteindelijk tweede. Simon (7 jaar) won zijn groep 6 met
vijf zeges en een verlies. Hij stond
uiteindelijk liefst twee punten
voor op vijf (!) van zijn zes tegenstanders, die ieder 3 uit 6 scoorden, één speler eindigde op 1
uit 6. Simon liet vooral in de eerste en laatste ronde zijn meesterschap zien en was hier zijn tegenstanders duidelijk de baas. Heel
knap gespeeld, een goede balans
tussen aanvallende en verdedigende zetten hielp hem aan zijn
zeges. Ook Daria (5 jaar) speelde
goed en won en verloor elk drie
keer. Ze werd gedeelte vierde en
vijfde in haar groep, wat helaas
nog niet voldoende was om een
beker te veroveren.
De vierde editie van het Grandprix toernooi werd gewonnen
door Abisan Pancharajah met 5,5
punt uit 7 wedstrijden.
Door Johannes Rudolph

In Aalsmeer en in Kudelstaart

Wekelijks sportinstuif
voor kinderen
digde Thea van Aalst op de tweede plaats en met 5250 punten
werd Marilou van Grieken derde.
De poedelprijs was voor Maaike Spaargaren met 3321 punten.
Bij het rummikuppen was met 16
punten Janny van Hemert de beste en de poedelprijs ging naar Rudolf Haussler met 136 punten.
Zowel vaste kaarters als nieuwe
mensen die zin hebben in een
avondje ontspanning zijn van
harte welkom.

Aalsmeer - Geen zin om stil te zitten? Team Sportservice Aalsmeer
organiseert wekelijks sportinstuiven voor kinderen van zes tot
twaalf jaar. Bij de sportinstuif komen allerlei sporten en spelletjes
voorbij, van trefbal tot verstoppertje. De sportinstuiven zijn elke
maandag van 15.30 tot 16.15 uur
in de Proosdijhal, Edisonstraat 6
in Kudelstaart en op donderdag
van 14.30 tot 15.15 uur in gymzaal De Rozen in de Rozenstraat
in het Centrum van Aalsmeer.

Voor deelname kan een strippenkaart voor 15 euro voor tien
lessen (1,50 euro per les) aangeschaft worden. Van te voren aanmelden is niet nodig. En een keer
overslaan mag best. “Kom gewoon langs en sport mee”, aldus
de medewerkers van Team Sportservice in een uitnodiging. Voor
vragen over de sportinstuiven
kan contact opgenomen worden
met Dennis van Beek via email
(jouw.teamsportservice.nl) of bel
doordeweeks 0297-763706.
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Ronald hoogste uitgooi
en periodekampioen
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye in
het Dorpshuis werd gewonnen
door Jonny Nijs, voor de tweede keer op rij was Marco Cornelisse de finalist. Het tweede niveau werd gewonnen door Ronald Baars, hier was de finalist
Tjitte Miedema. Ronald had ook
de hoogste uitgooi van de avond
met een mooie 129 finish. Door
in de afgelopen drie speelavonden twee keer het tweede niveau en twee keer de hoogste
uitgooi te gooien werd Ronald,
samen met Moreno Blom, Periode kampioen. Mike Miltenburg
en John Guldemond bereikten
knap de halve finale van het derde niveau. Rick Fransen bereikte
de vorige keer, na zijn lange rondreis in Zuid Amerika, de halve finale. Nu kwam Rick weer wat verder, namelijk de finale. Martin Bax
won echter voor de tweede keer
dit seizoen het derde niveau (ook
het eerste en tweede niveau wist
Martin eerder dit seizoen te winnen). Maarten van Amsterdam
won tot nu toe nog geen finales.
In de finale van het vierde niveau
had hij dan nu eindelijk succes.
In zijn derde finale ooit pakte hij
de overwinning, finalist was Huib
Gootjes.

Het is de laatste speelavond vóór
de Dutch Open in Assen, dit is traditioneel een drukke speelavond,
dus extra gezellig. Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen,
de Poel’s Eye is laagdrempelig en
geschikt voor alle niveaus; hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Man en vrouw, jong en oud, iedereen speelt door elkaar, maar
dankzij het vier niveau systeem
komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van de
Poel’s Eye is dan ook; zoveel als
mogelijk darten, op zoveel als
mogelijk het eigen niveau. De
avonden zijn dartstoernooitjes
op zich. 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.

