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DEZE WEEK:
De Nieuwe Meerbode
125 jaar: Jubileum met
boek in de maak.

Een gezond,
gelukkig en
succesvol
2013!

Dominee Kor Muller
met emeritaat

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

Vlag uit tuin

Wij wensen eenieder een gelukkig,
gezond en goed verzekerd 2013!
Al ruim 50 jaar een begrip in Aalsmeer

www.verbeekadvies.nl
Tel. 0297-327272 • Uiterweg 317 Aalsmeer

www.antennagroep.nl

Zonnepanelen?

KORT NIEUWS:

Voor alle schadeverzekeringen

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Groei & Bloei 120 jaar

Aalsmeer - In de nacht van
zaterdag 29 op zondag 30 december is uit een tuin aan de
Hornweg een vlaggemast met
vlag gestolen. Aan de mast
wapperde de Aalsmeerse vlag
in de kleuren rood, groen en
zwart met daarin de Aalsmeerse leeuw. Er is door de bewoners aangifte gedaan bij de politie. Wie meer weet of iets gezien heeft, wordt gevraagd
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844. De eigenaren hopen dat de daders de
mast en de vlag terugbezorgen.

1

www.bosse-elektro.nl

Nieuwjaarsduik in Aalsmeer
ook steeds populairder!
Aalsmeer - Ruim 37.000 Nederlanders hebben afgelopen 1 januari het nieuwe jaar ingeluid met een
sprong of duik in het water. Scheveningen had het hoogste aantal
deelnemers aan de Nieuwjaarsduik,
maar ook in Aalsmeer groeit de animo ieder jaar.
Het Oosterbad gaf inwoners de mogelijkheid om het nieuwe jaar fris te
beginnen en de rij rond het natuur-

bad aan de Mr. Jac. Takkade was
dubbeldik. Kinderen, ouderen, inwoners van diverse leeftijden sprongen stoer het water in. Aangemoedigd overigens door heel veel kijkers.
Het weer was goed, een heerlijk zonnetje, echter wel een koude wind. In
ieder geval geen ijs en dit was voor
een aantal deelnemers misschien
wel de reden om nogmaals te water

te gaan. Minder druk, maar evenzo
bewonderenswaardig, was de duik
van een groep inwoners in de Westeinderplassen. Vanaf het recreatieeiland werd hand in hand het water in gerend. Het was koud, kippenvel na afloop, maar alom waardering
van de aanwezige kijkers: Zij doen
het wel, applaus! De smoezen van
de omstanders om niet te gaan, waren overigens divers.

Tel. 0297-331132

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie
maandag 7 janUari 2013
De gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners
en relaties uit voor de Nieuwjaarsreceptie op
maandag 7 januari 2013, vanaf 20.00 uur in
de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Burgemeester Theo van Eijk houdt de
traditionele nieuwjaarsspeech en samen
zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar.
Het college van B&W hoopt deze avond
vele Aalsmeerders én Kudelstaarters
te mogen begroeten.
iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd.

EUROGARANT

lammers autoschade BV

Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

Taxatie

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Spuiten

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

www.carstylingaalsmeer.nl

ADVERTEREN?

Schade

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

www.lammersautoschade.nl

Goede voorbereiding gemeente werpt vruchten af

Jaarwisseling uiterst kalm!
Aalsmeer - De jaarwisseling in
Aalsmeer is in vergelijking met
voorgaande jaren uiterst kalm verlopen. Het is zeer aannemelijk dat
de rust mede werd veroorzaakt door
de zeer uitgebreide voorbereiding
door zowel de jongeren, jongerenwerkers als door brandweer, politie
en medewerkers van de gemeente
Aalsmeer.
Algemeen wordt aangenomen dat
ook het natte weer een rol speelde bij het bewaren van de rust. Het
vreugdevuur in Kudelstaart verliep zonder problemen. De jonge-

ren betrokken bij jongerencentrum
de Future mochten met toestemming een beperkt vreugdevuur aanleggen naast de Proosdijhal in Kudelstaart. In een vooraf geplaatste
container werd het vuur om 00.30
uur ontstoken; rond 03.00 uur werden de vlammen weer gedoofd door
de jongeren, zonder tussenkomst
van de brandweer. Ook de speciale ontmoetingsplek buiten bij sporthal de Bloemhof in Aalsmeer-Oost
pakte goed uit als startpunt voor de
nieuwjaarsnacht. En ook hier opnieuw geen vervelende incidenten.

50 GRATIS WINTERBANDEN
WWW.PROFILE.NL/50BANDEN

Weinig incidenten
De politierapporten spreken over
een avond en nacht met weinig incidenten. Misschien hielp het natte
weer meer om – met minder mensen op straat – tot minder gedoe en
overlast te komen. Er was hier en
daar wat geluidsoverlast, een gevalletje openbare dronkenschap en
een klein - geïsoleerd - opstootje bij
het Crown theater.
Zoals gezegd: Aalsmeer kan tevreden terugkijken op een rustige
overgang naar het spiksplinternieuwe 2013.

Werkgroep Seringenpark
gaat door met herstel!
Aalsmeer - De werkgroep ‘Behoud
Seringenpark’ kijkt terug op een
goed en actief jaar. Sinds de oprichting zijn diverse activiteiten ondernomen om het park in Zuid weer in
ere te herstellen. In maart is een onderhoud- en beheerplan ingediend
bij de gemeente en in april hebben
vrijwilligers de aanwezige rozenstruiken onder handen genomen en
aan een snoeibeurt onderworpen. In
augustus zijn de bestaande bankjes
vernieuwd en is het park opgeluisterd met nog eens twee extra bankjes. Uit het ANWB-fonds heeft de
werkgroep in september een bedrag van 1.000 euro ontvangen en
hiermee zijn infoborden gemaakt en
geplaatst. Bovendien zijn gelden ge-

kregen om een vissteiger te realiseren. In november is het Seringenpark voorgedragen als gemeentelijk monument en dit betekent natuurlijk extra aandacht en meer wil
om dit ‘groene park’ voor Aalsmeer
te behouden. Binnenkort gaat in opdracht van de gemeente aangevangen worden met het uitbaggeren
van de waterpartijen en het vervangen van de drainage. En dit is geen
overbodige luxe, want het Seringenpark heeft behoorlijk te kampen met
wateroverlast.
“Vanwege de slechte waterhuishouding is de ondergrond door de jaren
heen heel slecht. Na een flinke bui
kunnen eenden op diverse plaatsen zwemmen in de ontstane vijver-

tjes. Ook bij het speelveldje staat het
water decimeters hoog. Ik ben bang
dat als dit zo doorgaat zwembad De
Waterlelie er bij een natte zomer een
geduchte concurrent bij gaat krijgen in de vorm van natuurbad de
Seringenlelie”, aldus Crijno Verbruggen uit de Sportlaan in een reactie.
Aan de gemeente dus echt de taak
om de opgegeven opdracht bevestigd te krijgen en tot uitvoer te laten brengen. Monument het Seringenpark met een diversiteit aan seringenstruiken verdient het om honderd procent in ere hersteld te worden en dat vinden vast niet alleen
de twintig vrijwilligers van de werkgroep ‘Behoud Seringenpark’...

Het grasveld op de hoek Sportlaan met de Ophelialaan staat al wekenlang
blank, zo laat Crijno Verbruggen weten. Het bronzen veulen staat midden in
het water. Klimmen en klauteren bij het speelterreintje is alleen mogelijk met
flinke kaplaarzen...
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
6 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Arno Post. Tevens crèche en peuterdienst. Maandag oudejaarsdienst, 19u.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u.

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
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

Vrijzwemmen in De Waterlelie
Aalsmeer - Vrijzwemmen met het
hele gezin, dat is sporten en bewegen voor groot en klein. De leukste manier voor ouders en kinderen om samen meer te bewegen.
Aan het begin van het nieuwe jaar
hebben de meeste mensen goede voornemens en een daarvan is
vaak om meer te gaan bewegen en
meer aandacht te besteden aan gezinsactiviteiten. Deze twee kunnen
prima gecombineerd worden in de
Waterlelie. In het zwembad aan de
Dreef in de Hornmeer zijn volop mogelijkheden om samen te spelen en
te zwemmen op woensdagmiddag
en in het weekend. Het zwembad
heeft een grote glijbaan, veel speelmaterialen en een leuk ondiep bad
met diverse speeltoestellen. Daarnaast zijn er warme bubbelbaden,
een grote zonneweide en een sauna en Turks stoombad. Elders is in

deze krant een gezinskaart afgedrukt. Deze kan uitgeknipt en ingeleverd worden bij het zwembad. U
kunt dan voor slechts 10 euro komen vrijzwemmen met maximaal
vier personen tijdens één van de
vrijzwemtijden in het zwembad. Wie
komt zwemmen met vier personen
vanaf 4 jaar, bespaart liefst 8.40 euro op de entreeprijs. Alleen een originele gezinskaart uit de krant is
geldig. De kaart is geldig van 5 januari tot en met 30 maart 2013. De
komende maanden kan dus een geschikt moment gekozen worden om
met het gezin een sportieve duik te
komen nemen. De Waterlelie is hiervoor open op woensdag van 13.45
tot 15.45 uur, op zaterdag van 10.00
tot 14.30 uur en op zondag van
10.00 tot 13.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website: www.
esa-aalsmeer.nl.

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

gels, spreker Ivar v/d Sterre. Aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om
19u. Baan7 jongerendienst. Spreker
David de Vos.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met K. Muller en 16.30u.
metds. M. Janssens uit Utrecht.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag in zorgcentrum Aelsmeer om
10u. eucharistievering met L. Seeboldt. Zaterdag in Kloosterhof om
17u. woordcommunieviering met N.
Kuiper. Zondag om 10.30u. in kerk
eucharistieviering met L. Seeboldt
mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag nieuwjaarsdienst om 10u.
met mevr. Hsu, Amsterdam. Tevens
kinderdienst en heilige boontjes.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 10.30u. woord-communieviering met A. Blonk mmv dames- en
herenkoor en Kudelkwetters.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Om 20u. met br.
Willem Ouweneel.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze
heet Nietes.
- Daltonstraat-Hoofdweg: Beige Perzische kat met zwarte voetjes en
pluimstaart. Groene ogen.
- Ophelialaan: Zwarte kater van 9 mnd. Hij heeft 4 witte pootjesen een
wit vlekje onder de bek.
- Omgeving Koningstraat: Lapjeskat, gesteriliseerd, gechipt en scheurtje in linker oor.
Gevonden:
- Ophelialaan: Zwart-witte kitten. Witte bef, wit onder mondje en vier
witte voetjes.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
nieuwjaarsdienst met ds. L. Geijlvoet. Collecte voor Oudezijds 100.
Opvang allerkleinsten en zondagsschool.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in En-

Knip gezinskaart uit en bespaar!

Knallende jongerendienst
met David de Vos zondag
Interkerkelijk koor zingt!
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van Andre Keessen heeft op zondag 30 december gezongen in het Spaarne
ziekenhuis in Hoofddorp. De dienst
werd geleid door dominee Petra Renes. Het koor vindt het fijn om regelmatig mee te mogen werken aan de
kerkdiensten in het ziekenhuis. Na
deze dienst was er voor een ieder

de mogelijkheid om koffie te drinken en na te praten over de mooie
dienst. De bezoekers en de koorleden hebben daar dankbaar gebruik
van gemaakt. Spreekt dit u ook aan?
Dan bent u van harte welkom om
een repetitieavond mee te maken.
Het IKA repeteert iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de Open
Hofkerk, ingang Sportlaan 86.

Maandag nieuwjaarsstart

Boeiende lezing bij Begra
Aalsmeer - Na een korte winterstop
gaan de Begra-bijbelstudieavonden
vanaf maandag 7 januari in Heliomare aan de Zwarteweg 96 weer
van start. De begaafde en bekende
theoloog, filosoof, docent, prediker
en publicist Willem J.Ouweneel zal
zijn boeiende serie lezingen over geloofdhelden afronden met de wegbereider van de Here Jezus: Johannes de Doper. Wie deze inspirerende spreker al eens heeft gehoord,
weet hoe hij optimaal weet te boeien en eventueel gerezen vragen aan
het einde van zijn lezing graag wil
beantwoorden. Het is al weer het
twaalfde jaar, dat bij de Begra bijbelstudies worden gegeven door bekende bijbelvaste leraren uit het hele land. Gemiddeld bezoeken zo’n 50
mensen, afkomstig uit een straal van
25 kilometer, deze avonden in Heliomare. Inmiddels heeft een vaste kern van jongeren van 18 tot 25
jaar ook ontdekt hoe waardevol deze
studies zijn voor hun persoonlijk geloofsleven. Omdat het maandag opnieuw een bijzondere avond beloofd
te worden, nodigt het bestuur van
de Begra bezoekers van de diverse Aalsmeerse Gemeenten uit naar
Willem Ouweneel te komen luisteren
en een Begra-avond mee te maken.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open, waar
tot 20.00 uur koffie of thee geschon-

ken wordt. De toegang is gratis. Wel
wordt later op de avond een bijdrage gevraagd om de kosten van de
avond te dekken, uiteraard geheel
vrijwillig. Een ieder, die wil groeien in
geloof òf gebed en bemoediging nodig heeft, is hartelijk welkom! Voor
eventuele informatie kan altijd contact opgenomen worden via 0297325969, 0297-360235 of bezoek de
website: www.begraaalsmeer.nl.

