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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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
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Zonnepanelen?

Zoekactie naar
jeugdige surfer
Aalsmeer - Op woensdag 30
december rond half zeven in
de avond kwam bij de politie
en de brandweer een melding
binnen dat een surfer vermist
werd op de Westeinderplassen.
De 12-jarige was gestart bij het
surfeiland. De melding kwam
van de vader van de jongen. De
politie is in een boot met de havenmeester gestapt, de brandweer is uitgevaren en ook de vader zelf is met de boot gaan zoeken. Hij trof zijn zoon uiteindelijk
aan de waterkant aan, hangend
aan zijn plank. Net op tijd, de
jongen zat op 1 graad van coma af. Hij is warm ingepakt door
de ambulancedienst en daarna
direct naar het ziekenhuis vervoerd. De jongen uit Aalsmeer is
inmiddels weer thuis en maakt
het goed. De zoektocht heeft
zo’n twee uur geduurd.

DE

A
JA

Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jeroen Nobel:

‘Handen uit de mouwen
en klaar staan voor elkaar’
Aalsmeer - Gezellig druk was het
gisteravond, woensdag 6 januari,
in de burgerzaal van het gemeentehuis. De jaarlijkse nieuwsjaarsreceptie van de gemeente vond plaats
en naast met elkaar proosten op een
goed en gezond 2016 was er een officieel moment met de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jeroen Nobel. Hij noemde Aalsmeer
een ondernemersgemeente in hart
en nieren. “Aalsmeer is economisch
gezien een motor in de regio. Ik vind
dat we daar in Aalsmeer veel te bescheiden over zijn. We hebben bedrijven van wereldformaat in onze
gemeente. Als gemeente willen we
ondernemers ruimte geven en meewerken aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit voorjaar gaan we
een nieuwe economische agenda
voor Aalsmeer presenteren.” Nobel
blikte ook terug op het afgelopen
jaar. “Ik kwam hier met de opdracht
om de bestuurlijke verhoudingen te
verbeteren. Daar hebben we de afgelopen maanden met elkaar flinke
stappen in gemaakt. We zijn er nog
niet, maar ik zie dat de bereidheid
om samen Aalsmeer goed te besturen aanwezig is. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op de goede weg
zijn.”
Zorg blijven krijgen
De veranderingen in de zorg haalde
Nobel ook aan. “Als college vinden
wij het belangrijk dat mensen, die
echt zorg nodig hebben, zorg blijven krijgen. Nu en in de toekomst.”
Hij gaf verder aan dat het college
alert blijft op behoud van de kwaliteit van de zorg en bepaalde voor-

zieningen. Hij noemde in deze Heliomare. “Ik was onder de indruk.
Dit soort voorzieningen moeten we
in stand houden, anders verschraalt
de zorg en daarmee onze samenleving.” Trots zei de burgemeester te
zijn op de geslaagde Ride for the
Roses dankzij vele enthousiaste vrijwilligers, trots dat De Oude Veiling
en Fort Kudelstaart voor Aalsmeer
behouden blijven en trots dat
Aalsmeer steeds mooier wordt nu
in rap tempo de achterstand in het
groen weggewerkt wordt. “De Oude
Veiling moet weer een ontmoetingsplek worden voor alle Aalsmeerders.
Een huiskamer waar iedereen, ook
mensen met een beperking, terecht
kan voor allerlei sociale en culturele activiteiten.”
Sporthal en grootste bakkerij
Voor sportliefhebbers had Nobel
ook goed nieuws. “Naast nieuwe
voetbalvelden beginnen we dit jaar
met de bouw van een nieuwe sporthal.” En nog meer goed nieuws: Na
jaren van stagnatie gaat er weer
gebouwd worden in Aalsmeer, de
plannen om Nieuw Oosteinde aan
te sluiten op de nieuwe N201 krijgen hun beslag, als het goed gaat,
start dit jaar ook de aanleg van de
Ongestoorde Logistieke Verbinding
voor vrachtverkeer tussen de veiling
en Schiphol en Montea is gestart
met de bouw van een enorm complex op Green Park waar de grootste bakkerij van Europa zich gaat
vestigen.
Complimenten waren er van Nobel
voor de mentaliteit van inwoners.
“Handen uit de mouwen als het om

Opvang vluchtelingen
Nobel had tot slot nog een verrassende mededeling: “Het college
vindt dat we vluchtelingen niet in de
kou mogen laten staan en heeft het
COA - de organisatie die de opvang
regelt - aangeboden om vluchtelingen in Aalsmeer op te vangen. Ook
verschillende Aalsmeerse kerken en
maatschappelijke organisaties hebben op voorhand al hulp aangeboden. Ik ben trots dat Aalsmeer een
sociale gemeenschap is die bereid
is haar verantwoordelijkheid te nemen om mensen in nood te helpen.
Afgelopen week hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met het
COA. Overeenstemming leek binnen handbereik te liggen. We hadden ook al een inloopmiddag voor
omwonenden ingepland op 9 januari. Tot onze teleurstelling heeft
het COA op 4 januari laten weten dat zij de overeenkomst op juridische gronden afwijst. Wij blijven echter open staan voor de opvang van vluchtelingen, mocht het
COA opnieuw met een verzoek komen. Ik begrijp dat de komst van
al die vluchtelingen mensen soms
angstig maakt. Juist daarom moeten we blijven geloven in de waarden die Aalsmeer hebben gevormd
en sterk hebben gemaakt: Handen
uit de mouwen, aanpakken en klaar
staan voor elkaar. Als we dat blijven
doen, kunnen we met vertrouwen
de toekomst tegemoet blijven zien.”

Oud en nieuw vrij rustig
verlopen in Aalsmeer
vraagd naar de woning te gaan vanwege diverse klachten over harde
muziek rond half drie. Na een goed
gesprek werd de muziek zachter gezet en besloten de Boa’s weer te vertrekken. Een feestganger van de ongeveer vijftien bezoekers had echter
geen zin om het feest voort te zetten zonder luide muziek en draaide de volumeknop weer omhoog.
Hij begon zich te bemoeien met de
Boa’s en begon te duwen en te trekken aan de ambtenaren. Er is assistentie gevraagd van de politie. Op
het moment dat de agenten arriveer-

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

vrijwilligerswerk gaat. De gemeenschapszin is enorm. Aalsmeerders
zijn mensen met het hart op de goede plaats.”

Politie en brandweer tevreden!

Aalsmeer - Vrij rustig verlopen is
oud en nieuw in Aalsmeer. Er hebben geen grootschalige incidenten
plaats gevonden. De politie heeft
meerdere meldingen gekregen inzake vernieling en overlast door vuurwerk overdag en in de avond. De
start van 2016 begon na ongeveer
een half uur ietwat rumoerig met enkele vechtpartijtjes op straat en meldingen van geluidsoverlast op feestjes. Een feestje in de Sweelinckstraat
is uitgelopen op de aanhouding
van een 22-jarige man uit Naarden.
Boa’s van de gemeente waren ge-

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

den had de dader zich verstopt in
een kast in de woning. De 22-jarige
man is gevonden, aangehouden en
meegenomen naar het bureau voor
verhoor. Er is proces-verbaal opgemaakt wegens belediging en verzet
bij de aanhouding. Om half drie ‘s
middags de volgende dag is de man
uit Naarden heen gezonden. De politie heeft verder nog een automobilist
van de weg gehaald die teveel alcohol gedronken had. Het rijbewijs van
de bestuurder is ingenomen.
Speelhuisje bestookt
En assistentie is door de politie verleend bij een behoorlijk brandje in
Sconedorp in Kudelstaart. Om half
vijf in de ochtend kwam de melding
dat een groep jongeren een speeltoestel met vuurwerk aan het bestoken was. De brandweer was snel ter
plaatse en heeft het vuur geblust.
Het speelhuis is helaas in vlammen
opgegaan en niet meer bruikbaar.
Omwonenden zijn boos op de, zoals
ze de vandalen noemen: ‘hersenloze figuren’. “Wat is het toch leuk om
een stukje speelgoed voor de kleuters te vernielen. Deze domme elementen begrijpen niet dat de kosten
hiervan uiteindelijk via hun ouders
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Of gratis bij een onderhoudsbeurt
Actie is geldig t/m 31 januari 2016

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile.nl/afspraak

Geen vreugdevuur dit jaar!

Sjouwen met kerstbomen
Aalsmeer - Al het hele weekend
en deze week zijn kinderen her en
der in de gemeente aan het sjouwen met kerstbomen. Er wordt aangebeld bij inwoners voor de kerstboom en natuurlijk worden aan de
weg neergelegde kerstbomen direct op de karren gelaten. Het is
geld verdienen voor deze jongens
en meisjes, want elke boom levert
50 eurocent op.
Dit zakcentje is natuurlijk leuk,
maar vooral maken veel kinderen
er een ‘sport’ van om zoveel mogelijk bomen te verzamelen. En gisteren, woensdag 6 januari, was het dé
dag. In de middag richtte Meerlanden in de diverse wijken inleverpun-

ten in en werden alle brengers uitbetaald. De jongens en meisjes arriveerden met karren vol bomen,
kerstbomen achter de fiets en soms
met een open auto met (o)pa achter het stuur.
Alle bomen gaan versnipperd worden, er komt geen kerstbomenverbranding. De brandweer heeft haar
aangevraagde vergunning uiteindelijk ingetrokken, omdat de kosten
om dit ‘vurige’ evenement met ritjes in de brandweerwagen voor de
jeugd te organiseren de geldkas van
de brandweer te boven gaat. Een
sprankje hoop: Geprobeerd gaat
worden om in 2017 wel een kerstbomenverbranding te houden!

en op hen verhaald gaan worden via
de gemeentelijke belastingen.”
Verder is bij de brandweer gelukkig
nog maar twee keer meer het alarm
afgegaan. Er is uitgerukt naar de Herenweg. Hier bleek een groep bewoners een vreugdevuur aangestoken te hebben. En de brandweer is
in actie gekomen voor een containerbrand aan de Noorddammerweg,

waar ook een reclamebord in vlammen is opgegaan. De politie meldt
een ’normale’ nachtdienst te hebben
gedraaid. De agenten en de brandweerlieden hebben zelfs om klokslag twaalf uur kunnen genieten van
het vuurwerk dat her en der afgestoken werd. Er wordt al met al tevreden
terug gekeken op de oud en nieuw
viering. Een goed begin van 2016!
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ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
10 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u.met Freek
van Balen. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. C. van Atten. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Jeannette Noëlhuis. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Kinderdienst met
mevr. M. Verweij uit Haarlem.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
S. Zijlstra uit Heemstede. Organist: M. Noordam. Om 18.30u.
Meeting Point.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. G. van Meyeren, Utrecht.
Organist: J. v/d Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
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

dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Herman Boon.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.W.
Ploeg uit Asperen en 16.30u.
dienst met ds. S.J. Maliepaard uit
Barneveld.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met M.
van Zoelen. Zondag 9.30u. eucharistieviering met Samuel of
Darek m.m.v. klein koor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Geen dienst
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. kinderkoor. Voorganger:
Samuel.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 19 januari met Hoite Slagter.
Thema: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 11 januari met evang. Kees Goedhart.
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.