Voorronde Open kampioenschappen

Bloemhof omgetoverd
tot CGN contest theater

Aalsmeer - Het is zaterdag 18
januari. Sporthal de Bloemhof
wordt ’s middags omgetoverd
tot een CGN contest theater. Om
17.00 uur start de tweede contest
Periodekampioenen Ronald en van het seizoen en staan er 22 optredens op het menu. Daarmee is
Moreno met rechts finalist Tjitte.
het de kleinste contest van seizoen 2020. In de eerste seizoenen
van CGN, veertig jaar geleden,
was dit een aantal waar de organisatie niet van durfde te dromen. Maar wat krijgen de bezoekers veel moois voorgeschoteld
deze dag. Wat iedereen laat zien
is een genot voor het oog.
In de wintercompetitie, die Colorguard Nederland (CGN) organiseert, nemen tijdens zes eveSpeelavond
nementen groepen in verschilMorgen,vrijdag 24 januari, is de
lende classes deel. De wedstrijd
volgende speelavond met hopein Aalsmeer is een voorronde van
lijk weer veel nieuwe gezichten.
de open Nederlandse kampioenschappen. Daar treden op zaterdag 28 maart ruim zeventig groepen op. Na zaterdag is voor de
meeste colorguard groepen de
kop eraf. Het altijd extra spannende eerste optreden van het seizoen zit erop.

Korfbalcompetitie

Verlies voor VZOD C1 in
laatste minuten
Kudelstaart- Afgelopen zaterdag
18 januari was er een spannende korfbalwedstrijd tussen VZOD
C1 en OVVO/De Kroon C3. De
kansen van beide teams waren
goed, maar bij beiden teams troffen niet alle aanvallen doel en dat
maakte de wedstrijd spannend.
In de rust stond het 4-1 voor OVVO/De Kroon. Als VZOD dus nog
wilde winnen moest er flink wat
gebeuren. VZOD kwam flink op-

gepept uit de rust en startte
voortvarend. De ene na de andere bal ging erin. De wedstrijd was
bijna afgelopen en het stond 4-4.
De vraag was blijft het gelijk of
scoort er nog iemand in de laatste minuten?
Het was heel spannend, totdat
OVVO/De Kroon scoorde en de
eindstand bepaalde op 4-5. Ondanks goed terugkomen geen
winst voor VZOD C1.

weer anders. Het publiek beleeft
alles mee en klapt en juicht voor
elke deelnemer. Aan de jury de
zware taak om elke groep te beoordelen.

Promotie
In de avond worden de punten bekend worden gemaakt en
wordt in de Kids Class, voor kinderen tot 13 jaar, Serendipity Kids
als winnaar bekroond. Het team
promoveert met hun score van
79.130 naar de Cadet Class, waarin de leden maximaal 15 jaar mogen zijn. Uiteraard ontvangen de
teamleden hiervoor een promotiecertificaat en een pin. De Cadet Class wordt gewonnen door
de Impact Cadet Class met 76.020
punten. In de Junior Class staat
The Pride Junior op de hoogste
trede. In de Regional A, de eerste van de classes waar leeftijd
geen rol speelt, is het Impact die
de sterkste is met 81.800 punten.
Dit houdt in dat ook dit team gepromoveerd is en tijdens de volgende contest uitkomt in de A
Class. In die A Class is de overwinning zaterdagavond voor The
Oorsprong in Amerika
Pride met een score van 75.850.
Colorguard kent zijn oorsprong in Maar wat zitten de groepen in deAmerika. De jongens en meiden ze Class dicht bij elkaar, de numdie in de zomer voor dans en be- mer zes zit minder dan acht punweging zorgen in de shows van ten onder de nummer één. Er
de grote marching bands, begin- staat de rest van het seizoen dus
nen in de winter een eigen com- nog veel moois te wachten. Het
petitie. Op muziek brengt elke publiek en de groepen zijn na afgroep eigenlijk een stukje mini- loop tevreden. De medewerkers
theater. Met vlaggen en andere ruimen alles weer netjes op en De
attributen, voor een zwarte gor- Bloemhof is weer klaar voor een
dijnwand, of met eigen decors op volgend evenement.
een eigen zeilvloer, elke show is Foto’s: www.kicksfotos.nl