Vrouw gewond
bij woningbrand
Amstelveen - Bij een brand in een
woning aan de Graaf Aelbrechtlaan in Amstelveen is zondagavond
30 december een oudere vrouw gewond geraakt. Zij ademde rook in en
is ter plaatse door het personeel van
de ambulance behandeld. Rond half
zes brak de brand uit in de woonkamer van de woning. Vermoedelijk is de
brand ontstaan doordat een gordijn in
de woonkamer tegen een brandende kaars aan is gekomen. Het gordijn
vatte daardoor vlam. De vrouw was op
het moment dat de brand uitbrak in de
keuken. De benedenetage van de woning brandde volledig uit. De vrouw
wordt opgevangen door familie.

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

Aalsmeerderbrug – Zondag 6 januari wordt in de Levend Evangelie Gemeente weer een knallende
Baan7 jongerendienst gehouden. Dit
keer spreekt David de Vos, een jonge spreker vol passie om het evangelie aan jongeren te vertellen. Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden
van harte welkom aan de Kruisweg
55. David de Vos besloot al op jonge
leeftijd om anderen over God te vertellen. Zowel in het binnen- als buitenland spreekt hij in kerken, jeugdkerken en op conferenties. David is
een dynamisch spreker. Zijn preken
zijn helder, radicaal en praktisch.

Simply West in
Paradiso!
Amstelveen - Op zondag 13 januari om 14.30 uur treedt Simply West
tijdens de korendagen op in Paradiso in Amsterdam. Simply West bestaat al meer dan tien jaar en treedt
minimaal één keer per jaar op. Het
is een laagdrempelig vrouwenkoor
met enthousiaste leden van verschillende leeftijden onder leiding
van een professionele dirigente. Het
koor repeteert elke maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum Westend in Westwijk. Zin om
te gaan zingen? Kom eens kijken,
luisteren en als het bevalt proefzingen! Bel of stuur een email naar de
bestuursleden: Mirjam van Wijk via
mirjam72@planet.nl of 020-6475241
en Hedy Tee via hedon@xs4all.nl of
020-6409521.

Peuter-instuif
en literair
Aalsmeer - In dit nieuwe jaar is
er op woensdag 9 januari weer
Oost-Inn. ’s Morgens is er van
9.30 tot 11.30 uur gelegenheid
om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie en thee.’s
Morgens is er ook van 9.30 tot
10.30 uur de peuter-instuif. De
peuters gaan met hun ouders
gymmen. ’s Avonds van 19.30 tot
21.30 uur is er na lange tijd de literaire avond. De thriller ‘Wat verborgen is’ van Hjorth en Rosenveldt wordt besproken. Met zo´n
boek belooft het een interessante avond te worden. Iedereen is
van harte welkom bij al deze activiteiten! De Oost-Inn is te vinden
in de Mikado aan de CatharinaAmalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

Gespreksgroepen Steunpunt
voor mantelzorgers

Koffie in de Spil

Amstelveen - Het Mantelzorg
Steunpunt start in januari met een
nieuwe serie bijeenkomsten voor
mantelzorgers. Het uitwisselen van
ervaringen kan mantelzorgers steunen. Een mantelzorgconsulent van
Mantelzorg Steunpunt begeleidt de
gespreksgeroepen.
Deelname is gratis. Om zicht te hebben in het aantal deelnemers, worden geïnteresseerden gevraagd zich
van te voren aan te melden. De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 14 januari van 13.00 tot 14.00

Kudelstaart - Op woensdag 9 januari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. Vanaf
10.00 uur staan koffie en thee klaar
voor bezoekers. Iedereen is welkom.
De toegang is gratis. Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een
gesprek van mens tot mens te hebben. Even bijpraten en elkaar nieuwjaar wensen. Kom ook en neem gerust iemand mee.

uur in het gebouw van Amstelring
aan de Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen. De daaropvolgende data zijn steeds op dezelfde plaats en zelfde tijdstip: 4 maart,
22 april, 10 juni, 29 juli, 23 september, 4 november en 9 december.
Voor aanmelden kan contact opgenomen worden met het Mantelzorg Steunpunt via 0900-1866 (lokaal tarief) of e-mail: mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl. Voor meer
informatie kan gekeken worden op:
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Auto tegen paal en sloot in!
Aalsmeer - Rond middernacht op
zaterdag 29 december is een auto in de sloot gereden naast de
Aalsmeerderweg. De auto reed met
hoge snelheid tegen een lantaarnpaal aan, vernietigde de gasleiding
om vervolgens vijf meter verder in
de sloot tegen een damwand tot

stilstand te komen. De politie en de
brandweer waren snel ter plaatse.
De bestuurder is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De
auto is uit het water getakeld. Voor
de brandweer was de zwaarste taak
om de gaskraan te vinden.
Foto: Jan van Leeuwen

Hij is oprichter van stichting Go and
Tell, een organisatie die anderen wereldwijd met het evangelie wil bereiken. De Baan7 jongerendiensten
zijn heel afwisselend en worden elke eerste zondag van de maand gehouden. Baan7 trekt iedere keer
weer honderden jongelui. De sprekers zijn zeker niet saai of oubollig,
maar spreken de taal van de jeugd.
Bovendien kan genoten worden
van een goede band die eigentijdse nummers speelt. Baan7 is voor iedereen tussen 13 en 20 jaar. Of je nu
vaker in een kerk komt of helemaal
nooit, je bent van harte welkom om
eens een avond mee te maken. Na
afloop is er altijd een knallende afterparty en kan nog gezellig nagepraat
worden. Meer informatie is te vinden
op: www.leg.nl of www.baan7.nl.
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Aanmelden gastdj’s mogelijk!

AGENDA

Party’s in de Praam met
dj’s Henkie en Jochem
Aalsmeer - Ruim 800 praamgangers mocht café de Praam vanaf ‘s
middags 1 uur begroeten tijdens de
laatste werkdag. RTV Noord-Holland was aanwezig en maakte van
dit laatste werkdagfeest opnamens.
‘s Avonds zijn deze elk uur uitgezonden op de televisie. Het was een
en al gezelligheid, zonder ongeregeldheden. Zaterdag was de laatste dag van het jaar voor de Praam.
Deze avond draaide DJ Nista. Het
nieuwe jaar begint vrijdag 4 januari met een swingende en gezellige
partynight met achter het meubel
DJ Henkie.Hij zal weer gevarieerde
dansmuziek ter gehoren brengen.
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom.
Zaterdagmiddag 5 januari wordt
de aftrap gegeven door gastdj Thomas Hoogervorst Hij zal de nieuwste
muziek van 2013 ten gehoren brengen. Vanaf 16.00 uur opent het café in de Zijdstraat haar deuren. Wil

Puzzelrit RKDES
Kudelstaart - Zondag 6 januari is
er weer de jaarlijkse RKDES puzzelrit en aansluitend de nieuwjaarsreceptie. De puzzelrit voert de deelnemers door een prachtig Hollands
landschap. Starten kan tussen 10.00

jij ook een keer achter de draaitafels
van de Praam staan? Dat kan, meld
je dan aan voor een gezellige zaterdagmiddag bij de bar.
De zaterdagavond staat in het teken van 2013. De Nieuwjaarsparty
van de Praam vindt plaats onder begeleiding van de Aalsmeerse DJ Jochem van Leeuwen. De avond begint om 22.00 uur en de toegang is
gratis.
‘Mijn Praam is top’
Op zaterdag 19 januari start de
Praam met het spel ‘Mijn Praam is
top’. Het team De Lalalatjes gaat
het spits van deze reeks afbijten.
Zij gaan met 7 personen strijden
om de hoofdprijs. Het tweede team
dat deelneemt heeft zich De vallende bladeren genoemd en zij zullen
met hun team een reünie organiseren met een fietstocht en veel sport
en amusement
en 12.00 uur. Vertrekpunt is de RKDES kantine aan de Wim Kandreef,
waarom om 17.00 uur ook de prijsuitreiking zal zijn. Om 16.00 uur begint de nieuwjaarsreceptie van RKDES. Een prima gelegenheid om ieder het beste voor 2013 te wensen.
De receptie zal duren tot 18.00 uur.

Rocken op muziek van
Blood, Sweat en Kiers
Aalsmeer - De viermansformatie Blood, Sweat en Kiers verzorgde afgelopen zaterdag 28 december een optreden in De Oude Veiling. Op rock en veel blues werden
de aanwezigen getrakteerd. Belangrijk onderdeel in het geluid van de
band vormt de saxofoon van Wouter
Kiers, maar steeds meer krijgen ook
gitarist Chris Clemens en bassist
Ab Hansen de mogelijkheid om te

schitteren. Kortom: Een gezamenlijke presentatie, die staat als een huis
en waar het moeilijk bij is om stil te
blijven staan. Er werd volop gedanst.
Een extra Aalsmeers tintje kreeg het
optreden door de drie Aalsmeerse
zangeressen Ingrid, Lenie en Mieke.
Het drietal zong twee nummers mee
en dit leverde een luid applaus op.
Tot ruim na het middernacht uur is
muziek gemaakt!

Receptie, quiz en veiling
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 7
januari houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Zoals gebruikelijk komen er bubbels op tafel om het nieuwe jaar in te wijden.
Vervolgens zal Sjaak Burgers een
postzegelquiz houden om de kennis te toetsen. Hieraan is ook een
prijsje verbonden. Daarna zal de gebruikelijke maandelijkse veiling gehouden worden met 251 kavels. De
avond begint om 20.00 uur, de zaal
is al om 19.15 uur open om de kavels te bekijken welke geveild gaan
worden. Op de website zijn vele afbeeldingen te zien van diverse kavels. Tijdens de eerste clubavond
in het nieuwe jaar komen vele zegels van ondermeer Nederland, Ne-

derlandse Antillen , West Duitsland,
België, Australië, Zweden, Liechtenstein onder de hamer. Ook zijn ook
85 stuks 5 centen stokboeken aanwezig waarin bezoekers lekker kunnen snuffelen.
Tevens is er ook een minipostzegelverzameling te bezichtigen van Cor
van Meurs over bijen, welke zeer
de moeite waard is om te bekijken. Zoals gebruikelijk zijn nieuwtjes uit binnen en buitenland tegen
gereduceerde prijzen bij de vereniging bestellen, evenals albumbladen en catalogussen. William Bosdam en Joop Teunen helpen graag.
Er is uiteraard koffie en een drankje
verkrijgbaar in de zaal en er is volop gratis parkeergelegenheid. Informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Toneelavond ‘Contrapunt’
Aalsmeer - Vrijdag 11 januari is in
het Crown Theater de toneelvoorstelling Contrapunt, naar het gelijknamige boek van Anna Enquist, te
zien. Een vrouw probeert de Goldberg-variaties van Bach in te studeren. De muziek roept herinneringen
op aan haar overleden dochter. De
muziekkeuze is niet toevallig, Bach
componeerde de Goldberg-variaties na het overlijden van zijn zoon.
Niet voelen, maar spelen, was zijn
devies. De vrouw vindt het moeilijk te geloven, zij koos in de opvoeding van haar kind immers niet voor
tucht en discipline, maar voor begrip en liefde. Wat volgt is een bijzondere ontmoeting: twee mensen
uit verschillende werelden, beiden
op zoek naar het antwoord op dezelfde vraag. De productie is geïnitieerd door hoofdrolspeelster Janke

Dekker. Zij vroeg Marc Veerkamp
de gelijknamige roman van Anna
Enquist voor toneel te bewerken.
Op het toneel is Janke de moeder
die zich verbeten vastklampt aan de
32 variaties van Goldberg om niet te
verdrinken in haar verdriet. Loek Peters speelt Bach, compleet in historisch kostuum en krullenpruik. Een
prachtig toneelstuk dat het zeker
waard is om te zien. Aanvang 11 januari is 20.00 uur en via sprintprijzen bedraagt de toegang 21,50 euro per persoon. Reguliere prijs is
24,50 euro per kaartje. Voor late beslissers: Als er nog plaats is, kunnen
kaarten vanaf 19.00 uur aan de zaal
gekocht worden. Wie zeker wil zijn
van een ‘eigen’ stoel tegen een gereduceerde prijs kan reserveren via
www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via 0900-1353..

Twee weekenden open huis

Schilderijententoonstelling
leerlingen Dirk Annokkee
Amstelveen - De leerlingen van
Dirk Annokkee, waarvan velen uit
Aalsmeer, hebben weer hun jaarlijkse tentoonstelling, gedurende twee
weekenden. Op zaterdag 5 en zondag 6 januari en op zaterdag 12 en
zondag 13 januari zijn bezoekers

welkom van 13.00 tot 17.00 uur. Onder de bezielende leiding van Dirk
zijn weer vele mooie werken gemaakt. Adres van Ateliers 2005 is
Van Weerden Poelmanlaan. Er is
koffie, snert of een drankje aan de
bar verkrijgbaar.