Kleurplatenactie politie
via Facebook een succes
Aalsmeer - Voor de kerstdagen
heeft de politie Aalsmeer en Uithoorn een kleurplaatwedstrijd gehouden via Facebook. Ook in de
krant is melding gemaakt van deze actie waarmee jeugdige inwoners onder andere een rondleiding
door het politiebureau kunnen winnen. Tot afgelopen maandag 4 januari konden de kleurplaten ingeleverd worden. De politie is verrast
door het grote aantal ingeleverde

kleurplaten en heeft daarom besloten niet één, maar drie winnaars te
kiezen. Op vrijdag 8 januari gaat een
jury zich buigen over de kleurplaten
en de drie creatiefste kiezen. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de
leeftijd van de deelnemers. De drie
winnaars worden op Facebook vermeld en gaan door de agenten telefonisch benaderd worden om
een afspraak te maken wanneer de
‘prijs’ uitgereikt zal worden.
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DaarOM

Foto: Loes van der Meer

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.

Door Willem nijkerk

Stamppotten op menu in
de Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 15 januari om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan 86. Op het menu staan
Hollandse stamppotten. De kosten
bedragen 4.50 euro per persoon.
Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00
uur.

Het doel van de Open Hof Keuken
is ontmoeting en de maaltijd is voor
iedereen toegankelijk. Opgeven kan
via diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch via het nummer van de diaconie: 06-41700923 tot zondag
10 januari. Schuif ook eens gezellig aan! Alle leeftijden zijn van harte welkom.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Het afgelopen jaar was
in vele opzichten een spannend jaar
voor zowel de politiek, het milieu,
de vluchtelingen, de verschillende aanbestedingen, het voorzitterschap van de Wmo-raad, maar ook
het overgangsjaar waarin de ‘oude’ Wmo van transitie naar transformatie ging, plannen van de Wmoraad om te komen tot een Participatieraad Sociaal Domein in 2016.
Ook dit jaar zal de Wmo-raad zich
wederom met enthousiasme inzetten om nieuwe structuren, nieuwe perspectieven vorm te geven
en gevraagd en ongevraagd advies
te geven. De Wmo-raad vergadert
ook in 2016 iedere tweede woensdag van de maand in het gemeentehuis. De eerstvolgende vergade-

ring is op woensdag 13 januari om
15.00 uur. Vanaf 14.30 uur bestaat
weer de mogelijkheid om leden van
de WMO-raad deelgenoot te maken
van uw ervaringen met de Wmo. De
Wmo-raad handelt geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van
hulp af, maar kan wel een luisterend
oor bieden met als doel het optimaliseren van het Sociaal Loket en
de Wmo voorzieningen/diensten. In
voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de WMO-raad zo nodig anoniem besproken worden met
het Sociaal Loket of desbetreffende
beleidsambtenaren. Zie voor agenda en verslagen de website van de
Wmo-raad: www.wmoraadaalsmeer.
nl.

8000 Euro voor Diabetes
Fonds na collecteweek
Aalsmeer - De jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds, heeft
in 2015 in Aalsmeer en Kudelstaart
7996,87 euro opgeleverd. Vele trouwe vrijwilligers gingen in de eerste
week van november in Aalsmeer en
Kudelstaart op pad. Het opgehaalde
geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen en te genezen. “Bedankt Aalsmeer en Kudelstaart. Wij zijn heel blij met de
bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet. Mede dankzij de collecteweek kunnen wij belangrijk onderzoek naar de genezing van diabetes
voortzetten”, zegt Hanneke Dessing,
directeur van het Diabetes Fonds.
Gevolgen van diabetes
Onderzoek
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders
hebben diabetes. Iedereen kan het
krijgen, en iedere week komen er in
ons land 1000 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook
vaak tot andere ziekten of klachten.
Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren
en voeten. Dankzij onderzoek is al
veel bereikt waardoor mensen met
diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout
van het afweersysteem. Ook is er nu
bijvoorbeeld betere begeleiding van
mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor
voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich hiervoor in en betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes. Inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart die
geen collectant aan de deur hebben
gehad, kunnen alsnog geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000
0057 66 ten name van het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer

Vredes-Inn:
‘Wij zijn hier’
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 7
januari, komt de Vredes-Inn samen
om stil te staan bij wereldproblemen, kaarsjes te branden en te praten. Iedere eerste donderdag van de
maand komt de groep om 19.00 uur
bijeen om te praten over de wereld,
over vrede en over onze betrokkenheid. Deze avond gaat over ‘Wij zijn
hier’, een collectief dat opkomt voor
de mensenrechten van de vluchtelingen in Nederland. Wil je meer weten over deze avond? Mail dan naar
franka@dgaalsmeer.nl. Je bent ook
welkom bij de Doopsgezinde Gemeente aan Zijdstraat 55.

informatie: 033–4622055 of kijk op
www.diabetesfonds.nl.
Tekort aan wijkhoofden
In diverse wijken kon in 2015 helaas niet gecollecteerd worden. Veel
wijkhoofden zijn gestopt en Nancy van Oorde heeft geen opvolging
kunnen vinden. Vijftien wijken hebben gelukkig wel wijkhoofden, maar
tien wijken helaas niet. Vacant zijn:
De Stommeer, de wijk waar Kas,
Schoorsteen, enz. zich bevinden,
in Aalsmeer-Oost de Vlinderwijk,
Hornweg, Aalsmeerderweg, Oosteinderweg, de wijk rondom de Julianalaan, Willem Alexanderstraat
en één wijk in Kudelstaart. Hierdoor is de collecte-opbrengst helaas gedaald van ruim 12.000 euro
in 2014 naar 8.000 euro in 2015. Kudelstaart deed het goed en bleef bijna gelijk, maar Aalsmeer daalde helaas ruim 4.000 euro. Dus, nieuwe
wijkhoofden zijn meer dan welkom!
Graag aanmelden of informatie opvragen bij Nancy van Oorde via 0653442022.

Meeting Point
over ‘youtube’
Aalsmeer - Zondag 10 januari is er
weer een Meeting Point, de eerste
van het nieuwe jaar! René Spaargaren verzorgt de dienst en het
wordt een hele bijzondere ‘youtube’
dienst. De hele dienst gaat over dit
fenomeen op internet. De dienst begint zoals altijd om 18.30 uur in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Komt
allen!

Thema-middag
‘Een open boek’
Aalsmeer - Donderdag 14 januari is Ernie Wesselius te gast bij de
OVAK. Hij verzorgt deze middag
een lezing met als thema: ‘Een open
boek’. Wesselius is voormalig eigenaar van het Aalsmeers Boekhuis,
maar ook bekend als voorleesopa,
weekafsluiter in verschillende zorginstellingen en actief binnen Dor-

In deze tweewekelijkse column van
mr. Willem Nijkerk geeft het openbaar
ministerie (OM) in Amsterdam een
kijkje in de keuken van het OM. Willem
Nijkerk is officier van justitie, hij geeft
leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Wat doet het OM in Aalsmeer?
Of u nu door de Nu.nl-app
scrollt, de krant openslaat, of
naar het journaal kijkt: dagelijks ziet u nieuws voorbij komen waarbij het Openbaar Ministerie betrokken is. Het gaat
dan vaak om spraakmakende
strafzaken, waarin een persofficier uitleg geeft over het verloop van de zaak en de strafeis.
Veel van deze zaken spelen zich
af in Amsterdam, zoals het Passage-proces en de liquidaties
in de Staatsliedenbuurt. In deze procedures geeft het Arrondissementsparket Amsterdam
- ‘het OM van Amsterdam’ – leiding aan de opsporing en is het
verantwoordelijk voor de vervolging van verdachten.
Dat de grote zaken in Amsterdam op veel landelijke mediaaandacht kunnen rekenen, is
niet onbegrijpelijk. Maar dat betekent nog niet dat het Arrondissementsparket Amsterdam
zich alleen maar richt op de
hoofdstad. De directe regio van
Amsterdam - zoals Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen
en Ouder-Amstel - speelt een
net zo belangrijke rol bij onze
werkzaamheden.
Maar wat doet het OM nu precies
in Aalsmeer? Omdat ons takenpakket in uw regio erg divers is,
kan ik daar geen kort en bondig antwoord op geven. Om u