Softbal-dames Thamen
zoeken teamleden
De Kwakel - Ben je het zat om elke avond thuis op de bank te zitten? Wil jij graag in teamverband
sporten? Lijkt het je het leuk om
samen met een enthousiaste
groep dames elke week te trainen
en een wedstrijd te softballen?
Dan is het Dames 3 team van HSV
Thamen in De Kwakel op zoek
naar jou. Kom gerust eens een
paar keer meetrainen op maandagavond in De Brede School –

Aalsmeer - De 14e ronde bij AAS een won van Rink. Er spelen nu 21
bracht weer een nieuwe jeugd- jeugdspelers mee in de schaakspeler, namelijk David die met- competitie, maar er is altijd plaats

Henk op één bij
OVAK-soos

Aalsmeer - De eerstvolgende
speelavond van Allen Weerbaar is
op maandag 27 januari in buurthuis het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De deur gaat om
19.30 uur open voor inschrijving
en een kopje koffie of thee en
vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De inleg is voor iedere avond 1,50 euro per persoon. De winnaars van maandag 13 januari waren Annie Verkerk met 5486 punten, Jan Treur
met 5324 punten, Wijntje Heijink
met 5209 punten, mevrouw van
Bemmelen met 5207 punten en
Lida de Nooij met 5156 punten.
De marsenprijs was voor Matty van Tol (5x) en de poedelprijs
ging naar Tilly Been. Bij het jokeren wist Lilian Klaassen eerste te
worden en Jopie de Vries laatste.

Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 29
januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
De kaartmiddag op 15 januari
is gewonnen door Henk Buskermolen met 5277 punten, nipt gevolgd door Toon Kunst met 5275
punten. Plaats drie was voor Wim
Spring in’t Veld met 5191 punten
en op vier is Ria Pieterse geëindigd met 5134 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Jopie wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en
de club is nog op zoek naar extra
kaarters. Op donderdag 16 januari is het jokeren gewonnen door
Jopie de Grauw met 492 punten,
Trudie Knol met 499 punten tweede en Nico de Ron met 790 punten
derde. Het klaverjassen is gewonnen door Greet de Jong met 5213
punten, gevolgd door Huub Bouwmeester met 5201 punten en Coby van Weerdenburg 4959 punten.
Klaverjassers en jokeraars zijn van
harte welkom. Voor inlichtingen:
Hans van Schuilenburg, penningmeester, telefoon: 06-12699009.