Johnny Cash Tribute band
zondagmiddag in Shack
Oude Meer - Everybody loves Cash!
De country-Cash, de rockende
Cash, de gospel Cash en de American recordings-Cash: het is allemaal
mee te maken zondagmiddag 6 januari aanstaande in The Shack met
‘Boys named Sue’. In februari van dit
jaar stonden ze al op het podium in
The Shack, en dit werd een zondagmiddag om nooit meer te vergeten!
Een fantastische band, die de sfeer
er meteen in wist te brengen, en de
tent volledig op z’n kop zette. Boys
named Sue is A Johnny Cash tribute band. Zowel jong als oud kunnen
nummers van deze legende meezingen en zo wordt elke Boys named
Sue optreden een groot feest. Boys
named Sue spelen de liedjes van
Cash niet klakkeloos na, maar spelen de songs zoals zij denken dat ze

het beste uit de verf komen. Boys
named Sue brengen het oude werk
van Cash en laten ook de American
recordings niet onberoerd. De band
bestaat sinds 2001. Na enkele bezettingswisselingen staat er een ingespeeld gezelschap van vijf geweldige muzikanten die alle facetten
van Johnny Cash laten horen. Wederom op veler verzoek terug in The
Shack, dus ga deze band niet missen!
The Shack is geopend op zaterdag 5
januari vanaf 19.00 uur en zondagmiddag 6 januari vanaf 15.00 uur.
Aanvang optreden van Boys named
Sue is zondagmiddag om 15.30 uur!
Entree 5 euro. Voor alle informatie:
www.the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP
WENST AL HAAR KLANTEN

VOL MUZIEK MAKEN!
DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Voorstellingen op 15 en 16 januari

Muziek/theater/film
Vrijdag 4 januari:
* Optreden zanger en gitaris Marcelo Santos in café Joppe, Weteringstraat van 18 tot 21u.
* Partytime in café de Praam, Zijdstraat met dj vanaf 22u.
* Band Number Nine live in Bacchus, Gerberastraat. Open: 21u.
Zaterdag 5 januari:
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest
met dj in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
* Spaanse filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberstraat v/a 21u.
Zondag 6 januari:
* Johnny Cash tribute door Boys namend Sue in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 15.30u.
Vrijdag 11 januari:
* Toneel contrapunt in Crown Theater, Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zondag 13 januari:
* Concert ‘Dromen van Johanna’
door Ernst Jansz in Oude Veiling,
Marktstraat v/a 15u.
* Pianorecital in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 met
Alexander Drozdov vanaf 15.30u.
* Concert Allerliefste ‘Exclusief bij
Bob’ in Crown Theater v/a 15u.
15 en 16 januari:
* De Jantjes met Willeke Alberti in
Crown Theater Aalsmeer. Dinsdag
en woensdag vanaf 20u.
Woensdag 23 januari:
* Komedievoorstelling Shirley Valentine in Crown Theater v/a 20u.
Vrijdag 25 januari:
* Muziek Crazy Piano’s in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zaterdag 26 januari:
* Cabaret Lul-verhalen in Crown
Theater Aalsmeer v/a 20u.
Exposities
3 t/m 6 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Ook iedere eerste zondag van de maand.
Zaterdag 5 januari:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
5 en 6 januari:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u. Tot en met
13 januari.
* Huismuseum met Mokum Collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
tot en met 27 januari:
* Grafiektentoonstelling met Bob
Bonies, Frank Stella en Max Bill in
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
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Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Diversen.
Vrijdag 4 januari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 5 januari:
* Nieuwjaarsviering CDA met bedrijfsbezoek v/a 15u. en receptie v/a
16u. bij Bunnik, Achterweg 15.
Zondag 6 januari:
* RKDES puzzeltoch, start 10-12u. in
kantine Wim Kandreef. Receptie van
16 tot 18u.
Maandag 7 januari:
* Kaartavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Receptie en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 8 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in burgerzaal, gemeentehuis, 19-21u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 9 januari:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanafa 10u.
* Oost-Inn met peuterinstuif in De
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
Van 9.30 tot 11.30u. Literaire avond
van 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Nieuwjaarsreceptie van ANBO in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 van 15 tot 17u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingoavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 v/a 20u.
Donderdag 10 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Ouderensoos Oostend v/a 14u. en
sjoelcompetitie v/a 20u. in Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.45u.
* Netwerkbijeenkomst in Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 17u.
Vrijdag 11 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE voor pramenracers en liefhebbers in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 16u.
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Jaarvergadering en filmavond IJsclub Oost in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Zaterdag 12 januari:
* Open huis creatief cursuscentrum
De Werkschuit van 13 tot 16u. Baccarastraat 15.
Maandag 14 januari:
* Koppelkaarten en jokeren bij BV
Allen Weerbaar in Het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u. Open
om 19.30u.

Live-muziek Number Nine
en filmavond in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 4 januari is er een nieuwjaarsborrel in cultureel café Bacchus. Het podium is
deze avond voor de band Number
Nine uit Utrecht. Number Nine bestaat uit de gitaristen Ruud Bakker en Tom Verweij, bassist Ronald
Maas, en drummer Ferdi Schaap.
De band is 3FM Serious Talent gedweest en treedt op in heel Nederland. Sinds hun samenwerking
met producer Martijn Groenendijk
is het geluid van Number Nine volwassener geworden en zijn de thema’s van de songs wat serieuzer ge-

worden. Overeind blijft echter de
oriëntatie op Beatles en de gezongen harmonieën. Yorick van Norden is de support act. Bacchus in de
Gerberastraat gaat vrijdag open om
21.00 uur, vanaf 21.30 uur gaat de
live-muziek van start.
En de volgende dag, zaterdag 5 januari, gaat om 21.00 uur de zaal van
het culturele café open voor een
spannende Spaanse film, die iets
met de teloorgang van de nachtrust van doen heeft. De toegang bedraagt 3,50 per persoon. De film begint om 21.30 uur.

Musical ‘De Jantjes’ met
Willeke Alberti in Crown
Aalsmeer - De Graaf & Cornelissen
Producties brengt de onverwoestbare klassieker ‘De Jantjes’ terug op
de planken. In deze versie zijn onder
anderen Willeke Alberti in de rol van
Na Druppel, Winston Post als Mooie
Leendert, Rosalie de Jong (Mary
Poppins, Droomvlucht) en Lucie de
Lange (Bessen) te zien. Het wordt
een eigentijdse versie van het origineel, met als extraatje bekende oerHollandse liedjes die nog nooit eerder in ‘De Jantjes’ gebruikt zijn. Op
15 en 16 januari is deze musical te
zien in het Crown Theater Aalsmeer.
In het café van Tante Piet is het een
komen en gaan. Blonde Greet, Toffe Jans, Mooie Leendert, zijn vrouw
Doortje en de straatmuzikanten Na
Druppel en De Mop komen dagelijks hun borreltje drinken en proberen ieder op eigen wijze iets van
het leven te maken. Zo ook De Jantjes, Dries, Manus en Toon. Net afgezwaaid uit het leger lukt het hen
niet om hun leven goed op de rit te
krijgen. Door ruzies, verloren liefdes
en misverstanden besluiten zij Amsterdam de rug toe te keren en te
vertrekken naar Nederlands Indië.
Als ze na jaren terugkeren naar hun
geliefde Jordaan blijkt er veel veranderd! Het verhaal, de onvervalste Amsterdamse humor, de onweerstaanbare liedjes, een fantastische
cast én een live band staan garant

voor een onvergetelijke avond theater. Als musical was ‘De Jantjes’ voor
het eerst te zien in 1920 en was van
meet af aan een absolute publiekslieveling. Amsterdamse evergreens
als ‘In de Jordaan’, ‘Westertoren’,
‘Omdat ik zoveel van je hou’ en ‘Dat
Benne De Jantjes’ omlijsten een karakteristiek verhaal. Prominente artiesten als Louis Davids, Johnny Jordaan, Carry Tefsen en Ramses Shaffy waren eerder te zien in ‘De Jantjes’. De musical begint zowel dinsdag 15 als woensdag 16 januari om
20.00 uur in het Crown Theater aan
de Van Cleeffkade. Sprintprijs bedraagt 32,50 uur per kaart. Snel bestellen kan via www.crowntheateraalsmeer of bel 0900-1353.
Foto: Roy Beusker

Optreden Marcelo Santos
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 4
januari wordt een nieuwjaarsborrel
geschonken in café Joppe in de Weteringstraat. De bijeenkomst wordt
opgeluisterd door een live optreden. De Braziliaanse zanger en gitarist Marcelo Santos gaat van zich laten horen. Marcelo is een bekende
verschijning in Amsterdam waar hij

meerdere keren per week optreedt.
Het repertoire bestaat uit rock, ballads en blues nummers.
Het optreden van Marcelo begint
om 18.00 uur en zal tot ongeveer
21.00 uur duren. Voor alle bezoekers staat deze middag natuurlijk
een glaasje bubbels klaar. De toegang is gratis.

06 Nieuwe Meerbode

• 3 januari 2012

3 januari 2012

officiële mededelingen
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 balie Burgerzaken:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 8.30 tot 20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
dienstverlening balie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.
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 streven 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. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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 aanspreekpunt 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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 228, het vervangen van de kozijnen en
het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Hoofdweg 142, het plaatsen van een erker.
toetsing- en toezichtprotocol
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij het toetsing- en toezichtprotocol, ter beoordeling van
aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, heeft vastgesteld.
Kruimelgevallenbeleid
De gemeente Aalsmeer heeft een beleidsnotitie opgesteld
voor afwijkingen van het bestemmingplan welke vallen onder
artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
juncto artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Uniformering van de regeling komt ten goede aan een
effectieve en efficiënte afdoening van aanvragen. Dit beleidskader geeft aan in welke gevallen van afwijken van een
bestemmingsplan wij een omgevingsvergunning voor een
activiteit willen verlenen.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 ( WeeK 1)
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met
een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e
kwartaal;
t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling
voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot
06.00 uur;
t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan
“Dorpshaven”;
t/m 17-01 Agenda van de vergadering van de welstandscommissie
t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen
van een partytent van 27 tot 29 december 2012
voor lunchroom Marcon;
t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00
uur;
t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van
07.00-17.00 uur;
t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen
gemeente Aalsmeer;
t/m 01-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn’;
t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;
t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Goedkeuring alle fracties voor ambitieus plan

In masterplan Vrouwentroost:
Plasoever vrij van bebouwing

Gedeputeerde Jan van Run
onder de indruk van Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdag 18 december is Jan van Run, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland met in zijn portefeuille onder andere economie en
toerisme, op werkbezoek geweest
in Aalsmeer. Hij werd hierbij rondgeleid door wethouder economische zaken Ad Verburg en wethouder toerisme en recreatie Gertjan
van der Hoeven. Het eerste bedrijf
dat bezocht werd, was Waterdrinker Aalsmeer. De directieleden Mariska Foppen en Bob Moria hebben
over hun duurzame en toonaangevende bedrijf verteld. Waterdrinker
Aalsmeer is begonnen als Cash en
Carry bedrijf maar inmiddels uitgegroeid tot marktleider in de exportgroothandel voor kamer- en tuinplanten. Zij willen blijven innoveren
en zijn nu aan het onderzoeken of zij
in samenwerking met andere marktpartijen en de gemeente Aalsmeer
ook een experience centre kunnen
realiseren dat de toeristenstroom
voor de bloemen naar Aalsmeer verder op gang kan brengen en houden. Mariska Foppen: “Het is goed
om aan de wereld te laten zien dat
Aalsmeer nog steeds een wereldspeler is op het gebied van bloemen en planten. De Keukenhof is
maar een paar maanden per jaar
open en de rest van het jaar is er
nog voldoende te zien op het gebied

van bloemen en planten. Daar willen we wat aan veranderen!” Wethouder Ad Verburg: “De gemeente
Aalsmeer wil Blooming Holland ook
gezicht geven. Het zou geweldig zijn
als we dit aan elkaar kunnen linken.”
Gedeputeerde Van Run: “Waterdrinker Aalsmeer heeft een ontzettend
positieve energie en vooral waanzinnig inzicht in de markt. Mooi om
te hebben gezien!” Het tweede bedrijf dat bezocht werd, is Jacht- en
scheepswerf Gouwerok B.V. Esther
Gouwerok (de zesde generatie die
in het familiebedrijf directeur is):
“Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen van custom-built aluminium
casco’s voor motor- en zeiljachten.
Voor veel zogenaamde ‘afbouwwerven’ zijn wij een betrouwbare partner voor de bouw van de basis van
een jacht. Met behulp van een zeer
gespecialiseerde
werkvoorbereiding kunnen casco’s geleverd worden met een zeer hoog kwaliteitsniveau, dat volledig voldoet aan de
wensen van de klant.” Op het moment van het bezoek lag er een 46
meter lang casco binnen. Inmiddels
is dit casco 20 december vervoerd
naar Koninklijke De Vries Scheepsbouw waar het schip zal worden afgebouwd. Op Twitter zegt Van Run:
“Gouwerok heeft een ongelofelijke
marktpositie, imponerend om onder
een boot van 46 meter te staan van

zuiver aluminium!” Jan van Run was
duidelijk onder de indruk van de bedrijven in Aalsmeer: “Het is mooi om
te zien waar een relatief klein dorp
als Aalsmeer groot in kan zijn. Niet
alleen met de bloemen en sierteelt
maar ook in custom-built jachten en
de synergie die er tussen de jachtbedrijven is.” Na de bedrijfsbezoeken werd de ‘recreatie’ in Aalsmeer
bekeken. Per boot ging het gezelschap over de Ringvaart, langs De
Bovenlanden, via de Grote en Kleine
Poel naar Kempers Roef. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “Al jaren
loopt het aantal actieve ondernemers in de trekheestercultuur sterk
terug. Deze teelten zijn economisch
nog nauwelijks levensvatbaar. Daarom werken we aan plannen voor de
toekomst en moeten er nieuwe kaders gesteld worden voor de invullingen van deze bedrijven en terreinen. Daarbij moeten natuur, recreatie, nieuwe bedrijven en het verdwijnen van oude bedrijven met elkaar in balans blijven. Ik vind het belangrijk dat we in dit gedeelte van
Aalsmeer zorgen voor nieuw perspectief. Daarvoor is nauwe samenwerking met de provincie onmisbaar. De gedeputeerde komt graag
nog een keer naar Aalsmeer voor
een toelichting op de plannen die
momenteel worden gemaakt. Daar
ben ik erg blij mee.”