Literaire avond
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 13 januari
van 9.30 tot 10.30 uur is er weer een
peuterinstuif in de Oost-Inn. Samen
een uurtje spelen, zingen en plezier
maken. Alle peuters zijn met hun
ouder(s) welkom. Inwoners kunnen deze ochtend van 9.30 tot 11.30
uur ook even binnen lopen voor een
kopje koffie of thee voor een praatje
en wat gezelligheid. ’s Avonds wordt
van 19.45 tot 21.30 uur een literaire avond gehouden. Het boek ‘Gouden jaren’ van Annegreet van Bergen wordt besproken. ‘Gouden jaren’ is een fascinerend portret van
de ontwikkelingen in Nederland
sinds de Tweede Wereldoorlog die
ons leven op alle fronten heeft veranderd. Het laat zien hoe compleet
anders ons leven er een halve eeuw
geleden uitzag Tijdens het lezen ervaar je hoe leuk het is om dingen te
lezen die je vergeten was. Een interessante en vermakelijke manier om
wat meer te weten te komen over
het dagelijks leven van onze ouders
en grootouders. De Oost-Inn is te
vinden in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 10 januari is er de maandelijkse Inloop
in de Zijdstraat 55 (Doopsgezinde Kerk) voor 65+ers van 15.00 tot
16.30 uur. Het thema voor de Inloop is deze keer ‘Dat klinkt als muziek in mijn oren’. Een bijzondere middag waar genoten kan worden van de Aalsmeerse Harmonie,
die in de kerkzaal haar jaarlijkse
concert geeft. Voor de liefhebbers
staat er ook een spelletje klaar. De
inloop start met een kopje koffie of
thee en de ontmoeting met elkaar.
Steeds vaker weten mensen de weg
naar de ‘Inloop’ te vinden. Alle 65
plussers uit Aalsmeer en omgeving
zijn welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd.
Voor vragen: Ellen van Houten: 0614144344 (ouderenpastor).
cas. De thema-middag wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomp-laan en begint om
14.00 uur.

toch een kleine indruk te geven,
noem ik een aantal voorbeelden: zo neemt het OM deel aan
de ‘regiodriehoek’, een overleg
met de politie en burgemeester
van Aalsmeer waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het nemen van extra
maatregelen tijdens de donkere
wintermaanden, maar ook over
de inhuur van parkeerwachters.
Daarnaast denkt het OM bij de
voorbereiding van grote evenementen (zoals de jaarwisseling)
mee over de mogelijke risico’s
en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat een vervelende
situatie niet uit de hand loopt.
Verder spreken we met de gemeente en politie over de aanpak van verwarde en overlastgevende personen en proberen
we het aantal plegers van high
impact crimes - zoals woninginbraken, overvallen en straatroven - terug te dringen met de
Top600-aanpak. En dan hebben
het nog niet eens gehad over
onze hierboven genoemde core-business, namelijk opsporing en vervolging.
Kort gezegd: er is een hoop te
vertellen. In deze column geef ik
u elke twee weken een kijkje in
de keuken van het OM, waarbij
ik steeds het accent leg op hoe
het OM actief is in uw eigen gemeente.
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Film op de dinsdagmiddag

AGENDA

‘Holland, Natuur in Delta’
voor senioren in bioscoop
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk worden ook in 2016 de speciale middag-filmvoorstellingen voor senioren voortgezet in de bioscoop in
Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleefkade. Het nieuwe filmjaar start op
dinsdag 12 januari met een bijzondere Nederlandse film: ‘Holland Natuur in de Delta’. Dit is de nieuwste natuurdocumentaire van de makers van De Nieuwe Wildernis en
het tweede deel in een beoogde trilogie natuurfilms over de Nederlandse flora en vooral fauna. Waar
de focus van De Nieuwe Wilder-

nis nog alleen lag op het natuurgebied de Oostvaardersplassen, is die
in Holland: Natuur in de Delta uitgebreid naar natuurgebieden in het
hele land en hun inwoners, van bevers in de Biesbosch die dammen
bouwen tot stekelbaarsjes die langs
de Deltawerken hun weg moeten vinden naar de zee. De film begint om 13.30 uur. Verzamelen vanaf
13.15 uur in de hal van bij de theaterzaal. De kosten zijn 6,50 euro, inclusief de mogelijkheid tot napraten
onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker koekje.

Vrijdagavond in Bacchus

Nieuwjaarsborrel met TBF
Aalsmeer - Traditiegetrouw begint de eerste Bacchus avond in het
nieuwe jaar met een optreden van
een band. Stiekem is afgelopen zaterdag al begonnen met een jazz
concert, maar voor het grote publiek start het culturele café vrijdag
8 januari met de band Taek Blank &
Frank. TBF is Dampende blues, classic rock tunes en oude soulklassiekers uitgevoerd door drie doorgewinterde muzikanten. Zij vormen al
jaren de huisband voor de maandelijkse jamsessies in café de Bak-

kersdochter in Sneek. Dit samenspelen beviel zo goed dat ze besloten om als echte band door te gaan.
De mannen staan garant voor een
swingende avond met hun uitgekiende repertoire van oude klassiekers en recenter werk.
TBF bestaat uit: Rob Taekema op
zang en bas, Johannes Blanksma
op drums en Herman Frank op gitaar. Bacchus in de Gerberastraat is
open vrijdag 8 januari vanaf 21.00
uur. Aanvang concert: 21.45 uur.
Toegang: Uw Gift.

Zaterdagavond livemuziek

Optreden ‘Little Boogie
Boy Band’ in Joppe
Aalsmeer - Zaterdagavond 9 januari verzorgt Hein ‘Little Boogie Boy’
Meijer een optreden in café Joppe. Eigenlijk hoeft deze Kudelstaartse rasartiest geen introductie, maar
voor de blues-leken: De Little Boogie Boy Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland
van de Chicago-blues. De kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer
worden in blueskringen hoog aangeschreven. Gezegend met een hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Little Boogie Boy steeds meer mensen
voor zijn muziek te winnen. Hij leeft
voor de blues en dat verklaart ook
zijn vele reizen naar Chicago. Op
19-jarige leeftijd speelde hij daar al
met grootheden, zoals Magic Slim,
J.W. Williams en John Primer. Jong
als hij destijds was gaf deze laatste

hem de bijnaam Little Boogie Boy.
Een treffende artiestennaam die hij
dankbaar aan z’n band koppelde.
Hein speelt in Joppe met Jan den
Boer op basgitaar en zang en Bert
Fonderie op drums en zang.
Het optreden in het café in de Weteringstraat begint rond 21.00 uur en
de toegang is zoals altijd gratis!

Western 'Cort'
€ 220,AAnbieding:

Akoestische gitaarversterkers 'Stagg'
vanaf € 90,30

aan de hoorns met het Hornfestival,
waarin zij worden begeleid door het
orkest. Uiteraard staat er ook een
polka op het programma. Een heel
ander stuk is de Leroy Anderson Selectie, waarin verschillende stukken
van deze Amerikaanse componist
en dirigent klinken. Het bekendste
van hem is The Typewriter, waarin hij het ritme van de typemachine heeft verwerkt. Deze lichte muziek past prima bij het Nieuwjaarsconcert. Natuurlijk wordt het concert op passende wijze afgesloten,
waarbij het publiek naar hartenlust
mag meeklappen. Het Nieuwjaarsconcert in de Doopsgezinde Kerk
begint om 15.00 uur en de toegang
is gratis. Na afloop is er de gelegenheid om wat te blijven drinken in de
kerkzaal. Meer informatie over de
harmonie en haar activiteiten vindt
u op: www.aalsmeersharmonie.nl

Cabaret ‘Grenzeloos’ met
Omar Ahaddaf in Bacchus
Aalsmeer - ‘Grenzeloos’ is de titel
van de cabaretvoorstelling die Omar
Ahaddaf zaterdag 9 januari verzorgt
bij KCA in cultureel café Bacchus.
Op zoek naar zichzelf, belandde Omar in Nederland als illegaal.
Omar wilde graag op de planken
staan en samen met zijn vader had
hij de droom om allochtoon te worden. Nadat Omar kort op televisie verscheen in Marokko wilde hij
graag naar de theateracademie in
Parijs. Toen dit plan mislukte is hij
doorgereisd naar Nederland, het
land van tolerantie en vrijheid. Grenzeloos is een persoonlijke voorstelling waar vertelkunst, stand-up, muziek en theater samenkomen. Grenzeloos is kunnen dromen, uit de box
denken, de kunst van het relativeren
en durven kijken vanuit andere perspectieven. Uiteindelijk zijn de dromen van vader en zoon vervult. Kom

maar eens binnenshuis kijken.
Deze zeer eigentijdse cabaretvoorstelling, die de huidige problematiek
zo dichtbij brengt, begint zaterdag 9
januari om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Zaal
open vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn te
reserveren via www.cafebacchus.nl
en kosten 12 euro per stuk.

Dé vioolspecialist

Koopje:

Bas 'Challenge'
(rood) € 175,tip:

Mondharmonica
voor kinderen
(div. kleuren) € 5,50

Inschrijven nu mogelijk!

Popprijs Amstelland 2016
grootse finale vinden er voorrondes
plaats in N201 Aalsmeer. Per voorronde wordt één band door de jury
gekozen die door mag naar de grote finale die zal plaatsvinden in mei
in P60 Amstelveen. Wil jij met jouw
band meedoen en kans maken op
fantastische prijzen? Schrijf je dan
vóór 17 februari in op www.p60.nl/
popprijs! Op de website tevens meer
informatie.

