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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Een nieuw jaar, 

nieuwe kansen!

Check onze site voor 

ons banenaanbod!
www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Een goed verzekerd 2012 
begint bij Verbeek Advies

Al 50 jaar een begrip in verzekeringen

Tel. 0297-327272 • Uiterweg 317 Aalsmeer

www.verbeekadvies.nl

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie 
9 janUari 2012 

De gemeente Aalsmeer nodigt alle 
inwoners en relaties uit voor de 
Nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 
2012, vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis. Burgemeester 
Pieter Litjens houdt zijn traditionele 
Nieuwjaarsspeech, waarin hij ook vooruit 
zal blikken op de ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen. Vervolgens heffen we 
gezamenlijk het glas op het nieuwe jaar. 
Het college van B&W hoopt deze avond 
vele Aalsmeerders te mogen begroeten. 
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

Burgemeester Pieter Litjens over de jaarwisseling:

“Oud en nieuw was nog niet 
het feest waar ik op hoopte”
Aalsmeer - In Aalsmeer is oude-
jaarsnacht niet geheel rustig verlo-
pen. “Het beeld is verdeeld”, vindt 
burgemeester Pieter Litjens. “Posi-
tief ben ik over het vreugdevuur in 
Kudelstaart, dat de gemeente sa-
men met jongeren heeft georga-
niseerd. Dat was echt de moeite 
waard. De inzet van de gemeente 
was een feestelijk en veilig oud en 
nieuw. En de sfeer was op de mees-
te plaatsen in Aalsmeer echt prima”, 
zegt Litjens. 
“Het vreugdevuur dat we samen 
met jongeren en met medewerking 
van de Dorpsraad hebben georga-
niseerd in Kudelstaart was de moei-
te waard. En in Aalsmeer Oost klon-
ken zeer positieve reacties over het 
gedrag van een grote groep jonge-
ren. Verder was het groot feest bij 
de Crown Business Studio’s waar 
voor ruim 1.000 mensen een groot 
oud&nieuw feest werd gegeven. 
Hier geen enkel incident en waar-
om ook niet?”

Brand bij voetbalclub
Helaas zijn er ook een paar negatie-
ve punten te melden. 

Litjens: “De politie in Aalsmeer 
moest relatief vaker uitrukken dan in 
de omliggende omgeving. Maar ge-
lukkig ging het daarbij niet elke keer 
om grote overtredingen. Maar wat 
wel erg is: de tribune van voetbal-
vereniging RKAV is door een brand 
volledig in de as gelegd, waarbij dus 
ook heel veel uren vrijwilligerswerk 
in rook zijn opgegaan. En wat ze-
ker zo erg is: onder de tribune la-
gen de spullen van Weekaatje, een 
fantastisch sportkamp dat komend 
jaar voor de 35e keer wordt geor-
ganiseerd en waar vele honderden 
Aalsmeerdertjes mooie herinnerin-
gen aan hebben. Alles is verbrand, 
niet verzekerd, echt een ramp!”

Hinderen van hulpdiensten
Nog erger vindt Litjens dat de 
brandweer tijdens het blussen van 
het vreugdevuur in Kudelstaart 
vuurwerk naar zich toe gegooid 
kreeg. “Het hinderen van hulpdien-
sten is in mijn ogen not done. Dat 
kan absoluut niet. Deze mensen 
werken door met oud en nieuw, zo-
dat anderen veilig feest kunnen vie-
ren. Dat moet je respecteren.” De 

brandweer heeft inmiddels aangifte 
gedaan bij de politie van agressie en 
geweld richting hulpverleners. 

Zwaar vuurwerk
Verder maakt de burgemeester zich 
zorgen over het zware vuurwerk dat 
op sommige plaatsen is gebruikt. “In 
Kudelstaart is een pui uit een wo-
ning geslagen als consequentie van 
zwaar vuurwerk. Gevolg: een doods-
bange vrouw van in de tachtig, die 
haar huis niet meer uit durft. Er zijn 
tijdens oud en nieuw geen doden 
en geen gewonden gevallen, dat 
scheelt. Maar om op de vraag: ‘En, 
is het rustig geweest?’ zomaar ‘ja’ 
te antwoorden, gaat me te ver. Oud 
en nieuw was een feest, maar - zo-
als Opstelten aangaf - nog niet het 
feest dat het moet zijn. Volgend jaar 
beter.”

De hoofdtribune van RKAV is volledig door een brand verwoest. Foto: Yvonne van Doorn. 

Hoge beloning voor gouden tip

Scooter in water gegooid 
door vijf laffe vandalen!
Aalsmeer - Na een half jaar zijn 
‘trots’ elke dag in de loods bewon-
derd te hebben, was het zover. Jor-
di mocht eindelijk op zijn nieuwe 
scooter rijden en hem showen aan 
zijn vrienden in Aalsmeer. Hij heeft 
hier precies één week van mogen 
genieten, de tranen staan nog in 
zijn ogen. Om scooter te rijden moet 
er ook gewerkt worden, dus Jor-
di ging vrijdag 30 december tijdens 
de laatste werkdag van 2011 aan de 
slag bij een plaatselijk horeca eta-
blissement om feestvierende gasten 
te voorzien van een natje en droog-
je in plaats van deze zelf te nuttigen. 
Zijn ‘trots’ werd geparkeerd naast 
het huis van zijn tante in de Wete-
ringstraat tegenover de basisschool 
Samen Een. Deze locatie staat in-
middels in zijn ziel gegraveerd. In 
de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 
31 december, om circa 01.30 uur, 
schrok zijn tante wakker van gelui-
den rondom het huis. Toen zij uit het 
raam keek, tilden vijf jongens van 
ongeveer 18 jaar, Jordi zijn scooter 
op en probeerde deze over het hou-
tenhek in de Weteringsloot te gooi-
en. Na een waarschuwing was de-
ze laffe daad al geschied en be-
lande Jordi zijn ‘trots’ met een fer-
me plons en een hoop kabaal in de 
Weteringsloot. De vijf laffe daders 
vluchtten direct, twee jongens rich-
ting het Weteringplantsoen, twee 
jongens richting basisschool Samen 
Een en de laatste sprong op z’n fiets 
richting café Joppe. Wat een prach-

tige en gezellige laatste werkdag 
moest worden, is voor Jordi veran-
derd in een nachtmerrie met niet al-
leen materiele schade (total loss, al-
les stuk en afgebroken), maar ook 
emotionele schade. Een half jaar 
heeft hij mogen dromen over zijn 
nieuwe scooter en deze droom is op 
een zeer laffe manier verstoord. Ho-
pelijk zijn de vijf sterke kerels, ook 
echte kerels en hebben ze spijt van 
hun daad wat waarschijnlijk in een 
opwelling (onder invloed van alco-
hol) is gebeurd. Jordi zijn verzeke-
ring kan zijn droom niet voort laten 
gaan, jullie verzekering wel. Sta op 
en wees (een) echte kerel(s) dan 
wordt er geen politiewerk van ge-
maakt.
Er wordt een hoge beloning gege-
ven voor de gouden tip die leidt tot 
aanhouding van de (water)scooter 
daders. Hopelijk heeft iemand de vijf 
jongens tussen 01.00 en 01.30 uur 
uit één van de horeca etablissemen-
ten zien vertrekken via de Wetering-
straat richting Weteringsloot waar 
ze hun laffe daad hebben verricht. 
Inmiddels hebben zich al meerde-
re getuigen gemeld, maar er wordt 
nog gezocht naar het juiste be-
wijs, eerder zal deze zaak niet rus-
ten. Personen iets hebben gehoord 
of gezien worden verzocht contact 
op te nemen met John Nelis via 06-
41064343 of Dick ter Horst via 06-
51274070. Wie anoniem wil blijven, 
kan bellen met Meld Misdaad Ano-
niem op 0800-7000.

Gezellig het nieuwe jaar inluiden bij het vreugdevuur op het Robend. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Andere jaren stijging van ongeveer 1.000 in gemeente

‘Slechts’ 178 inwoners meer
Aalsmeer - In tegenstelling tot de 
voorgaande acht jaar is het inwo-
neraantal in Aalsmeer in 2011 met 
‘slechts’ 178 inwoners gestegen 
naar 30.371. De acht voorafgaan-
de jaren was er elk jaar een stij-
ging van ongeveer 1000 inwoners 
te zien. De reden voor deze gerin-
ge groei in 2011 is waarschijnlijk de 
tegenvallende verkoop van huizen 
en de vertraging in de realisatie van 
nieuwbouwprojecten. Dit heeft alles 
te maken met de economische re-
cessie. 
De verwachting is nog wel steeds 

dat de gemeente Aalsmeer in de 
loop van de jaren gaat groeien naar 
33.000 tot 35.000 inwoners. Van-
af 2002 is de bevolking gegroeid 
van ongeveer 22.000 inwoners naar 
30.371 op 1 januari 2012. Opvallend 
is dat nu voor het derde achtereen-
volgende jaar het aantal vrouwen in 
de gemeente Aalsmeer groter is dan 
het aantal mannen. 
In totaal wonen in de gemeen-
te 15.322 vrouwen en 15.049 man-
nen. In Kudelstaart zijn de mannen 
nog in de meerderheid: 4.511 tegen 
4.431 vrouwen. 

Heel veel vuurwerk is in het nieuwe jaar de lucht ingegaan. Het merendeel 
mooi sierwerk wat heel wat oh’s en ah’s opleverde, zowel in het Centrum, als 
in Zuid, Stommeer, Kudelstaart en in Nieuw-Oosteinde. 
Foto: Jody van Dongen.

Aalsmeer - Op woensdag 28 de-
cember rond half drie in de mid-
dag heeft een dief een woning aan 
de Aalsmeerderweg bezocht. De be-
woonster was op de eerste etage, 

toen iemand het huis via de achter-
zijde is binnen gewandeld. De ach-
terdeur was niet afgesloten. Uit een 
portemonnee is rond 60 euro aan 
contant geld gestolen.

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

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

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 Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Europa Kinderhulp zoekt 
deze zomer vakantieplekjes
Aalsmeer - Er zijn in Europa veel 
kwetsbare kinderen die ervan dro-
men een keer uit hun moeilijke 
thuissituatie te komen. Even maar. 
Voor drie weken in de zomer in een 
andere omgeving zijn. Waar je vei-
lig kunt spelen, drie keer per dag 
gezamenlijk kunt eten, niet hoeft te 
werken, maar simpelweg even kind 
mag zijn. Want deze kinderen heb-
ben er zelf niet voor gekozen dat 
ze drie hoog achter wonen, zonder 
tuin of voetbalveldje in de buurt. 
dat hun vader is weggelopen, of 
hun moeder niet van de fles af kan 
blijven, terwijl er zeven monden te 
voeden zijn. Wat doe je dan als oud-
ste van acht? Dan moet jij toch voor 
hen zorgen? U heeft de mogelijk-
heid iets voor een kwetsbaar kind 
te doen. Nodig een kind uit voor 
een kleine drie weken. Geen luxe 
uitstapjes of dure fratsen, maar ge-

woon meedraaien in uw gezin. Zo’n 
vakantie geeft een kind een ande-
re, vaak positieve kijk op het leven 
en dat pakt niemand ze af. U kunt 
in drie weken heel veel betekenen 
voor een kind. Als na het eerste jaar 
blijkt dat het goed klikt binnen uw 
gezin heeft u de mogelijkheid om 
een speciale band op te bouwen 
met uw gastkind. Het spreekt voor 
zich dat dit heel belangrijk is in hun 
jonge leven. 

Heeft u ruimte en zin is om één van 
deze kinderen een mooie vakantie 
aan te bieden? Neem dan contact 
op met Gert Pool via 023-5272560, 
Elly Dantuma via 0251-238407, Jo-
landa Langedijk via 072- 5039231 
of Corrie Dubois via 0224-213655. 

Voor meer informatie: www.euro-
pakinderhulp.nl. 

Zonnebloem zoekt coördinator
Aalsmeer - Het bestuur van de re-
gio Amstelland van de Zonnebloem 
is zeer dringend op zoek naar een 
vrijwillig(st)er die coördinator maat-
schappelijke stages wil worden. De 
functie omvat een coördinerende 
rol met betrekking tot het uitzetten 
van stageplaatsaanvragen van ver-
schil-lende onderwijsinstellingen en 
het realiseren van stageplaatsen bij 
de verschillende Zonnebloemafde-
lingen. De coördinator ondersteunt 
plaatselijke afdelingen bij het in-
formeren van scholen over stage-
mogelijkheden bij de Zonnebloem, 
maakt concrete werkafspraken met 
scholen, onderhoudt bestaande 

contacten met scholen, draagt zorg 
voor een gevarieerd en aantrekke-
lijk aanbod van vrijwilligerswerk en 
begeleidt stagiairs. De Zonnebloem 
richt zich op mensen met een licha-
melijke beperking door leeftijd, ziek-
te of handicap en voor wie sociaal 
isolement dreigt. Naast het ontvan-
gen van huisbezoek door vrijwilli-
gers kunnen de deelnemers mee-
doen aan allerlei activiteiten, evene-
menten en vakanties. Meer informa-
tie is te vinden op http://regio-am-
stelland.zonnebloem.nl.
Aanmelden kan via 06-25002506 
(Mary Verhaar) of per email: amstel-
land-zonnebloem@hotmail.com.

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 januari haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Wie graag wil dat het 
papier naar de Supporters vereni-
ging gaat, dient de container pas aan 
de weg zetten na 16.00 uur. Gaarne 
op die plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereniging 
Kudelstaart direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen.

Wetgeving voor 
mantelzorgers
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steun-
punt heeft een themanummer voor 
mantelzorgers samengesteld rondom 
het thema wet-en regelgeving. Voor 
iedereen die zorgt voor een naaste, of 
het nu gaat om een partner, een kind, 
een buurvrouw of een ouder, veran-
deren nogal wat wettelijke regelin-
gen in 2012. Dit specifieke nummer 
behandelt veel van de veranderingen. 
Geïnteresseerden kunnen contact op-
nemen met Mantelzorg Steunpunt en 
het themanummer (gratis) aanvragen 
via Mantelzorg@mantelzorg-steun-
punt.nl of bel 0900-1866.

Wegens succes geprolongeerd: 
Inloop zondagmiddag 
voor ouderen in Zijdstraat
Aalsmeer - “Ik kijk ernaar uit, Ik 
ben op zondag altijd alleen, op de 
tweede zondag hoeft dat niet meer, 
Mijn kinderen wonen ver weg, 
dat betekent dat ik op zondag al-
tijd tegen een lege stoel aankijk, 
dus voor mij heel graag een In-
loop op zondagmiddag, Het is ge-
woon heel leuk en gezellig.” Zo-
maar een paar reacties van de af-
gelopen vier maanden. Gemiddeld 
kwamen er 22 mensen samen, dus 
de Inloop op de tweede zondag van 
de maand in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat gaat door! Voorlo-
pig de komende drie maanden op 
8 januari, 12 februari en 11 maart. 
De organisatie is gezakt! In leeftijd. 
Wegens belangstelling nu ook voor 

jongere ouderen vanaf 65 jaar. Bij 
binnenkomst eerst een kopje thee 
of koffie, daarna welkom met een 
verhaal of gedicht uit alle windstre-
ken, vervolgens spelletjes doen, zo-
als sjoelen (is één van de favorie-
ten), rummikub of keezen en een 
gezellig praatje hier en daar met 
een glaasje en wat lekkers. Bent 
u 65 jaar of ouder en lijkt het u 
wat? Waai eens binnen. Van har-
te welkom aanstaande zondag 8 
januari van 15.00 tot 16.30 uur in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. De kosten bedragen 2 euro 
per persoon. Voor vragen: Ellen van 
Houten, ouderenpastor Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer, tel. 06-
14144344.

Woensdagviering 
in Kloosterhof
Aalsmeer - Sinds 1984 wordt er elke 
tweede woensdag van de maand (be-
halve in de zomermaanden) een Oe-
cumenisch Avondgebed in de kapel 
van het Kloosterhof gehouden, geor-
ganiseerd door de Raad van kerken 
Aalsmeer. Met ingang van dit nieu-
we jaar verandert de naam van Oe-
cumenisch Avondgebed in Oecume-
nische woensdagavondviering. Op 11 
januari vindt de eerste in dit nieuwe 
jaar plaats en wel van 19.15 tot 19.45 
uur in het Kloosterhof in de Clematis-
straat 16. De heer J. Broere sr. houdt 
een korte overdenking naar aanlei-
ding van het nieuwe jaarthema: ‘Dro-
men en visioenen in de bijbel’. Veel 
bijbelse profeten hebben visioenen of 
dromen gehad. Vandaar dat profeten 
soms zieners werden genoemd, niet 
zonder reden dus. Visioenen ontvang 
je terwijl je waakt en dromen terwijl je 
slaapt. Iedereen is van harte welkom!

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. viering. Zondag om 
10.30u. dienst mmv Fiore.

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 9 januari om 20u. met drs. 
Bert Piet.

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

Zondag 8 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zaterdag Oudejaarsdienst om 19u. 
met Rob Kool. Zondag dienst om 
10u. Tevens crèche, peuterdienst en 
metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om 
10u. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 
10.30u. en 16.30u. ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst, 
ds. Mieke Wierda. Extra collecte 
Duurzame Ontwikkeling.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u., br. H.B. Slagter.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10.30u. dienst met ds. E.J. Wes-
terman. Organist: H. van Noord. Om 
19u. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oost-
einderweg. Zondag 10.30u. dienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten om 10u. en 
18.30u. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J.W. 
Ploeg uit Gorichem en 16.30u. dienst 
met ds. G. Nederveen uit Alkmaar.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. woord-
communieviering met A. Blonk in 
zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag 
17u. viering in Kloosterhof met N. 
Kuiper. Zondag 10.30u. Euch.viering 
en 14.30u. Poolse dienst in Karmel-
kerk.
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. met dienst, ds. J. Vrij-
hof. Tevens 10u. tienerdienst. 

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

Waar is lapjespoes Ici?
Aalsmeer - Poes Ici is weg sinds 
oudejaarsavond. Ze heeft haar 
kans schoon gezien naar buiten 
te vluchten tijdens het losbarsten 
van het vuurwerk. De lapjespoes is 
klein van stuk, heeft vier witte po-
tjes. Wat vooral aan haar opvalt 
is de driehoek op haar borst. Ici 
woont in de omgeving van de Sint 
Janstraat. Wie haar heeft gezien, 
wordt verzocht contact op te ne-
men met Ici’s bazen, de familie van 
der Westen via kudelstaart@xs4all.
nl, 0297-342567 of 06-53805907.

Ook vermist: Poes Snoozy
Ook poes Snoozy wordt sinds ou-
dejaarsdag vermist. Snoozy is wit 
met zwart van kleur en heeft een 
licht, kromme staart. Snoozy’s huis 
staat in Aalsmeer-Zuid. Wie haar 

heeft gevonden of meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de bazen van Snoo-
zy, de familie Brussen, via 0297-
368084 of 06-11178498.

Taizégebed in 
Karmel kapel
Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 
stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Stom-
meerweg 15 heeft een kleine kapel 
in huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 6 janua-
ri vanaf 20.30 uur. Daarna is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 

Vermist:

- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft 
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte 
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd. 

- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik, 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte gecastreerde kater met klein wit vlekje onder 

zijn kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Grote, dikke, gevlekte cyperse kater.
- Legmeerdijk: Konijn, lichtbruin met zwarte haartjes in boog vorm op zijn rug.
- Oosteinderweg: Forse zwart-witte kat. Heeft witte bef, buik, poten en 

een witte punt aan zijn staart.
- Oosteinderweg: Rode kat.
- Primulastraat: Cyperse poes met witte bef en borst. Rechts voor wit 

pootje en links een cyperse vlek. Achter witte sokjes. Heeft wat bruin 
rode vegen op de buik. Zij draagt een bandje van dierenbescher-
ming.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming, diverse konijntjes, met staande en han-

gende oren, 
- Grijs-witte poes van 11 jaar. Ingeënt, gesteriliseerd en heeft een chip. 
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.

Waar is de baas?

Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de Cyperse kater met witte bef en 
borst die rond loopt in de Primu-
lastraat? Het dier heeft ook rode 
vegen op de buik. Wie de kat her-
kent, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer via 0297-343618.

Groei en Bloei presenteert
Dialezing over fietstocht 
langs zuidkust van Afrika 
Aalsmeer - Groei en Bloei 
Aalsmeer presenteert op donder-
dag 12 januari een dialezing van 
een fietstocht langs de bloeiende 
zuidkust van Afrika met Henny van 
der Wilt. De reis begint in Kaapstad, 
de botanische tuin Kirstenbosch, 
dat op historische grond ligt, wordt 
bezocht. Hier liet Jan van Riebeeck 
in 1657 een haag planten om het 
vee af te schermen van zijn groen-
te- en fruittuin. Kirstenbosch werd 

in 1913 opgericht met als doel al-
le planten uit Zuid-Afrika te herber-
gen. De tuin is 40 hectare groot en 
telt maar liefst 10.000 soorten plan-
ten. De film biedt ook een kijkje 
in natuurreservaat De Hoop, waar 
vanuit de tent de meest fantasti-
sche dieren waargenomen worden, 
gaat door de kleine Karoo, een se-
mi woestijn met specifieke flora het 
fijnbos, door de groene wijnvallei 
Franschhoek en een bezoek wordt 
gebracht aan de Stellenbosch met 
de botanische tuin. De postkan-
toorboom van Mosselbaai, waar 
de Portugees Bartolomeus Dia’s in 
1488 als eerst aan land ging, komt 
in de film voor en klimmend over de 
Prince Alfred Bergpas worden de 
inheemse bossen van Geelhouten 
getoond. De koning van het woud 
is 46 meter hoog, heeft een omtrek 
van 9,5 meter met een leeftijd van 
700 jaar. Tot slot gaat de tocht via 
Knysna, naar Robberg natuurreser-
vaat waar de Kaapse pelsrob leeft. 
Geëindigd wordt in Port Elisabeth 
nadat de kilometerteller op 1200 ki-
lometer is gesprongen en 25 diarol-
letjes zijn volgeschoten. De diale-
zing op 12 januari begint om 20.00 
uur en zowel leden als belangstel-
lenden zijn van harte welkom. De 
toegang is gratis.
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AGENDA
Muziek/Cabaret
Vrijdag 6 januari:
* Back to the Country, theater met 
band Savannah in Crown Theater, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* John F. Klaverband in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Nieuwjaarsparty in de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Karaoke-avond in jongerencen-
trum N201, Zwarteweg vanaf 21u.
* Jean Paul Rena & Terrawheel in 
The Shack, Schipholdijk 253 in Ou-
de Meer vanaf 21.30u.
Zaterdag 7 januari:
* Nomads live in Crown Theater 
Aalsmeer. Muziek van drie vrouwen 
uit drie landen. Aanvang: 20u.
* KCA Jazz met band Sugar in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Boswandelingparty in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u. Kidsboet-
club met gastdj van 16 tot 19u.
* Nieuwjaarsconcert Dutch Double 
in Oude Veiling, Marktstraat, 22.30u.
Zondag 8 januari:
* Nieuwjaarsconcert Aalsmeers 
Harmonie in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55. Aanvang: 11.45u.
* KCA-klassiek met zang, pianoduo 
en altviool in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Tribute to The Paladins in The 
Shack, Schipholdijk 253 v/a 15.30u.
* Optreden van The Hucksters in ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a, 19.30-23.30u.
Vrijdag 13 januari:
* Cabaretvoorstelling Niet Schieten 
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 14 januari:
* Cabaret van Martijn Oosterhuis 
‘No surrender’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zondag 15 januari:
* Dubbelconcert Dennis Kivit en 
Remmelt, Muus en Femke in Oude 
Veiling, Marktstraat. Vanaf 15u.