Aalsmeer - Het Masterplan Vrouwentroost kwam in de bijeenkomst van Beraad en Raad van donderdag 20 december tot tweemaal toe aan bod, Het
is een ambitieus plan en bij de behandeling in eerste termijn in november
werd door diverse insprekers aangegeven dat er nog heel veel vragen waren en dat veel bewoners vrezen dat
hun privacy en woongenot wordt aangetast. Vrouwentroost is een bijzonder
gebied tussen het Fort en het Westeinderpaviljoen en een gebied waar mensen graag willen wonen en het is al jaren bekend dat op het terrein van de
Pannenbar woningen gebouwd gaan
worden.
Koppercelen
Maar liefst zes amendementen passeerden de revue en uiteraard ging dit
gepaard met de nodige schorsingen.
Het eerste amendement werd ingediend door de AB fractie en kreeg de
titel Masterplan Vrouwentroost Kopperceel Noord mee en in het masterplan mogen beide koppercelen bebouwd worden. Door de nabijheid van
de opstallen van de zeilschool en het
restaurant kan het perceel op de kruising van de Kudelstaartseweg met
Bachlaan maar voor een gedeelte bebouwd worden en op dit perceel is er
een stedenbouwkundig accent gewenst. In het amendement wordt voorgesteld aan het besluit toe te voegen
dat de uitgangspunten voor het bebouwen van het kopperceel Noord aan
te passen en bebouwing toe te staan
met een maximale bouwhoogte van
12.5 meter en af te stemmen op de in
het masterplan genoemde uitgangspunten voor de linten, te weten gemetselde gevels, keramische dakpannen en houten kozijnen. Het amendement wordt raadsbreed gesteund.
In het amendement Masterplan Vrouwentroost kopperceel Zuid, ook weer
ingediend door AB, mag het perceel
naast de sluis van de Stelling van Amsterdam bebouwd worden en er dient
wel rekening te worden gehouden met
de historische omgeving. Voorgesteld
wordt de uitgangspunten voor het bebouwen van het kopperceel Zuid aan
te passen en bebouwing toe te staan
met een goothoogte van 3.00 meter

en een nokhoogte van 8.50 meter voor
de woningen in het lint en af te stemmen op de in het Masterplan genoemde uitgangspunten voor de linten, te
weten gemetselde gevels, keramische
dakpannen en houten kozijnen. Achter het lint een bebouwing toe te staan
met dezelfde uitgangspunten die gelden voor de linten en het aantal woningen te maximeren tot vier stuks. De
architectuur aan te laten sluiten aan de
ingetogenheid van de architectuur aan
dit gedeelte van de Kudelstaartseweg.
Ook dit amendement krijgt raadsbrede steun.
Uitrit en kopsloten
In het amendement met de titel Masterplan Vrouwentroost uitrit, ingediend door de fracties van CDA, PACT
Aalsmeer en AB, wordt aangegeven dat
de op de tekening aangegeven uitrit te
dicht op de kruising van de Bachlaan
en Kudelstaartseweg is gesitueerd en
dat komt de verkeersveiligheid niet
ten goede. Bij wijze van amendement
wordt voorgesteld aan het besluit toe
te voegen de uitrit gesitueerd aan de
noordkant van het perceel ‘voormalig
terrein Pannenbar’ te laten vervallen
en deze op de huidige locatie (zuidzijde) te behouden. Ook de VVD schaart
zich achter het amendement en een en
ander zal worden meegegeven als kader aan de ontwikkelaar. Dezelfde drie
fracties dienen een amendement in
met de titel Masterplan Vrouwentroost
kopsloten. In het plan wordt aangegeven dat de zichtbaarheid van de plas
minimaal is en in de analyse is ook verwoord dat sloten haaks liggen op de
doorgaande weg in het verlengde van
de windrichting waardoor afval en vuil
en (blauw)alg zich ontpopt. Het risico
dat dit probleem zich vergroot is volop
aanwezig met de realisatie van nieuwe kopsloten in dezelfde windrichting.
Het plan voorziet tevens in de realisatie
van nieuwe doorkijken terwijl er geen
handhavingsmogelijkheden aanwezig
zijn om deze doorkijken op de langere termijn open te houden. Bij amendement wordt voorgesteld het masterplan september 2012 zodanig gewijzigd vast te stellen dat er geen nieuwe kopsloten worden gerealiseerd en
zo wordt ook unaniem besloten. In het

amendement Masterplan Vrouwentroost bebouwing staat te lezen dat het
masterplan een stedenbouwkundig
en landschappelijk kader vormt voor
ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren kunnen plaatsvinden. In
het huidige bestemmingsplan (Uiterweg - Plasoevers, 2005) is een Wijzigingsbevoegdheid 1 opgenomen die
ondermeer voorziet in bebouwingsmogelijkheden op het zogenaamde middenstuk tussen en achter de percelen
Kudelstaartseweg 64 tot en met 86.
Geen draagvlak
Gebleken is dat er geen draagvlak is
onder de bewoners/eigenaren voor
ontwikkeling van deze percelen. Het
masterplan heeft overwegend een vrijblijvend karakter voor wat betreft de
uitvoering en de uitvoering zal derhalve, gelet op het ontbreken van draagvlak, niet van de grond gaan komen.
In het amendement van CDA, PACT
Aalsmeer en AB wordt voorgesteld het
masterplan september 2012 gewijzigd
vast te stellen door het laten vervallen
van de ontwikkelingsmogelijkheden op
het zogenaamde middenstuk, zoals al
eerder aangegeven. Het amendement
krijgt raadsbrede steun. In het amendement Masterplan Vrouwentroost 30
meter zone staat onder mee te lezen
dat in het huidige bestemmingsplan
een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen die ondermeer voorziet in een
bouwgrens van minimaal 30 meter uit
de plasoever. De wens is aanwezig deze bouwgrens te respecteren en de
plasoever vrij van bebouwing te houden, waardoor een groene aanblik van
het waterfront van Vrouwentroost behouden blijft. Bij wijze van een amendement, ook nu weer ingediend door
de fracties van CDA, PACT Aalsmeer
en AB wordt voorgesteld het masterplan gewijzigd vast te stellen door opname van een bouwgrens van minimaal dertig meter vanaf de plasoever,
een en ander conform de in het bestemmingsplan Wijzigingbevoegdheid.
Het Masterplan zelf wordt met algemene stemmen aangenomen met inachtneming van de ingediende amendementen.
Door Jan Peterse
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Woensdag in Wellantcollege

Ds. Kor Muller met emeritaat

Scholenmarkt voor leerlingen
groep 8 van basisonderwijs
Aalsmeer - Ook dit jaar kunnen
leerlingen uit groep 8 weer de nodige informatie over het voortgezet
onderwijs verkrijgen op de scholenmarkt Aalsmeer. Op woensdag 9
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 18. Om de leerlingen uit de hoogste groepen van de
basisscholen en hun ouders goed
voor te lichten over de mogelijkheden en keuzes in het voortgezet
onderwijs, wordt de scholenmarkt
Aalsmeer ook dit jaar weer in de
aula van Wellantcollege de Groenstrook georganiseerd. Wethouder
van onderwijs in Aalsmeer Rik Rolleman: “Het is goed dat er elk jaar
weer een scholenmarkt voor het
voortgezet onderwijs georganiseerd
wordt in Aalsmeer.
Ouders en leerlingen kunnen zich
hier op een makkelijke manier orienteren op het voortgezet onderwijs in Aalsmeer en de regio.” Twaalf
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio zijn
op deze markt aanwezig. Zij laten
zien wat ze de toekomstige leerlingen te bieden hebben en hoe het
onderwijs op de scholen is georganiseerd. Een mooie gelegenheid
voor ouders en leerlingen om alles
te weten te komen over het voortgezet onderwijs. “Ik ben zelf 2 jaar
geleden hier met mijn zoon geweest

en dat heeft ervoor gezorgd dat we
het jaar erop heel gericht de open
dagen van scholen voor het voortgezet onderwijs konden bezoeken.
Hij zit inmiddels heel tevreden op de
school van zijn keuze”, aldus wethouder Rolleman. Aanwezig op de
scholenmarkt zijn: Het Alkwin Kollege, een RK Scholengemeenschap
voor havo, atheneum en gymnasium
uit Uithoorn; het Amstelveen College, een openbare scholengemeenschap voor Gymnasium, atheneum,
havo en mavo uit Amstelveen; het
Hermann Wesselink College, een
scholengemeenschap voor vmbo-t,
havo, atheneum en gymnasium uit
Amstelveen; het Hoofdvaartcollege
voor vmbo uit Hoofddorp; Hubertusvakschool, een school voor horeca,
bakkerij en de toeristische sector uit
Amsterdam; Kaj Munk, een college
voor vwo, havo en mavo uit Hoofddorp; KSH Hoofddorp, een Katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, Atheneum, havo en vmbo uit Hoofddorp; Pantha Rhei, een
scholengemeenschap voor vmbo
en mavo (vmbo-tl) uit Amstelveen;
Praktijkschool Uithoorn, een school
voor praktijkonderwijs uit Uithoorn;
Thamen, een Rooms katholieke
scholengemeenschap voor vmbo
uit Uithoorn; Wellantcollege Westplas Mavo, een school voor vmbot uit Aalsmeer en Wellantcollege de
Groenstrook, een school voor vmbo
(bb-kb-gl) onderwijs uit Aalsmeer.

Con Amore zoekt zangers
Aalsmeer - De uitvoeringen van
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore en Mispage Koor uit Nieuwveen in de Urbanuskerk van Nes
aan de Amstel en de Openhofkerk
in Aalsmeer waren een groot succes. Voor een goed gevulde kerk
werd een zeer gevarieerd programma van Kertstliederen gepresenteerd. Na enkele mindere jaren, was
de belangstelling groot. “Volle kerken zien wij graag”, aldus de mannen van Con Amore. Ook dit jaar is

het mannenkoor voornemens mooie
muziek te gaan brengen. Hiervoor
zou het koor graag wel enkele nieuwe leden willen verwelkomen. De
laatste jaren is het ledental gezakt,
waardoor aanvulling heel welkom is.
Con Amore repeteert iedere maandagavond in de rozentribune van
The Beach aan de Oosteinderweg in
Oost. Aanvang 19.30 uur. De eerste
oefenavond in het nieuwe jaar is op
maandag 7 januari. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Jaarlijks veel (groen)activiteiten

Groei & Bloei 120 jaar!
Aalsmeer - Groei & Bloei bestaat
dit jaar 120 jaar en voelt zich piepjong! Het is nog altijd dé vereniging
die wil helpen meer van de groene hobby te maken. De afdeling
Aalsmeer organiseert vele activiteiten. Vaste programmapunten zijn
de cursussen bloemschikken onder leiding van Nicky Markslag en
wilgentenen vlechten onder leiding
van Jan Vos. Nieuw in het afgelopen
jaar was de cursus fotograferen in
de natuur. Prachtige resultaten en
enthousiaste reacties resulteren in
een herhaling van de cursus in het
nieuwe jaar. De achtergronden van
de Japanse ikebana bloemsierkunst
komen aan de orde op vier avonden
van de praktijklessen. Daarnaast organiseert de afdeling lezingen en
diapresentaties over interessante
onderwerpen en van reisverhalen
waarin aandacht wordt besteed aan
natuur en cultuur van verre exotische oorden. Belangstellenden kunnen ook met de afdeling op reis. In
2013 staat, naast de diverse dagtrips, een meerdaagse tuinenreis
naar Schotland op het programma.
De reputatie van de geraniummarkt

is inmiddels gevestigd. Op de zaterdag voor Moederdag is de markt het
trefpunt voor vele tuinliefhebbers uit
de wijde omgeving. Tijdens het open
tuinen weekend is het mogelijk om
een kijkje te nemen in verschillende tuinen en te genieten van de creativiteit van anderen en ideeën op
te doen. Groei & Bloei is zich bewust van de reputatie van Aalsmeer:
bloemencentrum van de wereld en
ziet het als een taak om, natuurlijk
samen met Gemeente en Wijkraden,
aandacht te besteden en mee te
werken aan de woon- en leefomgeving in Aalsmeer. Groei & Bloei stimuleert de inwoners door ieder jaar
in een andere wijk de voortuinen te
keuren en velen op een gezellige
avond te belonen voor hun inspanningen met een groenbon. Redenen
te over om de website van Groei &
Bloei Aalsmeer te bezoeken www.
aalsmeer.groei.nl of vrijblijvend een
telefoontje te plegen. Voor de cursusactiviteiten is Arda Eickhoff bereikbaar via 321161. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Wim van Vliet via
327746.