Oude Meer - Op zondag 10 januari
wil The Shack de muziekliefhebber
graag voorstellen aan de band Donnerwetter! Hier in het Westen wellicht nog niet zo bekend, maar een
band waar het Oosten van het land
enorm trots op is. Een band die inmiddels twee ijzersterke cd’s heeft
afgeleverd en vorig jaar september het wereldrecord live-optredens
heeft verbeterd met 11 optredens
in 11 plaatsen in 24 uur, met afsluitend een live-optreden bij 3FM!
Donnerwetter heeft hiermee een visitekaartje afgegeven om u tegen
te zeggen. Donnerwetter maakt alternatieve singer-songwriter rock,
waarbij een voorliefde voor artiesten
als Tom Waits en Frank Zappa duidelijk hoorbaar is. Alternatieve veelkleuren rock. Diversiteit is de kracht
van deze band, met inventieve en
spannende gitaarlijnen, gevleugelde toetsen, rete strakke drumpartijen en knappe twists. Ook is er veel
ruimte voor de vocalen en deze spelen een belangrijke rol in de muziek
van Donnerwetter. Frontman gitaargigant, stemkunstenaar en talentvolle (tekst)schrijver Rocco Ostermann heeft een lange staat van
dienst in verschillende succesvolle
bands uit de Achterhoek. Ook stond
hij in 1993 al op Pinkpop en in hetzelfde jaar werd hij verkozen tot de

Films
Dinsdag 12 januari:
* Filmmiddag senioren ‘Holland, natuur in Delta’ in Bioscoop Aalsmeer,
Van Cleeffkade 15 vanaf 13.30u.
Tot en met 14 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden
in Bioscoop Aalsmeer: Snoopy en
Charlie Brown, Fashion Chicks, Bon
Bini Holland en Spectre. 20 Januari:
Ladies Night.
Zondag 17 januari:
* Nostalgische filmmiddag in Historische Tuin vanaf 14.30u.
Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schiphol met schilderijen, sculpturen en
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14 en 17u.
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Zaterdag 9 januari:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
9 en 10 januari:
* Schilderijen, beelden en foto’s in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartsweg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Tentoonstelling leerlingen Dirk Annokkee in Amstelveen, Van Weerden Poellaan. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u.
Vanaf 13 januari:
* Expositie fotografe Tiny Nijssen in
gemeentehuis. Opening woensdag
om 20u. met rondleiding. Tot april.
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Diversen
Donderdag 7 januari:
* Kaartmiddag ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Vredes-Inn bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat vanaf 19u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 8 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in de
Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 16.30u.
* Nieuwjaarsborrel in Bacchus, Gerberastraat met optreden Taek, Blank
en Frank vanaf 21u.
* Kaartavond bij FC Aalsmeer in kantine, Beethovenlaan vanaf 20.15u.
Zaterdag 9 januari:
* Open dag bij de Werkschuit in
Stommeerkwartier, Baccarastraat
van 13 tot 16u.
Zondag 10 januari:
* Puzzelrit (vertrek 9.30-11u.) en
nieuwjaarsreceptie vanaf 16u. RKDES. Kantine Wim Kandreef.
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in clubgebouw SCW, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
* Watertoren open van 13 tot 17u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat van 15 tot
16.30u.
Maandag 11 januari:
* Speelavond Allen Weerbaar in Het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 12 januari:
* Speelavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 13 januari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan 66 van 9.30
tot 11.30u. met peuterinstuif en literaire avond 19.45 tot 21.30u.
* Kaartmiddag ouderen in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Baanloop (1, 3, 5 km) bij Atletiekvereniging in Sportlaan 43a v/a 20u.
Donderdag 14 januari:
* Thema-middag OVAK ‘Een open
boek’ in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 14u.
* Borrel Aalsmeer in resto FloraHolland, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Lezing ‘Botanische reis door Oezbekistan’ bij KMTP Groei & Bloei in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Vrijdag 15 januari:
* Open Hof keuken in ‘t Baken,
Sportlaan van 18 tot 20u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA in Wellant, Linnaeuslaan 2 van 16 tot 19u.
* Vergadering en films IJsclub Aalsmeer Oost in Centennial, Oosteinderweg 243 vanaf 20u.
Vergaderingen
Dinsdag 12 januari:
* Gezamenlijke commissievergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Onderwerp: Woonagenda.
Woensdag 13 januari:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 15u.

Laatste week expositie
‘huizen’ Reint Baarda

Donnerwetter in The Shack

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

Aalsmeer - De Popprijs Amstelland 2016 komt er weer aan! Elk jaar
wordt vanuit Poppodium P60 Amstelveen en N201 Aalsmeer de Popprijs van Amstelland georganiseerd.
Deze bandcompetitie geeft talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en de Meerlanden de kans
om hun talent te showen. De deelnemende bands maken kans op
grootse prijzen! Voorafgaand aan de

Aalsmeer - Traditiegetrouw begint Aalsmeers Harmonie het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsconcert.
Dit jaar is het een concert geheel
in Weense stijl en dat betekent veel
muziek van de familie Strauss. Op
zondag 10 januari is iedereen van
harte welkom om op muzikale wijze het nieuwe jaar in te luiden in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.
Aalsmeers Harmonie, onder leiding
van Maron Teerds, opent het concert met de Tik-Tak Schnell polka van Johann Strauss. Dan zit de
Weense sfeer er meteen goed in.
Verderop in het programma staat
het Kaiser-Walzer, wederom van Johann Strauss. De wals begint met
een rustige mars, voordat het thema van de eerste wals klinkt. De Kaiser-Walzer bestaat uit vier walsen
en een coda waarin de vier thema’s
terugkomen. Daarna is het de beurt

Alternatieve veelkleuren rock zondag

STAGE
MUSIC SHOP
Nieuw:

Zondag concert Aalsmeers
Harmonie in Weense stijl

Muziek/Cabaret
Zaterdag 9 januari:
* Blues gitarist en zanger Hein Meijer in café Joppe, Weteringstraat
vanaf 21u.
* Grenzeloos cabaret door Omar
Ahaddaf in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zondag 10 januari:
* Sven Ratzke bij Bob & Gon in
The Club in Studio’s Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Uitverkocht!
* Sing-Inn met Sonority in Welkom
Thuis, Stommeerweg vanaf 15u.
* Nieuwjaarsconcert Aalsmeers
Harmonie in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 15u.
* KCA klassiek met pianoconcert
Erwin Rommer in Oud Katholieke
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Band Donnerwetter in The Shack
in Oude Meer vanaf 16u.

• Nieuwe Meerbode

beste gitarist van Nederland. Samen
met kwaliteitsmuzikanten (bas)toetsentovenaar Matthijs Stronks, technisch begaafde drummer Mike Visser (in The Shack bekend van The
Doors tribute) én gitarist en vocalist
Wout Kemkens, die met zijn spel en
stem het ideale gitaren- en vocalenduo met Rocco vormt en die elkaar
hoorbaar aanvoelen en inspireren, is
Donnerwetter een band waarin alles op z’n plek valt en een aanwinst
voor de Nederlandse rockmuziek.
Kortom, een meer dan prettig vooruitzicht om deze band te gaan zien
en horen op het podium van The
Shack! En dat er op 10 januari ook
nog eens belangrijke festivalbookers komen kijken naar deze band,
zegt genoeg!
Young Bee
Ook noteren: Op zondag 17 januari optreden Young Bee, twee oudgedienden: Phil Bee en Giant Prince samen met twee de twee youngbloods Tom Renet (14 jaar) en Lode
Dragstra (13 jaar) in een sensationele volwaardige band!
The Shack is zondagmiddag 10 januari open vanaf 15.00 uur en aanvang van Donnerwetter is om 16.00
uur, entree 5 euro. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Aalsmeer - Nog tot en met zaterdag 16 januari is de foto-expositie van Reint Baarda te bewonderen bij Makelaar Eveleens aan de
Punterstraat. Een absolute aanrader voor liefhebbers van Aalsmeer
en/of architectuur. Op onnavolgbare wijze weet Reint van ieder pandje een kunstwerkje te maken. Vele Aalsmeerse panden zijn inmiddels op de foto gezet en door Baarda bewerkt. Wat de huisjes zo uniek
maakt is dat jij ze ontdoet van alles

wat zich in de omgeving bevindt, bomen, struiken, auto’s, lantaarnpalen,
etc. Hierdoor komt het pand met zijn
bijzondere lijnen en bijzondere kenmerken volledig tot zijn recht. Speciaal voor de expositie is er een poster samengesteld met 48 bijzondere Aalsmeerse pandjes. De collectie
is echter nog steeds aan het groeien
en is te bewonderen op reintbaarda.
exto.nl. Het kantoor is dagelijks geopend tussen negen en vijf uur, op
zaterdag van half tien tot half twee.

Sculptuur Sjoerd Buisman
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
staat een prachtige sculptuur van
Sjoerd Buisman (1948, Gorinchem).
Het is een brons van 1990 uit een
oplage van acht. Veel van de beelden van Sjoerd Buisman hebben de
titel Phyllotaxis mee gekregen. De
term phyllotaxis komt van het Griekse woord phyllo, hetgeen blad betekent en taxis dat staat voor ordening
of rangschikking. Beeldend kunstenaar Sjoerd Buisman heeft de phyllotaxis als zijn inspiratiebron gekozen. Hij is gefascineerd door de
groeiprocessen van planten en bomen en bestudeert de wetmatigheden van die processen. Een fascinatie die begint in zijn jeugd waar
hij de natuur ontdekte in het rivierengebied van Gorinchem. Hij heeft
veel tekeningen en foto’s gemaakt
om groeiprocessen vast te leggen. Zijn beelden maakt hij in papier, hout, brons, staal, beton en bitumen. Daarnaast heeft Sjoerd Buisman groeiwerken gemaakt waarin hij probeert om de natuur te ma-

nipuleren en natuurkrachten te bedwingen. Hij dwingt het levende
materiaal in een bepaalde richting
om het zo tot kunstwerk te maken.
Het werk van Buisman is te zien tot
en met 17 januari in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Iedere donderdag tot en met zondag open van
14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
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Vierde editie Salon de Musique

Uitreiking laatste prijzen op
nieuwjaarsreceptie SPIE

Unieke combinatie harp en
bandoneon in Lion’s concert
Aalsmeer - Na het succes van de
eerdere edities van ‘Salon de Musique’ in de afgelopen drie jaar organiseert de Lionsclub Aalsmeer
wederom zo’n opmerkelijk muzikaal
gebeuren en wel op zondag 31 januari. Dit keer treden op het Noorse duo Julie & Andreas. Zij zijn broer
en zus. Julie speelt harp en Andreas de bandoneon. De unieke combinatie van deze twee speciale instrumenten - waarmee het duo een
werkelijk betoverende en lyrische
atmosfeer creëert - maakt dit mini concert beslist tot een aantrekkelijke en boeiende belevenis! Julie & Andreas hebben inmiddels al
een behoorlijke internationale ervaring opgebouwd, niet alleen in Nederland maar ook in Scandinavië
en Argentinië, het land van de bandoneon. Zij zullen een programma
brengen met een aantal Argentijnse
tango’s, maar ook eigen hartverwarmende composities geïnspireerd op
Noorse, Ierse en Argentijnse volksmuziek.

le locatie, namelijk in de salon van
een goede bekende van de Lionsclub thuis in Kudelstaart.
Er is plaats voor ongeveer 40 personen. Het belooft weer een unieke middag te worden - in een intieme en bijzondere sfeer - die muziekliefhebbers niet zullen willen
missen. Het programma op zondag
31 januari ziet er als volgt uit: 15.30
uur ontvangst, 16.00 uur start programma, eindtijd rond 18.00 uur.
De kosten zijn 27,50 euro per persoon inclusief koffie of thee, hapjes
en drankjes. Toegangskaarten zijn
te verkrijgen via Quinten Bunschoten 06-52078646 of q.bunschoten@
xs4all.nl.
Let op, het aantal toegangskaarten
is beperkt, dus aarzel niet om snel
contact op te nemen als u verzekerd
wilt zijn van een plaats.