Exposities
Zaterdag 7 januari:
* Opening nieuwe permanen-
te expositie over andere ‘solda-
ten van Oranje’ in Crash museum, 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Open 11-16u.
7 en 8 januari:
* Huiskamermuseum Janna van 
Zon met Mokum collectie open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Nieuwe expositie Grafiek met deel-
name 14 kunstenaars in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
* Sprookjesportretten door kinde-
ren uit Rusland op Kinderkunstzol-
der in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open iedere do. t/m zo. 14-
17u. Tekeningen te koop. Opbrengst 
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en 
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Open elke zater-
dag en zondag 13 tot 17u. 
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer 
bij Carla de Klerk Interieur, Zijd-
straat 9.

Diversen.
Donderdag 5 januari:
* Klaverjasavond in Het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 6 januari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-

huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Jaarvergadering met films IJsclub 
Aalsmeer-Oost in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Zaterdag 7 januari:
* Zaalvoetbaltoernooi voor spelers 
met verstandelijke beperking in De 
Bloemhof, Hornweg, 9.30 tot 15.15u.
Zondag 8 januari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
* Autopuzzel-toertocht bij RKDES. 
Start kantine Wim Kandreef tussen 
10 en 12u. Receptie vanaf 15u.
* Inloop voor 75+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 9 januari:
* Bijeenkomst en veiling Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
Dinsdag 10 januari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 11 januari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* Diverse inleverpunten voor kerst-
bomen in wijken, 13.15 tot 16u. Kin-
deren krijgen 50 eurocent per boom.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Scholenmarkt voor leerlingen ba-
sisschool, groep 8, in Wellant Colle-
ge, J.P. Thijsselaan. Van 18 tot 20u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
* 5 Km baanloop bij Atletiekvereni-
ging in Sportlaan. Start exact 20u.
Donderdag 12 januari:
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing Groei en Bloei over zuid-
kust van Afrika in Wellant College, 
Linnaeuslaan. Vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273. Aanvang: 19.30u.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 14 januari:
* Open dag De Werkschuit, creatief 
centrum in Baccarastraat, 13-16u. 
Extra activiteiten voor kinderen.

Recepties
Vrijdag 6 januari:
* Nieuwjaarsreceptie stichting Pra-
menrace in Ere in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 16.30u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer 
in De Mikado, Cath. Amalialaan van 
20.30 tot 22.30u.
Zaterdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie buurtvereni-
ging Hornmeer in buurthuis Roer-
domplaan 3 van 15 tot 17u.
Maandag 9 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in 
burgerzaal, gemeentehuis, Raad-
huisplein vanaf 19.30u.
Woensdag 11 januari:
* Nieuwjaarsreceptie en jaarverga-
dering Dorpsraad Rijsenhout in De 
Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
Maandag 16 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst VVD met 
informatie door burgemeester over 
samenwerking met Amstelveen. In 
Wapen, Dorpsstraat vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 12 januari:
* Informatie gemeente over amb-
telijke samenwerking met Amstel-
veen. In gemeentehuis v/a 19.30u.
Woensdag 18 januari:
* Pact-café over kunst en cultuur in 
Aalsmeer in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20u.

Vrijdag karaoke in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
januari wordt het jaar in het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg af-
getrapt met een verse editie van de 
karaokeshow! De N201 wordt deze 
avond weer omgetoverd tot karao-
kebar en iedereen kan meedoen. Er 
is keus uit diverse nummers met een 
karaoke set, maar er kan ook ge-
woon meegeblert worden met num-
mers van een CD of Ipod, het maakt 
niet uit! Het is alweer een tijdje ge-
leden dat er een karaokeavond was 
in de N201 en dat is jammer eigen-
lijk, want dit waren telkens hilari-
sche avondjes met soms onontdekt 

zangtalent, maar ook tenenkrom-
mende valse noten en rare toestan-
den op het podium. Inschrijven kan 
bij de DJ. Hier zal een lijst met al-
lerlei songs liggen waar een keuze 
uit gemaakt kan worden. Vervolgens 
kunnen de deelnemers alleen of sa-
men met vrienden het podium op! 
Het maakt niet uit wat, van zanger 
Rinus tot Metallica, of een foute dis-
co-medley, alles mag. Tussendoor 
kunnen de beentjes van de vloer 
met alle leuke en vette alternatieve 
en hippe muziek van vroeger en nu. 
De zaal is open vanaf 21.00 uur en 
de entree is gratis.

Savannah met Back To The 
Country in Crown Theater
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
januari presenteert Crown Thea-
ter Aalsmeer Back To The Country, 
het theaterprogramma van de veel-
zijdige band Savannah met solisten 
Dick van Altena, Cor Sanne, Marcel 
Smulders en Wilma Smulders. De 
band laat het publiek een reis ma-
ken over ‘de grote plas’ waarbij ze 
de mooiste American Tunes ten ge-
hore brengen. Liedjes die de har-
ten hebben gestolen van miljoenen 
mensen over de gehele wereld, ver-
tolkt door de crème de la crème van 
de vaderlandse Country scene. Aan-
vang voorstelling: 20.00 uur.

Nomads: 3 Vrouwen, 3 landen
De drie fantastische zangeres-

sen Izaline Calister uit Curaçao, Ju-
lya Lo’ko uit Molukken/Indone-
sië en Lilian Vieira uit Brazilië vor-
men het trio Nomads en op zater-
dag 7 januari laten de drie vrouwen 
van zich horen in Crown Theater 
Aalsmeer. Hun omzwervingen wa-
ren persoonlijke keuzes, een manier 
van leven en een keuze voor het le-
ven, zo bleek. Vrouwen van de we-
reld. Levenslang op muzikale reis. 
Waar voelen ze zich thuis? Waar zijn 
ze nu? Waar willen ze nog naartoe? 
Hoe hebben ze elkaar ontmoet? 
Wat hebben ze met elkaar gemeen? 
Aanvang: 20.00 uur. Voor meer in-
formatie en reserveringen van toe-
gangskaarten, kijk op de website:  
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Met gratis workshop
Salsaparty in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8 
januari organiseert The Beach haar 
maandelijkse drukbezochte sal-
sa party. Met de toevoeging van de 
gratis workshop op de vooravond is 
de zaal vanaf de eerste klanken di-
rect gevuld. Deze keer valt de beurt 
aan DJ Red Delicious. Met haar bre-
de muziekkeus, van zwoele zouk, 
snelle merengue tot pittige salsa, 
belooft het een bruisende avond te 
worden. 
De avond begint om 19.30 en om 
23.30 uur wordt de laatste dans in-
gezet. Voor de geoefende salsadan-
sers, wordt om 20.00 uur een gratis 
salsa advanced workshop gehou-
den. Na de workshop neemt DJ Red 
Delicious de draaitafel over. Zij zal 
de zaal trakteren op veel muzikaal 
lekkers! Naarmate de avond vor-

dert zal de muziek steeds meer up 
tempo nummers bevatten. Hierdoor 
komt iedere danser aan zijn of haar 
trekken. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. 

Gratis Proeflessen
Voor diegene die ook willen kennis-
maken met deze dansvorm zijn er 
op maandag 9 en woensdag 11 ja-
nuari gratis proeflessen! De lessen 
voor de starters zijn beide dagen 
van 19.30 tot 20.15 uur. Ook voor de 
mensen die de Salsa al beheersen, 
maar nog meer willen leren, zijn er 
proeflessen. Deze worden op bei-
de, genoemde dagen gehouden van 
20.30 tot 21.15 uur! Voor meer in-
formatie surf naar www.beach.nl 
of kom langs bij The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Superdruk was het afgelopen vrijdag tijdens de viering van de laatste werkdag.

Nieuw seizoen vol activiteiten
Nieuwjaarspraamparty en 
boswandeling in de Praam
Aalsmeer - De viering van de laat-
ste werkdag van 2011 in café de 
Praam zit er weer op. Superdruk was 
het tijdens dit typische Aalsmeerse 
fenomeen. “Het was een heel ge-
zellige middag en avond, echt één 
feestende massa. Er hebben zich 
geen ongeregeldheden voorge-
daan”, aldus medewerkers van het 
danscafé in de Zijdstraat. Aanstaan-
de vrijdag 6 januari start het nieuwe 
seizoen in de Praam met vanaf 16.30 
uur een feestelijke nieuwjaarsborrel 
van Spie. Vanaf 22.00 uur wordt een 
nieuwjaarspraamparty met feest DJ 
Joost georganiseerd. De toegang is 

gratis. Zaterdag 7 januari wordt het 
gezellig napraten over de feestfa-
gen tijdens een boswandelingpar-
ty. De middag is gereserveerd voor 
de kidsboedclub (ouders met kinde-
ren welkom) en van 16.00 tot 19.00 
uur draait gast DJ Henko de aller-
nieuwst hits. Volgende week don-
derdag 12 januari is het weer bin-
go in de Praam en zaterdag 14 ja-
nuari wordt het spel ren je rot ge-
speeld. Schrijf dit al vast in je agen-
da. Het wordt vast en zeker heel ge-
zellig. De presentator van ren je rot 
is niemand minder dan Joost Spie 
de Vries.

Nieuwjaar in met Ierse songs
Double Dutch in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De vrij nieuwe band 
Double Dutch verzorgt aanstaan-
de zaterdag 7 januari een nieuw-
jaarsconcert in de Oude Veiling in 
de Marktstraat. Double Dutch is 
een groep muzikanten, die een ge-
zamenlijke passie hebben namelijk: 
Irish music and songs. 

De songs, die het vijftal ten geho-
re brengt, zijn populaire liedjes die 
in iedere Ierse pub, onder het genot 
van een glas Guinness, beluisterd 

kan worden. Double Dutch bestaat 
nu ongeveer 1 jaar. Voor de mees-
te muzikanten is het een thuiswed-
strijd, want ze komen bijna allemaal 
uit Aalsmeer. Double Dutch bestaat 
uit Paul de Koning op accordeon, 
Roel Naber op banjo en tinwizzle, 
Jos Jonkers op viool en de zangers 
Cor Filius en Jan van der Jagt. 
Uiteraard mag er zaterdag mee ge-
zongen worden door het publiek! 
Het concert begint om 22.30 uur en 
de toegang bedraagt: uw gift.

Nieuwjaarsborrel met blues 
van John Klaver in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 6 januari trakte-
ren de vrijwilligers van cultureel ca-
fé Bacchus op een nieuwjaarsbor-
rel en blues van John F Klaver. Even 
gezellig bijkletsen met alle Bac-
chus vrienden onder het genot van 
een borrel en een vet lekkere band! 
John F. Klaver is gitarist, zanger en 
bespeelt de gitaar al vanaf zijn elf-
de levensjaar. 
Na een conservatoriumstudie in 
Amsterdam, waar hij onder andere 
les kreeg van Jesse van Ruller, richt-
te hij zijn eigen band op. Bijgestaan 
door Iris Sigtermans op bas, Bob 
Fridzema op Hammond orgel en 
Martijn Klaver op drums speelt John 
met deze band blues-, funk- en soul 
in een bijzonder groovend jasje. 
Materiaal van Ray Charles, Cream, 
maar ook nieuwe klassiekers van 
John Mayer, Derek Trucks, Gov’t 
Mule, Robben Ford en Matt Scho-
field vullen het zelf geschreven ma-
teriaal aan. 
Eerste wapenfeit was de CD ‘Jet-
pepper’, die in 2008 verscheen en bij 
optredens werd verkocht. Het twee-
de album ‘Coming Back For More’ 
dateert van april 2011 en toont de 
forse groei van de band. Gastmuzi-
kanten hierop zijn Bennie Veldman 
(harmonica) en Rob Mostert (key-
board). Bacchus in de Gerberastraat 
gaat vrijdag open om 21.00 uur, 
Aanvang concert 21.30 uur. Toe-
gang: Uw Gift

Cabaret van Oosterhuis
Volgende week zaterdag 14 januari 
presenteert KCA cabaret met Mar-
tijn Oosterhuis. Martijn is één van 
de eerste stand-up comedians van 
ons land. In 2002 staat hij met zijn 
eerste cabaretprogramma ‘Echt’ in 
de vaderlandse theaters, gevolgd 
door ‘Van Huis Uit’ in 2005. Drie jaar 
later volgt ‘Smile’ en is hij ook te zien 
in het tv-programma ‘Nights of Co-
medy’. 
Bij het grote publiek is Martijn be-
kend door zijn medewerking aan het 
populaire televisieprogramma De 
Lama’s van BNN. In Bacchus brengt 
Martijn zijn nieuwe programma ‘No 
surrender’. Het culturele café in de 
Gerberastraat gaat deze avond open 
om 20.15 uur, Aanvang voorstelling 
21.00 uur Toegang: 10 euro.

Zondag ouderwets avondje in Joppe

Hucksters set akoestisch!
Aalsmeer - Zondag 8 januari aan-
staande verzorgt de rockcoverband 
Hucksters een nieuwjaarsconcert in 
café bar Joppe in de Weteringstraat. 
De presentatie is deze avond een 
beetje anders dan andere optre-
dens, die bezoekers van deze band 
gewend zijn. De eerste set wordt 
geheel akoestisch gespeeld. Er wor-
den wat ‘oude nummertjes’ uit de 
begintijd van de band afgestoft en, 
net zoals het allemaal bijna 20 jaar 
geleden in Joppe begon, akoestisch 
gespeeld. Uiteraard wordt de avond 

afgesloten met een set nummers 
‘op volle sterkte’! Reden genoeg om 
zondag rond 19.00 uur een nieuw-
jaarsborrel te komen drinken en een 
ouderwets avondje Hucksters te be-
leven! 
De Hucksters bestaat uit Hans 
Millenaar op zang, elektrische en 
akoestische gitaar, mondharmonica, 
Ed van der Linden op basgitaar, Ron 
Schalkwijk op drums en zang en Mi-
chael Hoogervorst en Remco Mille-
naar op lead gitaar en zang. De toe-
gang is gratis..

Sugar met groovy souljazz 
zaterdag in cultureel café
Aalsmeer - Sugar is het soul-jazz-
project dat saxofoniste Jelske Hoo-
gervorst aanstaande zaterdag 7 ja-
nuari ten gehore komt brengen in 
Bacchus. Jelske ontdekte veel mu-
zikale pareltjes onder oude souljazz 
opnames, die zeer de moeite waard 
zijn om vandaag de dag ten geho-
re te brengen. Dit inspireerde haar 
tot het opzetten van de band Sugar. 
Souljazz, met z’n roots in de fifties 
en sixties, is sterk ritmische muziek 
met melodische thema’s en aanste-
kelijke vamps. Souljazz is van gro-
te invloed op de hedendaagse soul-
muziek. Naast muziek van Stan-
ley Turrentine, Eddie Harris, Herbie 
Hancock, Sonny Rollins en Fred-
die Hubbard arrangeerde Sugar ou-
de Motownhits opnieuw en zijn ook 
deze aan het repertoire toegevoegd. 
Met een bezetting van fantastische 
musici speelt Jelske nummers die 
haar op het lijf geschreven zijn en 
dat hoor je. 
Jelske Hoogervorst studeerde van 
1995 tot 2001 saxofoon aan de jaz-
zafdeling van het Conservatorium 
van Amsterdam. Ze studeerde bij 
Ferdinand Povel en Jasper Blom, 
kreeg lessen van Dick Oatts, Gary 
Keller, Peter Weniger en Tim Arma-
cost en anderen. Daarnaast kreeg 

ze op het conservatorium fluit- en 
klarinetlessen en volgde zij pri-
vé zanglessen bij Adriana Romijn 
en Wies Ingwersen. De saxofonis-
te komt naar Aalsmeer met gitarist 
Folker Tettero, bassist Eric Calmes 
en drummer Rowin Tettero. Het KCA 
jazzconcert in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat begint za-
terdag om 21.30 uur. Toegang: uw 
gift. Inlichtingen: 360355 of 325304.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

aanbiedingen:

Mondharmonica
‘Hering’ Free blues

Lesboek
Keyboard World

Keyboard
Casio CTK-496

Gitaarstatief
de laatsten! € 9,75

€ 129,00

€ 13,90

€ 19,45

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

van € 169,-
voor



Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. 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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Diverse locaties Hornmeer, Kudelstaart, Stommeer, Dorp, 

Oosteinde, het kappen van 58 bomen, de lijst met de te 
kappen bomen is in te zien tijdens de openingstijden bij 
balie 6;

- Dreef nabij 5, het kappen van bomen;
- Dreef 7, het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg, Marktstraat, Oosteinderweg, 
 het kappen van bomen;
- Mijnsherenweg tussen Madame Curiestraat en 
 Einsteinstraat, het kappen van bomen;
- Scarlattilaantje 22, het wijzigen van het gebruik;
- Stommeerkade, het slopen van tuinhuisjes en schuurtjes;
- Stommeerkade 66, het slopen van kassen.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297-
387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 
2 weken. 

Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan 
“green park aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 
9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 24 november 
2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzi-
gingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen 
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op 
de planverbeelding, de planregels en de toelichting. Een aan-
tal van deze wijzigingen heeft betrekking op de regeling van 
het kamerverhuurbedrijf dat wordt voorzien op de hoek van 
de Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de N201. Ook 
het bijbehorende exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerpplan. De wijzigingen hebben onder 
andere betrekking op de netto oppervlakte van het exploita-
tieplangebied en de geraamde bedragen van de kosten. Voor 
de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar 
de stukken die ter inzage liggen.

Doelstelling
Het bestemmingsplan is het tweede in een reeks dat tot 
doel heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de 
woonkernen Aalsmeer en Nieuw-Oosteinde te kunnen om-
vormen tot een modern bedrijvenpark met - voor een deel - 
sierteeltgerelateerde bedrijvigheid. Het exploitatieplan biedt 
de grondslag voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. Dit 
betekent dat de gemeente bepaalde kosten in het kader van 
de gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de 
gronden in het exploitatiegebied, voor zover het verhaal van 
die kosten niet anderszins is verzekerd. Het kostenverhaal via 
het exploitatieplan is enkel aan de orde bij een posterieure 
overeenkomst of het verlenen van een omgevingsvergunning.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking 
op een tweetal deelgebieden van Green Park Aalsmeer. De be-
treffende deelgebieden (9 en 10) zijn globaal gelegen tussen 
de Hornweg, de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe 
wegtracé van de N201. 
Voor de precieze ligging en begrenzing van het bestemmings-
plan- en exploitatieplangebied wordt verwezen naar de stuk-
ken die ter inzage liggen.

Ter inzage
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en 
exploitatieplan, alsmede deze plannen zelf, en de daarop be-
trekking hebbende stukken, liggen met ingang van 6 januari 
2012 gedurende zes weken op werkdagen voor een ieder ter 
inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1 te 
Aalsmeer. In deze periode zijn de plannen in te zien van 08.30 
tot 14.00 uur, en voor het overige op afspraak. De plannen 
zijn ook raadpleegbaar via www.aalsmeer.nl (onder actueel/ 
bestemmingsplannen). Het digitale bestemmingsplan met 
planidentificatie NL.IMRO.0358.BPGPAGEBIED9EN10-VA01 is 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 6 januari 2012 gedurende zes weken tegen 
het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan 
en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag door: 
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de 

gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastge-
stelde bestemmingsplan en/of exploitatieplan in vergelij-
king met de ontwerpplannen;

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerp-
plannen;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze naar vo-
ren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ont-
werpplannen, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot de 
gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 (proce-
dures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Als gevolg 
hiervan is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellings-

kerstbomeninzameling in aalsmeer en 
kudelstaart

Ook dit jaar is het weer mogelijk kerstbomen in te leveren 
op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente 
Aalsmeer stimuleert dat kinderen de bomen ophalen en in-
leveren. Om de kinderen te motiveren krijgen zij een kleine 
vergoeding van e 0,50 per boom. Voor bewoners is het echter 
ook mogelijk de boom in stukken te zagen en in de groene 
container te doen. De container wordt vervolgens op de ge-
wone, vastgestelde dagen (zie afvalkalender) opgehaald.

Inleveradressen en data voor het inleveren van kerstbomen
- Week 1 en 2 (van 3 tot 11 januari) op de werf van 
 De Meerlanden, Zwarteweg 77A van 13.15-16.00 uur.

Op woensdagmiddag 11 januari 2012 van 13.15-16.00 uur bij: 
- Winkelcentrum Kudelstaart op de Einsteinstraat 
 parkeerplaatsen nabij oude scholencomplex;
- Drie Kolommenplein bij gemeentehuis (Aalsmeer Dorp); 
- Gymnastieklokaal Jac. P. Thijsselaan (Aalsmeer Zuid); 
- ’t Middelpunt Wilhelminastraat 55 (Aalsmeer Oost).

afhalen nederlandse jeugd identiteitskaart

Vorige week (week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn 
er landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse 
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote 
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de 
weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering van 
de vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger dan 
13 jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven we-
ken plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december: 
 geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december: 
 geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december: 
 geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december: 
 geplande levering uiterlijk week 8.

afhalen nederlandse identiteitskaart

De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van 27 
tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen die 
ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Het-
zelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten. 
Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op tijd geleverd.

concept Verordening leerlingenVerVoer 
gemeente aalsmeer 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 ja-
nuari 2012 ingestemd met de concept Verordening leerlin-
genvervoer gemeente Aalsmeer 2012. In de periode van 4 
januari t/m 15 februari 2012 ligt de concept Verordening ter 
inzage bij de publieksbalie van de gemeente Aalsmeer. Alle 
belanghebbenden kunnen schriftelijk hierop reageren tot en 
met 15 februari 2012 bij de afdeling Maatschappij en Ruimte. 
In deze gewijzigde Verordening is het besluit van de gemeen-
teraad verwerkt om het afstandscriterium voor SBO scholen 
te wijzigen van 3 naar 6 km. Voor alle in de Verordening 
benoemde scholen was het afstandscriterium al op het wette-
lijk toegestane maximum van 6 km gesteld. Een uitzondering 
daarop werd gemaakt voor SBO scholen. In de nieuw vast 
te stellen Verordening wordt het afstandscriterium voor alle 
scholen gelijk: 6 km.