Druk maar succesvol
einde 2012 voor Flora
Kudelstaart - Muziekvereniging
Flora heeft een drukke maar succesvolle decembermaand achter
zich. Zondag 16 december verleende Flora haar medewerking aan het
benefietkerstconcert in Kudelstaart.
Zaterdag 22 december gaf Flora
een kerstconcert in de Dorpskerk in
Aalsmeer samen met Velser Operagezelschap Bel Canto. Deze samenwerking, ontstaan tijdens een koffiepauze van 2 collega’s, de een lid
van Bel Canto, de ander lid van Flora, is door koor en orkest als zeer
positief ervaren. Beide verenigingen
lieten een goed gevulde kerk genieten van sfeervolle kerstliederen en
kerstmuziek. Vrijdag 28 december
vertrokken de jeugdleden van Flora naar Noorden voor een muziekkamp met de andere jeugdorkesten
van dirigent Dick-Jan Veerbeek, te
weten Harp & Luit uit Vuren, Symphonia uit Hoogblokland en Tavenu uit Schoonhoven. Er werd volop
gestudeerd om goed voor de dag te

komen tijdens het traditionele Oliebollenconcert in Hoogblokland op
29 december, maar natuurlijk was
er ook ruimte voor ontspanning.
Veel ouders waren naar Hoogblokland gekomen om te luisteren naar
het bijzonder mooie resultaat. Tot
ieders verrassing was er een gelegenheidskoor gevormd uit muzikanten en samen met het orkest werd
de avond afgesloten met het welbekende Happy New Year. De organisatoren en Dick-Jan Veerbeek verdienen een groot compliment voor
een bijzonder goed geslaagd evenement. Op de website www.muziekverenigingflora.nl is een foto impressies te zien van de activiteiten. Wilt u/jij ook deel uitmaken
van deze actieve vereniging? Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het
jeugdorkest van Flora repeteert op
maandagavond van 19.00 tot 19.45
uur en de fanfare tussen 20.00 en
22.15 uur in het verenigingsgebouw
aan de Bilderdammerweg.

Vivace’ en de Zonnebloem
Aalsmeer - Het is alweer even
geleden, de kerstboom is opgeruimd en de oliebollen zijn op, maar
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace wil
u toch het verslag van haar kerstconcert niet onthouden. Vivace en
Zonnebloem hebben iets met elkaar.
Na al enkele malen te hebben opgetreden voor Zonnebloem Leimuiden en Kudelstaart, werd deze keer
door Vivace een kerstconcert gegeven voor Zonnebloem Aalsmeer. Op
zaterdag 22 december hadden medewerkers van Zonnebloem het Parochiehuis gezellig gemaakt en vanaf half twee ontvingen zij hun gasten. De zaal was tjokvol. Om twee
uur kon Vivace aan het concert beginnen. Nog steeds onder de bezielende leiding van dirigente Irma Hogenboom en pianiste Oksana Polman zongen de dames van Vivace letterlijk en figuurlijk de sterren
van de hemel. Tussendoor werden
een Kerstverhaal en een leuk Kerstgedichtje voorgelezen, als ook een
prachtige solo gezongen. The Angel, Er is een kindeke, het prachtige Sainte Nuit en Midden in de winternacht leidden naar de pauze. Na
de pauze begon het koor a capella. ‘Eer zij God in onze dagen’ werd

weer door veel mensen meegezongen, waarna het koor Mary had a
baby inzette. De intermezzo’s bestonden na de pauze uit een Kerstgedicht en een stuk, gespeeld op de
piano, waarbij de pianiste opmerkte
haar keuze voor het stuk ter plekke
gewijzigd te hebben in verband met
de honkie-tonk-achtige kwaliteit
van de piano. Dat Vivace in meerdere talen zingt, werd door de ladyspeaker aangekondigd: Nederlands,
Engels, Frans waren al aan de beurt
geweest, nu volgde een Kerstlied in
het Duits, Leise rieselt der Schnee.
Met kazoos werd het publiek vervolgens op humoristische wijze toegezongen in Christmas, Christmas,
Christmas. Stille nacht mocht uiteraard niet ontbreken en als toegift
klonk We wish you a merry Christmas. Onder de klanken van dit lied
verliet Vivace de zaal. Dat het optreden zeer gewaardeerd werd, werd
duidelijk door het grote applaus van
alle gasten in de zaal. Wilt u wellicht meezingen in het Kerstconcert
van 2013? Dat kan, als u lid wordt
van Vivace en op dinsdag van 9.30
tot 11.30 uur komt repeteren in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Nieuwe
leden zijn van harte welkom!

Gevarieerd, creatief cursusaanbod

Open huis De Werkschuit
Aalsmeer - Voor kinderen, en volwassenen biedt De Werkschuit diverse creatieve cursussen en workshops. Het cursusjaar gaat van start
op maandag 28 januari in Het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat
15. Zaterdag 12 januari wordt open
huis gehouden en zijn de docenten
aanwezig met werkstukken van de
cursisten en zijn er demonstraties van
diverse cursussen. Ook kinderen zijn
tijdens deze open dag van harte welkom. Zij mogen schilderen en mogen creatief aan de slag met brooddeeg. Het open huis is van 13.00 tot
16.00 uur. Op woensdag van 13.30
tot 15.30 en donderdag vanaf 16.00
uur is er creatieve vorming voor kinderen. Woensdagmiddag vanaf 15.30
en zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur is
er tekenatelier voor kinderen vanaf 6
jaar. Op de maandagavond start voor
volwassenen de cursus Digitale foto-

grafie onder leiding van Louise Prins.
Nieuw bij de Werkschuit is de cursus familieportretten boetseren. Ook
nieuw bij de Werkschuit is Tekenen
en schilderen met Lia Oudshoorn. Op
de dinsdagavond is er weer een cursus beeldhouwen. Op de maandagavond en woensdagavond is er edelsmeden met als docent Theo van Dieren en Jutta Atsma nodigt belangstellenden deze avonden uit voor het
Schilder en tekenatelier. Op de donderdagavond is de cursus Blij met
klei van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 4
april is er ook een cursus tegel- en
glasmozaïek. Ook op de donderdagavond is er ook weer een cursus vilten
voor beginners en gevorderden. Folders met het cursusaanbod zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis en verschillende boekwinkels. Telefonisch
aanvragen kan bij Margot Tepas via
0297-340150.

Informatiebijeenkomst over
niet-aangeboren hersenletsel
Aalsmeer - Donderdag 10 januari
organiseert Heliomare Aalsmeer een
informatiebijeenkomst over nietaangeboren hersenletsel (NAH). Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, hun familie en vrienden. Informatie wordt gegeven over
de oorzaken, maar vooral ook over
de gevolgen van hersenletsel. In veel
gevallen heeft hersenletsel grote ge-

volgen voor het dagelijks leven. Wilt
u meer weten over hersenletsel of
de gevolgen daarvan en wilt u hierover met anderen in gesprek gaan?
U bent volgende week donderdag
van harte welkom in Heliomare aan
de Zwarteweg 98 van 16.30 tot 18.30
uur. Aanmelden is niet nodig. Voor
broodjes wordt gezorgd. Meer weten? Kijk op www.heliomare.nl.

Rijsenhout - Dominee Kor Muller,
verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk van Haarlemmermeer- Oostzijde, zal vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met emeritaat gaan. Om
dit afscheid te markeren is er een
afscheidsdienst met de gemeente en genodigden uit het land. Deze afscheidsdienst wordt gehouden
op zondag 13 januari om 15.30 uur
in kerkgebouw het ‘Lichtbaken’ aan
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Rond de dienst is er een samenzijn met de genodigden en de
leden van de eigen gemeente. Dominee K. Muller (1948) is predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken sinds 1977. Gedurende 5 jaar diende hij de gemeente van Alkmaar/Zaanstreek Centrum en hij stond daaropvolgend
van 1982 tot 2004 in Heerenveen.
Sinds 19 september 2004 is Mul-

ler verbonden geweest aan de Nederlands Gereformeerde Kerk van
Haarlemmermeer- Oostzijde. Dit is
de formele naam voor de streekgemeente waarvan de leden afkomstig zijn uit Aalsmeer, Kudelstaart,
Hoofddorp en Rijsenhout. Plaatselijk is de gemeente meer bekend
als het ‘Lichtbaken’. Dominee Muller was met recht een ‘dienaar des
Woords’. Met grote inzet en trouw
was hij werkzaam in de gemeente,
waarbij de laatste jaren, mede onder zijn leiding, de structuur van het
gemeenteleven werd aangepast aan
de opgaven van deze tijd. Daarnaast
was hij actief ten behoeve van het
landelijk verband van Nederlands
Gereformeerde Kerken, de laatste
jaren onder meer als gastdocent
voor het vak kerkrecht aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, scriba van de Landelijke Vergadering.

Heerlijke nostalgische middag!
Aalsmeer - Willem Albert Wagenaar (1941-2011) heeft heel wat teweeg gebracht. Niet alleen tijdens
zijn werkzame leven, maar ook na
zijn dood waart zijn geest nog op
een buitengewoon prettige wijze
rond. Zijn grote liefde voor de toverlantaarn heeft hij doorgegeven aan
zijn nazaten en aanverwanten. En
hoe groot die liefde is voor de voorloper van de film, bewees het gezelschap bestaande uit zangers, pianiste, en lantaarnisten, op de zondag voor de kerst in de bovenzaal van De Oude Veiling. Om goed
in de sfeer te komen kon de ware
kerstgedachte niet ontbreken en
de prachtige nostalgische plaatjes
toonden tranentrekkende beelden.
Het publiek in de zaal mocht meezingen en deed dit uit volle overtuiging.
Duizenden glasschilderijtjes
De op glas beschilderde taferelen
zijn stuk voor stuk verfijnde miniatuurschilderijtjes. Willem Albert Wagenaar heeft duizenden van deze
glasschilderijtjes verzameld. Dochter Elisabeth Waagmeester-Wagenaar had er nu een paar honderd
meegenomen naar Aalsmeer en bediende de toverlantaarn met millimeterprecisie. Voor iedere lantaarnist (waarvan er slechts vijf van in
Nederland zijn) valt veel eer te behalen de plaatjes op het juiste moment zo over elkaar te schuiven dat
er een mooi beeld op het doek verschijnt. De vele handelingen die
hiervoor moeten worden verricht
vragen om een behoorlijke ervaring. Als je dan daarbij ook nog kan

zingen en teksten uitspreken, oogst
je terecht enige bewondering. Dat
de tijd voortschrijdt ook bij het fenomeen toverlantaarn bleek onder andere uit de teksten. Zo werd
het Yesterday van Paul McCarthy en
John Lennon, door Joost Wagenaar
vertaald in het Nederlands met de
titel ‘Gister zeg’ en op een geestige
wijze gezongen. De daarbij getoonde beelden straalden een hoog gehalte poëzieplaatjes uit. Ook de vertelling over Truus Smit (tekst Willem Albert Wagenaar) werd op eigen wijze geïnterpreteerd. Toch kon
het hooggeëerde publiek in Truus
Smit een hedendaags Roodkapje herkennen. Naast eigen en vertaalde teksten waren er composities
van Harry Bannink, Jules de Corte
en er viel een mooi gedicht van Rutger Kopland te beluisteren. Ook de
technieken van deze tijd worden gebruikt. Zo heeft kleinzoon Toon (13
jaar) bijvoorbeeld op de ‘drie ottertjes’ van Annie M.G. Schmidt en
Ruud Bos zelf de plaatjes van internet gehaald en er een mooi totaal van gemaakt. Zijn broer Rens
(10 jaar) beleefde deze middag zijn
première. Hij mocht het werk van
zijn moeder, de lantaarniste Elisabeth Waagmeester-Wagenaar, overnemen en liet zien dat hij een aanstormend talent is. Opa Willem Albert Wagenaar zou waarschijnlijk
niet anders van zijn kleinzoons verwachten maar toch ook ongelooflijk
trots zijn geweest! Applaus klonk er
na afloop voor hen en voor Theodore van Houten die net als twee jaar
geleden het gezelschap naar de Oude Veiling haalde. Janna van Zon

Zondagmiddag in club Crown Theater

2e ‘Exclusief bij Bob’ met
Allerliefste, Carte Blanche
Aalsmeer - Zondagmiddag 13 januari presenteert het Crown Theater Aalsmeer ‘Exclusief bij Bob’: een
intiem theaterconcert met een Frans
tintje: Alderliefste, Carte Blanche.
Alderliefste toert weer door het land
met hun compleet nieuwe show
‘Carte Blanche’. De titel staat voor
het onbevangen en vrije spel van
het kind en voor de muzikant die
ongeremd zijn eigen liedjes uitzoekt
om te spelen. Het innemende trio,
bestaande uit Luc de Bruin (drums,
zang), Robert Kramers (bas, toetsen,
zang) en Gerard Alderliefste (leadzang, gitaar, piano), draagt het Franse lied een warm hart toe. Maar dan
in een ‘poppie’ jasje, iets wat zich
laat omschrijven als het ‘powerchanson’. In hun derde show borduren ze verder op het schier onuitputtelijke repertoire dat de hausse van
de jaren zeventig voortbracht. Ook
Aznavour wordt er bijgehaald met

heerlijke krachtige Parijse liefde. De
show wordt opgeluisterd door een
bijzonder gastoptreden, geprojecteerd op het doek. Het wordt zonder twijfel een warme, muzikale en
nostalgische middag met een swingend slot. Dit concert is niet in de
grote zaal, maar in de club te beleven, waardoor het intieme karakter
wordt benadrukt. Het Crown Theater heeft in totaal 4 voorstellingen
geselecteerd voor ‘ Exclusief bij Bob’
en die in de intieme setting van de
club plaatsvinden. Tijdens de voorstellingen kan genoten worden van
een goed glas wijn en exquise hapjes. Alderliefste begint zondag 13 januari om 15.00 uur. Reguliere toegangsprijs is 15 euro per persoon.
Voor verkoop kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch:
via 0900-1353 (See Tickets). Kaarten kunnen zondag ook aan de zaal
gekocht worden vanaf 14.00 uur.