Huiskamerconcerten Rozenholm
Met de opbrengst van deze vierde
‘Salon de Musique’ organiseert de
Lionsclub Aalsmeer samen met de
‘Stichting de Vrolijke Noot’ huiskamerconcerten voor ouderen met dementie in Verpleeghuis Rozenholm.
Vanwege de kleinschaligheid en het
directe contact met de muzikanten werd een eerder concert al heel
erg gewaardeerd door de bewoners.
Om er daadwerkelijk een echte ‘Salon de Musique’ van te maken zal
deze plaats vinden op een specia-

Woensdag 13 januari opening

Expositie fotografe Tiny
Nijssen in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanaf woensdag 13 januari tot medio april exposeert fotografe Tiny Nijssen in het gemeentehuis. Tiny Nijssen maakt geënsceneerde portretten in de breedste zin
van het woord. De officiële opening
van deze expositie met rondleiding
is op woensdag 13 januari om 20.00
uur in het gemeentehuis. Iedereen
is van harte uitgenodigd om bij deze opening (met drankje en hapje)
aanwezig te zijn. Wel een vriendelijk verzoek om u van te voren voor
deze (gratis) opening/rondleiding
aan te melden. Dit kan digitaal via:
hfkoppeschaar@gmail.com of mobiel via 06-36560123. De opening
wordt verricht door Chris Treffers,
mentor en goede vriend van Tiny.
Tijdens de opening geeft Philemon
Mukaro - een internationaal bekend
staand Butho danser en componist
- een performance van deze bijzondere dansvorm. Tiny heeft vaak foto’s gemaakt van buthodansers en
deze foto zijn ook te bewonderen op
de tentoonstelling. De foto-expositie van Tiny Nijssen is de eerste die
wordt georganiseerd door de nieuwe curator Ingrid Koppeschaar. Ingrid is de opvolgster van Janna van
Zon, die de voorgaande periode van
twee jaar, curator is geweest.
Tiny Nijssen heeft eerder geëxposeerd in het Huiskamermuseum aan
de Van Cleeffkade en zij heeft meegedaan aan de fotowedstrijd die ter
gelegenheid van de kunst- en atelierroute werd georganiseerd. Tiny
Nijssen maakt geënsceneerde vaak opzienbarende portretten - in
de breedste zin van het woord. Haar

foto’s roepen bij de toeschouwer
wisselende emoties op, variërend
van bewondering tot verbijstering,
maar laten niemand onberoerd. Tijdens de fotoshoots ontstaat er een
bijzondere wisselwerking tussen fotograaf en model, hetgeen resulteert in spectaculaire foto’s. Opmerkelijk detail is dat zij ook de visagie en kleding van de modellen voor
haar rekening neemt.
Op de expositie is onder andere
een reeks portretten van een Butho danser te zien. Butho is een Japanse, tranceachtige, naar binnen
gerichte dansvorm die geen regels
kent en vaststaande patronen. De
dans drukt ontmoediging, wanhoop
of vertwijfeling uit en kenmerkt zich
door verkrampte, sidderende bewegingen. Typerend voor de dansers
zijn de wit geschminkte gezichten.

Niels en Joost schitteren
als Simon & Garfunkel
Aalsmeer - Zaterdag 2 januari,
nieuwjaarsreceptie in De Oude Veiling, met als toetje een optreden van
Niels van der Gulik, Joost Botman
en Bert Schipper. Wat een goed begin van 2016! Niels terug van weggeweest. Hoeveel fantastische zondagmiddagen bezorgde hij zijn fans,
maar opeens was het genoeg. Niels
ging antropologie studeren nam een
baantje omdat de schoorsteen toch
ook moet roken en broedde op een
nieuw programma. Want het podium vaarwel zeggen was geen optie. Twaalf jaar geleden ontmoette hij Joost Botman, zij traden zo nu
en dan samen op (ook in De Oude Veiling). De vriendschap bekoelde echter en plannen van ooit ebden weg. Maar sinds een jaar zijn
zij bezig met het opzetten van een
programma over het duo Simon and
Garfunkel. En nu was er dan in De
Oude Veiling hun tweede optreden.
Hoe Joost en Niels het gezamenlijke
leven van de muzikale vrienden op
het toneel brengen is ontroerend en
geestig. Het enthousiasme van Niels
en de onderkoelde humor van Joost
doet denken aan cabaret van een
hoog niveau en zou zeker niet misstaan in grotere zalen. Het publiek
wordt een kijkje achter de schermen
van het beroemde duo gegund dat
zo waarheidsgetrouw overkomt dat
je je de vriendschap, de onderlinge ruzies, de jaloezie, de verwijdering en toch weer samenkomen als
het ware zelf ondergaat. Hoe ook

Simon and Garfunkel - voor zij beroemd werden en bejubeld door gillende meisjes - in zaaltjes zongen
waar negen mensen zaten. Gillende meisjes wachtten Niels en Joost
niet, maar wel een dankbaar en iets
ouder publiek dat meedeinde op de
gezongen teksten en bij de bekende nummers een tevreden ‘jaaahhh”
verzuchtte. Natuurlijk ontbrak het
heerlijke nummer ‘Mrs. Robinson’
niet. En hoewel de zaal de tekst van
buiten kent, waren het de stemmen
van Niels en Joost die het publiek
tot een nederig zwijgen dwongen.
Er werd met stille aandacht geluisterd. Niels bewees zijn zangkwaliteit
nog eens extra met de song ‘Bridge
over troubled water’. Naarmate de
avond vorderde werd het applaus
harder, spontaner en werd er zelfs
achter in de zaal met de heupen gezwaaid. De geluidsweergave was
perfect geregeld door Emanuel van
der Ven, zijn precisie betaalde zich
uit in een evenwichtig overal goed
overkomend geluid, nergens te hard
of te zacht. Ook Bert Schipper (percussie) schitterde met een solo en
zijn begeleiding was van een toevoegde waarde.
Met de woorden: “Vriendschap is elkaar missen en elkaar ook iets gunnen”, werd na een aantal toegiften
“Je moet het publiek wel tevreden
houden” een mooie avond afgesloten en als vanouds werd er beneden
aan de bar nog lang nagepraat.
Janna van Zon

Zondag in Oud Katholieke kerk

de schilders en sommigen halen inspiratie uit hun eigen fantasie. De
resultaten zijn heel verrassend. De
tentoonstelling wordt op zaterdag
om 15.00 uur officieel geopend. Er
is koffie, snert of een drankje aan de
bar verkrijgbaar. De openingstijden
zijn zaterdag 9 en zondag 10 januari van 12.00 tot 17.00 uur.

reiking. Maar de uitreikceremonie
wordt vrijdag 8 januari met veel plezier herhaalt voor dit team. En dan is
er nog de mooiste, leukste en gezelligste prijs. Het etentje met het bestuur. Alle teams moesten een slogan bedenken en deze inleveren
bij de post de Zotte Wilg. De top 5
in willekeurige volgorde: ‘Een pot
nat’, ‘Team Bubbels’, ‘Beurtskippers’,
‘De meiden van Staal’ en ‘De Legale Beppies’. De foto’s van alle slogans staan op de facebook pagina van de pramenrace. De winnaar
maakt SPIE tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend. SPIE ziet iedere pramenracer en liefhebber van dit feest
op het water graag vrijdag 8 januari vanaf 16.30 uur in de Zotte Wilg.
Spie raadt iedereen wel aan om met
de fiets, brommer of boot te komen.

Sing-Inn met ‘Sonority’
Aalsmeer - Zondagmiddag 10 januari zingt popkoor Sonority in restaurant Welkom Thuis. Voor de derde keer vindt deze Sing-Inn plaats
op één van de eerste zondagen van
het jaar. Deze keer wordt het jubileumjaar - het koor bestond afgelopen jaar 25 jaar - afgesloten. Het
startschot voor dit feestelijke jaar
werd vorig jaar op dezelfde locatie
gegeven. Het jubileumjaar is groots
gevierd met onder andere twee op-

tredens. Ook wil het koor proosten op het nieuwe jaar en uiteraard
zal muziek en zang niet ontbreken
deze middag. Yorinda verzorgt een
gastoptreden en Sonority zal diverse nummers ten gehore brengen.
Locatie is restaurant Welkom Thuis
aan de Stommeerweg 91, de aanvang is 15.00 uur en de toegang is
gratis. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op
www.sonority.nl

Nostalgische filmmiddag
in de Historische Tuin
Aalsmeer - De komende maanden zullen er in de Historische Tuin
in samenwerking met Het Tuinhuis een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd op zondagmiddag met elke keer een ander thema.
De eerste in 2016 gaat plaatsvinden
op zondagmiddag 17 januari in de
veilingzaal van de Historische Tuin.
Er zal dan een selectie vertoond
worden van leuke oude films over
Aalsmeer en de tuinbouw in de vorige eeuw. Vanaf 14.30 staat de koffie

of thee klaar. Na de filmvertoning,
die om 15.00 begint, kan genoten
worden van een heerlijk ‘aangeklede’ kop erwtensoep. De toegangsprijs inclusief koffie/thee en erwtensoep bedraagt 10 euro. Aanmelden
kan tot uiterlijk 15 januari via telefoon 0297-322562 of via mail: info@
historischetuinaalsmeer.nl. Al met al
belooft het een gezellige middag te
worden en hopelijk het begin van
een zondagmiddag traditie in de
Historische Tuin.