In de nieuwe Verordening zijn ook technische wijzigingen 
aangebracht met betrekking tot de term ‘gehandicapte leer-
ling’. In een aantal artikelen waarin gesproken werd van een 
‘gehandicapte leerling’ wordt een ruimere omschrijving gege-
ven. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Gemeente 
Aalsmeer, afdeling Maatschappij en Ruimte, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. 

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met Nel Zwartendijk 
(0297-387 685) van de afdeling Maatschappij en Ruimte, ge-
meente Aalsmeer.
  

definitieVe beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid 
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de 
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend voor:
- de nacht van 4 op 5 februari 2012 tot 02.00 uur 
 aan Eetcafé ’t Holland Huys
Datum verzending ontheffing: 30 december 2011

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Gemaalstraat 13, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornweg 192, het slopen van kassen en het 
 vergroten van de woning;
- Korfstraat 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een 
 informatiebord;
- Stommeerkade, het kappen van 52 bomen;
- Stommeerkade, het slopen van tuinhuisjes en schuurtjes;

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
5 januari 2012

besluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroeps-
termijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden 
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en ex-
ploitatieplan treden in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het instel-
len van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van AbRS. De besluiten 
treden dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde 
gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens dient u het 
spoedeisende belang aan te geven. Zowel voor het indienen 
van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. 

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 18 oktober 2011 
voor een aantal toekomstige woningen hogere grenswaarden 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge 
van het wegverkeerslawaai vastgesteld, als bedoeld in de Wet 
geluidhinder. Het betreft de geprojecteerde woningen aan de 
Hornweg 172, 174, 176 en 178, de Machineweg 198, 200, 
202, 208, 210, alsmede ter plaatse van het ongenummerde 
perceel tussen de Machineweg 296 en 300. Op grond van 
artikel 146 van de Wet geluidhinder en artikel 20.1, lid 1 
en lid 3 van de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden 
tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, met ingang van 
de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” 
beroep kan worden ingesteld. 

Op het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden 
is afdeling 2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep 
tegen het besluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van 
de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kun-
nen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het besluit tot het 
vaststellen van de hogere grenswaarden en de daarop betrek-
king hebbende stukken, liggen met ingang van 6 januari 2012 
gedurende zes weken tezamen met het vastgestelde bestem-
mingsplan ter inzage op het gemeentehuis aan het Drie Ko-
lommenplein 1 te Aalsmeer. In deze periode is het besluit ook 
te raadplegen via www.aalsmeer.nl

In het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden is 
ten aanzien van de toekomstige woningen aan de Hornweg 
172, 174, 176 en 178 een kennelijke verschrijving geconsta-
teerd. Bij beslispunt 4. van het besluit worden deze woningen 
abusievelijk benoemd als Machineweg 172, 174, 176 en 178. 
Deze kennelijke verschrijving zal met een rectificatiebesluit 
worden hersteld.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
Week 1

t/m 6 jan. APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. si-
naasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 6 jan. APV Vergunning: voor het werven van donateurs 
voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 
en van 30 januari t/m 4 februari 2012 tussen 
13.00-21.00 uur;

t/m 12 jan.  APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan 
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, 

 Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 
3e kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwar-
taal;

t/m 17 jan. RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager Banc-
ken;

t/m 27 jan. Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en 
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7”; 

t/m 27 jan. APV Vergunning: voor het plaatsen van een par-
tytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 de-
cember 2011;

t/m 31 jan. APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de 
nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan 
Vleghaar v.o.f.;

t/m 1 feb. RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinder-
weg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012 
van 07.00- & gedeeltelijk afsluiten van de Oost-
einderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari 
t/m 13 februari;

t/m 2 feb. Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb. Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb. APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te 

Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139 
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 
6-10 te Aalsmeer;

t/m 3 feb.  APV exploitatie & terrasvergunning: De Hal-
ve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer; Eetcafé ’t 
Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer; Hotel 
De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer; In 
de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer; Mar-
con, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 te 
Aalsmeer; Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347 
te Aalsmeer; Restaurant Wapen van Aalsmeer; 
Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof, 
Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;

t/m 3 feb.  APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Discotheek Bon Ami op 1 januari 2012 tot 06.00 
uur;

t/m 3 feb. APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Sportcafé de MiDis op 1 januari 2012 tot 07.00;

t/m 3 feb. APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
aan Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4 op 
5 februari 2012 tot 02.00 uur;

t/m 3 feb. RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011 
van 07.00 tot 15.00;

t/m 8 feb. Geactualiseerde subsidieverordening baggerkos-
ten Rijnland;

t/m 15 feb. Concept Verordening leerlingenvervoer gemeen-
te Aalsmeer 2012;

t/m 17 feb. Concept Algemene Subsidieverordening Aals-
meer 2012;

t/m 17 feb. Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10”.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats 17 januari en 7 februari en 2012.

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Zaterdag opening permanente expositie 

De andere ‘Soldaten van 
Oranje’ in Crash museum 
Aalsmeerderbrug – “Nederland 
mag trots en dankbaar zijn voor het-
geen deze jongens voor ons hebben 
gepresteerd.” Dit zei H.M. Konin-
gin Wilhelmina toen zij na de Twee-
de Wereldoorlog een aantal agen-
ten van het Bureau Bijzondere Op-
drachten decoreerde. Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is nog steeds trots en dank-
baar en opent aanstaande zaterdag 
7 januari een permanente exposi-
tie over deze agenten die in 1944 en 
1945 boven Nederland werden ge-
dropt om verzetsorganisaties te co-
ordineren, radio verbindingen met 
Engeland tot stand te brengen en 
deel te nemen aan sabotage activi-
teiten. Zij waren de andere ‘Solda-
ten van Oranje’, de Engelandvaar-
ders die zich met gevaar voor eigen 
leven inzetten voor de vrijheid van 
Nederland. 
De tentoonstelling is samengesteld 
met voorwerpen en materiaal uit 
het archief van de Nederlandse au-
teur en verzetsrapporteur Eddy de 
Roever (1932-1995), die vijf boeken 
schreef over dit onderwerp. Het ar-
chief met vele foto’s van de agen-
ten en hun werk, werd vorig jaar 
op 8 januari aan het Crash Muse-
um ’40-’45 geschonken door de fa-
milie van verzetsstrijdster en ge-
heim agente Jos Mulder-Gemme-
ke. Dit zeer belangrijke archief werd 
enkele jaren geleden aan haar over-
gedragen. Mevrouw Mulder, draag-
ster van de Militaire Willemsorde, 
overleed vorig jaar op 20 decem-
ber. Er zijn ook persoonlijke voor-
werpen van de verzetsstrijdster te 
zien. Het verhaal van Jos Gemmeke, 
een van de BBO agenten die in Ne-
derland werd gedropt met de code-
naam Sphinx, kwam in 2008 in het 
museum voor het voetlicht, toen de 
jurk die van haar parachute werd 
gemaakt, door het Historisch ge-
nootschap Nieuwkoop in bruikleen 
werd gegeven aan het Crash Muse-

um ’40-’45. Zonder het verhaal zou 
de jurk nietszeggend zijn geweest 
dus werd ook onderzoek gedaan 
naar de achtergronden. Dit onder-
zoek kreeg een sneeuwbal effect. Er 
kwam contact met de maakster van 
de jurk, mevrouw Tijsterman, maar 
ook met de geheim agente zelf. In 
februari 2009 bezochten vertegen-
woordigers van Crash mevrouw 
Mulder-Gemmeke en haar fami-
lie. Door dit bezoek ontstond ook 
contact met ‘haar’ Short Stirling pi-
loot Ron Sloan in Engeland. Helaas 
overleed mevrouw Mulder in de-
cember 2010. Haar familie besloot 
Crash het De Roever archief en en-
kele persoonlijke voorwerpen van 
‘Sphinx’ te schenken, omdat dit vol-
gens hun beter tot zijn recht zou ko-
men in een museum. Zo’n belangrij-
ke schenking schept verplichtingen 
en dus werd besloten om in de ver-
zetsafdeling een presentatie te ma-
ken over de agenten van het Bureau 
Bijzondere Opdrachten. Nu zijn al-
le delen van het verhaal naast el-
kaar te zien in de verzetsafdeling: 
Jos Gemmeke en haar verzetswerk, 
vrouwen in het verzet, Short Stirling-
piloot Ron Sloan, de Droppingploeg 
Nieuwkoop, en de BBO agenten on-
der wie Tobias Biallosterksi en Ri-
chard Barmé, die hun leven gaven 
voor de vrijheid. Persoonlijke voor-
werpen van deze agenten die ook 
in de presentatie zijn opgenomen, 
maken hun verhaal aangrijpend en 
tastbaar.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug en 
is geopend op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur.

Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl. 

Discussie over kunst en 
cultuur in PACT-café
Aalsmeer - PACT, de Aalsmeer-
se combinatie van PvdA, D66 en 
GroenLinks, start het nieuwe jaar 
met een discussie over kunst en 
cultuur in Aalsmeer. Het idee om 
met allerlei partijen die in Aalsmeer 
bezig zijn met kunst en cultuur in 
discussie te gaan, komt voort uit 
commotie rondom de bezuinigin-
gen op de kunst en cultuur. Ba-
sis voor de discussie op woensdag 
18 januari in Bacchus is een klei-
ne documentaire waarin Aalsmeer-
ders die de kunst en cultuur een 
goed hart toedragen aan het woord 
komen. Een van de centrale vra-
gen is de vraag of het gezamen-
lijke kunst- en cultuuraanbod wel 
aansluit op wat Aalsmeerders wil-
len. Aalsmeer barst van de band-
jes, barst van de koren, orkesten 
en verenigingen, er zijn toneelge-
zelschappen, er wordt geschreven 
en gedicht, er wordt getekend en 
geschilderd, er wordt gefilmd, ge-
fotografeerd en gedanst. Kortom, 
er wordt uitgevoerd, opgetreden 
en meestal wordt de eigen broek 
opgehouden. Er komen regelma-
tig professionals naar Aalsmeer 
die, voor weinig, binnen de muren 
van KCA of bibliotheek, Oude Vei-
ling of Bacchus, kerkgebouwen of 
De Hint of N201 of het dorpshuis 
Kudelstaart hun kunstjes doen. En 
al die beroeps en amateurs trek-
ken Aalsmeerse bezoekers en cre-

eren een stukje grijze economie, in 
al dan niet gesubsidieerde of com-
merciële gebouwen. Maar van sa-
menhang is hier niet altijd sprake. 
Op één zaterdagavond is er soms te 
kiezen uit een overweldigend aan-
bod en twee weken later is er hele-
maal geen aanbod te vinden. Mis-
schien is er naast samenwerking 
ook wel wat meer coördinatie en 
afstemming tussen al deze partij-
en nodig? Daarnaast de vraag of 
daar de middelen wel voor zijn. Wat 
kan samenwerking tussen verschil-
lende organisaties opleveren, en, 
ook niet onbelangrijk, de vraag hoe 
toekomstige Aalsmeerse muzikan-
ten, dansers, dichters of beeldhou-
wers maar ook liefhebbers worden 
gevormd? Alles bij elkaar genoeg 
aanleiding om onder meer met ver-
tegenwoordigers van kunstencen-
trum de Hint, het Oude Raadhuis, 
de N201, Oude Veiling, bibliotheek, 
directeuren van basisscholen, maar 
ook politieke vertegenwoordigers 
en het Aalsmeers college het debat 
aan te gaan. Het is één van de goe-
de voornemens van PACT om 2012 
in te luiden. De discussie wordt dan 
ook afgerond met het heffen van 
het glas op het nieuwe jaar. De af-
trap van de discussieavond is om 
20.00 uur op woensdag 18 janua-
ri in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom.

Kanaries, parkieten, tropische vogels

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 8 januari weer een vogelbeurs. 
Niet de grootste, maar wel de ge-
zelligste. Voor het kopen van vo-
gels en u mag zelf ook uw eigen 
vogels verkopen. En er zijn ook le-
den die vogels te koop aanbieden, 
waaronder kanaries, grote en klei-
ne parkieten en vele soorten tro-
pische vogels. Ook zijn er enke-
le handelaren aanwezig. Met vra-

gen over het houden van vogels 
kunnen bezoekers altijd bij de le-
den van de vereniging terecht. De 
beurs op zondag 8 januari is van 
9.30 tot 13.30 uur en wordt gehou-
den in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaan-
tje te Rijsenhout. De entree is 50 
eurocent, kinderen tot 12 jaar on-
der begeleiding mogen gratis naar 
binnen. Voor verdere informatie: 
www.derijsenvogel.com.

Toonkunstkoor zoekt zangers 
voor uitvoering van Messiah
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer vervolgt dinsdag 10 
januari de repetities voor de uitvoe-
ring van het Messiah project in de 
Bloemhof. Na de geweldige uitvoe-
ring van het requiem van Iver Kleive 
in de Karmelkerk en in de Wes-
terkerk in Amsterdam staat nu de 
Messiah van Händel op het pro-
gramma. Het koor heeft de uitvoe-
ring als project bestempeld, zodat 
ook andere zangers kunnen mee-
zingen met het koor. Aanmelden 
hiervoor kan nog steeds. Het koor 
repeteert elke dinsdagavond in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat. Als 

gastdirigent zal oud-dirigent Piet 
Kiel jr het koor leiden, nu dirigent 
Michel Berendsen besloten heeft 
het koor te verlaten. De zeer ervaren 
Kiel zal het koor ongetwijfeld weer 
tot grote hoogte brengen tijdens het 
concert op 21 april. Na dit optre-
den wordt een kleiner concert uit-
gevoerd in november, waarna weer 
een groter werk in studie zal worden 
genomen. Het koor kan in alle stem-
groepen nog zangers en zangeres-
sen gebruiken. Kom eens de sfeer 
proeven op dinsdag van 19.45 tot 
22.00 uur in gebouw Irene. 
Foto: Foto de Boer.

Postzegelvereniging luidt 
nieuwe jaar in met veiling
Aalsmeer - Maandagavond 9 ja-
nuari luidt Postzegelvereniging 
Aalsmeer het nieuwe jaar in met 
een traditionele toost op hopelijk 
een goed jaar met een goede ge-
zondheid en weer veel postzegel-
plezier. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom. De avond begint zo-
als gebruikelijk om 20.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 6. 
De zaal is al om 19.15 uur open om 
te kijken wat er deze avond, op de 
veiling aan postzegels wordt aan-
geboden. De hele veilinglijst voor 
januari is ook op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl te 
zien. Tevens zijn er meer dan 50 af-
beeldingen te zien op deze site van 
wat er in januari geveild gaat wor-
den. In de januariveiling zitten de-
ze keer vele zegels van, Ierland, 
Duitsland, België Engeland, Au-
stralië, Liechtenstein, Suriname Ne-

derlandse Antillen en Nederland. 
Maar ook enkele stockboeken en 
albums. Op deze avond wordt een 
kleine verzameling getoond met als 
onderwerp ‘IJzer en Staal’ waar-
in bezoekers kunnen zien hoe ijzer 
werd ontdekt, hoe er staal van ge-
maakt wordt en wat men er nu al-
lemaal van maakt. Tevens kunnen 
de nieuwtjes uit binnen- en buiten-
land bij de vereniging besteld wor-
den. De nieuwtjes Nederland wor-
den verzorgd door William Bosdam. 
De nieuwtjes buitenland en verder 
andere benodigdheden zoals al-
bums en albumbladen, catalogus-
sen en andere benodigdheden voor 
uw hobby worden tegen een gere-
duceerde prijs verzorgd door J. Teu-
nen. Ook kunnen abonnementen 
bij hem besteld worden voor zegels 
uit nagenoeg alle landen of losse 
koopopdrachten geven. 

Cursusseizoen start 23 januari
Open Dag De Werkschuit
Aalsmeer - Op zaterdag 14 janua-
ri tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen 
belangstellenden en potentiële leer-
lingen een kijkje komen nemen bij 
De Werkschuit in het gebouw in de 
Baccarastraat 15. Bij de Werkschuit 
worden allerlei cursussen gegeven. 
Nieuw bij de Werkschuit zijn de cur-
sussen digitale fotografie en portret 
boetseren. Er wordt met verschillen-
de technieken gewerkt, zoals on-
der andere tekenen en schilderen, 
abstract schilderen, schilderen met 
acryl, blij met klei, sieraden maken 
van polymeerklei, tegel en glasmo-
zaïek, vilten voor beginners en ge-
vorderden en edelsmeden. De cur-
sussen worden gegeven door beel-
dend kunstenaars en andere ge-
kwalificeerde docenten. In de lessen 
aan volwassenen ligt het accent op 
de beeldende vorming. Bij de jeugd 
ligt het accent meer op de creatieve 
ontwikkeling. Aan hen worden ook 

cursussen in gemengde technieken 
aangeboden. Tijdens de open dag 
zijn werken te zien van enkele cur-
sisten. Voor kinderen is er gelegen-
heid om te komen schilderen of te 
werken met brooddeeg. Voor kinde-
ren, die zich deze middag inschrij-
ven, ligt een leuke attentie klaar. 
De nieuwe cursusperiode start de 
week van 23 januari en loopt tot juni 
2012. Tijdens deze middag kunnen 
volwassenen zich ook al inschrij-
ven voor een cursus. De Werkschuit 
geeft tevens een folder uit waarin 
de aangeboden cursussen toege-
licht worden. Deze liggen bij de bi-
bliotheken, het gemeentehuis en de 
boekwinkels. Voor telefonische in-
lichtingen kan gebeld worden met 
Margot Tepas via 0297-340150 of 
Marion Buckert via 06-11864861. 
Aanmelden kan via margot.tepas@
printex-int.com of www.gklein.org/
wsa. 

Teun Sprangers, 40 jaar lidmaatschap, met echtgenote Angenita.

Teun 40 jaar, Panc 25 jaar
Huldiging jubilarissen bij 
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Tijdens de nieuwjaars-
receptie van Aalsmeers mannen-
koor Con Amore heeft Teun Spran-
gers zijn gouden speld ontvangen 
voor 40 jaar trouwe lidmaatschap. 
Teven heeft hij een oorkonde van 
de Koninklijke bond gekregen, is hij 
verblijd met ook een oorkonde van 
Con Amore en heeft hij een gegra-
veerd glas ter herinnering uitgereikt 
gekregen, Echtgenote Angenita is 
verblijd met een plant. 
En er was nog een jubilaris bij het 
mannenkoor. Panc Eikelenboom is 
alweer 25 jaar lid van Con Amore. 

Hij kon wegens verplichtingen el-
ders niet bij de huldiging aanwezig 
zijn, maar uiteraard gaan zijn me-
de-koorleden hem nog uitgebreid in 
het zonnetje zetten. Na de huldiging 
volgende een korte speech door de 
voorzitter, waarna het glas geheven 
werd op een hopelijk ‘zanglustig’ 
2012. Con Amore heeft overigens 
zo goed als zeker een nieuwe re-
petitieruimte gevonden. Aanstaan-
de maandag 9 januari gaat het koor 
proef zingen in The Beach aan de 
Oosteinderweg. Nieuwe leden zijn 
overigens van harte welkom.

Zondag in Doopsgezinde kerk
Aalsmeers Harmonie luidt 
nieuw jaar in met concert
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
geeft zondag 8 januari haar jaarlijks 
nieuwjaarsconcert in de Doopge-
zinde kerk in de Zijdstraat. Net als 
voorgaande jaren bestaat het con-
cert uit vrolijke en bekende muziek-
stukken. Op het programma staan 
stukken van Strauss, zoals Donner 
und Blitz en Stadt und Land. Ook 
een polka is in het repertoire opge-
nomen. Daarnaast klinken de be-

kende melodieën van de Bolero van 
Ravel en delen uit de opera Carmen, 
van Bizet. Ook het Aalsmeers Saxo-
foonkwartet laat van zich horen. Dit 
kwartet speelt een aantal stukken 
als tussenspel. Het nieuwjaarscon-
cert op zondag 8 januari begint om 
11.45 uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie over de Har-
monie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Scholenmarkt voor alle 
basisschoolleerlingen
Aalsmeer - Ook dit jaar kunnen 
leerlingen uit groep 8 weer de no-
dige informatie over het voortgezet 
onderwijs verkrijgen op de Scholen-
markt Aalsmeer. Op woensdag 11 
januari van 18.00 tot 20.00 uur zijn 
vrijwel alle vo-scholen uit de regio 
vertegenwoordigd in de aula van 
Wellantcollege de Groenstrook in 
de Jac. P. Thijsselaan. Om de leerlin-
gen uit de hoogste groepen van de 
basisscholen en hun ouders goed 
voor te lichten over de mogelijkhe-
den en keuzes in het voortgezet on-
derwijs, wordt de Scholenmarkt ge-
organiseerd. Verschillende scho-
len voor voortgezet onderwijs uit de 
regio zijn op deze markt aanwezig. 
Zij laten zien wat ze de toekomsti-
ge leerlingen te bieden hebben en 
hoe het onderwijs op de scholen 
is georganiseerd. Een mooie gele-
genheid voor ouders en leerlingen 
om alles te weten te komen over 
het voortgezet onderwijs. Aanwezi-
ge scholen zijn: Het Alkwin Kolle-
ge, een RK Scholengemeenschap 
voor havo, atheneum en gymnasi-
um uit Uithoorn; het Amstelveen 

College, een openbare scholenge-
meenschap voor gymnasium, athe-
neum, havo en mavo uit Amstel-
veen; de Passie, een evangelische 
school voor vmbo-tl, havo en vwo 
uit Amsterdam; het Hermann Wes-
selink College, een scholengemeen-
schap voor vmbo-t, havo, athene-
um en gymnasium uit Amstelveen; 
het Hoofdvaartcollege voor vmbo uit 
Hoofddorp; Kaj Munk, een college 
voor vwo, havo en mavo uit Hoofd-
dorp; KSH Hoofddorp, een Katholie-
ke scholengemeenschap voor gym-
nasium, atheneum, havo en vm-
bo uit Hoofddorp; Pantha Rhei, een 
scholengemeenschap voor vmbo 
en mavo (vmbo-tl) uit Amstelveen; 
Praktijkschool Uithoorn, een school 
voor praktijkonderwijs uit Uithoorn; 
Praktijkschool De Linie, een school 
voor praktijonderwijs uit Hoofd-
dorp; Thamen, een Rooms katholie-
ke scholengemeenschap voor vmbo 
uit Uithoorn; Wellantcollege West-
plas Mavo, een school voor vmbo-
t uit Aalsmeer en Wellantcollege de 
Groenstrook, een school voor vmbo 
(bb-kb-gl) onderwijs uit Aalsmeer.