Kerstlunch met de ANBO
Aalsmeer - “Verandering van spijs
doet eten”, is een bekend spreekwoord. Donderdag 20 december
was de spijs niet veranderd, maar de
tijd van nuttigen wel, in plaats van
dineren werd er nu geluncht door
leden van de ANBO. Veel leden van
de ANBO hadden aan de uitnodiging voer de kerstlunch gehoor ge-

geven en de hele achterzaal van het
restaurant zat vol. Tussendoor werden nog wat kerstgedichten voorgedragen en om 15.00 uur ging een ieder voldaan naar huis.
De grote opkomst voor de lunch
geeft aan dat get tijdstip wellicht
een optie is voor een volgend keer.
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‘‘Weer zes kinderen vooruit”
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer
ontvangt 1.500 euro van CDA
Aalsmeer - Net voor het nieuwe
jaar namen penningmeester Joop
Teunen en consulent Cees Wijnen
een cheque met een waarde van
1.500 euro in ontvangst voor het
jeugdsportfonds. Het bedrag is ingezameld tijdens activiteiten van
het CDA, waaronder de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in september. De cheque werd
overhandigd door voorzitter Hermen de Graaf, fractievoorzitter Jaap
Overbeek en wethouder Ad Verburg van het CDA Aalsmeer op een
van de beachvolleybalvelden van
The Beach. Het Jeugdsportfonds
Aalsmeer is bestemd voor kinderen en jongeren van zes tot en met
achttien jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart die om financiële redenen
geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door een
intermediair. Dit kan bijvoorbeeld
een medewerker zijn van een consultatiebureau, een leerkracht of
een (school)arts. Penningmeester
Teunen en consulent Wijnen van
het Jeugdsportfonds Aalsmeer wa-

ren verguld met de bijdrage van het
CDA. “We kunnen hiermee weer zes
kinderen vooruit brengen. En het
geeft ook aan, dat het Jeugdsportfonds breed geaccepteerd wordt”,
aldus de bestuursleden bij de uitreiking van de cheque. De doelstellingen van het Jeugdsportfonds spreken het CDA Aalsmeer zeer aan, zo
bleek tijdens de uitreiking. “Mensen
in onze samenleving kunnen gezamenlijk veel voor de maatschappij betekenen. Hoe vrijwilligers het
Jeugdsportfonds Aalsmeer gestalte geven en hoeveel kinderen daar
baat bij hebben, dat is mooi om te
zien. Dat verdient ondersteuning.
Dus, sponsors die ook iets aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen doen, kom op”,
roept het CDA op. Als toepasselijke locatie voor de uitreiking was
gekozen voor The Beach. Van 4 tot
en met 6 januari wordt hier de eerste officiële editie van het NK indoor
beachvolleybal gehouden. Voor
meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl, aanvragen via www.allekinderendoenmee.nl.

De uitreiking van 1.500 euro van het CDA aan het Jeugdsportfonds, met vlnr:
Ad Verburg, Jaap Overbeek, Hermen de Graaf, Joop Teunen en Cees Wijnen.

50 Eurocent per ingelverde boom

Brandjes op oudejaarsdag

Feestelijke surprise-act bij
tweede netwerkbijeenkomst
Aalsmeer - Na een geslaagde opkomst van 170 ondernemers tijdens
de lancering van BorrelAalsmeer afgelopen maand, wordt op donderdag 10 januari in Studio’s Aalsmeer
het glas geheven op een ondernemend 2013. De aanwezigen gaan
getrakteerd worden op een spetterend optreden. Daarnaast mogen vijf ondernemers uit de regio
zich tijdens een 60 seconden pitch

Ton Elias bij VVD

Bruidsmodezaak The Bride
Side nieuw in Haarlem
Regio - Op een uiterst sfeervolle en
nieuwe locatie ‘De Blauwe Baronnen’ in Haarlem ontvangt The Bride
Side aanstaande bruiden in een intieme setting om prachtige collecties bruidsjaponnen te komen bekijken en passen. De nieuwe zaak
werkt uitsluitend op afspraak. Op die
manier krijgen de bruiden alle tijd en
aandacht om het passen van bruidsjurken zo prettig mogelijk te laten
verlopen en aan al hun wensen tegemoet te komen. Bij The Bride Side
kun je de afspraak zelfs maken in het
weekend of in de avonduren! Er zijn
schitterende japonnen bij The Bride Side van de The Sposa Group uit
Frankrijk. Hieronder vallen de merken Divina Sposa, Miss Kelly, Kelly
Star, Miss Paris, Collectors by Miss
Kelly en Just4You. Onder de uitge-

breide collecties japonnen alle denkbare stijlen: kort, wijd, strak, druk, romantisch, modern, gekleurd en meer.
De bruidsjaponnen zijn verkrijgbaar
vanaf maat 32 tot en met maat 60.
Verder is het prettig te weten dat de
prijzen inclusief vermaakkosten zijn,
dus geen verrassingen achteraf. The
Bride Side is ook hét adres voor de
outfit van de bruidsmeisjes. Schattige jurkjes met bijpassende accessoires maken ook van de allerkleinsten
een mini-bruid. Jurkjes voor meisjes vanaf 2 jaar tot de leeftijd van 11
jaar verkrijgbaar in diverse kleuren.
De uitgebreide lijn van accessoires,
lingerie en schoenen maken iedere
bruid een compleet ‘plaatje’! The Bride Side: Tapperweg 14-34, 2031 EV
Haarlem. Telefoon: 023-6201206. Kijk
ook op: www.thebrideside.nl.

Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari houdt de VVD Aalsmeer haar
nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar in
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat vanaf 20.00 uur. Het bestuur
en de fractie zijn verheugd dat
Tweede Kamerlid Ton Elias bereid
is gevonden om op deze avond
een inleiding te houden over de
actuele politiek. Want 5 maart

straat, in het Centrum op het Drie
Kolommenplein bij het gemeentehuis, in Zuid bij het gymnastieklokaal in de Jac. P. Thijsselaan en in
Oost bij ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.
Sven, Dany en Gijs halen kerstbomen
op in de Sportlaan.

Vuurwerk en bubbels
van Wittebol en Balk
Aalsmeer - Slijterij Wittebol Wijn
heeft in samenwerking met Balk Rijwielen afgelopen feestdagen 3 Vuurwerkpakketten inclusief Champagne

Iedereen welkom bij ‘nieuwe’
nieuwjaarsreceptie CDA
Aalsmeer - Iedereen is welkom bij
de nieuwjaarsreceptie van het CDA
Aalsmeer op zaterdag 5 januari vanaf 15.00 uur. De nieuwjaarsreceptie is in een nieuwe formule gestoken: na het bedrijfsbezoek bij Bunnik Vriesea is er een kort debat tussen fractievoorzitter, wethouder en
bezoekers en vervolgens een informele receptie.
Bunnik Vriesea, met twee kwekerijen gevestigd in Kudelstaart en
De Kwakel, is de de locatie voor de
nieuwjaarsreceptie van het CDA
Aalsmeer. “We combineren bedrijfsbezoek aan een parel van de Greenport met de receptie. Prima dat Bun-

verloot. In één klap klaar om proostend en knallend 2013 in te gaan. De
winnaars waren dan ook heel blij met
hun gewonnen pakket en bubbels.

Atletiek AV Aalsmeer
2014 zijn er weer hele belangrijke verkiezingen te winnen voor
de gemeenteraad! Wat betreft de
voorbereidingen voor de kieslijst
heeft de kandidaatstellingscommissie reeds acht kandidaten bereid kunnen vinden om op een
verkiesbare plaats te gaan staan.
“We zijn er nog niet! Voor het goede zouden we nog twee kandidaten erbij willen hebben”, aldus de
commissie in deze oproep.

nik daar aan mee wil werken’’, legt
CDA-voorzitter Hermen de Graaf uit.
“Na het bedrijfsbezoek is er een kort
debat tussen enkele leden en onze
fractievoorzitter Jaap Overbeek en
wethouder Ad Verburg.
Daarmee is onze klassieke nieuwjaarsreceptie in meerdere opzichten
vernieuwd. Vervolgens is er de traditionele, maar ook oergezellige bijeenkomst en aftrap van het nieuwe
jaar’’, voegt hij toe.
Om 15.00 uur start het bedrijfsbezoek (Achterweg 15) en vanaf 16.00
uur is er de informele receptie. Iedereen is welkom!

zijn uitgebleven. Met uitzondering
van de (door vuurwerk) in de brand
gestoken fietsenstalling aan de Kudelstaartseweg. In de middag van
31 december werd assistentie van
de brandweer gevraagd om dit vuur
te doven. Door omwonenden was
geprobeerd de brand te blussen,
maar de vlammen werden te groot.
Er is niemand gewond geraakt. Na
deze actie kon de brandweer gelijk weer vertrekken. Dit maal naar
het Praamplein waar, eveneens door
vuurwerk, een prullenbak vlam had
gevat. Dit vuur hadden de spuitgasten gelukkig snel onder controle
(zie foto).

profileren en wordt het goede werk
van de Stichting Stop Kindermisbruik onder de aandacht gebracht.
Om ook de winkeliers uit Aalsmeer
en regio de gelegenheid te bieden
te komen netwerken, is de inloop nu
tussen 17.00 en 18.00 uur. Het officiele programma start om 18.15 uur.
Voor aanmelding en meer informatie www.heijstekjuridischadvies.nl/
borrelaalsmeer.

Weer kerstbomeninzameling
Aalsmeer - Evenals voorgaande jaren is het nu ook mogelijk om kerstbomen in te leveren op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart. De
gemeente wil met name stimuleren dat kinderen de bomen ophalen en inleveren. Om hen te motiveren krijgen zij een kleine vergoeding van 50 eurocent per ingeleverde boom. Voor bewoners is het echter ook mogelijk de boom in stukken
te zagen en in de groene container
te deponeren. De container wordt
vervolgens op de gewone, vastgestelde dagen (zie afvalkalender) opgehaald. Evenals in voorgaande jaren worden de kerstbomen versnipperd om zo voor andere doeleinden
te worden hergebruikt. Van 2 tot en
met 11 januari kunnen de bomen
worden ingeleverd bij de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77a, dagelijks tussen 08.00 en 16.30 uur.
Op woensdagmiddag 9 januari worden van 13.00 tot 16.00 uur speciale inleverpunten ingericht. In Kudelstaart is dit voor de school op het
parkeerterrein bij de Schweitzer-

Aalsmeer - Landelijk wordt teruggekeken op een vrij rustige viering
van oud en nieuw. Dit heeft voor een
groot deel te maken met het slechte weer. Aan het begin van de avond
begon het te regenen en de hele
nacht door bleven de druppels vallen. Ondanks het natte weer, is behoorlijk veel vuurwerk afgestoken.
Ook in Aalsmeer lieten inwoners het
zich, ondanks de regen, niet ontnemen om het oude jaar weg te wuiven en het nieuwe jaar knallend in te
luiden. Grotendeels is gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om vuurwerkresten op te ruimen.
Grote vernielingen door vandalen

Naomi, Graeme, Wessel en
Gregory knallen oude jaar uit
Aalsmeer - Traditioneel werd op oudejaarsdag in Soest de jaarlijkse Sylvestercross gehouden. Volgens velen
de mooiste en zwaarste cross van Nederland met ook nog eens zeer sterke
deelname. Vier jonge atleetjes van AV
Aalsmeer deinsden hier niet voor terug en hadden zich ingeschreven voor
deze cross. In de weken voorafgaand
hadden ze zich goed voorbereid met
een aantal pittige crosstrainingen en
het resultaat was er naar. Graeme ’t
Hoen wist zich als eerstejaars A pupil prima te verweren in een sterk veld
met ook veel tweedejaars. Een prima
twintigste plaats was het resultaat! Bij
de jongens junioren D zijn Wessel Heil

Vergadering van
IJsclub Oost
Aalsmeer - 1 Vrijdag 11 januari houdt IJsclub Aalsmeer-Oost haar
jaarvergadering in gebouw ’t Anker
aan de Oosteinderweg 273a. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en
zowel leden als belangstellenden zijn
van harte welkom. Na de gebruikelijke agendapunten zal de heer Siem
Kooy enige korte films vertonen over
Aalsmeer-Oost. Ook de traditionele gratis verloting vindt weer plaats.

en Gregory ’t Hoen ook beiden eerstejaars. Ook zij liepen dus tegen een
flink aantal oudere jongens, maar zij
deden het heel goed. Gregory mocht
zeker tevreden zijn met zijn 26e plaats
en Wessel miste net aan een toptien
klassering, maar ook zijn 12e plaats
stemde tot veel tevredenheid. Topper
voor AV Aalsmeer was deze dag Naomi Verhoef. Bij de meisjes pupillen A1
versloeg ze al haar concurrenten met
een splijtende demarrage in het laatste zware gedeelte van de wedstrijd.
Met een eerste plaats en een mooie
beker sloot zij 2012 in stijl af!
Naomi Verhoef versloeg bij de pupillen A al haar concurrenten.