KCA: Concert pianotalent
Erwin Rommer Weerstra
Aalsmeer - Zondag 10 januari trakteert KCA piano minnend publiek
op een verrukkelijk concert. Erwin
Rommer Weerstra begon op 3 jarige leeftijd piano te spelen. Hij was
7 jaar toen hij werd toegelaten tot
de afdeling jong talent van het Koninklijke Conservatorium Den Haag.
In 2011 rondde hij zijn studie cum
laude af. Tijdens zijn conservatorium
tijd werd hij twee maal uitgeroepen
tot winnaar van het Steinway Piano Concours. Als winnaar vertegenwoordigde hij Nederland twee keer
op het Internationale Steinway Festival in Hamburg. Naar aanleiding
hiervan nodigde professor Detlef
Kraus Erwin bij hem thuis uit voor
een masterclass. Erwin volgde verder masterclasses door heel Europa. In 2011 nam hij deel aan de ‘Internationale Engadine Summer Piano Academy Samedan’. November 2014 won Erwin in Warschau
(Polen) de eerste prijs bij het Leo-

pold Godowsky ‘young virtuoso’ Pianoconcours. In mei 2015 won deze virtuoze pianist ook nog eens de
‘Prix Neuburger’ voor de beste uitvoering van het in opdracht geschreven werk bij het 17de pianoconcert International de Piano d’lle
de France. En recent won Erwin het
Concours Klassiek in Neerijnen. De
pers schreef lovend over zijn sublieme vertolking van Claude Debussy en Philip Glass. Erwin is lid van
de Sociétè des Mucisiens Extra Ordinaires. Op het programma staan
werken van Mozart, Chopin, Largo
en C. Debussy. In de pauze wordt
traditiegetrouw een glas glühwein
geschonken. Het concert in De Oud
Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394 begint om 15.30 uur. De
kerk is vanaf 15.00 uur open. Losse kaarten kosten 17 euro (inclusief
koffie of thee) Tot 16 jaar halve prijs.
Voor verder inlichtingen: Tini Man
0297-329592.

Tentoonstelling leerlingen
van Dirk Annokkee
Amstelland - Komt u weer kijken
bij Ateliers 2005 in de Van Weerden
Poelmanlaan Amstelveen? De leerlingen van Dirk Annokkee, waarvan
velen uit Aalsmeer, hebben weer
met veel plezier geschilderd en dat
spat er van af. De één laat zich inspireren door foto’s van vakantie
of internet de ander door bestaan-

Aalsmeer - Vrijdag 8 januari organiseert de Stichting Pramenrace
In ere weer haar Nieuwjaarsreceptie. Net als vorig jaar wordt deze gehouden In de Zotte Wilg aan de Uiterweg. Alle medewerkers, racers,
sponsors en de genieters aan de
kant worden hiervoor uitgenodigd.
Nog geen uitnodiging ontvangen?
Laat dat even weten via de facebook
pagina van de pramenrace.
Net als voorgaande jaren worden
ook nu weer een aantal prijzen uitgereikt: De rode lantaarn gaat naar
het team wat het langste over de
race heeft gedaan. Dit jaar was
team De Kleine brug de traagste.
De Pacific Prinsess mag ook (eindelijk) haar prijs ophalen. Door omstandigheden was de prijs in september niet aanwezig bij de prijsuit-

Creatieve cursussen voor jong en oud

Open dag de Werkschuit
Aalsmeer - Voor kinderen, en volwassenen biedt de Werkschuit
Aalsmeer diverse creatieve cursussen. Ze gaan van start op maandag
25 januari in het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat. Om inwoners kennis te laten maken met
het gevarieerde aanbod aan cursussen wordt aanstaande zaterdag
9 januari open huis gehouden van
13.00 tot 16.00 uur. Tijdens het open
huis zijn zowel volwassenen als kinderen van harte welkom. Er zijn tafels waar kinderen kunnen schilderen en werken met brooddeeg. En
voor de kinderen die zich deze dag

inschrijven, is er een leuke attentie.
Zaterdag 9 januari zijn de docenten
aanwezig met werkstukken van de
cursisten en zijn er demonstraties
van diverse cursussen. Nieuw bij de
Werkschuit is de cursus Fotocursus
met praktijk. Op zaterdag van 10.15
tot 12.15 uur neemt Marijke Diel u
mee in de wereld van de fotografie, waar kijken en creativiteit centraal staan.
Op maandagmorgen en avond 14
maart start Inez Nieber een cursus
Breien met Inez. Ook op de maandagavond is er een cursus Tekenen
en Schilderen met Annefie van It-

Vogelbeurs bij De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert ook het
nieuwe jaar weer haar maandelijkse vogelbeurs en wel op zondag 10
januari. Deze vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje in Rijsenhout.
Iedereen is welkom tussen 9.30 en
13.30 uur. De entree bedraagt 50
eurocent en kinderen onder de tien
jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen.

Op deze beurs kunnen bezoekers
terecht voor het aanvullen van hun
vogelbestand en wie een leuke
zangvogel zoekt voor in huis, is hier
eveneens aan het goede adres. Of
vragen op het gebied van vogels? Er
is altijd wel iemand van de vereniging bereid om deze te beantwoorden. Ook zijn vogelvoer en vogelaccessoires te koop op de beurs. Kijk
voor verdere informatie op www.rijsenvogel.nl

terson. Op dinsdagmorgen van 9.30
tot 12.00 uur is de cursus Speksteen
snijden/hakken. Zelf een beeld maken van steen! Speksteen is zacht
en is makkelijk te bewerken. Op
dinsdagavond is er een cursus Zentangle. Met Zentangle kunt u op
een klein oppervlak, met vrij eenvoudige materialen een persoonlijk
kunstwerk realiseren. Leeftijd en/of
tekenervaring spelen geen rol. Op
de woensdagmorgen geeft Kitty van
Pel een korte cursus Mandela tekenen voor beginners en gevorderden.
En in de cursus tekenen en schilderen met Lia Oudshoorn raken de
cursisten stap voor stap vertrouwd
met klassiek teken- en schildertechnieken. Er wordt gewerkt met
acrylverf op stevig papier en later ook op doek. Er is alle gelegenheid om langer dan één les aan
een schilderij te werken. Op dinsdagavond is er weer een cursus
Beeldhouwen. Op maandagavond
en woensdagavond is er Edelsmeden met als docent Theo van Dieren. Op donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur en vrijdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur de cursus Boetseren met klei. In een gezellige ontspannen sfeer wordt op alle mogelijke manieren met klei gewerkt. Ook
op donderdagavond is er weer een
cursus vilten voor beginners en gevorderden. Vilt kent veel toepassin-

gen, van hoeden kleding tot sieraden en sculpturen In deze cursus
laat de docent cursisten kennismaken met deze fascinerende techniek.
Nieuw bij de Werkschuit is een korte cursus Werken met de Hittepers,
Twee donderdagavonden krijgen
cursisten de gelegenheid om leer,
rubber (voornamelijk fietsband), vilt
en andere stoffen te bewerken tot
sieraden, tassen en alles wat verder
bedacht wordt. Op de open dag kan
met deze cursus kennis gemaakt
worden.
Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert ook kinderpartijtjes vanaf 6 jaar. De jarige
mag zelf uitkiezen met wat voor materiaal hij of zij wil werken Bijvoorbeeld dierfiguren maken van klei
dat in de oven wordt gebakken of
schilderen op doek. Voor de grotere kinderen is er figuurzagen, mozaïek en modelboetseren. De partijtjes duren ongeveer twee uur en
kosten 12 euro per kind. Verdere inlichtingen via www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. De folders met het
cursusaanbod van de Werkschuit
liggen bij de bibliotheken, gemeentehuis, Jumbo en de boekwinkels
in Aalsmeer. Inlichtingen via www.
gklein.org/wsa en natuurlijk tijdens
de open dag.
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officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 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 08.30-17.00 uur.
openingstijden Balie Bouwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
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)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. 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.
inspreken in de CoMMissievergadering
over een geagendeerd onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en inforMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviCepunt Beheer en uitvoering
provinCie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

BekendMakingen snel en Makkelijk te vinden op
www.overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net
wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op
postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 oktoBer 2015 is de dienstverlening
Bij de Balie Bouwen & vergunningen en Balie
Bedrijven gewijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen
kunt u een afspraak maken via 020–5404911.
vergadering dinsdag 12 januari
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de Commissie Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur op dinsdag 12 januari 2016, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.20
21.20

4.
5.