Nieuwe dirigent bij ACOV
Aalsmeer - Een nieuw jaar, een 
nieuwe dirigent voor de Aalsmeer-
se Christelijke Oratorium Vereni-
ging. Vanaf 1 januari is het diri-
geerstokje  bij de ACOV overgeno-
men door Danny Nooteboom. Dan-
ny Nooteboom (1970) studeerde 
schoolmuziek aan het conservatori-
um van Arnhem, muziekwetenschap 
aan de Universiteit Utrecht en koor-
directie aan de Hogeschool Gorin-
chem. Hij had les bij onder ande-
re Frans Moonen en Joop Schets. 
Vanaf 1990 is Danny actief als diri-
gent. Aanvankelijk als dirigent van 
orkesten en ensembles, maar van-
af 1992 ook als koordirigent. Naast 
zijn vaste ensembles is Danny Noot-

eboom ook een veel gevraagde di-
rigent voor scratch evenementen. 
Vanaf 2007 dirigeert hij de jaarlijk-
se Messiah scratch van de KCZB 
in Leidschendam en vanaf 2008 is 
hij dirigent van de bekende, Leidse 
Scratchdagen. Het eerste stuk dat 
hij bij de ACOV in gaat studeren is 
het Requiem van Mozart, aangevuld 
met twee korte werken van Mozarts 
tijdgenoten. Altijd al eens een kijkje 
willen nemen bij de Oratorium Ver-
eniging? Belangstellenden zijn wel-
kom, ook degenen die slechts voor 
een periode een bepaald concert-
stuk mee willen zingen. Voor meer 
informatie kan de website bezocht 
worden: www.acov.nl. 

De nieuwe dirigent van ACOV: Danny Nooteboom.
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Ons Tweede Thuis in 2012 
ook volop in ontwikkeling
Aalsmeer - “Iedereen wil een fi j-
ne plek om te wonen en het liefst 
ook nog een leuke baan. Als je een 
handicap hebt, is het vaak lasti-
ger om die fi jne woonplek en leuke 
baan te vinden. Gelukkig zijn ook in 
2010 de mogelijkheden voor men-
sen met een handicap toegenomen. 
Op verschillende plaatsen in onze 
regio zijn namelijk nieuwe woon- 
en werkplekken gekomen.” Ad van 
Leeuwen, directeur van Ons Tweede 
Thuis, vermeldde dit in zijn nieuw-
jaarstoespraak afgelopen maandag 
in de Schouwburg in Amstelveen. 
Van Leeuwen memoreerde de ope-
ning van nieuwe voorzieningen voor 
kinderen, jongeren en jongvolwas-
senen met een verstandelijke han-
dicap en/of een lichamelijke han-
dicap. Zoveel mensen, zoveel wen-
sen, handicaps en behoeftes, waar 
Ons Tweede Thuis met alle bestaan-
de en nieuwe voorzieningen op in 
probeert te spelen. Dat gebeurt 
met een groeiend aantal medewer-
kers: van 1076 fulltime werkplekken 
eind 2010 tot 1182 eind 2011. Ook 
het budget van de instelling, zo liet 

Van Leeuwen weten, is gegroeid van 
79,4 miljoen in 2010 tot 88 miljoen in 
2011. Het budget zal naar verwach-
ting nog verder groeien tot 92 mil-
joen in 2012. Veel gemeenschaps-
geld dat Ons Tweede Thuis zo goed 
mogelijk inzet voor de mensen die 
het nodig hebben. Met woon- en 
werkplekken, kinderdagcentra en 
ondersteuning thuis. Met als doel 
een goede zorg aan en begelei-
ding van mensen met een verstan-
delijke en/of lichamelijke handicap, 
niet-aangeboren hersenletsel of au-
tisme. Het nieuwe jaar is begonnen 
en de zorg en begeleiding gaan on-
verminderd door. Zo ook de ontwik-
kelingen bij Ons Tweede Thuis, want 
er staat nog nieuwbouw op het pro-
gramma. Van Leeuwen lichtte er 
een paar uit: een nieuw dagcen-
trum in Amstelveen: Middelpolder, 
een nieuw onderkomen voor kin-
derdagcentrum Nifterlake, nieuwe 
woon- en dagcentra in Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel en een 
woonvoorziening in De Kwakel. Ook 
in het nieuwe jaar blijft Ons Tweede 
Thuis volop in ontwikkeling.

Wijnhuis van Wijk nieuw 
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - De jonge Aalsmeer-
se ondernemer Marijn van Wijk 
heeft de stoute schoenen aange-
trokken om het laatste pandje op 
te vullen op het Poldermeesterplein 
in Aalsmeer Oost. Tussen de bak-
ker en de kapper heeft hij op 17 de-
cember van het vorige jaar zijn ei-
gen wijnhuis geopend. Hij is er bij-
zonder trots op en het mag gezegd, 
de winkel ziet er sfeervol uit. Een 
strakke vloer, grote toonbank, neu-
trale kleuren op de muur en stel-
lages met wijnen en andere dran-
ken tot aan het plafond. Marijn ver-
telt dat hij de laatste puntjes nog 
op de i moet zetten en het assorti-
ment nog wat aan wil vullen, maar 
het is precies geworden wat hij voor 
ogen had. “Met hulp van onder an-
dere mijn broer Cornel en in het bij-
zonder mijn vader, zonder hem was 
deze droom nooit uitgekomen. Ik 
ben hem zeer dankbaar.” Waarom 
een wijnhuis? “Nou dat zit zo. Toen 
ik de opleiding deed voor middel-
bare detailhandel heb ik een sta-
geplek gevonden bij slijterij Pap-
pot in de Dorpsstraat. Dit werd ver-
volgens een vaste weekendbaan en 
ik heb hier vijf jaar met plezier ge-
werkt. Tussendoor heb ik nog ande-
re banen geprobeerd, maar het slij-
tersvak bleef trekken. Met de erva-
ring die ik heb opgedaan, en de sti-
mulans van Sjon Pappot, durfde ik 
de stap wel te wagen om voor me-
zelf iets te beginnen. Aangezien er 
op dit centrale punt in Aalsmeer nog 
geen wijnhuis was, werd het snel 
duidelijk waar dat moest gebeuren!” 
Wijnhuis van Wijk biedt een ruim as-
sortiment aan mooie wijnen in alle 
prijsklassen. Marijn adviseert graag 

welke wijn bij welk gerecht tijdens 
een diner past en vertelt ook dat 
de mogelijkheid er is om de wijnen 
te proeven. Marijn: “De hoofdmoot 
is beslist wijn, maar daarnaast ver-
koop ik ook gedestilleerde dranken, 
speciale bieren, likeuren, champag-
ne en cadeauartikelen.”

Bezorgservice 
Bij het wijnhuis zijn de meeste wij-
nen, 6 halen is 5 betalen. Momen-
teel is een Zuid-Afrikaanse wijn in 
de aanbieding. Rood, wit en rosé, 
een doos voor slechts 24,95 euro. 
Naast verkoop is Wijnhuis van Wijk 
ook het adres voor het huren van 
spullen voor een geslaagd feestje. 
Statafels, biertaps en bars, als ook 
serviesgoed en glaswerk, kan ge-
huurd worden. En uiteraard kan dit 
alles worden thuis bezorgd. “Ik be-
zorg sowieso aan huis”, aldus Ma-
rijn. “Ook dozen wijn als de klant 
dit wenst.” De bedoeling is om ook 
wijn- en whiskyproeverijen te gaan 
organiseren. Voor meer informa-
tie hieromtrent kan gebeld wor-
den naar 0297-361239 of stuur een 
email naar wijnhuis-vanwijk@hot-
mail.com. Wijnhuis van Wijk is open 
op maandag van 12.00 tot 18.00 uur, 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur, vrijdag koop-
avond tot 21.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 21.00 uur. Marijn wil tot 
slot al zijn (toekomstige) klanten 
een gelukkig en gezond nieuwjaar 
wensen en proost graag met u op 
het leven. En hoe kan het ook an-
ders, dat doet hij natuurlijk met een 
lekker glas champagne van wijnhuis 
van Wijk.
Door Miranda Gommans

Marijn van Wijk (rechts) met broer Cornel in zijn eigen winkel, Wijnhuis van Wijk.

Bloemenveiling FloraHolland heeft zich in 2011 verder ontwikkeld als virtuele 
marktplaats en blijft investeren in die klok als krachtig afzetinstrument.

Massale deelname kerstpuzzel
Veel zin in avond theater!
Aalsmeer - Het is duidelijk, veel 
lezers hebben wel zin in een leu-
ke theater- of muziekvoorstelling 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade. In de kersteditie 
van de Nieuwe Meerbode trakteer-
de de krant op een puzzel met als 
prijs een gratis avondje uit in dit vo-
rig jaar september geopende, unie-
ke theater in het studiocomplex. Ge-
lijk al de volgende dag stroomden 
de eerste inzendingen binnen en ze 
bleven komen en komen en komen. 
Voor het Tour de France spel in de 
Meerbode is ook altijd veel animo, 
evenals de EK of WK voetbalspe-
cial enorme stapels opleveren, maar 
deze prijsvraag heeft ook veel extra 
werk opgeleverd in de vorm van het 
openen van alle enveloppen en na-
zien of de oplossingen juist zijn. De 

krant is bijzonder trots op deze ge-
weldige inbreng. Leuk om te weten 
dat ook dat het theater in Aalsmeer 
leeft en inwoners hier graag heen 
willen. Van het Crown Theater mag 
de Nieuwe Meerbode wel twintig 
kaartjes weg geven voor de voor-
stellingen in de februari. Er zijn in 
die maand liefst twaalf voorstellin-
gen, zowel muziek als cabaret. De 
trekking gaat eind deze week ver-
richt worden. De spanning wordt er 
dus nog een weekje ingehouden. 
De winnaars, tien stuks, worden vol-
gende week in de krant van 12 ja-
nuari bekend gemaakt. En mocht u 
de gelukkige zijn: Maak er een com-
pleet avondje uit van, want dat kan 
in dit geweldige complex met res-
taurant en uitgaansgelegenheden 
binnen de gemeentegrenzen!

Zondag in Oud Katholieke kerk
KCA-klassiek met zang, 
pianoduo en altviool
Aalsmeer - Het KCA-concert in 
het nieuwe jaar op zondag 8 januari 
biedt een zeer gevarieerd program-
ma met zang, pianoduo en altviool. 
De zangeres Charlotte Stoppelen-
burg, de altvioliste Esther Apituley 
en het pianoduo Martijn en Stefan 
Blaak brengen werken ten geho-
re van Swerts, Rachmaninov, Vieux-
temps, Bizet, De Falla, Brahms en 
composities op Zuid-Afrikaanse ge-
dichten van Ingrid Jonker. Zange-
res Charlotte Stoppelenburg (1979) 
studeerde aan de conservatoria van 
Utrecht en Keulen. Met haar zus Jo-
sefi en (sopraan) vormt Charlotte het 
duo Unique Harmony of Two Voices. 
Zij wonnen samen in 1997 het Prin-
ses Christina Concours en verwier-
ven sindsdien nationale en interna-
tionale bekendheid. Het pianoduo 
Martijn en Stefan Blaak studeerde 
cum laude af aan de Messiaen Aca-
demie bij Fred Oldenburg, en Pierre 
Ruhlmann. Regelmatig zijn Martijn 

en Stefan Blaak te gast tijdens inter-
nationale festivals, zoals het Grach-
tenfestival Amsterdam. Martijn en 
Stefan ontvingen ‘De Voorziening’, 
een beurs voor jonge excellerende 
musici. Esther Apituley (1958) be-
gon als twaalfjarige bij Apituley met 
vioollessen bij Karl Schouten. Ze 
studeerde altviool bij Klaas Boon en 
Misha Geller aan het Amsterdam-
se Sweelinck Conservatorium. Haar 
eerste recital als soliste op de altvi-
ool gaf zij in 1990 in het Concertge-
bouw. Apituley is hoofdvakdocen-
te aan het Conservatorium van Am-
sterdam. Zij is getrouwd met de ac-
teur Hans Dagelet, met wie zij ook 
muziek voor trompet en altviool op-
nam. Het KCA concert begint zon-
dag 8 januari om 15.30 uur in de 
Oud katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394. Losse kaarten kos-
ten 14,50 euro en zijn voor niet-
abonnementhouders te reserveren 
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

FloraHolland sluit het jaar 
2011 af met kleine plus
Aalsmeer - De Koninklijke Coöpe-
ratieve Bloemenveiling FloraHolland 
sloot het jaar 2011 af met een omzet 
van 4,16 miljard euro. Dit is een klei-
ne plus van 0,7% ten opzichte van 
het omzetrecord van 2010. Door de 
mogelijkheid voor aanvoerders van 
FloraHolland om in 2011 ook afzet 
te realiseren via de joint venture Vei-
ling Rhein-Maas in Herongen (D), 
waarvan de omzet niet in de Flo-
raHolland-totalen wordt geconso-
lideerd, is er zelfs sprake van een 
groei van circa 3%. Een positief re-
sultaat in een bijzonder jaar waarin 
de bloemenveiling samen met haar 
leden, klanten en medewerkers haar 
honderdjarig bestaan vierde.

Europese consument blijft kopen
Het stabiele beeld dat de omzet van 
FloraHolland laat zien, sluit niet aan 
bij het gemiddelde rendement van 
de kwekers. De gemiddelde prijs-
vorming laat namelijk een daling 
zien bij een stijgend volume. Dit 
beeld gaat in elk geval op voor de 
grootste productgroep (snijbloe-
men) die uiteindelijk met 2,35 mil-
jard euro uitkomt op een omzetstij-
ging van 1%. Bij de kamerplanten is 
het beeld omgekeerd. Een stijgen-
de prijs bij minder volume wat re-
sulteert in een omzetstijging van 
1,5% naar 1,47 miljard euro. Ook bij 
de groep tuinplanten daalt het volu-
me en stijgt de prijs wat resulteert in 
een omzet van 0,34 miljard, een da-
ling van 4,7%. Het aandeel verkopen 
via bemiddelingsorganisatie Flora-
Holland Connect is ook in 2011 ge-
groeid van 1,64 tot 1,77 miljard eu-
ro, een stijging van 8%. Dat de Euro-
pese consument sierteeltproducten 
blijft kopen, blijkt uit de volumestij-
ging in 2011 van 2,5%.

Investeren in versterking klok
Met het groeiende gebruik van Ko-
pen Op Afstand (KOA) en de uit-
breiding van beeldveilen op de 
marktplaatsen van FloraHolland, 
wordt de veiling in toenemende ma-
te een virtuele marktplaats. Van de 
bloemenverkoop gaat inmiddels 
60% via KOA. De exportveilingen 

in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijns-
burg vormen voor de handel meer 
en meer één marktplaats. Dankzij 
de toename van digitaal beschik-
bare aanbodsinformatie van kwe-
kers, maken steeds meer expor-
teurs, groothandelaren en eind-
klanten goed gebruik van de han-
delsplatforms FloraHolland e-Trade 
(voor snijbloemen) en PlantCon-
nect.nl (voor planten). De virtuali-
sering leidt tot marktverbreding en 
geeft kwekers die bij FloraHolland 
aanvoeren de gelegenheid zich ver-
derop in de keten te positioneren. 
FloraHolland zet de versnelling door 
bij zowel klokverkoop als de kor-
te, middel- en lange termijn han-
del via de digitale handelsplatforms. 
“De sector ontdekt meer en meer de 
mogelijkheden van virtualisering en 
dat is belangrijk”, zegt algemeen di-
recteur Timo Huges. “FloraHolland 
blijft daarom investeren om de vei-
lingklok als krachtig afzetinstrument 
zo effectief en effi ciënt mogelijk in 
te zetten.”

Afzetversterking 
Afgelopen jaar kondigde Flora-
Holland de doelgerichte klant- en 
marktgerichte aanpak aan voor een 
sterk Nederlands afzetsysteem. Dit 
jaar start FloraHolland daarom met 
een gewijzigde organisatiestruc-
tuur. Dit houdt een centrale aanstu-
ring in op basis van marktsegmen-
ten en devestigingsstructuur wordt 
losgelaten. Dit sluit beter aan bij de 
markt. Een markt waar in toenemen-
de mate sprake is van internationa-
le productie en afzet. Om op dat in-
ternationale niveau de draaischijf te 
blijven, gaat de bloemenveiling ook 
over de grenzen meer haar unieke 
kwaliteiten inzetten, waaronder het 
krachtige logistieke systeem. Maar 
ook de omzet op de binnenland-
se markt, die zo’n 17% van de om-
zet van de veiling voor haar reke-
ning neemt, gaat FloraHolland dit 
jaar een impuls geven. 

FloraHolland investeert in 2012 in 
totaal 75 miljoen euro dat overeen-
komt met het bedrag van vorig jaar.

Nieuwjaarsreceptie 
ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - .Het jaar 2011 is weer 
voorbij en een heel nieuw jaar ligt 
voor de boeg waarin weer aller-
lei activiteiten voor de leden zullen 
worden georganiseerd. Het bestuur 

van de ANBO Aalsmeer wil daar-
om graag alle leden en belangstel-
lenden uitnodigen voor haar nieuw-
jaarsreceptie op woensdag 11 janu-
ari van 15.00 tot 17.00 uur in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3. Er is gelegenheid om samen het 
nieuwe jaar in te luiden onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Bekendmaking winnaar Rode Lantaarn

Handjes schudden bij SPIE
Aalsmeer - Morgen, vrijdagmiddag 
6 januari, vanaf 16.30 staat het be-
stuur van de Junior- en de Pramen-
race in de rij om de gelukswensen 
in ontvangst te nemen voor het jaar 
2012. Deze SPIE happening vindt 
plaats in café De Praam in de Zijd-
straat. Een leuke gelegenheid om 
deze uitspanning eens van binnen 
te bekijken. Tijdens deze nieuw-
jaarsborrel kijken beide besturen 
kort terug naar het afgelopen jaar 
met als thema ‘Ik hou van...’. Een op-
dracht tijdens de 26ste pramenrace 
was het inleveren van een liefdes-
brief aan SPIE. Na heel wat heen 
en weer gezwijmel wordt tijdens de 
receptie de uitslag hiervan bekend 
gemaakt. Het winnende team mag 
lekker uit eten met het SPIE bestuur. 
Ook wordt de Rode Lantaarn uitge-
reikt aan het langzaamste deelne-
mende pramenrace team. Zoals ge-

bruikelijk wordt rond de kerstdagen 
het clubblaadje van de pramenrace, 
het SPIEtje, verzonden aan de cap-
tains, sponsors en overige belang-
hebbende. Dit jaar kan het blad van 
40 pagina’s meegenomen worden 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Na-
tuurlijk kan er al ingeschreven wor-
den voor de komende Junior- of 
Pramenrace. Wees er snel bij en ge-
niet van de vroegboekkorting! Het 
thema voor de 27ste pramenrace 
wordt nog niet bekend gemaakt, 
maar wellicht is een bestuurslid om 
te kopen. Café de Praam heeft ex-
tra berenburg, bitterballen en bub-
bels ingeslagen om er een gezelli-
ge middag van te maken. De mu-
ziek zal aangepast zijn, geen muziek 
dus! Kortom, reden genoeg om vrij-
dag vanaf 16.30 uur even aanwezig 
te zijn bij deze Pramenrace borrel en 
te proosten op het nieuwe jaar!

Amstelveen - De eerste twee weekenden van het jaar wordt weer de jaarlijk-
se tentoonstelling van leerlingen van de Aalsmeerse kunstenaar Dirk Annok-
kee gehouden. De werken zijn zeer verschillend van stijl,van realistisch tot ab-
stract. Kom gezellig langs en laat u verrassen. Iedereen is van harte welkom in 
de weekenden van 7 en 8 en 14 en 15 januari, alle dagen van 12.00 tot 17.00 
uur in atelier 2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan in Amstelveen.

Twee weekenden in januari
Leerlingen Dirk Annokkee 
exposeren schilderijen

T/m 22 januari in Oude Raadhuis
Meesterlijke grafi ek van 
bekende kunstenaars
Aalsmeer - Liefhebbers van grafi ek 
opgelet: Tot en met 22 januari toont 
KCA etsen, litho’s en zeefdrukken 
van bekende Nederlandse kunste-
naars in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Op de afbeelding Me-
tamorfosen een ets van de beken-
de tekenaar Peter Vos. Vooral be-
kend om zijn illustraties in een groot 
aantal bladen en tijdschriften. Vos 
maakte in de tweede helft van de ja-

ren vijftig naam met zijn tekeningen 
in Propria Cures. Met een duidelijk 
herkenbaar handschrift tekende hij 
met een scherpzinnige blik en groot 
gevoel voor humor vooral dieren, 
met name vogels, mensen en com-
binaties daarvan metamorfosen. De 
expositie in het Oude Raadhuis is 
gratis te bezoeken van donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.
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Business Center 
houdt receptie
Aalsmeer - Het bestuur van Bedrij-
venvereniging Business Center no-
digt belangstellenden uit voor al-
weer haar derde nieuwjaarsre-
ceptie. Op donderdag 12 janua-
ri van 17.00 tot 19.00 uur vindt de-
ze plaats in de ‘bar’ van Lemo BV 
aan de Aalsmeerderweg 249b. Het 
Bestuur heeft er deze keer voor ge-
kozen om de nieuwjaarsreceptie uit 
te breiden naar een bitterballenbor-
rel. Dit betekent dat de nieuwjaars-
receptie niet meer uitsluitend voor 
leden van de VVE, hun aanhang 
en hun personeel toegankelijk is, 
maar ook andere ondernemers uit 
Aalsmeer en omgeving zijn welkom. 
Klanten, leveranciers en collega on-
dernemers kunnen eveneens uitge-
nodigd worden. Omdat het bestuur 
graag wil weten op hoeveel mensen 
ze kunnen rekenen, worden bezoe-
kers verzocht zich vòòr 6 januari per 
email aan te melden bij: jan@tobys.
nl. Ook graag aangeven met hoe-
veel personen de receptie bezocht 
gaat worden.