Het ondernemersfonds komt er, zo kopte deze krant vorige week naar aanleiding van de beslissing in de vergadering van de gemeenteraad. Het merendeel
van de fracties stemde voor, de VVD was de enige tegenstemmer.
Of er voldoende is gediscussieerd tussen alle ondernemers, lijkt misschien tot
nog een nader onderwerp van gesprek. Want er is tegenstand, met name van
ondernemers uit omliggende straten in het centrum. In deze is er bijstand van
inwoners en afgevraagd wordt of dit wel het juiste moment is om ondernemers extra te gaan belasten. Mevrouw de Geerts schrijft: “Als je als winkel in
de School-, Markt- of Dorpsstraat moet bloeden om de Zijdstraat te verbeteren, is dat een vreemd plan. Zeker in een tijd van crisis. Een dergelijke verplichting past niet bij een vrij Nederland. Als ik een startende ondernemer was, zal
ik nog eens goed na denken om een winkel te beginnen.”

ingezonden
Bezwaar tegen Ondernemersfonds
Wij van Stage Music Service maken bezwaar tegen de invoering van
het Ondernemersfonds en de daarbij behorende reclamebelasting. Iedere ondernemer en ieder bedrijf,
die het hier niet mee eens is, hebben wij aangeraden ook bezwaar te
maken bij de gemeente. Er is nooit
met de tegenstemmers op gemeentelijk niveau een gesprek geweest.
Ook verantwoordelijk wedhouder
Ad Verburg heeft geen meningen
gepeild. De voor-stemmerslijst van
de WVAC is nooit gecontroleerd! Er
is alleen op de avond voor de raadsvergadering een gesprek geweest
met de voorstanders en de fractievoorzitters van de politieke partijen.
Waarom waren de tegenstemmers
niet uitgenodigd? Op deze eenzijdige insteek kan toch geen beslissing
genomen worden!? Er wordt niet
gepraat over gemeenschapsgeld,
maar over geld van ondernemers.
En dan moet je toch weten hoe alle,
ook kleine, ondernemers hier over
denken. 700 Euro lijkt op zich niet
zoveel geld, maar voor een klein bedrijf kan dit totaal anders zijn.
Het is nu niet het juiste moment om
(onnodig) geld uit de zakken van
de middenstand te kloppen! Er zijn
overigens ondernemers die al jaren
voldoen aan de nu gestelde criteria
van de Kamer van Koophandel. Zij
hebben de ruimte voor hun winkels
al opgevrolijkt met bankjes en plantenbakken en houden zelf de buitenboel netjes en schoon. Zij voelen
zich gestraft door deze extra kosten
van € 700,-. Er zijn ook bedrijven die
niets met het centrum van Aalsmeer
van doen hebben, zoals een tandtechnicus of de tandarts, die moeten gaan meebetalen. Waarom?
Meer of minder bezoekers maakt
hen niet uit, de klanten komen toch
wel. De beslissing van de reclamebelasting is echt op een ondemocratische wijze tot stand gekomen!
Als geen 80 % van de ondernemers
voor zou stemmen, zou het hele verhaal niet doorgaan! Volgens de Kamer van Koophandel zijn er 100 belanghebbende ondernemers en be-

Nieuwjaar met
OVAK-leden
Aalsmeer - Het bestuur van de
OVAK wil haar leden herinneren
aan de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari.
Van 19.00 tot 21.00 uur wordt deze bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Het bestuur hoopt veel van haar leden te mogen begroeten.

drijven in het Centrum! 57 Hebben
aangegeven tegen te willen/zullen
stemmen. Er zijn er dus 43 voor en
dit is zeker geen 80 %. Verder is het
hele verhaal gebaseerd op de Zijdstraat. De omliggende straten worden nauwelijks genoemd. En wat
is het Centrum van Aalsmeer? Het
Crown Centre met veel horeca bezit 25% van het oude Centrum, maar
hoeft niet mee te betalen. Waarom
niet? Kijk nou eens naar de werkelijke reden dat de Zijdstraat in populariteit
terug loopt: De leegstand bijvoorbeeld. Deze wordt echter gecreëerd
door bedrijven die deze panden beheren. Dat waren in eerste instantie bedrijven in de Zijdstraat zelf,
maar nu ook eigendom van projectontwikkelaars, die (te) hoge huurprijzen vragen. Hebben de ondernemers zelf wel de afgelopen jaren genoeg gedaan om in het zicht
te blijven? De gemeente heeft in ieder geval van alles gedaan om de
winkeliers in de Zijdstraat te helpen:
Een nieuw Praamplein. Een nieuwe
toegangsweg. Plantenbakken in de
Zijdstraat. Nieuw straatmeubilair. En
nu weer het Ondernemersfonds en
reclamebelasting! Echter ook uit de
zak van andere, niet in de Zijdstraat
gevestigde, ondernemingen en bedrijven! Geweldig, maar ook dit
helpt niet! De WVAC is al jaren aan
het afbrokkelen. De samenwerking
tussen de bedrijven is slecht, het
Ondernemersfonds zal dit niet veranderen. De saamhorigheid wordt
juist compleet om zeep geholpen!
De tegenstemmers voelen zich ‘genaaid’ door de winkeliers in de Zijdstraat. Dit kan toch nooit de bedoeling van de Kamer van Koophandel
zijn geweest. Politiek en Gemeente
Aalsmeer: Draai Uw maatregel terug en luister naar alle (!) burgers
en ondernemers in het Centrum!
Stage Music Service
Leen Mulder
Schoolstraat 7
1431 BG Aalsmeer
Tel. 0297-328044
info@stagemusic.nl

WINTER
OPRUIMING

KORTINGEN VAN

25 T/M 60%!!

Zijdstraat 12
0297-324454
www.boekhuisaalsmeer.nl
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5 Km baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 9 januari kan iedereen meedoen met de 5
kilometer Florimex baanloop. Deze
baanloop wordt al jarenlang op elke tweede woensdag van de maand
gehouden bij AVA. Alle dames en
heren, jongens en meisjes en natuurlijk ook de veteranen zijn van
harte welkom. Test je conditie door
eens op recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op de baan van Atletiek
Vereniging Aalsmeer. Probeer de 12
en halve ronden te volbrengen met
lekker hardlopen in je eigen tempo.
Bij de finishlijn staan ervaren juryleden om de juiste tijden te contro-

leren. Het startschot wordt gegeven
om exact 20.00 uur. Eerder komen
is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast
warm te lopen of een kopje koffie te
drinken in de gezellige kantine van
AVA. Het sportcomplex is geopend
vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen 2 euro voor niet-leden van AVA.
De atletiekbaan is te vinden aan
de Sportlaan 43a en kleedkamers
met douches zijn aanwezig. Na afloop wordt er gratis een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van de inschrijvingen. Voor meer informatie: www.
avaalsmeer.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Dave Koekoek tevreden

Oceanezen zwemmen liefst
100 keer 100 honderd meter
Aalsmeer - De dag begon zaterdag 29 December al vroeg voor 28
zwemmers van Oceanus en de benodigde begeleiding. De uitdaging
van het jaar stond op de planning.
Er waren 6 groepen die ieder een eigen starttijd hadden mee gekregen
voor zijn of haar uitdaging. De jongste zwemmers gingen voor de 7080 x 100 meter en de grootste groep
zwemmers gingen zich storten op de
100 x 100 meter. Om 5.00 uur werd
het startsein gegeven en gingen
de dames en heren van start. Wessel de Jong vond 100 x 100 meter
borstcrawl niet uitdagend genoeg en
heeft de gehele 10 kilometer in wisselslag gezwommen. Na anderhalf
uur bikkelen, zo rond de 4 à 5 kilometer, stond een kleine pauze op het
menu. Deze werd goed gebruikt om
het vochtgehalte goed aan te vullen en wat krachtvoer naar binnen te
werken. Na een minuut of 20 zochten de zwemmers weer hun baan op
voor de laatste en zwaarste krachtsinspanning van deze ochtend. Danique Gielen wilde mentaal wel maar
haar schouders gilden ‘nee’, zij is na
56 x 100 meter uitgestapt. Na 71 x

100 meter was het kaarsje uit bij Amber Bellaart en Sam Eveleens. Margreet van de Pol, die de hele afstand
met de twee meiden heeft mee gezwommen en ze samen met John
Heysteeg er mentaal doorheen heeft
gekregen, is samen met hen gestopt.
Wat een team prestatie. Na de meiden volgden na 80 x 100 meter Emma van Zanten, Beau van der Jagt,
Lianne Bouwmeester en Giulia Corsi.
Zij gingen elke 2 minuten van start
en ook bij hen was het vat leeg. De
100 x100 meter werd volledig volbracht door: Isaa Ebbinge, Anouk
van Noord, Davy Heysteeg, Dennis
Weening, Marit Plat, Luca Ebbinge,
Dennis Reijnders, Richard Tates, Jetze Plat en Wessel de Jong. Annette
de Visser en Laura Staal maakte er
102 x 100 meter van. Fabienne Vork
105 x100, Michelle Meulenbroek en
Jeffrey Reijnders 110 x 100, Arjan
Bellaart 111 x 100, Menno Koolhaas
en Bart Sommeling 120 x 100 en de
absolute veelzwemmers waren: Thomas Verouden en Vincent Moolhuijsen met 130 x 100 meter. Rond de
klok van 08.45 zat het erop. Wat een
super prestatie van deze groep!

Bingoavond bij BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 9 januari is de maandelijkse bingo
weer. Buurtvereniging de Pomp
houdt meestentijds de tweede
woensdag van de maand haar
bingo in ’t Baken in de Sportlaan
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen
van harte welkom, lid of geen lid,
jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er worden tien
rondes gespeeld met gevarieerde
prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het
niet te laten, want het rendement
is altijd hoger dan uw inleg, is het
niet qua prijzen, dan wel qua ge-

zelligheid! Vaste prik is sowieso de speelavond van de Pomp,
zelfde tijd, zelfde locatie, en deze avond start altijd op de derde maandag van de maand. Voor
deze maand is dit maandag 21
januari. Er worden drie speelrondes gespeeld met hartenjagen,
klaverjassen en sjoelen en bij genoeg animo ook rummicub. Tussendoor wordt een prachtige verloting gehouden met vele leuke
en handige prijzen. Telefonische
informatie kan verkregen worden
bij de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297344107. Wees welkom!

Handbal eredivisie heren

Aalsmeer pakt ruime
winst op HA R&O
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben goede zaken gedaan door van HA R&O te winnen.
Door deze overwinning stijgen ze
naar plaats vier. Zaterdag 22 december moesten de mannen van
FIQAS Aalsmeer naar Rotterdam
voor een ontmoeting met HA R&O.
Eerder in het seizoen was thuis al
met 33-24 gewonnen. Ook nu hadden de Aalsmeerders weinig moeite met het op plaats negen staande HA R&O. Bij rust was er al een
voorsprong van 19-12. In de tweede
helft liep het even wat moeizamer
en konden de Rotterdammers weer
bijkomen tot een marge van twee:
23-25, maar in de slotfase pakte FIQAS Aalsmeer de draad weer op
en liet alsnog duidelijk zien wie de
sterkste was, want het werd uiteindelijk 34-25.
Doordat ook E&O won, maar Quintus verrassend verloor bij Eurotech/
Bevo, is de strijd in de eredivisie bijzonder spannend aan het worden.
FIQAS Aalsmeer is gestegen naar
plaats vier, met eenzelfde aantal
punten als de nummer drie, E&O,

maar vlak daar achter liggen Quintus (met vijftien punten) en Hurry
Up en Bevo (met ieder veertien punten) op de loer. HA R&O en Hercules zijn – met nog vijf speelrondes
te gaan in de reguliere competitie –
al uitgeschakeld voor een plaats bij
de eerste zes, alle andere ploegen
strijden de komende weken nog
voor een plek in de kampioenspoule. FIQAS Aalsmeer speelt de eerstvolgende competitiewedstrijd op zaterdag 12 januari, wanneer E&O op
bezoek komt in de Bloemhof. Deze
wedstrijd begint om 20.45 uur en uiteraard is publiek van harte welkom.
Herenwedstrijd verplaatst
De eredivisiewedstrijd tussen de
mannen van FIQAS Aalsmeer en die
van AHV Swift, die gepland stond
voor zaterdag 5 januari in Arnhem
is verplaatst naar zaterdag 19 januari. Aanvang blijft 20.30 uur in sporthal Elderveld. Het duel wordt uitgesteld omdat FIQAS-speler Remco
van Dam en Dario Polman van Swift
geselecteerd zijn om op 4,5 en 6 januari met Jong Oranje WK kwalificatiewedstrijden te spelen.