Aalsmeer - Komende vrijdag 24
januari is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is natuurlijk van
harte welkom, geen maat, daar
kan voor gezorgd worden. Aanvang kaarten is 20.00 uur. Zaal
van het buurthuis aan de Dreef
open vanaf 19.30 uur. Meestal zit
Fred Maas in de onderste regionen, maar Fred heeft beloofd dit
jaar zijn uiterste best te doen en
heeft dit afgelopen vrijdag 17 januari waar gemaakt: Eerste met
5407 punten. Op twee is Paolo
Molia geëindigd met 5328 punten en op drie Cor Knol met 5304
punten. De poedelprijs was voor
Regio - Zin in een gezellige avond
Rob Veenstra met 3898 punten.
klaverjassen? Iedereen is van harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels. Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavond
vanaf 20.00 uur gekaart in het
Dorpshuis te Kudelstaart. Op15
januari is het klaverjassen gewonZaterdag 25 januari:
nen door Carl Riechelman met
13.45 u: Volendam V16 - BVA V16
5275 punten, gevolgd door Ria
Zondag 26 januari:
v.d. Laan met 5209 punten en Ben
14.15 u: BVA X14 - Derba X14
Bon met 5038 punten. De poedel14.15 u: BVA M16 - Break Out ’88 M16 prijs was deze week voor Marry
16.00 u: BVA MSE1 - The Lions MSE1
Akse met 3516 punten.
16.00 u: BVA X12 - VBC Akrides V12
17.45 u: BVA MSE2 - VBC Akrides MSE5
17.45 u: BVA M18 - Mapleleaves M18
Alle wedstrijden zondag worden thuis in de Proosdijhal Kudelstaart gespeeld. Publiek is van
harte welkom.
Kudelstaart - Op de dinsdagen
28 januari , 4 februari en 11 februari organiseert café Op de Hoek
een gezellig tweetallen biljarttoernooi. Er wordt in poules gespeeld, zodat de deelnemers niet
elke avond hoeven te spelen. AlBovenkerk - Vrijdag 24 janua- leen tijdens de finaleavond op 18
ri organiseert IJsclub De Kleine februari worden wel alle koppels
Poel in het Noorddamcentrum verwacht aanwezig te zijn. Aanin Bovenkerk een kaartavond. Er vang alle avonden is 19.00 uur.
kan deze avond geklaverjast en Dus lijkt het je gezellig om met
bij voldoende belangstelling ge- een vriend, buurman, kennis te
bokst worden. De zaal van het biljarten? Meld je dan snel aan.
Noorddamcentrum gaat om Dit kan aan de bar of via de mail.
19.45 uur open. Om 20.00 uur be- Voor meer informatie zie facegint het kaarten. De avond wordt book of op de website van café
besloten met een verloting.
Op de Hoek

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Basketbal
wedstrijden

Biljarttoernooi
bij Op de Hoek

Kaartavond De
Kleine Poel

Legmeer West in Uithoorn van
19.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Linda via een Whatsapp bericht naar 06-51679394.
Ook voor andere leeftijden (dames, meisjes, heren en jongens)
zijn er nog diverse mogelijkheden bij honkbal- en softbal-vereniging Thamen. Stuur voor meer
info een e-mail naar Tc.Thamen@
gmail.com.

Weer meer jeugdspelers
bij schaakclub AAS

Speelavond bij
Allen Weerbaar

voor meer! Aan de top waren enkele cruciale partijen. Om te beginnen de aanval van Christiaan
op de koppositie, maar Luuk B.
weerde iedere aanval af en kwam
met zwaar geweld binnenvallen
en streek daarmee de winst op.
Konrad wilde de marge naar Luuk
B. verkleinen, maar zag zijn pogingen gestopt door Jasper. Een
zwaar bevochten remise was hun
deel. Luuk V. leek weer helemaal
terug tegen Simon, maar Azen
geven nooit op. De bijna jongste
AAS loerde op zijn kansen terwijl
heel het publiek tot hun afgrijzen zag dat Luuk Dxf5 ging spelen. Hetgeen geschiedde. Meteen
sloeg Simon toe met Pe6 Schaak
en vork op koning en dame. Terwijl Luuk wegzonk in zelfhaat,
kon Simon een ‘Yez’ niet onderdrukken. Daarna werd de partij
klinisch afgemaakt door Simon.
Maar er was meer kommer en
kwel. Merel kwam in een eindspel
van Koning en Dame tegen Koning. Voor stap 2 nog geen appel-

tje, eitje. Opletten voor Pat! Lang
bleef Merel manoeuvreren, maar
uiteindelijk stond Ekansh wel pat.
De jonge dame was er duidelijk
niet blij mee en ging met de dampen in haar lijf naar huis. Robert
won netjes van Rune en profiteerde daarmee van de afwezigheid
van zijn jongere broer. Bryan won
van Roan in een praatschaakwedstrijd en Maks ging tegen Pieter
ten onder. Kijk voor uitslagen en
de stand op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Koeienwandeling in het
Bos met de boswachter

Amstelland - Ga op koeienpad
met de boswachter op zondagmiddag 9 februari om 14.00 uur.
Wie weet kom je Schotse Hooglanders tegen. Die doen nuttig
werk in het Amsterdamse Bos.
Daar gaat de boswachter van alles over vertellen. De wandeling is
geschikt voor elke goede wandelaar ouder dan 12 jaar en start bij
de Parkeerplaats Bosrandweg, in
het zuiden van het Bos. Kosten 5
euro, graag gepast en contant betalen. Aanmelden kan telefonisch
via: 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Foto: Kelvin Könst
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Pim van der Meer topper
van de avond bij Sjoelclub