De passie van Geurt Ouwerkerk:

“Wandelgebied over het 
water van de Westeinder”
Aalsmeer - “Let op, dit wordt voor-
paginanieuws!” Geurt Ouwerkerk 
weet met deze uitspraak vier paar 
vragende ogen op zich gericht te 
krijgen. Eens in de veertien dagen 
op de dinsdagmiddag gaat een klein 
gezelschap, bestaande uit Joop 
Kok, Joke Tichelaar, Cees Vreeken 
en Janna van Zon sinds een klein 
jaar aan de leestafel in de Oude Vei-
ling in conclaaf met Geurt Ouwer-
kerk. Deze bijzondere ontmoetingen 
zijn ontstaan vanaf het moment dat 
Geurt met de door hem geschilderd 
portretten van onbekende en be-
kende Aalsmeerders de wanden van 
de Oude Veiling opsierde. Telkens 
verraste hij met een nieuw portret. 
Geurt Ouwerkerk, geboren en geto-
gen in Aalsmeer, weet goed mensen 
aan zich te binden. Hij is een prettig 
causeur, heeft gevoel voor humor en 
overal wel een voorzichtige mening 
over. Tijdens de Oude Veiling bij-
eenkomsten wordt er gefilosofeerd, 
gediscussieerd, passies en dromen 
breed uitgemeten. Met als vast punt 
het voorlezen van Cees Vreeken uit 
de boeken van Simon Carmiggelt. 
Dat zijn de momenten dat er alleen 
naar Cees geluisterd wordt. 

Voorpaginanieuws
Nu is het Geurt die alle aandacht 
opeist met de zin: “Dit wordt voor-
pagina nieuws.” Hij bedenkt zelfs 
een rol voor iedereen van het ge-
zelschap. Cees Vreeken is de ac-
teur, Joke Tichelaar en haar passie 
voor bomen, wordt de bomenvrouw, 
“maar ik ben geen bomenfluiste-
raar hoor” en Joop de ingenieur. 
Geurt zelf is de wandelaar en dan is 
er nog de vertelster, degene die het 
plan voor de krant moet opschrijven. 
Het is de bedoeling dat het gezel-
schap luistert, maar ook commen-
taar levert. De wandelaar geniet van 
de aandacht en houdt de spanning 
er nog even in voor hij zijn plan ont-
vouwt. “Geef ’s aan”, vraagt de wan-
delaar aan de vertelster, en zij over-
handigt hem een keurig ingepakte 
envelop. Tijdens het uitpakken, dat 
op een plechtige wijze gebeurt, be-
kent de wandelaar. “Met dit plan 
ben ik jaren bezig geweest en nu 
is het tijd om er mee naar buiten 
te komen en het verder uit te wer-
ken.” Op de leestafel liggen twee 
bewerkte foto’s van de Westeinder-

plassen. Het witte lijnenspel op de 
foto geeft aan waar de metamorfo-
se moet gaan plaats vinden. Het fu-
turistische beeld toont spectaculair. 
Lijnen, opgehangen aan herkenbare 
voorwerpen, zoals knijpers, bestek 
en paperclips die als pijlers dienen, 
lijken over het water te zweven. Het 
worden de bruggen waarover de 
toekomstige wandelaars zich over 
het water van de Westeinderplas-
sen kunnen verplaatsen. “Het gaat 
mij om een attractie die boven alles 
uitstijgt. Het wordt een ander soort 
beleving van water en bos. Ik laat de 
mensen over het water en over de 
bomen van de Westeinder lopen.” 
Er valt een stilte, hetgeen behoorlijk 
zeldzaam is voor dit gezelschap. Na 
de foto’s nog eens goed bekeken 
te hebben tuimelen de commenta-
ren over elkaar heen. De bomen-
vrouw: “Heel goed bedacht hoor, 
maar zoiets valt toch niet te realise-
ren. Is dit wel voldoende reden om 
als wandelaar naar Aalsmeer te ko-
men. Dat doe je misschien een keer 
en dan heb je het wel gezien. Waar 
moet dat geld vandaan komen, dit is 
wel een dure grap. En denk je niet 
dat mensen het zien als horizonver-
vuiling?” De vertelster vindt het een 
geweldig idee. “Juist met dit plan 
valt iets toe te voegen dat uniek is 
in de wereld. Hiermee zet Aalsmeer 
zich op de kaart. Er zullen zeker be-
drijven zijn die, ook in deze tijd van 
economische crisis, hier wel wat in 
zien. Men is en blijft altijd op zoek 
naar briljante ideeën.” De Ingenieur: 
“Is er een reden waarom dit plan al 
niet bestaat en waarom dan geen 
steiger. Wat is het specifieke aan dit 
plan?” Een geluidstechnicus die de-
ze middag is aangeschoven en alles 
minzaam heeft aangehoord stopt 
even met theedrinken. “Heel apart, 
heel apart”. De acteur kijkt over zijn 
brillenglazen heen en zegt met op-
rechte verwondering: “Dat iemand 
dit bedenkt. Buitengewoon. Hoe 
kom je op dit idee. Maar, hoe wil 
je dit gaan realiseren?” De wande-
laar hoort alles met een voorzichtige 
glimlach aan. Zo nu en dan spoort 
hij de vertelster aan. Zij moet wel al-
le opmerkingen noteren. Het is haar 
taak dat zij de sfeer van de middag 
goed weergeeft. De antwoorden van 
de vragen en commentaren heeft hij 
al in het hoofd, tenslotte leeft hij al 

jaren met dit plan. Het is zijn pas-
sie om van Aalsmeer iets bijzonders 
te maken. 

Abseilen vanaf de watertoren
“Wij schreeuwen om nieuwe at-
tracties. Zeker nu de bloemenvei-
ling minder aantrekkelijk wordt 
voor toeristen moet de gemeen-
te zorgen voor een nieuwe uitda-
ging. Mensen willen iets bijzonders, 
met mijn plan creëer ik een wandel-
gebied van 3 kilometer (start Blau-
we Beugel) over het water. De be-
zoekers leren een ander soort bele-
ving van water en bos ervaren. Het 
gebied wordt nu ook meer toegan-
kelijk gemaakt voor een groter pu-
bliek. Niet alleen de watersporters, 
maar ook de wandelaars kunnen op 
een hele speciale manier, die zij nog 
niet kennen, gaan genieten van de 
natuur. Deze plek zou voor een aan-
zuigende werking kunnen zorgen 
voor heel wandelend Nederland. Al-
le kleine sloten worden overbrugd 
waardoor de bootjes er nog steeds 
onder door kunnen varen.” Volgens 
de wandelaar is dit een terugverdie-
nend model. Er valt heel wat meer 
inkomsten te halen uit het toene-
mend toerisme, dagjesmensen. Heel 
goed voor de plaatselijke hotels en 
restaurants. Voor de kampeerders 
zijn er campings in de nabije om-
geving. Natuurlijk moet er een haal-
baarheidsonderzoek gedaan wor-
den door gemeente en provincie. 
Dat spreekt voor zich. En de finan-
ciën: Tja, voor dit project zijn er vast 
en zeker subsidies te vinden bij het 
Rijk en Provincie. Schiphol geeft re-
gelmatig bijdragen aan omliggen-
de gemeentelijke instellingen ter 
compensatie voor het vliegtuigla-
waai. Vliegtuigspotters zouden bij-
voorbeeld op de wandelroute in een 
daarvoor ingerichte toren een nieu-
we plek kunnen krijgen nu de spot-
tersplek onlangs is opgeheven. Stel 
je voor dat je in de toekomst kunt 
abseilen vanaf de watertoren.” En 
voor de tweede keer op deze ge-
denkwaardige middag valt het ge-
zelschap stil. Men bestelt nog maar 
een glas wijn. De wandelaar houdt 
het nog altijd bij alcoholvrij bier. 
”Kwaliteit kent geen crisis, Proost op 
mijn passie”, lacht hij. 

Janna van Zon 

Serieuze import en export babyproducten

Aalsmeerse onderneemster in 
de race voor landelijke award
Aalsmeer - Zonder zichtbaar win-
kelpand of kantoor kent Aalsmeer 
ook zo haar bedrijvigheid. In 
Aalsmeer wordt er tegenwoordig 
ook op gebied van baby producten 
serieuze import en export gedreven. 
Met de komst van vele jonge gezin-
nen komen ook de ideeën. Zo is 
een aantal jaar geleden Smartma-
ma gestart met de import en distri-
butie van slimme producten uit het 
buitenland. 
“De Nederlandse moeders zijn heel 
nuchter als het gaat om producten 
voor hun kroost, maar staan ook 
erg open voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Niet zelden worden trends juist 
in Nederland gestart”, aldus Tanya 
van Wilgenburgh, drijvende kracht 
achter Smartmama. Deze ‘smart-
mama’, zelf moeder van drie kids, 
spot producten in het buitenland en 
probeert deze uit op de Nederland-

se markt. Via een zorgvuldig opge-
bouwd netwerk van (online) baby-
winkels en praktijken krijgen moe-
ders vervolgens de mogelijkheid de 
producten voor eigen gebruik aan 
te schaffen. Eén van deze handi-
ge producten is nu zelfs genomi-
neerd voor een landelijke award 
voor meest innovatief babyproduct 
van het jaar. Het gaat hier om een 
invriessysteem voor moedermelk 
en verse babyhappen. “Er zit he-
laas geen prijzengeld vast aan het 
winnen van deze award, maar het 
zet een jong bedrijf natuurlijk op de 
kaart in de branche en dat kunnen 
we goed gebruiken.” 
Om te winnen zijn er stemmen no-
dig van ouders die dit product ook 
handig en innovatief vinden. Mocht 
je ‘smartmama’ Tanya ook willen 
steunen, neem dan vooral een kijk-
je op de website van smartmama!

Beleef Aalsmeer in winter
Aalsmeer - Ook in de winter valt 
er veel te beleven in Aalsmeer. Een 
groot aantal activiteiten is vermeld 
in de folder ‘Beleef Aalsmeer in de 
Winter’. Hierin vinden Aalsmeer-
ders, maar ook bezoekers van bui-
ten het dorp, veel informatie over 
gezellige uitstapjes, voorstellingen 
en tips voor kids. Op de website be-
leef aalsmeer.nl staat nog veel meer 
informatie. 

Recreatie-wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Ook in de komende 
winter is er veel te doen in Aalsmeer. 
Met deze mooie folder willen we dat 
aan alle bewoners en bezoekers van 
ons dorp laten zien.” 
De brochure is onder andere te vin-
den bij de plaatselijke horeca, de 
gemeente en de VVV. Ook is de bro-
chure te downloaden via de eigen 
website en de site van de gemeente.

Bedrijven bundelen krachten
Start nieuwbouw Truck 
Center Aalsmeer
Aalsmeer - Op het toekomstige 
bedrijventerrein De Loeten, gren-
zend aan de toekomstige nieu-
we N201 tegenover ‘lang parkeren’ 
van veiling Flora Aalsmeer, is dins-
dag 20 december een aanvang ge-
maakt met de bouw van Truck Cen-
ter Aalsmeer. De eerste feestelijke 
paal voor dit grote project is gesla-
gen door de heer M. de Block van 
Truckwash Flowmar uit Amsterdam. 
Na een voorbereiding van een ruime 
drie jaar is de eerste paal de grond 
ingeslagen. De heer De Block heeft 
na jarenlang ervaring gekozen voor 
een nieuwe weg om vrachtwagens 
te gaan wassen. Hij heeft een nieu-
we methodiek gevonden om wa-
gens nog sneller en goedkoper te 
gaan wassen. Zijn concept is geheel 
toepasbaar voor de vele transpor-
teurs die dagelijks op de veiling ko-

men. De Truckwash wordt een on-
derdeel van Truck Center Aalsmeer. 
In het Truck Center ontstaat een 
clustering van bedrijven die hun 
krachten gaan bundelen. De bedoe-
ling is dat de transporteurs niet ver 
meer hoeven te rijden voor wassen 
en allerlei reparaties aan hun trucks 
en trailers. Of het nu voor een repa-
ratie van een trailer, laadklep, glas, 
koeling, brandstof of een schone 
vrachtwagen is, een transporteur 
kan hiervoor in de toekomst altijd 
terecht bij Truck Center Aalsmeer. 
Hoe meer bedrijven bij elkaar, des 
te beter, is het motto. Transporteurs 
van en rondom de veiling en Schip-
hol kunnen eindelijk snel en effi-
ciënt geholpen worden. 
Als het weer het toelaat zullen de 
deuren medio zomer 2012 geopend 
worden.

Relax wonen in appartement
Aalsmeer - Makelaars komen het 
regelmatig tegen: Mensen die be-
sluiten te verhuizen van een woon-
huis met een tuin naar een apparte-
ment. De redenen die voor de over-
stap van een woonhuis naar een ap-
partement worden aangevoerd zijn 
divers. Er is bijvoorbeeld een wens 
tot kleiner wonen, omdat de gezins-
samenstelling is gewijzigd. De kin-
deren zijn al een tijdje de deur uit 
en nu is het wel erg fijn om veel en 
langere tijd te kunnen reizen zonder 
de zorg van een tuin of het onder-
houd van de woning te hebben en 
de auto staat veilig in de parkeer-
garage. Soms ontstaat er een me-
dische noodzaak waardoor gelijk-
vloers wonen wel erg makkelijk is. 
Vaak is de locatie van appartemen-
ten, vlak bij winkels en voorzienin-
gen, doorslaggevend. En dan zijn er 
nog de voordelen van bijvoorbeeld 
de lagere stookkosten. Het is com-
fortabel wonen in een appartement. 
Juridisch gezien is wonen in een ap-
partement wel iets anders dan wo-

nen in een woonhuis. Alle eigenaren 
van het flatgebouw zijn samen ver-
antwoordelijk voor het onderhoud 
en het in stand houden van het ge-
bouw. De eigenaren van de indivi-
duele woningen komen minimaal 
één keer per jaar bij elkaar om daar-
over te praten. Het dagelijks bestuur 
wordt gevormd door een aantal be-
woners. De zogenaamde service-
kosten, die maandelijks door elke 
flateigenaar worden betaald, komen 
ten goede aan het geheel. Uit de 
grote pot wordt bijvoorbeeld de op-
stalverzekering voldaan, maar ook 
water, de schoonmaak- en elektrici-
teitskosten voor de algemene ruim-
ten, zoals de hal en het trappenhuis, 
en de kosten voor het onderhoud 
van de lift. En er wordt gezamenlijk 
gespaard voor grote uitgaven, zoals 
het buitenschilderwerk of bijvoor-
beeld het onderhoud van dak. Soms 
zijn ook de stookkosten in de ser-
vicekosten begrepen. Servicekosten 
zijn dus geen ‘extra last’. Integen-
deel! Een heleboel dingen die u voor 

een woonhuis betaalt, hoeft u niet 
meer zelf te regelen als u in een ap-
partement woont. De makelaars en 
notarissen in Aalsmeer hebben ja-
nuari uitgeroepen tot de maand van 
het appartement. U bent van harte 
welkom om eens te komen praten 
over de voor- en nadelen voor uw 
persoonlijke situatie als u zou be-
sluiten de overstap naar een appar-
tement te maken. Op donderdag 12 
en zaterdag 21 januari worden ook 
open huizendagen georganiseerd. 
Dan kunt u vrijblijvend één of meer-
dere appartementen bezoeken en 
met de eigenaren praten over hun 
woonbeleving. 

Vrij op naamprijzen
Natuurlijk kunt u ook met een ma-
kelaar een afspraak maken voor 
een informatief gesprek. Of om bui-
ten de geplande openhuizen dagen 
gewoon eens op uw gemak een ap-
partement te bekijken. Een aantal 
eigenaren van appartementen heeft 
speciaal voor deze maand hun prij-

Najaarsborrel OVA
Frits Huffnagel: “Loop te 
koop met je sterke punten”
Aalsmeer - De najaarsborrel van 
OVA vond dit jaar plaats in het voor-
malige veiliggebouw Bloemenlust, 
tegenwoordig de thuishaven van in-
door-sportcentrum The Beach. Op 
dinsdag 8 november waren onge-
veer tachtig ondernemers en ge-
meentelijke relaties aanwezig voor 
de borrel, die traditiegetrouw vooraf 
werd gegaan door een ‘prikkelende’ 
gastspreker en de algemene leden-
vergadering. Gezeten op de oude 
koperstribune kregen de bezoekers 
een presentatie van Frits Huffnagel, 
voormalig VVD-wethouder in zowel 

Amsterdam als Den Haag en specia-
list op het gebied van citymarketing. 
Gezien de ambities die in Aalsmeer 
bestaan om de recreatieve en toeris-
tische kwaliteiten beter te benutten, 
was Huffnagel gevraagd zijn visie 
uiteen te zetten. “Loop te koop met 
je sterke punten”, was één van zijn 
adviezen. Tijdens de ledenvergade-
ring vertelde Constantijn Hoffschol-
te vervolgens waar de door OVA ge-
initieerde economische visie in heeft 
geresulteerd. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een ongedwongen, 
gezellig samenzijn.

Openstelling 
winkels zondag
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
de verzoeken diverse ondernemin-
gen en ondernemersverenigingen 
in Aalsmeer heeft het college van 
burgemeester en wethouders twaalf 
zon- en/of feestdagen aangewezen 
waarop de winkels in Aalsmeer in 
2012 geopend mogen zijn. Voor het 
gebied ten oosten van de Machine-
weg is dit 1 april, 9 april (2e paas-
dag), 22 april, 6 mei, 17 mei (hemel-
vaartsdag), 20 mei, 28 mei (2e pink-
sterdag), 25 november, 2 december, 
9 december, 16 december en 26 de-
cember. Het gebied ten westen van 
de Machineweg (hieronder valt ook 
Prénatal) mag open op 1 april, 9 
april (2e paasdag), 29 april, 17 mei 
(hemelvaartsdag), 28 mei (2e pink-
sterdag), 19 augustus, 30 septem-
ber, 25 november en 9, 16. 23 en 26 
december.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 12 janu-
ari houdt buurtvereniging De Ou-
de Spoorbaan voor liefhebbers een 
klaverjasavond. Er wordt gekaart in 
gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a. De aanvang is 19.30 
uur. Iedereen hartelijk welkom. Het 
klaverjassen op de laatste speel-
dag van 2011 is gewonnen door 
Vera Könst met 6954 punten, ge-
volgd door Tiny van de Polder met 
6654 en Anton van de Polder met 
6489 punten.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Genoegen start op dinsdag 10 ja-
nuari het nieuwe speeljaar met een 
gezellige klaverjasavond. Ook rum-
micuppen staat op het program-
ma. Er wordt gekaart in Ons Twee-
de Thuis in de Hortensialaan van-
af 19.30 uur. De zaal gaat open om 
19.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Het klaverjassen tijdens de vo-
rige speelavond is gewonnen door 
de heer P. Voorn met 5718 pun-
ten, gevolgd door de dames Spring 
in ‘t Veld en Overdijk met 5451 en 
5319 punten. De beste rummicup-
per bleek mevrouw Karemaker met 
35 punten.

zen gewijzigd naar vrij op naamprij-
zen. Dit betekent dat u geen bijko-

mende aankoopkosten heeft als u in 
januari een appartement koopt en 

de eigendomsoverdracht door een 
Aalsmeerse notaris laat regelen. 
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Realisatie toekomstvisie Uiterweggebied

Ondersteuning van gemeente 
voor belanghouders Uiterweg
Aalsmeer - Voor het gebied rond 
de Uiterweg wordt een toekomstvi-
sie opgesteld. Eind vorig jaar, op 14 
december, heeft een vertegenwoor-
diging van belanghouders uit het 
gebied hiervoor tijdens een werkbij-
eenkomst een eerste stap gezet. De 
gemeente voert de regie op dit pro-
ces en stelt daarom een procesma-
nager beschikbaar die de belang-
houders de komende periode on-
dersteunt. 
De aanleiding om belanghouders 
zelf met een visie te laten komen, 
heeft te maken met alle in het ge-
bied spelende belangen. Zo gaan 
veel kwekersgronden vrij vallen en 
willen jachthavens verder speciali-
seren of thematiseren. Ook water, 
natuur en landschap vragen om ver-
dere versterking, terwijl bewoners 
hechten aan leefbaarheid. Maar ook 
heeft het gebied veel potentie. Voor 
Aalsmeer als woon-, water- en re-
creatiedorp met de Westeinderplas-

sen als dragende kracht, is het Ui-
terweggebied en omgeving een be-
langrijke spil.

Herkenbare visie
De gemeente hecht veel belang aan 
dit planproces, waarbij nu de be-
langhouders zelf aan zet zijn. Daar-
om stelt de gemeente ook een pro-
cesmanager beschikbaar die de be-
langhouders ondersteunt. De kans 
dat de op te stellen visie straks ook 
uitvoerbaar en realiseerbaar blijkt, is 
namelijk veel groter als alle belang-
houders zich goed in de door hen-
zelf te maken visie herkennen. In de 
komende maanden moet de visie 
in een aantal werksessies tot stand 
komen. Hiervoor zijn de volgen-
de belanghouders aanwezig bij de 
werksessies: de Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie (SAWP), de 
Ondernemers Vereniging Aalsmeer 
(OVA), de Stichting De Bovenlan-
den, de kwekers, Bewonersvereni-

ging Ons Aller Belang en de water-
sportsector. De deelnemende stake-
heholders vertegenwoordigen ver-
schillende partijen die belang heb-
ben bij de toekomst van het gebied.

Gemeenteraad beslist 
De visie wordt volgens de huidi-
ge verwachting over enkele maan-
den aan de gemeenteraad ter be-
sluitvorming aangeboden. Volgens 
planning zal een concept van de vi-
sie ook nog nader toegelicht wor-
den tijdens een openbare informa-
tieavond. Dan moet blijken of al-
le belanghouders een voedingsbo-
dem hebben gelegd voor een duur-
zame, bestendige toekomst van het 
Uiterweggebied en omgeving: een 
gebied waar het aangenaam wo-
nen, werken, verblijven en recreëren 
is. De beleidsvisie vormt een onder-
legger voor de actualisatie van het 
bestemmmingsplan Uiterweg-Pla-
soevers.