Kudelstaart – Er kwam de vrijdag
voor kerst een record aantal deelnemers af op de dartavond van de
Poel’s Eye. Het vorige record stond
op 41 deelnemers (twee keer), nu
kwamen 42 darters een pijltje gooien. Dankzij de vele dartborden en
het vier niveau systeem dart iedereen minimaal vijf wedstrijden. Harold Hostmann moest op de afgelopen speelavond de maximale aantal wedstrijden darten (acht). In
de poule begon hij met twee verliespartijen niet goed. Door de
laatste poule wedstrijd te winnen

en de hulp van Wilco van Det (hij
won van Joost Roos) werd Harold
met slechts één overwinning alsnog tweede en ging zodoende toch
door naar de A Ronde, het hoogste niveau. Vervolgens was Harold
los en verloor de rest van de avond
niet meer. Het laatste slachtoffer
was Gerard Bak in de finale, waarmee Bak evengoed een wat mindere periode bij de Poel’s Eye afsloot.
Arnold Sluys, in de poule bij Harold
nog netjes eerste geworden, verloor
zijn eerste wedstrijd na de poule en
belandde zodoende in het tweede

Richard Schuil gaat voor hattrick

NK Beach dit weekend!
Aalsmeer - Richard Schuil gaat tijdens het NK Beach Aalsmeer voor
een hattrick. Het is voor de derde
keer dat Schuil deelneemt aan het
indoor toernooi in The Beach, dat
gespeeld wordt van 4 tot 6 januari.
In 2011 wist Schuil het toernooi, CEV
Satellite Aalsmeer, met Jon Stiekema te winnen. In 2012 won Schuil
het sterk bezette toernooi met zijn
vaste partner Reinder Nummerdor.
Na het winnen van de vorige twee
indoor edities, hoopt Schuil met gelegenheidspartner Jeroen Vismans
het toernooi in januari op zijn naam
te schrijven. Nummerdor is vanwege
verplichtingen in het buitenland ver-

hinderd. Schuil geeft te kennen dat
het moeilijk zal worden om het toernooi te winnen. Het NK kent een erg
sterk deelnemersveld en het spelen
met een gelegenheidspartner is altijd wennen. “Maar, we gaan ervoor en zullen alles in de strijd gooien om de ongeslagen status te behouden”, aldus Schuil. Nederlands
kampioen Alexander Brouwer zou
in eerste instantie met zijn vaste
partner Robbert Meeuwsen uitkomen op het NK Beach in Aalsmeer.
Vanwege een blessure van Meeuwsen zal Brouwer het NK spelen met
Daan Spijkers. Team Brouwer-Spijkers is als tweede geplaatst op het

Handbal eredivisie

Dames strijdend ten onder
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdag 22 december in en tegen Venlo. De Limburgse ploeg stond vooraf één
plaats lager met vier punten minder
dan de Aalsmeerse dames. En met
hierna nog drie wedstrijden te gaan
was en is de strijd om plaats zes en
dus deelname aan de play offs in de
kampioenspoule, nog in volle gang.
De ontmoeting was dus voor beide
ploegen cruciaal. Winst zou FIQAS
Aalsmeer immers heel dicht bij de
eerste zes brengen en zou Handbal
Venlo zo goed als zeker uitgeschakeld zijn in de driestrijd met E&O
voor die begeerde zesde plaats. De
thuiswedstrijd, eerder in het seizoen, was nipt door FIQAS Aalsmeer
gewonnen: 33-32. Het beloofde dus
een spannende partij te worden!
Dat werd het ook, want het was van
het begin af aan een wedstrijd met
veel strijd. De eerste helft ging dan

ook grotendeels gelijk op. Beide
ploegen deden weinig voor elkaar
onder en gingen rusten bij een 1515 stand. Alles was nog mogelijk.
Ook in de tweede helft hielden de
Aalsmeerse dames lang kans op
een overwinning, maar in het laatste deel van de wedstrijd wist Handbal Venlo toch een gaatje te slaan
van vier doelpunten: 21-17. En ondanks de inzet van FIQAS Aalsmeer
– keepster Bianca Schijf pakte in
deze fase belangrijke ballen - konden ze die achterstand niet meer
goedmaken en werd het uiteindelijk
28-25 voor de ploeg uit Limburg, die
daarmee de aansluiting houdt in de
race om plaats zes.
FIQAS Aalsmeer blijft zevende met
tien uit vijftien. “Er was wel veel
strijd”, zei trainer/coach Ruud v.d.
Broeck na afloop, “maar we konden
deze keer als collectief niet iets ex-

niveau, de A Verliezer Ronde. Maar
ook Arnold verloor vervolgens niet
meer en stoomde door naar de finale. In de finale trof hij een ‘ervaren finale speler’. Fred Wilde jr. was
voor de derde keer op rij present in
het gezellige Dorpshuis en haalde
voor de derde keer op rij de finale.
De vorige twee keren gingen echter verloren. Fred Wilde wilde nu
dus eens winnen, en dat lukte dit
keer dan ook. De B Winnaar Ronde finale werd een Haarlems onderonsje. Jeffrey van Mourik won
van Olaf Zut. Henny Taal haalde
knap, voor de tweede keer dit seizoen, de finale van de B Verliezer
Ronde, maar moest de hoogste eer
aan Dave Koekoek laten. De tevreden vogels in de krans bleken bij
nader inzien toch uilen, maar ook
(Dave) Koekoek was dik tevreden.
De hoogste uitgooi van de avond
was een mooie finish van 142, gegooid door Marco Cornelisse. Ook
verdiende hij nog wat euro’s, want
het Mystery Out rad stopte op een
eerder door hem gegooide uitgooi
(92). Jeroen van den Helder pakte nog wat meer euro’s, want het
lukte hem een pijl in de juiste triple te gooien bij het spel de Triple
Pot. Op de website www.poelseye.
nl is hiervan een filmpje te zien, net
als een compleet overzicht van de
afgelopen speelavond. De volgende speelavond is vrijdag 4 januari in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
NK. Ook Jon Stiekema en Christaan
Varenhorst zullen voor het nodige spektakel zorgen. Jon Stiekema
wist in 2011 aan de zijde van Richard Schuil al eens het toernooi te
winnen. Olympisch deelnemer Emiel
Boersma speelt met Sven Vismans
en zijn als vierde geplaatst. Verrassend is ook de deelname van oud
Nederlands Kampioen Richard de
Kogel. Hij speelt, na een lange blessure aan zijn schouder, met Marco
Daalmeijer. In het totaal spelen zestien herenteams op het NK Beach
Aalsmeer. Voor de dames is het voor
het eerst dat zij kunnen deelnemen
aan een officieel indoor toernooi.
Voor het NK Beach Aalsmeer hebben zich twaalf damesteams geplaatst. Jolien Sinnema en Rimke
Braakman zijn als eerste geplaatst.
Jantine v/d Vlist en Marloes Wesselink zijn als tweede geplaatst. Rebekka de Kogel-Kadijk maakt na
haar zwangerschap haar rentree op
het NK en speelt samen met Laura Bloem. Sanne Keizer en Marleen van Iersel spelen niet op het
NK Beach. Sanne Keizer is wel aanwezig en verzorgt op zondag een
speciaal kinderprogramma. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor
stichting Hartekind, Start2Beach en
is er een veiling met Olympische artikelen. Het NK Beach Aalsmeer
wordt gespeeld van 4 tot 6 januari in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De entree op vrijdag en
zaterdag is gratis, op zondag 6 januari bedraagt de entree 5 euro welke
ten goede komt aan stichting Hartekind.
Surf voor meer informatie en het
volledige programma naar www.
beach.nl.
tra’s brengen om de wedstrijd nog
de kantelen.” Topscorer en absolute
uitblinkster deze wedstrijd van Alyssa Alings: ze scoorde maar liefst
twaalf keer.
De Aalsmeerse dames zijn nu vrij.
Op zaterdag 12 januari wordt de
competitie hervat met opnieuw een
cruciale wedstrijd: uit bij de dames
van E&O die zesde staan met eveneens tien punten, en nog wedstrijden moeten spelen en inhalen tegen SEW en Dalfsen.
Bekerloting handbal
Er is geloot voor de volgende ronde van het NHV bekertoernooi: de
regiofinales. Hierin treffen de dames van FIQAS Aalsmeer het tweede damesteam van Westfriesland/
SEW. Deze ploeg schakelde eerder
dames 2 uit. De wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 16 januari in
Wognum gespeeld. Wint heren 2 de
uitgestelde bekerwedstrijd van Volendam 2, dan spelen zij op 22 januari hun regiofinale bij DSS/Aristos in Amsterdam.

Koppelkaarten bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het nieuwe jaar begint
buurtvereniging Allen Weerbaar op
maandag 14 januari met een avondje koppelkaarten. De leden en liefhebbers (ook welkom) komen bijeen
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.30 uur voor inschrijving en koffie en thee. Ook jokeren
staat op het programma. De winnaars van 17 december waren de heren J. de Nooij met 5631, P. Aarsman
met 5405 en E. Schuit met 5240 punten. Winnaars bij het jokeren waren
de dames Lenie Schuit en Riet Tulp.

Speelavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 4 januari houdt
buurtvereniging Hornmeer de eerste
speelavond in het nieuwe jaar. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan
3. Om 19.00 uur gaat de zaal open
en staan koffie en thee klaar. Iedere
kaartliefhebber is welkom.

Speelavond BV
Ons Genoegen
Aalsmeer - Dinsdag 8 januari
houdt buurtvereniging Oostend een
nieuwjaars kaart- en spelavond. Op
deze eerste speelavond in het nieuwe jaar staan vanaf 19.00 uur koffie en thee klaar. Iedereen gaat met
een prijsje naar huis. Wie een gezellig avondje wilt kaarten of rummicuppen is van harte welkom. Om
19.30 uur worden de kaarten verdeeld in het gebouw van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Het
klaverjassen in december is gewonnen door Josephien Kragtwijk met
5421, gevolgd door Ferry Goede met
5325 en Tom Verlaan met 5271 punten. De beste rummicupper bleek
Riet Bekkers met 36 punten.

Receptie bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 4 januari houdt buurtvereniging Hornmeer geen speelavond. Wel een
nieuwjaarsreceptie en deze vindt
de volgende dag, zaterdag 5 januari, plaats vanaf 15.00 uur. De eerste
kaartavond in het nieuwe jaar is op
vrijdag 11 januari. Het koppelklaverjassen tijdens de laatste speelavond
in 2012 is gewonnen door het duo
Wil ter Horst en Ans Doeswijk met
5352 punten, gevolgd door Corrie
Balder en Kees Meekel met 4912
punten en Marry Akse en Ben Blom
met 4906 punten.

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 januari
organiseert buurtvereniging Oostend
voor liefhebbers een sjoelavond. Er
wordt gespeeld in Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur.
Om 19.30 uur gaat de deur open en
staan koffie en thee voor de sjoelers
klaar. Tijdens de laatste sjoelavond
dit jaar, donderdag 13 december, is
er hoog gegooid. De prijzen gingen
naar Jan Joore met 1915, Wim v/d
Merbel met 1764, Kees Kooyman met
1676 en Gerda Kooy met 1597 punten. Zowel leden als nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
Bekerwedstrijd
Op dinsdag 8 januari spelen de
mannen van het tweede herenteam
van FIQAS Aalsmeer hun uitgestelde wedstrijd uit de tweede ronde
van het NHV bekertoernooi. De tegenstander is Kras/Volendam 2, een
ploeg die net als heren 2 uitkomt
in de Eerste Divisie. Het bekerduel
wordt gespeeld in de Bloemhof en
begint om 20.00 uur.

Nieuwjaarsduik Sportzicht
Aalsmeer - Dinsdag 1 januari organiseerde café Sportzicht weer haar
nieuwjaarsduik op het surfeiland:
De Sportzicht duik. Zeven dappere
deelnemers van jong tot oud durfden het aan om in het zeer koude
water van de Westeinder te springen.
De deelnemers trokken hun zwembroek of bikini aan en deden hun
muts op.
Er werd afgeteld en daar gingen ze.

De duikers namen een sprintje en
onder luid gejuich van de toeschouwers, sprongen zij de Poel in. Ronald van de Drift, Appie Velthuis en
Rene Landaal hadden er nog geen
genoeg van, dus sprongen zij met
z’n drietjes nog een keer. Nadat iedereen het water uit was, werd een
sprintje getrokken naar de douches
van de Windsurfclub.
Na afloop gingen veel mensen naar
café Sportzicht voor een lekker
warm of koud drankje.
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Oude kranten gezocht voor realisatie jubileumboek

Nieuwe Meerbode bestaat al 125 jaar!
Aalsmeer - Het team van de Nieuwe
Meerbode wenst al haar adverteerders, inzenders en lezers een voorspoedig en gezond 2013. De heren
en dames van ‘de krant die je pakt’
gaan een heel gezellig jaar tegemoet.
De Nieuwe Meerbode bestaat name-

lijk 125 jaar en dit jubileum gaat uiteraard gevierd worden met alle inwoners. De komende maanden presenteert de krant niet alleen nieuws
van nu, maar trakteert ook op pagina’s met nieuws uit de oude archieven. Pagina’s met berichten over hu-

welijken en geboortes, pagina’s met
advertenties van al jaren trouwe adveerders en verhalen van toen, die
soms verrassend actueel lijken. Om
het jubileumjaar in ere te houden,
wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een boek.
Zoektocht
Maker en oud-medewerker Constantijn Hoffscholte is de archieven ingedoken en gaat 125 jaar kranten uitgeven bundelen in één boekwerk vol
wetenswaardigheden over de krant
zelf en natuurlijk over gebeurtenissen in vroegere jaren. Het zal het
boek ‘dat je pakt’ worden om meer
over Aalsmeer en haar inwoners te
weten te komen. Bij de realisatie kan
Constantijn nog wel enige hulp gebruiken. Hulp in de vorm van oude kranten en artikelen. Van de eerste dertig jaar, vanaf het oprichtingsjaar 1888 tot circa 1920 zijn namelijk
weinig gegevens bewaard gebleven.
Mogelijk zijn er inwoners die, bijvoorbeeld bij het opruimen van de zolder,
op oude Nieuwe Meerbodes stuiten.
De redactie hoort en leest het graag.

sinds
1888

Overigens lijkt het de jarige
krant van Aalsmeer ook leuk
om eens de meningen van lezers te peilen: Wilt u de krant
feliciteren, heeft u iets leuks
meegemaakt naar aanleiding
van een artikel in de krant?
Laat het weten. Voor grappige anekdotes wordt op een
pagina plaats gemaakt.
Telefoon is 0297-341900, mail:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
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