Nationale crosswedstrijd in Kerkrade

Uitstekende resultaten
voor atleten AVA
Aalsmeer - Zondag 19 januari reisde een delegatie van AV
Aalsmeer af naar het Limburgse Kerkrade voor de vierde crosswedstrijd uit de Nationale Crosscompetitie. Voor Corné Timmer
betekende deze wedstrijd zijn
eerste wedstrijd op nationaal niveau na een langere periode van
blessureperikelen. Op het 10.500
meter lange, heuvelachtige parcours achter Abdij Rolduc finishte Corné als 25e, waarbij het belangrijkste doel werd gehaald:
wedstrijdritme opdoen voor de
komende wedstrijden in Breda,
Schoorl en Kraggenburg.
Voorafgaand aan Corné gingen
de junioren van start met als eerste D -junior Justin Alewijnse.
Over een afstand van 1750 meter
finishte Justin op een uitstekende
13e plaats. Direct na de finish van
Justin was het zus Gwen die bij de
C-junioren van start mocht gaan.
Gwen liep op het zware parcours
naar een 19e plaats. Gwen werd
gevolgd door broer Colin, die een

gedegen wedstrijd liep. Colin finishte als 21ste. Tot slot was het
B-juniore Tara Ozinga die hard
van start ging in de eerste fase en
na de start direct de kop nam. Tara kon, nadat het tempo was gezet, lange tijd op niet te grote afstand de kopgroep volgen en besloot haar 3350 meter lange wedstrijd uiteindelijk met een uitstekende 10e plaats.
Corné Timmer (startnummer 28).
Foto: Erik Witpeerd

Waterpolocompetitie

Ruud van Kalmthout met gemiddeld 114,47 en op vijf Marja Springin’t Veld en Hans van Leeuwen
met gemiddeld 104,63. Verder
was er een ereplaats voor Wijnand
Springin’tVeld met partner Marcel
Oostrom (SV Zaanstad), de tweede plaats in de C-Klasse. In de Bklasse wisten Sjaak Siebeling en
Theo van Leijden met gemiddeld
100,57 de vierde plaats te veroveren.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond 14 januari waren de vaste
kopstukken, zoals Ans, Ben, Iwan,
Alex, Henk en Peter weer van de
partij tijdens de wekelijkse dartavond, maar het reüniegevoel
kwam boven toen meerdere bekende gezichten binnenkwamen
die niet wekelijks aanwezig zijn,
zoals Vincent Beukman, Albert
Geleijn, Jacco Piet, Raymond van
der Weiden en Victor van Schie.
Dat beloofde een gezellige avond
te worden.
Er werd gestart in drie poules en
verrassende uitslagen waren er
eigenlijk niet, behalve misschien
dat Ans wist te winnen van Victor.
De drie poulewinnaars gingen elkaar in een uitgebreide finale te
lijf waarbij Raymond uiteindelijk
het sterkst in zijn schoenen bleek
te staan en de eerste plaats opeiste. Vincent pakte een mooie

tweede plaats en Jacco, die zelfs
nog een 112 uitgooi wist te realiseren, eindigde op een knappe
derde plek.
In de lagere regionen redde Ans
het net niet tegen Albert, maar
Albert moest zich even later wel
gewonnen geven tegen Victor. Iwan en Alex kwamen elkaar
tweemaal tegen deze avond en
de zeges gingen om en om. Victor won nog van Peter en Albert
bond Ben aan zijn zegekar.
Al met al een drukke en rommelige, maar geslaagde avond vol
dartplezier, de darters hopen er
zo nog vele te mogen beleven.
Wil je er ook eens deel van uitmaken en ben je minimaal 16 jaar?
Kom gerust langs op de dinsdagavond om 19.45 uur in buurthuis
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Deelname kost 2,50 euro per avond.