“Lekker verfrissend”

Nieuwjaarsduiken in trek!
Aalsmeer - Drie dappere mannen 
en twee stoere meiden waagden 
op nieuwjaarsdag om 12.00 uur de 
nieuwjaarsduik in de Poel. Bij het 
surfstrandje gingen ze al bibberend 
te water. Misschien nog wel harder 
bibberend, kwamen zij het water 
weer uit. Gelukkig stonden familie 
en vrienden klaar met handdoeken 

voor deze durfals. Om 15.00 uur 
stroomde het opnieuw vol op re-
creatie-eiland Vrouwentroost. Weer 
een nieuwjaarsduik. Ditmaal van 
een groepje vrienden, dat vorig jaar 
ook hier deze plons maakte. Toen 
viel het niet mee om water te vin-
den overigens. Er lag een dik pak 
ijs en er moest eerst een gat ge-

Aalsmeer - Een groep jongeren uit de Hornmeer heeft weer prachtig vuur-
werk afgestoken achter de gymzaal in de Hornmeer. Uiteraard leverde dit, 
naast veel plezier voor de betrokkenen en omstanders, behoorlijk veel afval 
op. De jongens hadden echter de campagne van de gemeente goed begre-
pen en op nieuwjaarsdag zijn ze zelf de rommel gaan opruimen. De Wijkraad 
Hornmeer wil deze jongeren bedanken en hen als positief voorbeeld stellen 
tegenover de vandalen die de RKAV-tribune in brand hebben gestoken.

Jongeren ruimen eigen vuurwerk op!

Oud en nieuw in Hornmeer

Geld uit woning 
gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 28 de-
cember rond half drie in de middag 
heeft een dief een woning aan de 
Aalsmeerderweg bezocht. De be-
woonster was op de eerste etage, 
toen iemand het huis via de achter-
zijde is binnen gewandeld. De ach-
terdeur was niet afgesloten. Uit een 
portemonnee is rond 60 euro aan 
contant geld gestolen.

Identiteitskaarten duren 1 maand
Aalsmeer - Vorige week, de week van 
27 tot en met 30 december, zijn er lan-
delijk heel veel aanvragen gedaan 
voor een Nederlandse identiteitskaart 
(NIK). Meer dan 190.000 in totaal. Ook 
in het gemeentehuis van Aalsmeer was 
het opvallend drukker met kinderen. 
De vele aanvragen komt bovenop de 

hoge aantallen van de weken daarvoor. 
Daarom zal naar verwachting de leve-
ring van de vorige week aangevraagde 
NIK’s van kinderen jonger dan 13 jaar 
en zes maanden ongeveer 1 maand 
duren. Degenen die Vrijdag 30 decem-
ber het gemeentehuis binnen stapten, 
moeten nog iets langer wachten op 

Nieuwjaar met 
de gemeente

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
nodigt alle inwoners en relaties 
uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
maandag 9 januari vanaf 19.30 uur 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. Burgemeester Pieter Litjens 
zal de avond openen met zijn tradi-
tionele nieuwjaarsspeech, waarin hij 
ook vooruit zal blikken op de amb-
telijke samenwerking met Amstel-
veen. Vervolgens wordt gezamen-
lijk het glas geheven op het nieuwe 
jaar. Het college van B&W hoopt de-
ze avond veel Aalsmeerders te mo-
gen begroeten. Iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd!

hun pas. Over een kleine 2 maanden 
kunnen deze aanvragers officieel aan-
tonen wie zij zijn. De levertijd voor aan-
vragen van identiteitskaarten die in de 
week van 27 tot en met 30 december 
zijn gedaan voor personen die ouder 
zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 
werkdagen. Hetzelfde geldt voor de le-
vertijd van aangevraagde paspoorten. 
Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend 
ook op tijd geleverd.

Aalsmeer - Rond half twee in de 
nacht van woensdag 28 op donder-
dag 29 december moest de brand-
weer uitrukken voor een uitslaan-
de brand in een schuur aan Wis-
sel. Het vuur hadden de spuitgas-
ten snel onder controle. Bij onder-
zoek naar de oorzaak werd gestuit 
op een hennepkwekerij met onge-
veer 200 planten. 

De brand is ontstaan door foutieve 
bedrading in deze wietplantage. De 
politie heeft alle planten vernietigd 
en de apparatuur is in beslag ge-
nomen. De eigenaar, een 54 jarige 
Aalsmeerder, is aangehouden. 

Zakkenrollers in 
winkelstraat

Aalsmeer - Op vrijdag 30 decem-
ber zijn tussen twee en drie uur in 
de middag zakkenrollers actief ge-
weest in de Zijdstraat. 
Een inwoonster uit Kudelstaart is 
zonder het te merken beroofd van 
haar portemonnee met hierin een 
bankpas, identiteitskaart en voor 
een bedrag van 50 tot 70 euro aan 
contant geld. De gedupeerde heeft 
wel twee vrouwen opgemerkt die 
veel belangstelling stelde, maar of 
zij de zakkenrollers zijn geweest, is 
niet bekend. 

Oproep:  Fiets 
gestolen, melden!
Aalsmeer - Op maandag 2 janua-
ri is tussen kwart voor zes en half 
zeven in de avond een fiets gesto-
len bij een supermarkt in de Opheli-
alaan. De eigenaar dacht twee jon-
gens te hebben zien weg fietsen op 
zijn rijwiel. 

Ter plaatse gekomen agenten zijn 
achter het duo aangegaan, maar 
de jongens bleken niet de daders te 
zijn. Terug bij de supermarkt was de 
man waarvan de fiets, een zwart rij-
wiel met een zwart kinderzitje ach-
terop, niet meer aanwezig. De poli-
tie verzoekt de man alsnog aangifte 
te komen doen.

Drie vandalen 
aangehouden

Kudelstaart - Op woensdag 28 de-
cember om tien over vier in de mid-
dag is een container voor plastic 
van De Meerlanden in de Edison-
straat in de brand gestoken. Getui-
gen hebben de daders gemeld bij 
de politie, waarna het drietal snel 
aangehouden kon worden. 
Via hun ouders zijn ze meegeno-
men voor verhoor naar het politie-
bureau in Amstelveen-Zuid. Het 
gaat om drie jongens van 15, 15 en 
13 jaar oud. Zo goed als zeker gaat 
De Meerlanden een schadeclaim 
indienen.

Hennep door 
brand ontdekt

“Verder met deze opzet”
Dorpsraad tevreden over 
viering oud en nieuw
Kudelstaart - “Naar onze mening 
is oud en nieuw rond het vreugde-
vuur succesvol verlopen! De vraag 
is natuurlijk wanneer is het suc-
cesvol? Als er 1000 mensen zijn of 
als er geen ongeregeldheden zijn 
geweest? Liefst beide natuurlijk. 
Jeugdhonk de Future onder leiding 
van Tessa Westerhof van ClickF1 
is de hele avond open geweest en 
heeft zijn functie duidelijk bewe-
zen. Na 24.00 kwam de drukte rond 
het vreugdevuur langzaam op gang, 
maar na een half uur was het toch 
gezellig druk met meer dan honderd 
mensen, jong en oud. Ook de kraam 
van de Future met warme chocola-
demelk en glühwein bewees dienst. 
We denken dat we met deze opzet 

volgend jaar zeker verder kunnen. 
Al moeten we wel een nieuwe loka-
tie zoeken. Er wordt hier dan hope-
lijk gebouwd aan ons nieuwe cen-
trum. Naast het vreugdevuur, denk 
ik, dat er ook ruimte is voor muziek. 
Dit is iets wat de jeugd ook graag 
zou willen. Zij waren ook zeer po-
sitief over de invulling van het pro-
gramma van deze avond. Over de 
avond verspreid hebben zeker zes-
tig jongeren het honk bezocht. Met 
twintig jongeren gegourmet. Toen 
werd het buiten opmerkelijk rustig 
met vuurwerk. Na het vreugdevuur, 
rond kwart over twee waren er bijna 
veertig jongeren binnen. Erg gezel-
lig”, aldus Robert Uytenbogaardt na-
mens de Dorpsraad.

Oud en nieuw viering volgens 
politie vrij rustig verlopen!
Aalsmeer - De gemeente zette in 
op een feestelijke en veilige viering 
van oud en nieuw en, zover bekend, 
is het nieuwe jaar wel met veel vuur-
werk, maar zonder al te veel vernie-
lingen ingeluid. Betreurenswaar-
dig is de vernieling middels vuur 
van de tribune van voetbalvereni-
ging RKAV. De brandweer heeft 
lange tijd moeten blussen voor het 
sein brand meester gegeven kon 
worden. De tribune moet als verlo-
ren worden beschouwd. Bij de poli-
tie zijn totaal twaalf meldingen bin-
nen gekomen van vernielingen. Met 
name zijn vuilnisbakken opgebla-
zen met vuurwerk en zijn ruiten ver-
nield door de harde vuurwerk klap-
pen. In de Dorpsstraat is een win-
kelruit opgeblazen met enkele vuur-

pijlen en in Kudelstaart, in Burg-
graaf Ambacht, is een gevel van een 
woning ontzet door zwaar vuurwerk. 
Ook is een vernieling gepleegd aan 
het jeugdhonk in de Graaf Willem-
laan. Om drie uur in de ochtend van 
het nieuwe jaar werd gezien dat een 
24 jarige jongen een steen door het 
raam van the Future gooide. De ver-
nieler is hiervoor aangehouden. De 
aanhouding ging niet zonder slag of 
stoot. Er is peperspray gebruikt door 
de agenten om de Kudelstaarter in 
bedwang te houden. 

Vreugdevuur
Het organiseren door de gemeen-
te van het grote vreugdevuur op het 
Robend kan als een groot succes 
worden beschouwd. Er zijn minder 

vernielingen gepleegd en er heb-
ben zich geen rellen voorgedaan. 
Jong en oud heeft genoten van de-
ze gezellige opwarmer en dit deden 
zij samen met burgemeester Pieter 
Litjens. De campagne tot slot van de 
gemeente om vuurwerk zelf op te 
ruimen, heeft ook een positieve uit-
werking gegeven. Na afloop werden 
de potten en pijlen keurig in zakken 
opgeborgen om de volgende dag te 
verdwijnen in de vuilnisbak. Het zag 
er een stuk netter uit in de straten 
ten opzichte van andere jaren. Mis-
schien zijn bewoners er nog wel op 
aangesproken door hun buren: “Dat 
ruim je toch nog wel op? De ge-
meente doet het niet”, net zoals de 
tekst op de affiches, her en der ge-
plaatst in de gemeente, luidde.

hakt worden om te water te gaan. 
De duik afgelopen zondag 1 janua-
ri was, aldus een deelnemer: “Lek-
ker verfrissend!” De plons werd 
door het vele publiek met applaus 
beloond. Uiteraard lagen ook voor 
deze durfals handdoeken klaar en 
werden zij getrakteerd op warme 
koffie en thee!

Het leek wel oorlog tijdens de 
jaarwisseling in Kudelstaart!

Volgens het Oogziekenhuis te Rotter-
dam was het aantal slachtoffers tij-
dens de jaarwisseling en de aard van 
de verwondingen alleen te vergelijken 
met een oorlogssituatie. Siervuurwerk 
is prachtig maar de kracht van som-
mige explosieven was helaas weer 
groter dan andere jaren. Het lijkt wel 
of een klein deel van de bevolking de 
rest de oorlog verklaart, het is in ie-
der geval vuurwerkterrorisme. Bij ons 
in Kudelstaart viel door de schokgol-
ven de klok van de muur en stonden 
de glazen in de vitrinekast te rinkelen. 
Het moet ieder jaar extremer en op 

deze manier stevenen we heel hard op 
een verbod af, omdat we niet in staat 
zijn de oude traditie op een normale 
en gezellige manier te vieren. Naast 
die bizarre knallen galmen ook de 
woorden van Hare Majesteit nog door 
mijn hoofd: “Verantwoordelijk omgaan 
met de natuur waarbij deze er niet is 
voor ieders begeerte.” Nu zullen enke-
len misschien denken: “Hoezo natuur 
in onze woonwijken?” Ja, wel degelijk, 
want gelijktijdig met de vallende klok 
werd voor ons huis een, waarschijn-
lijk, hoogzwangere kat dodelijk aan-
gereden. In paniek door de knallen die 

ingezonden voor honden en katten nog vele ma-
len harder klinken. Schiphol verjaagt 
vogels met knallen die minder hard 
zijn. Australië bestaat in de ogen van 
sommigen uit rouwdouwers en naza-
ten van criminelen. Juist in dit land 
wordt vuurwerk centraal afgescho-
ten, iets dat wij tot nu toe niet voor 
elkaar gekregen hebben. 65 Procent 
van de bevolking staat achter dit idee 
en gelukkig worden de stemmen om 
dit ook hier in te voeren steeds luider. 
Dan zijn we die enorme rotzooi die in 
de straten en plantsoenen achterblijft 
ook kwijt. Of we moeten in staat zijn 
er met zijn allen weer iets leuks van 
te maken, mooi siervuurwerk en geen 
duizendklappers en rotjes die meer 
kruit dan een handgranaat bevatten.

P.J. de Vri es
Ampèrestraat 24, Kudelstaart
vriesdep@kabelfoon.nl.

Darten in Oost
Aalsmeer - Een goed begin is ‘t 
halve werk, dit bleek dinsdagavond 
3 januari bij het darten in het Mid-
delpunt. Er werd met hoge pun-
ten uitgegooid. Twee nieuwe le-
den mochten verwelkomt worden 
en beiden hebben duidelijk al va-
ker de dartpijlen ter hand genomen. 
Eén van hen, Raymond, is zelfs eer-
ste geworden. Op dinsdag 10 janua-
ri wordt weer een dartavond gehou-
den in ‘t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. 
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Leerkrachten OBS Kudelstaart 
spelen musical voor leerlingen
Kudelstaart - De kerstmaaltijd was 
dit jaar niet echt uitgebreid op de 
OBS Kudelstaart, er werden name-
lijk pannenkoeken gegeten. Even 
goed wel lekker natuurlijk, maar de 
verrassing was een optreden van de 
meesters en juffen. Zij hadden voor 
de kinderen een speciale kerstmu-
sical ingestudeerd en dat ging er 
wel in! Wat een verrassing: de juf 
was opeens een oude oma of juist 
een kind uit groep 8. Het viel niet 
mee om in deze drukke weken een 
musical in te studeren, vertelde één 
van de leerkrachten, maar het was 
het waard. Niet alleen de kinderen, 

maar ook de ouders, die de gene-
rale repetitie bijwoonden, reageer-
den enthousiast. En hoewel Carré er 
voorlopig niet in zit, vraagt het wel 
om een herhaling: Wie weet over 
twee jaar weer!

Handdoeken uit Aalsmeer voor 
zeehondencrèche Pieterburen 
Aalsmeer - Toen Oscar Jansen de 
oproep van Lenie ’t Hart van zeehon-
dencrèche Pieterburen op de tele-
visie zag, mobiliseerde hij zijn twee 
zusjes en broertje om handdoeken 
te gaan inzamelen. Op school werd 
aan alle kinderen gevraagd mee te 
doen. Het viertal is in de wijk langs 
de deuren gegaan, oma’s werden in-
gezet en zelfs hotel Aalsmeer heeft 
een hele stapel gegeven. Een goede 
week later kwamen de kinderen, met 
zakken vol handdoeken, aan bij de 
zeehondencrèche op Texel. De deur 

vloog open en Lenie zelf verwelkom-
de hen hartelijk: ‘’Voor zoveel hand-
doeken kom ik zelf ook wel op de fo-
to staan”, zei ze blij. Daarna kregen 
Oscar, Sari, Ophelie en Valentijn een 
korte rondleiding achter de scher-
men met Lenie, waar ze de handdoe-
kenkast maar leuker nog, de pas bin-
nen gebrachte zeehondjes mochten 
bekijken. Het is duidelijk te merken 
dat ze bij Pieterburen de handdoe-
ken hard nodig hebben. Ook het be-
zoekerscentrum hebben Oscar, zijn 
zusjes en broertje bekeken.

Oscar, Sari, Ophelie en Valentijn met Lenie ‘t Hart van zeehondencrèche Pie-
terburen.

Uniek kunstproject kinderen 
Samen Een en ouderen
Aalsmeer - Kinderen uit de groepen 
4 en 5 van basisschool Samen Een 
gaan op maandag 9 januari samen 
met ouderen uit het Zorgcentrum 
Aelsmeer van start aan een uniek 
kunstproject. Het doel van het pro-
ject is om kinderen en ouderen sa-
men te laten dansen, schilderen, zin-
gen en schrijven. Dit gebeurt onder 
begeleiding van professionele kun-
stenaars. Het centrale en verbinden-
de thema is: Tijdreizen. De resultaten 
van dit bijzondere project worden in 
maart tentoongesteld in het Zorgcen-
trum. Het project is een initiatief van 
docent en beeldend kunstenaar Ka-
rin Borgman. ”Het idee voor dit pro-
ject komt voort uit het feit dat oude-
ren een steeds grotere groep in on-
ze samenleving vertegenwoordigen. 
We leven echter vooral in een cultuur 
die op jongeren is gericht. Door ou-
deren en kinderen tegelijk met kunst 
bezig te laten zijn en op zoek te la-
ten gaan naar symbolen die verbin-
den kan er een brug worden gesla-
gen tussen oud en jong. De ouderen 
in dit project zijn vaak veel ouder dan 
de grootouders van de kinderen zelf. 
Ik denk dat dit wel bijzonder is. De 
ouderen en kinderen worden als het 
ware elkaars tijdmachine. Ofwel jong 
verdiept zich in oud en oud verdiept 

zich in jong. Door hier samen over te 
zingen, te dansen, te schrijven en te 
schilderen breng je werelden bij el-
kaar.” Het project bestaat uit drie de-
len. In januari gaan de deelnemers 
aan de slag met schilderen en dans. 
Het tweede deel start in februari met 
zang en dichten. De derde stap is de 
afronding in maart met een expositie, 
waaronder een film, schilderijen, een 
dichtbundel en mogelijk een concert-
je. De kunstenaars, die aan te project 
meewerken, zijn danser en choreo-
graaf Sagi Gross, beeldend kunste-
naar en docent Jeroen Fransen, mu-
ziekdocent en dirigent Inge Westra en 
journalist en schrijver Jan Daalman. 
Allemaal mensen die in hun eigen 
vakgebied hun sporen hebben ver-
diend. Wat hen verbindt in dit project 
is de uitdaging om echt oude men-
sen en kinderen samen te laten wer-
ken en samen te laten praten om zo, 
zeker voor Aalsmeer, iets unieks te 
scheppen in de vorm van dans, schil-
derijen, zang en poëzie. Dat het pro-
ject tot de verbeelding spreekt blijkt 
uit de bijdragen die zijn geleverd door 
onder meer de Rabobank en door de 
Vrienden van het Zorgcentrum. Maar 
ook door de tijd en inzet van de Sa-
men Een-docenten en de medewer-
kers van het Zorgcentrum zelf.

Peuter-Instuif bij Oost-Inn
Aalsmeer - de eerste Oost-Inn in het nieuwe jaar. Van 9.30 tot 11.30 uur 
wordt inloop en ontmoeting gehouden en van 9.30 tot 10.30 uur staat weer 
de supergezellige peuterinstuif op het programma. Iedereen is hartelijk uitge-
nodigd. De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op www.oosterkerk.info.

Topprestatie van scholieren 
voor Roemeense kinderen
Aalsmeer - In de afgelopen vijf we-
ken voor de kerst hebben circa 180 
schoolkinderen hun vrije tijd be-
steed aan de sinaasappelactie Kin-
deren voor kinderen. In totaal zijn 
10.640 sinaasappelen verkocht. 
De kinderen waren in Aalsmeer te 
gast bij bouwmarkt Gamma. De to-
tale netto opbrengst van de actie 

was 8.027 euro. Een prachtig re-
sultaat! Dit gehele bedrag zal wor-
den besteed aan het project ‘Help 
een Kind’. Zo kunnen ook het ko-
mend jaar de kinderen in de Roe-
meense pleeggezinnen langdu-
rig en liefdevol worden verzorgd. 
Voor meer informatie zie de website  
www.help eenroemeenskind.nl.

Kinderen maken kennis met zand
Breedtesportweek in The 
Beach een groot succes!
Aalsmeer - Ongeveer 300 kinde-
ren hebben gebruikt gemaakt van de 
kans om in de kerstvakantie kennis 
te maken met zand! De jeugd kreeg 
via hun sportvereniging de mogelijk-
heid om naar The Beach in Aalsmeer 
te komen om daar de strandvariant 
van hun sport te beoefenen. Op dins-
dag 27 december ging het project 
van start met 125 laaiend enthousias-
te volleyballers, afkomstig van 3 ver-
schillende volleybal verenigingen, die 
op verschillende niveaus een toernooi 
afwerkten en daarnaast ook nog ge-
trakteerd werden op een spectaculai-
re demonstratie wedstrijd van de top 
beachvolleyballers van Beach Team 
Aalsmeer. Na het toernooi hebben 
alle kids kunnen genieten van een 
snack buffet en werden de prijzen uit-
gereikt aan de winnaars! Woensdag-
middag waren de rugbyers van ARC 
en de voetballers van Sporting Mar-

tinus aan de beurt! Ruim 100 kinde-
ren werkten zich in het zweet op het 
zand van the Beach waar zij voor het 
eerst kennis konden maken met Bea-
chrugby en Beachsoccer. Wederom 
een groot succes waar zeker een ver-
volg aan gaat komen! Donderdag was 
het de beurt aan de korfballers van 
VZOD. Twee weken eerder was de 
nationale korfbal ploeg nog te gast 
in the Beach. Ditmaal stonden er jon-
gens en meisjes van 7 tot en met 16 
jaar oud op het veld die het ook ont-
zettend naar hun zin gehad hebben. 
De medewerkers en vrijwilligers van 
The Beach kijken terug op een zeer 
geslaagde week en de plannen voor 
de voorjaarsvakantie liggen al op ta-
fel. Dus wil jij ook graag een keer met 
jouw sportvereniging komen spor-
ten? Laat het dan zo snel mogelijk 
weten! Contact opnemen kan via de 
website: www.beach.nl!