Opening door de voorzitter van de
gecombineerde Commissie Ruimte &
Economie en Maatschappij & Bestuur,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Komgrenzenbesluit Wegenverkeerswet
1994
Woonagenda Aalsmeer 2016-2020
Evaluatie Jeugd en Gezin: aangeboden
nota van het college aan de raad
Vragenkwartier
Sluiting

21.50
22.05

wet algeMene Bepalingen oMgevingsreCht
reCtifiCatie
Melding niet-akkoord, gepubliceerd als melding akkoord
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065792) (het brandveilig gebruik t.b.v. restaurant)
reCtifiCatie
Melding ontvangen, activiteitenbesluit**
- Stommeerweg 72 is gepubliceerd. Juiste adres is Kudelstaartseweg 295-303 (Z-2015/068802) (het starten van
een bedrijf CV Gouden Leeuw)
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070641) (het uitbreiden van
een sporthal aan het bestaande zwembad, verbouwen
kantine, entreezone, kantoordeel en plaatsen van reclame
aan het hoofdgebouw)
- Herenweg 2A, 1433 HA (Z-2015/070626) (het verbreden
van een brug)
- Herenweg 100, 1431 GX (Z-2015/070346) (het afwijken

van het bestemmingsplan t.b.v. ligplaatsen voor verblijfrecreatie)
- Aalsmeerderweg 22, 1432 CR (Z-2015/070729) (het
plaatsen van een erfafscheiding (inrijpoort))
omgevingsvergunning, procedure afgebroken, aanvraag
ingetrokken
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2015/067301) (het oprichten
van 9 vrijstaande woningen)
Meldingen ontvangen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) akkoord zijn ontvangen:
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070560) (het inpandig slopen
van kantine, entree- en kantoorgebied)
- Gerberastraat 2, 1431 SG (Z-2015/068083) (het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. Jozefschool)
- 2e J.C. Mensinglaan 59, 1431 TZ (Z-2015/071110) (het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Julianalaan 70, 1432 HX (Z-2015/071161) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de volgende melding(en) akkoord zijn
bevonden:
- Hornweg 151A, 1432 GH (Z-2015/070065) (het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van
een loods)
- Uiterweg 266,1431 AV (Z-2015/070256) (het slopen van
een woonhuis)
- Kudelstaartseweg 295-303 (Z-2015/068802) (activiteitenbesluit m.b.t. het starten van een bedrijf CV Gouden
Leeuw)
Meldingen niet-akkoord
- Mijnsherenweg 24D1, 1433 AS (Z-2015/069385) (het
brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfspand)
Meldingen procedure afgebroken, aanvraag ingetrokken
- Mijnsherenweg 24 D1, 1433 AS (Z-2015/069450) (het
brandveilig gebruik t.b.v. een bedrijfshal)
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Mijnsherenweg 24D 1, 1433 AS (Z-2015/060534) (het
plaatsen van een roldeur tussen productiehallen)
- 1e J.C. Mensinglaan 29, 1431 RV (Z-2015/062874) (het
realiseren van een berging)
verleende omgevingsvergunningen,
uitgebreide procedure **
(het college van B&W maakt bekend dat op grond van art.
3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie)
- Hornweg 81, 1432 GE (Z-2015/048460) (het bouwen van
een woonhuis)
Omgevingsvergunning, besluit genomen. Vergunningsvrije
aanvragen: het college van B&W maakt bekend dat voor de
volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is;
vergunning geweigerd
- Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB (Z-2015/063817) (het realiseren van een kapschuur)
geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Hornweg 203, 1432 GJ (Z-2015/067069) (het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een
zorgwoning)
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-B, 1431HW (Z-2015/070592), Kinder Vakantie Week van 18 t/m 22 juli 2016, ontvangen 28 december 2015
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-

nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Westeinderplassen, Akkers van Ravenstein (Z2015/064844), Overnachten op scoutingeilanden van 9
tot 22 juli 2016, verleend 23 december 2015
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Buiten Behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Nader te bepalen (Z-2015/064937), Manifesto tegen
angst (tomatengevecht-feest) op 10 of 17 januari 2016,
verzonden 24 december 2015
ter inzage
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met
de daarop betrekking hebbende stukken (nabij het kruispunt van de Hornweg met de
Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw
Oosteinde via de Palingstraat)
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop betrekking hebbende stukken (aan de Dreef 1
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van
Voetbalvereniging Aalsmeer)

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.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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Meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
proCedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl
Vragen? Stuur kinderburgemeester mail

Vince wenst alle kinderen
een vrolijk en groen 2016
Aalsmeer - Vuurwerk afsteken tijdens Oud en Nieuw, dat is toch super leuk! Ook kinderburgemeester Vince Boom heeft mooie vuurpijlen en een paar knallers afgestoken met de jaarwisseling. Natuurlijk
veilig mét vuurwerkbril op en zonder
overlast voor andere mensen. En ja,
dan is het op de eerste dag van het
nieuwe jaar tijd om de rotzooi weer
op te ruimen. Met bezem en stoffer en blik werden de vuurwerkresten van de straat geveegd en weggegooid in de vuilnisbak.

Vince wenst alle Aalsmeerse kinderen een superleuk, gezellig, 100 procent vrolijk en groen 2016!
Als jullie hem iets willen vragen of
ideeën hebben voor een nóg leuker en mooier Aalsmeer voor kinderen in 2016, mail hem dan op zijn
mailadres: kinderburgemeester@
aalsmeer.nl. Vince hoopt op veel
mail in het nieuwe jaar!
Vince Boom ruimt de
vuurwerkresten op.

Bibliotheek zoekt kinderjury
Aalsmeer - Ook in 2016 staat de
Amstellandse Kinderjury weer op de
agenda. Ben jij 9 jaar of ouder? Lees
je B-boeken? En heb je een eigen
mening over boeken? Doe dan mee
aan de Amstellandse Kinderjury. De
bibliotheek heeft de leukste B-boeken uitgezocht om te lezen. De jurygroep komt drie keer bij elkaar in
de periode van eind januari tot eind
april.
Tijdens deze bijeenkomsten ga je
speed-boek-daten. Je krijgt tips hoe
je het beste een boek kunt beoordelen en we praten met elkaar over de
verhalen. De top 3 stel je zelf samen.
De Amstellandse Top 3 (van alle juryleden) wordt op 28 mei onthuld tijdens het eindfeest in de bibliotheek

Westwijk. Er komt een bekende kinderboekenschrijver, die je het hemd
van het lijf kunt vragen (en een
handtekening). Wie dat is blijft nog
even een verrassing. De drie bijeenkomsten zijn zowel in de bibliotheek
Stadsplein (26 januari, 8 maart en
19 april), in Westwijk (30 januari, 12
maart en 23 april) als de bibliotheek
in Aalsmeer (25 januari, 7 maart en
18 april). Tijdens de eerste bijeenkomst worden de titels van de te lezen boeken bekend gemaakt. De bibliotheek zorgt voor genoeg boeken, juryformulieren, limonade en
iets lekkers! Kaartjes kosten 11,50
euro voor alle drie de bijeenkomsten
inclusief het slotfeest. Kaarten voor
deelname aan de Kinderjury zijn te

verkrijgen via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl/kinderjury of in een van
de vestigingen. Let op: inschrijven
kan tot 20 januari.
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Start cursussen deze maand

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Bloemschikken en mandenvlechten bij Groei & Bloei

Aalsmeer - Op woensdag 20 januari gaan de cursussen Bloemschikken en Mandenvlechten bij Groei
& Bloei weer beginnen. Onder leiding van Nicky Markslag kunnen de
mooiste creaties gemaakt worden
van een gewoon bosje bloemen. Samen met Jan de Vos maken cursisten van wilgentenen bijzondere
vlechtwerken. Zowel Nicky als Jan
zijn zeer deskundig en helpen ieder (ook zonder ervaring) zijn/haar
eigen wensen uit te voeren. Groei
& Bloei heeft geen winstoogmerk
en berekend uitsluitend de kosten
van de materialen. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan bij Arda
Eickhoff via 0297-321161 of via ema.
eickhoff@caiway.nl
Moestuin maken/houden
Toen vorig jaar grootgrutter AH met
de tuintjes kwam, bleek er veel enthousiasme voor te zijn. Maar niet
alles ging naar wens en de teleurstelling was groot. Daarom heeft
Groei&Bloei ervaren moestuin eigenaren gevraagd een aantal lessen samen te stellen waaraan ieder kan meedoen. Karin de Gooijer, Nicole Linnenbank. Cor de Jong
en Jan Ruesink werden bereid gevonden hieraan mee te werken. Op
woensdag 27 januari is de start met
een infoavond in Heliomare aan de
Zwarteweg 98. Aan de hand van
een serie dia’s wordt getoond welke moestuinen er mogelijk zijn. Ook
een zaaikalender/schema komt

aan de orde. Natuurlijk wordt rekening gehouden met de wensen
en of men een winter- of zomertuin wil. Ook worden vragen beantwoord, zoals: Wat groeit er het beste op welke grond en hoe bewerk
je de grond? Tijdens de tweede bijeenkomst (in maart) gaan de deelnemers op zaterdagmorgen naar
het Wellantcollege aan de Linnaeuslaan om te gaan voor-zaaien van
langzaam kiemende zaden (kruiden). Ook aan de orde komen het
gebruik van gereedschap bij het bewerken van de grond, het bemesten, de zaadkeuze en waar te kopen. De derde bijeenkomst (in april)
zal Nicole Linnenbank (weer in Heliomare) laten horen hoe er gezond
gewerkt kan worden, bijvoorbeeld
zonder gebruik van chemische middelen. Dit kan zijn door de combinatie van verschillende gewassen,
maar ook door bloemen en groenten te combineren. De vierde keer
(in mei) wordt een bezoek gebracht
aan Karin, Cor en Jan om te zien
hoe zij het voorgezaaide uitpoten en
wordt aandacht besteed aan zaaien
(hoeveel) in de volle grond. De vijfde keer (in oktober) komen de deelnemers nog een keer bij elkaar om
ervaringen te delen en het bewaren van de wintergroenten te bespreken. Ook voor deze serie kunt u
zich aanmelden bij Arda Eickhoff via
0297-321161 of ema.eickhoff@caiway.nl. Kijk voor meer informatie op
www.aalsmeer.groei.nl.