Handbal: Verlies én veel
winst voor Greenpark
Aalsmeer - Afgelopen zondag
19 januari speelde Dames 1 van
Greenpark Aalsmeer thuis in De
Bloemhof tegen DSS uit Heemskerk. Het handbalduel ging qua
scoren gelijk op, maar het was
uiteindelijk DSS dat de winst naar
zich toetrok. Eindstand: 19-24.

Tara Ozinga (startnummer 341). Foto: Erik Witpeerd

Aalsmeer - Na 1 minuut stilte voor
een overleden sjoellid, kon de
tweede sjoelavond van 2020 op
donderdag 16 januari beginnen.
De bakken bleken nog steeds erg
moeilijk, maar toch gooide Mahjan Yari een persoonlijk record.
Van 1059 naar 1064, dus 106,4 gemiddeld over 10 bakken. Dat leverde haar tevens 21 punten op in
de C-Klasse. Tim van Tiem kwam
in de hoofdklasse eveneens tot
21 punten, maar topper van de
avond was Pim van der Meer (BKlasse) met 22 punten. Op twee in
de hoofdklasse eindigde Tiny Amsing en plaats drie werd behaald
door Kees Kuypers. In de A-klasse was de hoogste eer voor Theo
Tussenstand: 3-12 en eindstand: van Leijden, gevolgd door Mariët14-26 voor Greenpark. Op zon- te van der Vlugt en Karin Dijkstra.
dag 26 januari komt DB1 thuis in In de B-klasse eindigde Margriet
De Bloemhof in actie tegen SEW de Vries op de tweede plaats en
DB1 uit Westfriesland. De wed- wist Dirk Mol de derde plaats te
pakken. De C-klasse wordt aanstrijd begint om 12.05 uur.
gevoerd door Mahjan Yari met in
haar kielzog Wim van der Geest
Wintercup en BeNe League
Aan degenen die Heren 1 van en Wim van Leeuwen.
Greenpark Aalsmeer weer wil
aanmoedigen, wordt nog even Koppeltoernooi
geduld gevraagd of er dient af- Zaterdag 18 januari hield Sjoelgereisd te worden naar Duits- club Lisse haar koppeltoernooi
land. Van 24 tot en met 26 janu- in Beinsdorp. In de A-Klasse werari neemt Heren 1 van Greenpark den de eerste 5 plaatsen bezet
deel aan de Wintercup 2020. In door (deels) leden van Sjoelclub
Gütersloh nemen de Aalsmeer- Aalsmeer. Tim en Leo van Tiem
se handballers het zaterdag 25 ja- staken er bovenuit met een genuari op tegen TBV Lermgo Lip- middelde van 125, waar de numpe, uitkomend in de Duitse Bun- mer twee tot 118 gemiddeld
desliga. De wedstrijd begint om kwam. Op twee Tiny Amsing en
Albert Geleijn met gemiddeld
17.00 uur.
Een week later, op zaterdag 1 fe- 118,10, op drie Petra Houweling
bruari kan ‘gewoon’ weer plaats- en Elisa de Jong met gemiddeld
genomen worden op de tribu- 116,97, op vier Kees Kuypers en
ne van De Bloemhof. De BeNe
League begint weer en Aalsmeer
wacht een pittig treffen tegen
Achilles Bocholt. Aanvang is
19.15 uur en natuurlijk is publiek
ter aanmoediging en voor de gezelligheid welkom.
Foto: www.kicksfotos.nl

Winst Heren A en Heren B
Er kon echter dit handbalweekend wel volop gejuicht worden. De Heren A handballers van
Greenpark waren wel op stoom
en wisten Houten opzij te zetten
met liefst 33-19 winst. Heren B
trof zondag 19 januari in de landelijke jeugddivisie Olmpia’89.
Het duel tussen de nummers 1 en
2 werd gewonnen door Greenpark met 34-25 (rust 16-10). Heren B heeft met deze overwinning de koppositie verstevigd,
maar zoals het team zelf zegt: “De
competitie duurt nog lang.”
Meiden DB1 maatje te groot
Ook het meidenteam DB1 van
Greenpark bracht haar tegenstander een flinke nederlaag. Er
werd in Brabant gehandbald tegen Internos DB1. Aalsmeer was
hier duidelijk een maatje te groot.