Clubkampioenschappen bij VZOD
Wedstrijd jeugdschaatsers
Kudelstaart - Op zaterdag 24 de-
cember mochten de jeugschaat-
sers van VZOD in de ochtend een 
wedstrijd schaatsen. Twee maal 100 
meter stond op het programma. De 
jeugdschaatsers, die op het mid-
denterrein in Haarlem schaatsen, 
hebben geen licentie om wedstrij-
den te rijden. Daarom werd speciaal 
voor deze categorie op kerstavond 
een wedstrijd georganiseerd. Em-
ma Heere legde de twee keer 100 
meter af in 18.45 en 18.25 seconde, 
Anne van der Laan in 17.46 en 17.18 

seconde, Maaike Hellinga in 19.07 
en 18.77 seconde, Morvan Spaarga-
ren in 21.55 en 20.01 seconde, Ren-
zo Pauw in 23 en 22.8 seconde, Da-
ve Meiland in 24.24 en 22.96 secon-
de, Cleo de Rooij in twee keer 25.32 
seconde en Fleur Snoek in 18.62 en 
19.50 seconde. Op zaterdag 21 ja-
nuari staan de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen bij VZOD op het pro-
gramma. De vereniging hoopt dat 
vele leden zich hiervoor gaan opge-
ven. Dit kan via de site van VZOD: 
www.stgvzod.nl.

Kruimeltje in Schouwburg
Amstelveen - Kruimeltje is terug 
van nooit weggeweest. Het verhaal 
is vast nog wel bekend: in de de-
cemberkou sjokt ’s avonds laat een 
kleine jongen door de besneeuwde 
straten van Rotterdam. Het is Krui-
meltje, een olijke, innemende straat-
jongen van 10 jaar. Hij is door vrouw 
Koster, bij wie hij als baby te von-
deling is gelegd, op straat gezet. Hij 
mag pas terugkomen als hij wat geld 
heeft verdiend. De musical ‘Kruimel-
tje’ is geschikt voor iedereen van-
af zes jaar en te zien in Schouw-
burg Amstelveen op het Stadsplein 
op zaterdag 14 januari om 15.00 en 
om 19.00 uur en zondag 15 janua-
ri om 12.00 en om 15.30 uur. Kaar-
ten reserveren kan via 020-5475175 

of www.schouwburgamstelveen.nl.

Kinderfilmfestival
En het kinderfilmfestival is nog niet 
afgelopen! Tot en met zondag 8 ja-
nuari draaien in cinema Amstelveen 
minimaal vier films per dag! Happy 
Feet 2, Dolfje Weerwolfje, De Ge-
laarsde Kat (Puss in Boots), Me-
ga Mindy en de Snoepbaron, Tin-
Tin: The Secret of the Unicorn, Ra-
zend, Orla de Kikkerslikker, Patatje 
Oorlog, Midnight in Paris, All Stars 
2: Old Stars en De Heinekenontvoe-
ring zijn deze week, inclusief aan-
komend weekend, te zien in de bi-
oscoop. Kijk voor dagen en aan-
vangstijden op de website www.ci-
nemaamstelveen.nl.

Jeugdleden Flora spelen op 
Play In in Hoogblokland
Aalsmeer - Vrijdag 30 december 
organiseerde Symphonia uit Hoog-
blokland een Play In voor jeugdle-
den van het eigen orkest, Tavenu uit 
Schoonhoven en Muziekvereniging 
Flora uit Aalsmeer. 
Al deze orkesten staan onder lei-
ding van Dick-Jan Veerbeek. Een 
tiental jeugdleden vertrok naar 
Hoogblokland om daar een middag 
onder leiding van Dick-Jan te stu-
deren op een vijftal muziekstukken. 
Deze muziekstukken lagen voor het 
eerst op de lessenaar van de jeugd-
leden en moesten ’s avonds voor 
plubiek gespeeld worden. Een gro-
te uitdaging voor dirigent en muzi-
kanten gezien de korte repetitietijd 
van 14.30 tot 18.00 uur. De avond 

werd geopend door een optreden 
van het jeugdorkest van Sympho-
nia gevolgd door de drumband. 
Na de pauze met heerlijke oliebol-
len trad een gelegenheidsensem-
ble op, samengesteld uit muzikan-
ten van Symphonia. Daarna was het 
de beurt aan het Play In orkest. Ge-
speeld werden Highlights from Har-
ry Potter, Jan Smit, The Weatherre-
port en Valkyries. Het concert werd 
afgesloten met de Abba hit Happy 
New Year. De uitdaging werd met 
goed gevolg aangegaan en gezien 
het enthousiasme van de deelne-
mers en het publiek zeker voor her-
haling vatbaar. Wie de foto’s van dit 
evenement wil zien, kan kijken op  
www.symphoniaweb.nl

Erik Kramer en Onno Zonneveld in de prijzen.

IJsclub De Blauwe Beugel
Onno 2e en Erik 3e op 
Jan van Genniptoernooi
Rijsenhout - In de laatste week van 
het jaar wordt altijd weer het mooie 
en goed bezochte Jan van Gennip 
toernooi gereden. Met een twee-
tal prima podiumplaatsen voor Erik 
Kramer (3e) en Onno Zonneveld 
(2e) en weer vele persoonlijke re-
cords (maar liefst 12) als resultaat! 
Er was weer een prima opkomst van 
De Blauwe Beugel rijders, ondanks 
een paar afzeggingen op het laatste 
moment. En zoals altijd werden de 
prijzen weer uitgereikt door Yvonne 
van Gennip. Oscar Baars zou als pu-
pil F 3e zijn geworden, maar omdat 
er niet zoveel deelnemers zijn in de 
categorie E en F zijn die twee ca-
tegorieën samengevoegd. Wat uit-
eindelijk alsnog resulteerde in een 
mooie 6e plaats voor Oscar. Yana 
Bol en Igor Baars zijn net niet in de 
prijzen gevallen en beide 4e gewor-
den. Alle deelnemers gingen naar 
huis met een aandenken en een 

protocol. Met dank aan alle coa-
ches op deze vroege zaterdagmor-
gen; Shanna Herweijer, Bart Keijzer 
en Marcel Kooy.
 In de kerstvakantie worden ook al-
tijd trainingskampen gehouden voor 
de diverse ploegen en baanselec-
ties. Zo vertrok Menno Kramer naar 
Erfurt voor een trainingsweek en 
een trainingswedstrijd waarin hij in 
ieder geval tot een zeer aanspre-
kende tijd kwam op de 1000 me-
ter met een paar honderdste bo-
ven zijn persoonlijke record van in 
1.16.67. Nicky van Leeuwen is ver-
trokken voor een trainingskamp van 
ruim een week naar de baan in Ber-
lijn met de Haarlemse baanselectie. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl

Geld sparen met kersbomen!
Aalsmeer - Aan de slag deze en 
volgende week, want het is weer tijd 
om de spaarpotten te vullen, met 
geld van kerstbomen. Ga huis aan 
huis, verlos buren en vrienden van 
hun bomen en lever deze woensdag 
11 januari in bij een inleverpunt bij 
jou in de buurt. Iedere kerstboom 
levert 50 eurocent op! Inleverpunten 
zijn de gemeentewerf aan de Zwar-
teweg, de gymzaal in de J.P. Thijs-
selaan, Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat en het winkelcen-
trum in Kudelstaart. Medewerkers 

van De Meerlanden staan volgende 
week woensdag klaar om de bomen 
in ontvangst te nemen tussen 13.15 
en 16.00 uur. Deze middag geen vrij 
en geen tijd, geen punt. Vandaag, 
vrijdag, maandag en dinsdag krij-
gen kinderen bij de gemeentewerf 
aan de Zwarteweg tussen 13.15 en 
16.00 uur ook 50 cent voor iede-
re ingeleverde boom. Alle bomen 
gaan versnipperd worden. Voor een 
vreugdevuur op het recreatie-eiland 
is door de herinrichting geen ruim-
te meer.



pagina 18 Nieuwe Meerbode - 5 januari 2012

Marco wint bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door wordt 
er op de woensdagavonden gezellig 
gekaart in het Dorpshuis. Wie ook zin 
heeft in een leuke avond te klaverjas-
sen is van harte welkom bij De Ge-
luksvogels. Vanaf 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. Op 28 december 
is Marco van der Jagt, na wekenlange 
teleurstelling, eindelijk weer eens eer-
ste geworden met 5501 punten. Op 
twee is Peter van der Bunt geëindigd 
met 5195 punten en op drie Ubel van 
der Blom met 5132 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Ria van Oost-
waard met 3458 punten.

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 12 januari 
wordt de eerste sjoelavond in het nieuwe 
jaar gehouden bij buurtvereniging Oost-
end. Er wordt gesjoeld in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. Iede-
re belangstellende is van harte welkom. 

Gerrit wint op 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten 
staan op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben of harten-
jagen zijn eveneens van harte welkom. 
Op donderdag 29 december is het kla-
verjassen gewonnen door Gerrit Kraan 
met 5468 punten, gevolgd door Jan 
Weij met 5042 punten en Huub Bouw-
meester met 4988 punten. Bij het jo-
keren behaalde Jaap Weij de hoogste 
eer met 139 punten, op twee Gerard 
de Wit met 144 punten.

Aalsmeer - Op vrijdag 6 januari is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Om 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Van-
af 19.30 uur staat de koffie klaar. De 
laatste kaartavond van het jaar is ge-
wonnen door Meindert van de Terp en 

Siem Burgers met 5275 punten. Op 
twee zijn Carla en Cees geëindigd met 
5250 punten en op drie Els en Wim 
Vergeer met 5200 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Fred Maas en 
Piet Gortzak met 3952 punten. Bij het 
jokeren behaalde Nel Schouten met 
318 punten de hoogste eer.

Langebaan schaatsen 
Myrthe Brommer debuteert 
prima op NK sprint
Kudelstaart - Met vier persoon-
lijke records heeft Myrthe Brom-
mer op 29 en 30 december pri-
ma gepresteerd als eerstejaars se-
nior op het NK Sprint in een vol-
gepakt Thialf stadion in Heeren-
veen. De schaatsster van het ge-
west Noord Holland-Utrecht mocht 
op donderdag haar eerste 500 me-
ter rijden en verbeterde direct haar 
persoonlijke record van 40.57 naar 
40.44, na een hele mooie opening 
op de eerste 100 meter van 11.06. 
Hiermee behaalde ze een twintig-
ste plek. De 1000 meter die volgde 
verbeterde Myrthe ook haar beste 
tijd van 1.22.05 naar 1.21.22. Ruim 
0,8 seconde er af is een mooi re-
sultaat op zo´n eerste dag dat je als 
debutant tussen alle sprinttoppers 
van Nederland mag meerijden in 
zo´n ambiance. In het klassement 
na de eerste dag stond Myrthe op 
een eenentwintigste plek. Ook de 
tweede dag verliep prima. Myrthe 
was erop gebrand om bij de eer-
ste 20 te komen en ging bij de eer-

ste 500 meter dan ook weer fel van 
start. Ondanks een iets mindere 
opening (11.20) verbeterde ze door 
een goed rondje haar persoonlijke 
record weer naar een tijd van 40.24. 
Op de laatste 1000 meter van het 
toernooi moest Myrthe in de eer-
ste rit alleen rijden. Door de fantas-
tische aanmoedigingen van het pu-
bliek, waarvan ook een groot aan-
tal uit Kudelstaart afkomstig, ver-
beterde ze nogmaals op deze af-
stand haar persoonlijke record: 
1.20.93. Al met al een prima pres-
tatie van Myrthe Brommer die hier-
mee als negentiende in het alge-
meen klassement eindigde op haar 
eerste senioren NK, waar Margot 
Boer de terechte Nederlands kam-
pioene werd. In de tweede helft van 
het seizoen zal Myrthe zich richten 
op de Holland Cup waar al de sub-
toppers aan meedoen en het NK 
afstanden van neo-senioren wat 
voor maart nog op het program-
ma staat. Myrthe is te volgen via  
www.myrthebrommer.nl.

Leden zwemclub Oceanus 
springen nieuwe jaar in!
Aalsmeer - Terwijl verleden jaar 
de ijsschotsen weggehakt moes-
ten worden, was dit jaar het weer 
iets vriendelijker. Maar met een 
buitentemperatuur van 12 graden 
en een watertemperatuur van 4 
graden was er toch heldenmoed 
voor nodig om het Oosterbad in 
te springen voor de traditione-
le nieuwjaarsduik. Onder de vele 
deelnemers zat een grote delega-
tie van zwemvereniging Oceanus. 
Na een goede warming-up spron-
gen de Oceanus helden met ze al-

len tegelijk het Oosterbad in. De 
groep werd hierbij ondersteund 
door een grote schare Oceanus 
supporters. De Oceanus helden dit 
jaar waren: Bart, Dennis, Dennis, 
Emiel, Erwin, Fabiënne, Jane, Je-
roen, Goos, Kees, Noortje, Rem-
co, Sonja, Sophie, Tessa, Thomas 
en Yves-Maurice. De sprong werd 
afgesloten met warme chocomelk 
en erwtensoep voor de zwemmers 
en glühwein voor de supporters. 
Volgend jaar is Oceanus uiteraard 
weer van de partij.

Bekerhandbal
Dames 1 en Heren 2 van 
FIQAS in regiofinale
Aalsmeer - Omdat zowel het eer-
ste damesteam van FIQAS Aalsmeer 
als het tweede herenteam hun wed-
strijden in de tweede ronde van het 
NHV bekertoernooi wisten te win-
nen, staan beide teams in de Re-
giofinale. De winnaars daarvan stro-
men door naar de achtste finales, 
waaraan ook de ploegen uit de ere-
divisie deelnemen (zoals heren 1). 
De Aalsmeerse dames spelen hun 
regiofinale op donderdag 12 januari 
uit bij DSS in Heemskerk, een ploeg 
die eveneens uitkomt in de Eerste 
Divisie. Aanvang: 20.00 uur. Heren 
2 moet naar Nieuwegein voor een 
ontmoeting met Venus/Nieuwegein, 
een ploeg die net als zij zelf, ook 
speelt in de Eerste Divisie. Die wed-
strijd vindt plaats op woensdag 18 
januari om 21.00 uur. 

Herencompetitie ligt stil
De heren van FIQAS Aalsmeer heb-

ben nog een paar weken extra ‘va-
kantie’ na de kerstvakantie. De com-
petitie in de eredivisie ligt namelijk 
nu even stil in verband met een serie 
kwalificatiewedstrijden van het Ne-
derlands Herenteam, dat zich pro-
beert te plaatsen voor het WK van 
2013 in Spanje. Oranje – met Jef-
frey Boomhouwer in de gelederen – 
speelt op woensdag 11 januari thuis 
(in Geleen) tegen Estland en op za-
terdag 14 januari uit tegen de Es-
ten. De competitie wordt daardoor 
pas hervat op zaterdag 21 januari 
met voor FIQAS Aalsmeer de zwa-
re thuiswedstrijd tegen landskampi-
oen Kras/Volendam. De Aalsmeer-
ders staan, met nog vijf wedstrij-
den te gaan in de reguliere compe-
titie, op plaats vijf, maar de stand is 
een beetje vertekend omdat er nog 
twee wedstrijden moeten worden 
ingehaald (namelijk: E&O – Lions en 
Hurry Up – Quintus). 

Alex Roosemolen, winnaar van de A Verliezerronde.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
56e Winnaar bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Het nieuwe jaar is 
weer begonnen, waar blijft de tijd? 
Ook bij de dartsclub Poel’s Eye tikt de 
klok verder. Het tiende seizoen is al-
weer bezig. Zo kort geleden, maar te-
gelijkertijd alweer zo lang. Wie herin-
nert zich de winnaars van het eerste 
seizoen? Gerard Bak (7), Jeroen van 
den Helder (5), Marco Cornelisse (4), 
Tjitte Miedema (2), Erik Zaal en Peter 
van de Laarse waren de eerste win-
naars. Op Erik na komen zij allen nog 
steeds, de één vaker dan de ander. 
Marco bouwde zijn aantal overwin-
ningen in de eerste vier seizoenen uit 
tot 25, nog steeds het meest van ie-
dereen. Bak won echter in meer sei-
zoenen, in slechts drie seizoenen won 
hij geen speelavond. In zeven seizoe-
nen won hij tot nu toe 18 speelavon-
den. Derde op de ranglijst aller tijden 

is de huidige drievoudig kampioen, 
Danny Zorn, met 12 speelavond over-
winningen. In totaal leverden de 176 
speelavonden tot nu toe 56 verschil-
lende winnende darters op. 26 Dar-
ters wonnen één speelavond. Alleen 
dit seizoen al leverde weer drie nieu-
we winnaars op. De afgelopen zesde 
speelavond van het seizoen werd ver-
rassend gewonnen door Pascal Kuil-
boer. Arnaud van de Graaf en Danny 
Hartog waren de overige twee nieu-
we namen op de eregalerij. Danny 
de Hartog won zelfs twee speelavon-
den op rij. Hij werd hiermee de acht-
ste darter die met succes zijn speel-
avond overwinning verdedigde. Dan-
ny Zorn won ooit drie speelavon-
den op rij. Marco Cornelisse won 
zelfs drie keer vier speelavonden op 
rij. Vijf speelavonden op rij winnen is 

Mooie afsluiting sportief jaar
Sylvestercross in Soest 
voor AVA-junioren
Aalsmeer - Traditiegetrouw wordt 
op de laatste dag van het jaar de Syl-
vestercross in Soest gelopen. Een 
aantal junioren van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer nam deel aan deze 
zware cross die deels door het los-
se zand van de duinen aldaar gelo-
pen wordt. Eva van Ee nam deel aan 
de prestatieloop over ongeveer 6 ki-
lometer. Op een totaal van 349 deel-
nemers kwam zij als elfde over de 
streep, maar wel als eerste dame! 

Eva liep een mooie tijd van 30.28 mi-
nuten. Corné Timmer, uitkomend bij 
de jongens junioren C, liep de wed-
strijdcross over 2 kilometer. Ondanks 
dat hij halverwege een schoen ver-
loor, eindigde hij toch op een prima 
vijftiende plaats in een goede tijd van 
8.08 minuten. Evert Bunschoten, jon-
gens junioren B, werd uiteindelijk 
49e in zijn wedstrijd. Hij liep een tijd 
van 18.12 minuten over een afstand 
van 4 kilometer.

Voor leden en niet-leden
Vijf kilometer baanloop 
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Woensdag 11 janua-
ri kan iedereen meedoen met de 5 
kilometer Florimex baanloop. De-
ze baanloop wordt al jarenlang 
op elke tweede woensdag van de 
maand gehouden bij Atletiekver-
eniging Aalsmeer. Alle dames en 
heren, jongens en meisjes en ook 
veteranen zijn van harte welkom. 
Test je conditie door eens op re-
creatieve wijze 5 kilometer te lo-
pen op de baan van de atletiek-
vereniging in de Sportlaan. Pro-
beer de 12 en halve ronden te vol-
brengen met lekker lopen in je ei-
gen tempo. Bij de finishlijn staan 

ervaren juryleden om de juiste tij-
den te noteren. Het startschot 
wordt exact om 20.00 uur gege-
ven. Eerder komen is raadzaam, 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine. Het com-
plex is geopend vanaf 19.15 uur. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. Kleedkamers 
met douches zijn aanwezig. Na 
afloop wordt er een groot aantal 
planten verloot onder de deelne-
mers aan de hand van het start-
nummer. Voor meer informatie:  
www.avaalsmeer.nl.

dus, tot nu toe, een onmogelijke mis-
sie gebleken, maar wie weet wat de 
toekomst brengen zal? In de loop der 
jaren kwamen er steeds meer ron-
den bij. In het begin gingen enkel 
de eerste twee plaatsen uit de pou-
le naar het knock out systeem. La-
ter kwam er ook een (verliezer) ron-
de bij voor de derde en vierde plaat-
sen uit de poule. Hierna kwam er een 
extra ronde tussen waardoor er eerst 
drie niveaus waren, en tegenwoor-
dig zelfs vier. Doelstelling was om ie-
dereen zoveel mogelijk te laten dar-
ten én, door natuurlijke selectie, zo-
veel mogelijk op eigen niveau. Een 
unieke formule in de darters wereld. 
De afgelopen speelavond werd dus 
gewonnen door Pascal Kuilboer. Fi-
naliste Ilona Bak bleef zodoende op 
één gewonnen speelavond staan. De 
have finalisten waren Bak en Ronald 
Baars. Ronald stond zodoende net 
niet voor de derde keer ooit in de fi-
nale. Joost Roos, Danny Zorn, Davey 
Monsees en Gilbert van Eijk reikten 
allen tot de kwartfinales. Alex Roo-
semolen won het tweede niveau, de 
A Verliezerronde. William Hunitetu 
verloor alleen zijn allerlaatste wed-
strijd. Rinus Jurka en Albert Geleijn 
bereikten knap de halve finale. In de 
B Ronde waren ook nog twee titels 
de verdienen. In de finale van de B 
Winnaarronde won Kilian Broere van 
Remco Maarse. Arnold Sluis en Pe-
ter van de Laarse reikten tot de hal-
ve finale. Mike Miltenburg won niet 
voor de tweede keer dit seizoen de 
B Verliezerronde, deze werd gewon-
nen door Gerard van de Weijden. De 
spellen Mystery Out en de Triple Pot 
zijn terug zien op de website www.
poelseye.nl. 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 6 januari. Nieuw jaar, nieuwe 
ronde, (vier) nieuwe kansen in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deelna-
me kost drie en halve euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. 