Raymond pakt eerste
plaats bij dartavond

verschil verloren. Eindstand: 7-5.
De heren keken na twee periodes
tegen een 4-1 achterstand aan,
maar wisten knap terug te komen tot 4-4 in de derde. Daarna
was het echter toch weer De Reigers dat uiteindelijk de overwinning pakte. Remon de Hollander
was op dreef met vier goals en
ook Istvan Spaargaren wist er een
te maken.
Overige uitslagen:
Heren 3 - Watervlo 2: 9-7
Heren 4 - ZV Utrecht 4: 7-11
Watervlo 4 - Dames 2: 5-9

Scholentoernooi
Aanstaande zaterdag 25 januari is weer het jaarlijkse Scholentoernooi waterpolo in zwembad
De Waterlelie aan de Dreef. In totaal 18 teams van 8 basisscholen
uit Aalsmeer en Kudelstaart zulVerlies Heren 1
len in twee poules (groep 5/6 en
Heren 1 speelde voor de tweede groep 7/8) strijden om de erekeer in een maand tegen De Rei- plaatsen. Het belooft weer een
gers, deze keer uit in Den Haag. mooi en druk spektakel te worIn december wisten de Aalsmeer- den. Het toernooi is van 15.00 tot
ders met twee doelpunten ver- 18.00 uur en belangstellenden
schil te winnen. Afgelopen zater- zijn van harte welkom om te kodag werd er helaas met hetzelfde men kijken en aanmoedigen!

Zaalvoetbalcompetitie

ZABO ronde 7 in Bloemhof

Aalsmeer - De eerste ZABO-ronde van het nieuwe jaar vindt zaterdagavond 25 januari plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Het betreft de zevende speelronde van het huidige seizoen. De
zaalvoetbal-avond begint om 19.00
uur met de wedstrijd Green Fingers Uitzendbureau tegen Polonia
Aalsmeer. Om 19.45 uur is de aftrap bij Football Fanatics tegen het
team van Woei. Om 20.30 uur komt
Amsec Piller in actie tegen Joga
Bonito en om 21.15 uur tenslotte

speelt International Smokers Team
tegen Street Football Team. Publiek
heeft gratis toegang bij de wedstrijden van de ZABO-competitie.
Stand vooraf:
Football Fanatics 6-16, Polonia
Aalsmeer 6-13, Green Fingers Uitzendbureau 6-12, International
Smokers Team 6-10, Joga Bonito
6-9, Street Football Team 6-4, Amsec Piller 6-4, Woei 6-1. Meer informatie is te vinden op www.zaboaalsmeer.nl

Voetbal Dames

FC Aalsmeer wint derby
van RKDES Kudelstaart
Aalsmeer - Een best bijzondere streekderby is afgelopen zaterdag 18 januari gespeeld bij de
voetbalvereniging in de Hornmeer. Op het programma stond
de wedstrijd Dames 1 van FC
Aalsmeer tegen Dames 1 van RKDES Kudelstaart.
De voetbalsters waren aan elkaar gewaagd, maar het was
Aalsmeer dat de winst pakte. In
de laatste minuut voor de rust
scoorde Aalsmeer. Deze 1-0 voorsprong wisten de dames vast te
houden in de tweede helft. RKDES wist geen tegengoal te maken, dus het waren de dames van
Aalsmeer die vrolijk de kleedkamer opzochten.
Aanstaande zaterdag 25 januari
speelt Dames 1 van FCA opnieuw
thuis aan de Beethovenlaan. Het
eerste van Buitenveldert komt op
bezoek. De wedstrijd begint om
12.00 uur. Ook Dames 1 van RKDES speelt zaterdag thuis aan de
Wim Kandreef in Kudelstaart. Tegenstander vanaf 16.00 uur is WV
H.E.D.W. 2.

Wijnand Springin’tVeld (boven) en
Marcel Oostrom, tweede in de CKlasse tijdens een koppeltoernooi
in Beinsdorp.

Dinsdagavond in ‘t Middelpunt

Dames 1 neemt heft in
handen en wint van VZV
Aalsmeer - Dames 1 van waterpolovereniging Oceanus speelde afgelopen weekend een thuiswedstrijd tegen VZV 2 uit IJmuiden. De ploegen staan in de promotieklasse beide in de middenmoot en winst zou aansluiting
met de top 3 betekenen. Vanaf het begin namen de dames
het heft stevig in handen en dat
mondde uit in een comfortabele 5-2 voorsprong na twee periodes. In derde en vooral de vierde
en laatste periode werd de voorsprong alleen maar verder uitgebouwd totdat er een 12-5 eindstand op het scorebord stond. De
doelpunten voor Oceanus werden gemaakt door Noëlla Hond,
Fabiënne Vork en Sofie van der
Ven (allen 3x), Noortje van der
Meer, Marieke Spitteler en Niké
van Duijkeren (allen 1x).

Competitieavond
De volgende competitieavond is
op donderdag 30 januari en begint om 20.00 uur in Dorpshuis ’t
Podium in Kudelstaart. Kijk voor
meer uitslagen en informatie
op de website van de Sjoelclub:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

dus wordt er weer volop gevoetbald. De eerste elftallen van FC
Aalsmeer zaterdag en zondag en
RKDES Kudelstaart zijn afgelopen
weekend gestart met oefenduels.
Komende 25 en 26 januari begint het ‘echte werk’ weer. De eerste elftallen spelen allen thuis.
FCA zaterdag neemt het op tegen C.S.W. 1 om 14.30 uur aan de
Beethovenlaan en zondag 26 januari wordt het kiezen langs welke lijn plaatsgenomen wordt. FCA
zondag heeft om 14.00 uur Bloemendaal 1 als tegenstander en
om 14.00 uur klinkt aan de Wim
Kandreef het fluitsignaal voor de
wedstrijd RKDES tegen Van Nispen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 30
januari is er weer een ouderensoos in het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat 55. AanOefenduels
De vakantie is weer voorbij en vang is 13.30 uur. en klaverjas-

Wedstrijden veldvoetbal

Zaterdag 25 januari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - C.S.W. 1
14.30 u
A.F.C. 3 - F.C.A. 2
17.00 u
Ouderkerk 3 - F.C.A. 3
12.30 u
F.C.A. 4 - U.N.O. 3
14.30 u
Germaan/Eland2 - FCA 5 12.00 u
F.C.A. 6 - IJmuiden 6
14.30 u
A.G.B. 35+1 - F.C.A.35+1 14.30 u
F.C.A 45+1 - B.S.M. 45+1 14.30 u
Vrouwen
FCA V1 - Buitenveldert V1 12.00 u
V.V.A. V2 - F.C.A. V3
15.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - H.E.D.W. V2 16.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Wartburgia 1
14.30 u

Argon 7 - S.C.W. 2
15.00 u
S.C.W. 3 - Hillegom 3
14.30 u
U.N.O. 4 - S.C.W. 4
14.45 u
Martinus 45+1 - SCW 45+ 14.30 u

sen en rummikuppen staan op
het programma. Kaartliefhebbers vanaf 55 jaar zijn van harte welkom.
Bij de klaverjassers op 16 januari is Jan .v.d. Zwaard op één geeindigd met 5493 punten, gevolgd door Lies Agtersloot met
4976 punten en An Verkerk met
4887 punten. De poedelprijs

is uitgereikt aan Gre Reemst
met 3645 punten. Het rummikuppen is gewonnen door Jopie de Vries met 49 punten, op
twee Bep Verhoef met 95 punten en plaats drie was voor Lycke Valentijn met 132 punten. De
poedelprijs mocht Joke Bakker
met 192 punten in ontvangst
nemen.

Zondag 26 januari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Bloemendaal 1
FCA 2 - Portugal.A’dam 2
F.C.A. 3 - Zwanenburg 4
FCA 4 - GeuzenM’meer 7
F.C.A. 5 - Legm.vogels 3
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - V.Nispen 1
R.K.D.E.S 2 - V.U.C. 3
Arsenal 4 - R.K.D.E.S. 3
Zeeburgia 4 - R.K.D.E.S. 4
R.K.D.E.S. 5 – K.D.O. 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
17.00 u
13.30 u
12.00 u