Voor pupillen en junioren
Schaatsers VZOD present 
op J. van Genniptoernooi
Kudelstaart - Op oudejaarsdag, za-
terdag 31 december, startte voor de 
twaalfde keer het Jan van Gennip-
toernooi in Haarlem. Twaalf schaat-
sers van VZOD waren al vroeg uit de 
veren, want het toernooi startte om 
8.30 uur. Er deden in totaal 230 kin-
deren mee tussen de 7 en 13 jaar van 
verschillende ijsclubs. De pupillen re-
den 100 en 300 meter en de junioren 
C1 100 en 500 meter. In de jongste 
categorie, de E- en F-pupillen, heeft 
bij de meisjes Rachel Aarsen de eer-
ste prijs gewonnen op de 100 meter 
met een tijd van 15.45 seconde en op 
de 300 meter 43.79 seconde. Ook bij 
de jongens E- en F-pupillen ging de 
eerste prijs naar VZOD. Met een tijd 
van 15.01 op de 100 meter en 39.09 
op de 300 meter mocht Sijmen Eg-
berts Langeraar op het hoogste po-
dium staan. De prijzen werden uitge-
reikt door de welbekende schaats-
ster Yvonne van Gennip. Justin Piet 
schaatste bij de jongens pupillen D2 
persoonlijk records op de 100 me-
ter, voor het eerst kwam hij onder 
de 14 seconde, en op de 300 meter 

35.53 seconde. Hiermee behaalde 
hij de grootste beker ofwel de eer-
ste prijs. Mees Egberts werd derde 
in deze categorie. De 100 meter reed 
hij in 14.20 seconde en de 300 me-
ter in 39.33 seconde. Bij de meisjes 
pupillen C het hoogste aantal deel-
nemers van VZOD, wel vier. Femke 
Gerritsen mocht de eerste prijs afha-
len, omdat zij de 100 meter in een tijd 
van 13.40 seconde had gereden en 
de 300 meter in 35.71 seconde. Inger 
van Dok was niet helemaal in goede 
doen en eindigde net naast het podi-
um op een vierde plaats. Carlijn Aar-
sen en Kim Snoek eindigden respec-
tievelijk op de zevende en negen-
de plaats. Bij de jongens pupillen C 
behaalde de Aalsmeerse Jesper de 
Jong, die is overgestapt van schaats-
vereniging VZOD naar Ter Aar, de 
eerste prijs door de 100 meter te rij-
den in 13.17 seconde en de 300 me-
ter in 33.13 seconde. Sarina Piet be-
haalde de zevende plaats bij de meis-
jes pupillen B. In deze categorie had-
den de meeste deelnemers zich in-
geschreven, wel 29 in totaal. De Ku-

delstaartse Kim Zuiver, sinds kort lid 
van ijsclub Ter Aar, haalde de der-
de prijs en de Aalsmeerse Made-
lief de Jong eindigde op plaats zes. 
Bij de jongens pupillen B schaatste 
Max van Dijk zich naar een negen-
tiende plaats in een tijd van 14.86 se-
conde op de 100 meter en 39.70 se-
conde op de 300 meter. Annick Aar-
sen behaalde bij de meisjes pupillen 
A met negentien deelnemers de ne-

gende plaats. Bij de jongens pupillen 
A behaalde de Aalsmeerder Erik Kra-
mer, lid van de Blauwe Beugel in Rij-
senhout, de derde prijs. Imke Brom-
mer is eerstejaars C junior. Zij mocht 
de derde prijs in ontvangst nemen 
nadat zij de 100 meter in 12.71 se-
conde geschaatst had en de 500 me-
ter in 48.27 seconde. Meer informatie 
over de vereniging is te vinden op de 
website: www.stgvzod.nl.

Vergadering en films bij 
IJsclub Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Vrijdag 6 januari 
houdt IJsclub Aalsmeer-Oost haar 
jaarvergadering in buurthuis Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. De aanvang is 20.00 uur. Na af-
loop van de vergadering worden 
enkele films vertoond. 
Jan Jongkind heeft een film ge-
monteerd van de afgelopen twee 
winters in Aalsmeer-Oost. Het zijn 
nog niet eerder vertoonde beelden 
van de winters van 2009 en 2010. 

De Nieuwjaarsplons van Het Oos-
terbad in het ijs is gefilmd, evenals 
de jeugdschaatsbussen in Oost, 
de schoolwedstrijdjes op woens-
dagmiddag, ringsteken en de tocht 
schuiven over de Molenpoel. 
Verder heeft het bestuur nog een 
film gevonden die niet eerder ver-
toond is van Martien Verbeek en 
Ab Hofman. Na de voorstelling 
volgt de traditionele gratis verlo-
ting. Iedereen is van harte welkom.

Kaartavond bij BV Hornmeer



Aalsmeer - Afgelopen zomer zijn 
31 leden van SV Omnia 2000 met 
leiding op zomerkamp geweest in 
Beekbergen. En dit is zo goed be-
vallen, dat ook dit jaar weer een zo-
merkamp georganiseerd gaat wor-
den. Van 12 tot en met 18 augus-
tus wordt het gym, dans en recre-
atiekamp weer gehouden op het 
KNGU-terrein in Beekbergen. The-
ma is ‘Laat de show beginnen’. Wie 
voor een gymkamp kiest gaat el-
ke dag twee uur gymmen, voor het 
danskamp dagelijks twee uur dan-
sen en wie voor recreatie kiest, krijgt 
een recreatief programma terwijl 

de rest gymt of danst. De kampen 
zijn bedoeld voor kinderen en jon-
geren van 6 tot 18 jaar. De deelne-
mers worden in verschillende leef-
tijdsgroepen ingedeeld en slapen 
met maximaal tien kinderen in een 
tent. Op het terrein zijn alle facili-
teiten aanwezig, zoals kantine, toi-
letten, douchegebouwen en EHBO-
post. Meer weten over dit zomer-
kamp? Neem dan een kijkje op 
www.zoka.nl. Aanmelden kan via e-
mail e-nieuws@svomnia.nl tot vrij-
dag 27 januari. Ook niet-leden van 
SV Omnia 2000 kunnen en mogen 
zich aanmelden.
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CEV Satellite van 11 t/m 15 januari
Beach Team Aalsmeer klaar 
voor internationaal toernooi
Aalsmeer - De spelers en speel-
sters van Beach Team Aalsmeer zijn 
klaar voor het internationale beach-
volleybal toernooi, de CEV Satelli-
te Aalsmeer, dat van 11 tot en met 
15 januari plaatsvindt in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Met 
44 teams uit 16 landen is het ope-
ningstoernooi van het Olympische 
jaar sterk bezet. De lokale helden 
van Beach Team Aalsmeer komen 
al vanaf de eerste dag van het toer-
nooi in actie. Zo spelen de duo’s Je-
roen Vismans en Kees Spil en Dirk 
Boehlé en Frank van de Outenaar 
op woensdag 11 januari voor een 

plek in het hoofdtoernooi. Team 
Sven Vismans en Marco Daalmeijer 
is al geplaatst voor het hoofdtoer-
nooi en voor hen start het toernooi 
op vrijdag. De dames van Beach 
Team Aalsmeer, vertegenwoordigd 
door Merel Mooren en Jantine van 
der Vlist en Roos van de Hoeven en 
Laura Bloem, komen uit in de Visa-
de Women Invitation. Volop spekta-
kel en entertainment tijdens de CEV 
Satellite 2012! Wil je niets missen, 
koop dan nu je kaarten via easytic-
ket.nl of aan de bar bij The Beach! 
Surf voor meer info naar: www.
beach.nl.

Snel-Weer-Naar-Binnenseizoen
Loop mee met langste 
snertwandeling!
Streek - Buiten kun je wolkjes bla-
zen. Sneeuw dwarrelt uit de hemel 
op de kale bomen en het bos ziet er 
sprookjesachtig uit. Binnen brandt 
de open haard en op het fornuis 
pruttelt een pan snert. Op zondag 
15 januari opent Staatsbosbeheer 
het Snel-Weer-Naar-Binnenseizoen, 
de winter bij Staatsbosbeheer. Op 
diverse plekken kun je deelnemen 
aan snertwandelingen. Bij elkaar 
vormen ze De Langste Snertwande-
ling van Nederland. Doe mee en ga 
naar buiten. Tijdens het Snel-Weer-
Naar-Binnenseizoen is er niks beter 
dan buiten uitwaaien en daarna bin-
nen weer opwarmen. Dat ontdek je 
het tijdens de Langste Snertwande-
ling van Nederland op zondag 15 ja-
nuari tussen 11:00 uur en 16:00 uur. 
Volwassenen betalen 12,50 euro en 

kinderen tot 12 jaar 10 euro. Bijzon-
der is dat alle wandelingen verschil-
len. Zo is er in Groningen een rou-
te van wel 25 kilometer. Onderweg 
kun broodjes bakken en is er live 
muziek. Vind je 25 kilometer te veel 
van het goede? Dan kun je de tocht 
inkorten. Of kom naar Buitencen-
trum Drents-Friese Wold. Daar staat 
een wandeling van tien kilometer 
op het programma. Samen met een 
gids ontdek je wat de natuur biedt 
tijdens het stille jaargetijde. Zin om 
mee te doen? Je kunt op 14 loca-
ties meelopen. Kijk op http://www.
staatsbosbeheer.nl/snertwandeling 
voor een locatie bij jou in de buurt. 
Op de website bij ‘activiteiten’ nog 
veel meer informatie over wat er bij 
Staatsbosbeheer op het winterpro-
gramma staat.

Sanne Keizer en Marleen van Iersel, hoogst geplaatste duo.

Internationaal indoor toernooi
Wedstrijden vrouwelijke 
beachduo’s tijdens CEV
Aalsmeer - Visade Women Invitati-
on geeft vrouwelijke beachduo’s po-
dium tijdens CEV Satellite Aalsmeer
Van 11 tot en met 15 januari is het 
tijd voor de tweede editie van het 
enige internationale indoor beach-
volleybaltoernooi in Europa: de CEV 
Satellite. Het officiële toernooi is al-
leen voor herenduo’s, waar een top-
deelnemersveld aan de start staat. 
Dit jaar kunnen ook de damesteams 
werken aan hun vorm. Zij spelen 
namelijk de Visade Women Invitati-
on; onderlinge wedstrijden die rond 
de wedstrijden van de mannen wor-
den gespeeld. Het idee komt uit de 
koker van de organisatie om zo ook 
de damesduo’s een kans te geven 
aan Olympische vorm te werken. De 
wedstrijden houden het midden tus-
sen een toernooi en demonstratie-
wedstrijden en zijn verdeeld in een 
voorronde (dinsdag en vrijdag) en 
finales (zaterdag en zondag). Drie 
teams zijn rechtstreeks geplaatst 
voor de finales van de Visade Wo-
men Invitation, te weten Sanne Kei-
zer en Marleen van Iersel, Me-
rel Mooren en Jantine van der Vlist 
en Liesbeth Mouha en Katrien Gie-
len. Uit de voorronde komt het vier-
de duo waarin Laura Bloem en Roos 
van der Hoeven, Marloes Wesse-
ling en Jolien Sinnema en Madelein 
Meppelink en Sophie van Gestel het 
tegen elkaar opnemen. De drie ge-
plaatste duo’s spelen overigens wel 
gewoon de voorronde.
Sanne Keizer en Marleen van Iersel, 

onlangs aanwezig in The Beach voor 
een clinic, is het hoogst geplaatste 
duo dat zal deelnemen. Afgelopen 
jaar kende ze vele hoogtepunten 
met, onder andere twee overwinnin-
gen op de World Tour. Voor hen is 
2012 het jaar van de waarheid. Na 
de afgelopen twee jaar internatio-
naal te zijn doorgebroken, is pres-
teren op de Olympische Spelen hét 
doel van dit jaar. Merel Mooren en 
Jantine van der Vlist, aangesloten 
bij Beach Team Aalsmeer, spelen 
in Aalsmeer een thuiswedstrijd en 
hebben bovendien de Olympische 
Spelen nog niet uit hun hoofd ge-
zet. Het toernooi krijgt een interna-
tionaal tintje door deelname van het 
Belgische duo Liesbeth Mouha en 
Katrien Gielen. Mouha is erg erva-
ren en speelde lange tijd met Lies-
bet van Breedam. Ze speelt sinds 
2011 samen met talent Katrien Gie-
len met drie mooie vijfde plekken als 
meest opvallende resultaten. Met 
de Visade Women Invitation werkt 
de organisatie van de CEV Satelli-
te in Aalsmeer aan uitbreiding. Mo-
gelijk zal er in de toekomst ook een 
officieel damestoernooi georgani-
seerd worden. De CEV Satellite be-
looft met de komst van een aantal 
topduo’s bij zowel de mannen als de 
vrouwen, een waar beachvolleybal-
spektakel te worden. Voor iedereen 
die dit niet wil missen: de kaartver-
koop is in volle gang. Kijk voor meer 
informatie en het programma op 
www.beach.nl.

Schaatsen verliest terrein
Voetbal ook in 2011 weer 
de populairste sport
Aalsmeer - Voetbal is ook in 2011 
de populairste sport in Nederland, 
zo blijkt uit de Populariteitsindex 
Sport 2011. Ten opzicht van 2010 is 
de populariteit van voetbal, ten op-
zichte van andere sporten dit jaar 
verder toegenomen. Op plaats twee 
en drie hebben fitness en golf zich 
gehandhaafd. Zwemmen heeft de 
vierde plaats overgenomen van ten-
nis. Opvallend is dat schaatsen fors 
terrein verliest en nu zelfs is weg-
gevallen uit de top 10 (plaats zes-
tien tegenover plaats acht in 2010). 
Hockey is dit jaar nieuw in de top 
10 en komt binnen op plaats tien (in 
2011 nog plaats elf). Top 10 popu-
lairste sporten van 2011 op een rij-
tje: 1. Voetbal, 2. Fitness, 3. Golf, 4. 

Zwemmen, 5. Tennis, 6. Wandelen, 
7. Hardlopen, 8. Wielrennen, 9. Bow-
ling, 10. Hockey.
 
Stijgers en dalers
Ten opzichte van 2010 zijn ook mid-
getgolf, handbal, skaten en korf-
bal in populariteit toegenomen. Dit 
geldt in iets mindere mate ook voor 
waterpolo, squash, tafeltennis, bad-
minton en darts. Daar staat tegen-
over dat schaatsen, formule 1 en 
zeilen in populariteit hebben inge-
leverd. Voor schaken en atletiek is 
dit maar beperkt het geval. Opval-
lend aan Formule is dat deze sport 
in 2010 een opleving kende in po-
pulariteit en in 2011 een sterke da-
ling door gemaakt heeft.

Handbal Eerste Divisie Dames
FIQAS hervat competitie
Aalsmeer - Na een welverdiende 
winterstop hervatten de dames van 
FIQAS Aalsmeer zaterdag de com-
petitie in de Eerste Divisie. En ze 
staan er goed voor: na 15 van de 
26 te spelen wedstrijden staan de 
Aalsmeerse dames aan kop, met zes 
punten voorsprong op de nummer 
twee, V&L. “Een geweldige presta-
tie”, vindt trainer/coach Zoran Jova-
novic die dit seizoen terug is bij de 
selectie. Hij kreeg meteen de lasti-
ge taak om een aantal nieuwe speel-
sters in te passen, maar heeft in de 
loop van het seizoen het team tot 
een sterk collectief weten te sme-
den. Alleen de eerste wedstrijd was 
het misschien nog een beetje on-
wennig, want bij zijn oude club DSS 
werd ‘slechts’ met 30-28 gewonnen. 
Daarna kwamen de Aalsmeerse da-
mes steeds beter in hun (snelle) spel 
en versloegen bijna alle tegenstan-
ders met ruime cijfers. Ook ploe-
gen waar FIQAS Aalsmeer in het vo-
rig seizoen nog veel moeite mee had 
(zoals Bentelo, Foreholte en Olym-
pia) werden nu ogenschijnlijk mak-
kelijk verslagen. De enige wedstrijd 
waar het niet goed liep was de thuis-
wedstrijd tegen V&L. Die avond leek 
alles mis te gaan, er zat geen spirit in 
het spel en FIQAS Aalsmeer werd op 
alle fronten door de Limburgse da-
mes overtroffen: na een 8-10 rust-
stand werd het uiteindelijk zelfs een 
ietwat geflatteerde 16-24. Toch ging 
de ploeg niet bij de pakken neer zit-
ten. De wonden werden gelikt en 
de ploeg wist zich prima te herstel-
len: alle wedstrijden daarna werden 
weer overtuigend gewonnen, waar-
onder ook twee bekerwedstrijden, 
waardoor de Aalsmeerse dames nog 
steeds meedoen in het NHV beker-
toernooi. Maar belangrijker: het team 
ligt nog steeds op koers voor de mis-
sie van het seizoen: kampioen wor-
den en promoveren naar de eredivi-
sie. De eerste periodetitel is al bin-
nen, de tweede ging net – op doel-
saldo - aan FIQAS Aalsmeer voor-
bij. Het ziet er dus goed uit en Jova-
novic is terecht een tevreden coach. 
“Die meiden hebben goed gedraaid 
en keihard geknokt voor dit resul-
taat. We hebben natuurlijk ook het 

geluk gehad dat we tot nu toe geen 
ernstige blessures hebben gehad, 
maar het is knap dat ze – na die ver-
liespartij – de periode tot de winter-
stop goed hebben afgesloten hoe-
wel er wel wat vermoeidheid in sloop 
door alle drukte en het steeds maar 
‘moeten winnen’. Nu, na een kor-
te vakantie, gaan we vol vertrouwen 
en met frisse moed de eindfase tege-
moet. We hebben zes punten voor-
sprong en dat is wel een luxe posi-
tie, maar we mogen daar ook niet te 
makkelijk over denken, want de buit 
is nog niet binnen. We moeten abso-
luut op onze hoede blijven, want ie-
dereen wil van ons winnen. Dus, zo 
blijven doorgaan en knokken. Te-
gelijkertijd probeer ik al een beetje 
toe te werken naar volgend seizoen 
en probeer de meiden wat brutaler 
te maken en meer een topsports-
feer in te bouwen. Want ze beseffen 
soms nog niet dat het volgend sei-
zoen behoorlijk anders zal worden 
áls het ons lukt om weer in de ere-
divisie te komen. Ik ben erg tevreden 
over hun betrokkenheid, maar vooral 
verdedigend kan het soms nog beter. 
We blijven dus scherp en hebben ge-
lukkig een brede selectie. Dat is een 
groot voordeel, want heeft de ene 
speelsters het een keer wat moeilij-
ker, dan pakt een ander het wel op. 
Dat we ook nog in het bekertoernooi 
zitten is mooi. Vooraf hadden we 
niet gedacht zover te komen, maar 
nu we die regiofinale eenmaal heb-
ben gehaald, willen we ‘m winnen 
ook. Daarna zien we wel hoe ver we 
het nog kunnen schoppen. Voorlopig 
gaan we zaterdag eerst verder met 
de competitie. De lastigste tegen-
standers die we nog krijgen zijn vol-
gens mij Bevo en V&L uit, daar moe-
ten we echt opletten, maar met de 
kracht en power die we nu als team 
hebben. We gaan het zien!” 
De wedstrijd zaterdag 7 januari is te-
gen Internos, wordt gespeeld tegen 
Internos en begint om 20.30 uur in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Donderdag 12 januari wacht de 
dames, die nog steeds lijstaanvoer-
der zijn in de Eerste Divisie, een be-
kerwedstrijd uit tegen DSS vanaf 
20.00 uur.

Kudelstaart – Op zondag 8 janua-
ri organiseert RKDES weer de jaar-
lijkse autopuzzeltocht. De toertocht 
wordt gereden. Inschrijven kan van 
10.00 tot 12.00 uur en deelnemen 
aan deze activiteit is gratis. Aan-
sluitend wordt vanaf 15.00 uur de 
nieuwjaarsreceptie gehouden in 
het clubhuis aan de Wim Kandreef. 
Leden, sponsors en belangstellen-
den zijn welkom. Voor meer infor-
matie kan de website van RKDES 
bekeken worden.

Frisse plons in Het Oosterbad
Aalsmeer - Inmiddels ook in Het 
Oosterbad een traditie, de jaarlijk-
se frisse plons in het natuurbad op 
de eerste dag van het nieuwe jaar. 
Afgelopen zondag 1 januari verza-
melde een grote groep zich rond 
het zwembad. Veel kijkers, maar 
bijna evenzo veel durfals. Voor-
dat afgeteld werd voor de sprong, 

was er eerst voor de deelnemers 
een warming-up met allerlei oefe-
ningen. Daarna moesten toch echt 
de badjassen uit en de handdoe-
ken af, en werd gevraagd rond het 
ondiepe bad plaats te nemen. Af-
tellen, het startschot en te water. 
Het was wel koud, aldus de hel-
den. Maar, 1 troost, vorig jaar was 

het toch echt veel en veel kouder. 
Springen tussen de ijsschotsen is 
tot slot altijd kouder dan te wa-
ter gaan tijdens een best redelij-
ke warme eerste dag van het jaar! 
Desalniettemin: Applaus voor je-
zelf! 

Foto: www.kicksfotos.nl.

G-Zaalvoetbal 
in Bloemhof

Aalsmeer - RODA’23 afdeling G-
voetbal organiseert op Zaterdag 7 
januari het Bart Turkenburg zaal-
voetbaltoernooi voor spelers en 
speelsters met een verstandelijke 
beperking. Deelnemende verenigin-
gen zijn Waterloo uit Santpoort, RCD 
uit Dordrecht, VSC uit Utrecht, Koe-

dijk uit Koedijk, Zebra’s uit Hilversum 
en RODA uit Amstelveen. Het toer-
nooi wordt gehouden in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. De eer-
ste wedstrijden worden gespeeld om 
9.30 uur. Van 11.30 tot 12.15 uur is er 
pauze voor rust en de lunch. Daarna 
gaat het toernooi door tot 15.15 uur. 
Wie de spelers aan wil komen moe-
digen, is van harte welkom. Dankzij 
diverse sponsors kan RODA’23 dit 
toernooi organiseren, waarvoor na-
mens deze vereniging en alle deel-
nemers hartelijk dank.

Op zomerkamp met SV Omnia

Aalsmeer - Buurtvereniging de 
Pomp houdt weer haar maandelijk-
se bingoavond in ‘t Baken aan de 
Sportlaan op woensdag 11 januari. 
Vele spelers zullen naar huis gaan 
met mooie prijzen, want er wor-
den tien rondes gespeeld en een 
hoofdprijzenronde met twee waar-
devolle prijzen. Er wordt gestart om 
20.00 uur en iedereen is van har-
te welkom. Telefonische informatie 
kan verkregen worden bij Caroline 
Ramp via 0297-344107.

Bingo-avond 
in ‘t Baken

Autopuzzeltocht
 en receptie DES

SV Omnia 2000
Kennismakingsles Polefitness
Aalsmeer - Polefitness instructri-
ce Angelique Oliver-Karijopawi-
ro is weer flink aan het trainen ge-
weest om dit seizoen voor SV Om-
nia 2000 opnieuw een wervelende 
cursus pole-fitness neer te zetten. 
Verschillende spectaculaire paal-
technieken, nieuwste dancemoves 
en uitdagende combinaties zullen 
aan bod komen. 
Angelique is er helemaal klaar voor. 
En jij? 
Durf jij het aan om kennis te maken 
met deze complete work-out waar-
mee jij jouw conditie, kracht, ritme-
gevoel en zelfvertrouwen een boost 
kunt geven? Grijp dan je kans, want 
16 januari wordt een kennisma-
kingsles gegeven en iedereen is 
daar van harte welkom. 

Kijk voor meer informatie, de locatie 
en lestijden op www.svomnia.nl In-
schrijven kan eveneens via de web-
site.