Op avontuur met ‘Switch for kids’

YogAletta: Pilates, yoga
en meer voor iedereen
Aalsmeer - Op woensdag 13 januari start van 13.30 tot 15.00 uur
de cursus ‘Switch for kids’ van 7 tot
en met 12 jaar bij YogAletta. In deze cursus van vijf weken gaat Aletta
samen met de kids op avontuur! De
kids leren over zichzelf, gaan meer
in hun kracht staan en worden zich
bewust van bepaalde gevoelens of
gewoontes die met het thema samengaan. Er worden yoga-oefeningen gedaan, visualisaties, spelletjes,
mindfulness oefeningen en nog veel
meer! Gezonde voeding loopt als
een rode draad door het programma heen. Overige data zijn 20, 27 januari, 3 en 10 februari. Geef je snel
op, nog enkele plekjes vrij!
Zondag 17 januari wordt van 14.00
tot 16.00 uur een workshop Mindfulness gegeven door Joke van der
Zwaan en Marianne Buskermolen.
Kennis wordt gemaakt met mindfulness aan de hand van een presentatie en er zal samen mindfulness beoefend worden. Natuurlijk is
er ook ruimte om vragen te stellen.
De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen.
En vanaf vrijdag 29 januari kan vanaf 19.30 uur deelgenomen worden
aan de cursus ‘Zen en Bewegen’ van
huisarts Jeroen de Vries. De cursus
wordt op zes vrijdagavonden gegeven. In deze cursus worden Martial
Arts en Tai Chi toegepast als zelfverdedigingsmethode, waarbij met minimale inspanning groot effect geboekt kan worden. Door de oefeningen kan je fysieke en psychische
balans creëren.

YogAletta is een studio waar kwalitatieve pilates, yoga groepslessen
op het rooster staan en nog veel
meer activiteiten, waaronder kids
lessen, workshops en lezingen, worden aangeboden voor jong en oud.
Alle workshops en groepslessen zijn
online te reserveren.
Pilates- en yogastudio YogAletta is
pas vier maanden open en eigenaresse Aletta kijkt al terug op een geweldig 2015. “Wat een fantastisch
jaar. De zoektocht en alle voorbereidingen voor de locatie, de verdiepingsopleiding in Amerika in juli, de massage-opleiding en de opening in augustus, en vooral: alle
mooie mensen die ik afgelopen jaar
heb mogen ontmoeten! Ik ben allereerst natuurlijk heel dankbaar voor
de klanten die naar de lessen en de
workshops komen. Maar ook de samenwerking die al is ontstaan met
TCO Wingsand Footprints voor de
mindfulness, Jeroen de Vries voor
de cursus ‘Zen en Bewegen’ , Brenda voor SwitchforKids, Marion voor
de klankschalensessies, Monique
voor de jongerenyoga, RainbowKidsYoga uit Australië voor de opleiding die in november 2016 plaatsvindt in de studio van YogAletta. En
er zit er nog veel meer moois aan
te komen in 2016”, aldus Aletta enthousiast. Houd de website www.
yogaletta.nl in de gaten voor alle
nieuwe workshops en lessen en kijk
regelmatig op de facebook-pagina
YogAletta voor extra workshops of
lezingen van gastdocenten. Adres:
The Beach, Oosteinderweg 247a.

Thema ‘Van oud naar nieuw’

38ste Netwerkbijeenkomst
van Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 14 januari wordt de 38ste editie van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer
gehouden in Resto bar & Brasserie in bloemenveiling FloraHolland. Parkeren kan op het bovendek waar meer dan voldoende ruimte is. Iedereen is welkom op de netwerkbijeenkomst, ook werkzoekenden en de entree is gratis. Van netwerken wordt een ‘avondje uit’ gemaakt, dus neem vrienden, collega’s
en relaties mee. Netwerken doe je

samen! Aanvang is 17.00 uur. Kunstenares Tiny de Bruin exposeert diverse kunstwerken, fotograaf Frank
Duran legt het event vast met de camera en onderneemster en drumster Isabella Proszkowski opent om
18.15 uur de bijeenkomst met een
spetterende drumsessie. Neem een
visitekaartje mee, want hiermee zijn
leuke prijzen te winnen, onder andere voor voorstellingen in Crown
Theater Aalsmeer. Tijdens de netwerkbijeenkomst worden alle rela-

Nieuwjaarsborrel in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart
Op donderdag 14 januari van 15.00 - 16.30 uur nodigen wij u uit om
samen met ons te proosten op een goed en voorspoedig 2016 in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ , Nobelhof 1. De toegang is gratis evenals het eerste
drankje, daarna is elke consumptie voor eigen rekening. Komt u ook
gezellig langs?

‘Verdere versterking sierteeltcluster’

College en raad bezoeken
Amsterdam Green Campus
Aalsmeer - Het College van B&W en
de gemeenteraad van Aalsmeer bezochten eind december Amsterdam
Green Campus. Dit is een nieuw regionaal innovatieplatform waar onderzoekers, onderwijsinstellingen
en ondernemers gaan samenwerken aan innovaties en het opleiden
van talent. Vanuit dit platform kunnen mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. En bedrijven kunnen er terecht met hun innovatievragen. Greenport Aalsmeer is één
van de initiatiefnemers. Op 26 januari gaat Amsterdam Green Campus
officieel van start. Michel Haring,
hoogleraar Plantenfysiologie aan de
Universiteit van Amsterdam, is trekker van de nieuwe campus: “Amsterdam wordt een groene kennisgenerator. Het Amsterdam Green
Campus gaat de sierteelt helpen
met verder innoveren. Hier gaat alles gebeuren, van fundamenteel onderzoek tot praktijkgericht beroepsonderwijs.”
Greenport Aalsmeer heeft samen
met sleutelspelers in de Green Life
Sciences gebrainstormd over de
kansen die een campus op het gebied van sierteelt en tuinbouw de
Metropoolregio Amsterdam te bieden heeft. Deze sessie over de campusontwikkeling werd in opdracht
van Greenport Aalsmeer en de Amsterdam Economic Board georganiseerd. De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en
samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
met als doel een duurzame economische groei in de metropoolregio
Amsterdam.
Kennis koppelen
Wethouder Economische Zaken Ad
Verburg: “De ambitie is een verdere
versterking van het sierteeltcluster
via campusontwikkeling. Amsterdam Green Campus wordt hét kenniscentrum van de sierteelt en tuinbouw. In de tuinbouwsector werken
bijna 500.000 mensen en deze sector heeft een omzet van 13 miljard
euro. Green campus profiteert daarvan door zijn centrale ligging tussen
de tuinbouwgebieden, Schiphol en
FloraHolland in Aalsmeer. Het is belangrijk om onderwijs, onderzoek en
bedrijfsleven bij elkaar te brengen
en zo te komen tot innovatie, kennis te vergroten en te delen. Dit kan
door als kenniscentrum zichtbaar en
benaderbaar te zijn en als centrale
plek te fungeren waar alles samen
komt. Kennis is heel belangrijk. Bij
veel kleine familiebedrijven in sierteelt zit heel veel kennis over ver-

edeling. Als deze kennis gekoppeld
kan worden aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen
we de concurrentie uit het buitenland voor blijven.”
Centrum van ‘groene kennis’
De sierteelt en tuinbouw hebben
een sterke verankering in de Metropoolregio Amsterdam en de Seed
Valley in de kop van Noord-Holland.
De ‘groene kennis’ is wereldwijd
van topniveau, met als epicentrum
het Swammerdam Instituut voor Life
Sciences op het Science Park Amsterdam. Hier wordt onder meer
baanbrekend onderzoek gedaan op
het gebied moleculaire celbiologie,
microbiologie, biochemie en -informatica. En zijn technieken beschikbaar als DNA-sequencing en massaspectrometrie, waarmee de sector
haar voordeel kan doen.
Projecten
Om kennisuitwisseling en -overdracht te stimuleren heeft het cluster Tuinbouw van de Amsterdam
Economic Board een negental projecten ontwikkeld in de samenwerking van de gouden driehoek van
ondernemers, onderwijs en overheid. Belangrijke kennispartners
zijn naast het Swammerdam Instituut van de UvA, Inholland, Wellantcollege uit Aalsmeer en Naktuinbouw. De in uitvoering zijn de projecten waren onderdeel van de verkenning naar een campus. De deelnemers aan de campussessie constateerden dan ook dat er al een rijk
ecosysteem is in de Green Life Sciences. Alle pionnen staan op het
bord. Bedrijven, onderwijs en overheid bevinden zich in elkaars onmiddellijke nabijheid. De urgentie
en opgave is hoe de functionele verbindingen binnen het ecosysteem te
versterken.
Greenport Aalsmeer
De Greenport Aalsmeer is het cluster van bedrijven (productie, logistiek, handel) en kennis (onderzoek
en onderwijs) op het gebied van
sierteelt in en rond Aalsmeer. Tegelijkertijd is de Greenport Aalsmeer
een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten, kennisinstellingen, scholen en het bedrijfsleven in de tuinbouw- en sierteeltsector. Sierteelt, veredeling, veiling,
productie en handel zijn er geconcentreerd in een van de grootste
handels- en kenniscentra voor bloemen en planten ter wereld. De ambitie is een verdere versterking van
het cluster via campusontwikkeling.

Avondrestaurant in Wijkpunt ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Op vrijdag15 januari is het avondrestaurant geopend in wijkpunt `Voor
Elkaer´ We beginnen met een heerlijke heldere kippensoep, hoofdgerecht; zigeuner schnitzel, rijk gevulde jachtsaus, witlof met ham en kaas
en Italiaanse tomaten salade. Nagerecht is een ijssurprise met slagroom.
Iedere woensdag én vrijdagavond vanaf 17.30 uur kunt u bij ons komen
eten. Ook voor een lunch kunt u maandag t/m vrijdag tussen 12.00 14.00 uur bij ons terecht. Op zondagmiddag is er gelegenheid om een
kopje koffie bij ons te komen drinken van 14.30 - 16.30 uur.
Voor vragen en/ of reserveringen kunt u bellen met 0297 82 08 79.
Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u ons volgen op Facebook
www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer/
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Graag tot ziens!
´Nieuwjaarsconcert van Aalsmeer Harmonie´
Een jaarlijkse traditie in Zorgcentrum Aelsmeer is het Nieuwjaarconcert
dat wordt gegeven door ‘Aalsmeers Harmonie’. Op dinsdagavond 12
januari 2016 van 19.30 – 20.15 uur zal het podium van de grote zaal
afgeladen vol zitten met leden van de Harmonie. Waaronder enkele
collega’s uit het zorgcentrum zelf, dat maakt het extra bijzonder. U bent
van harte welkom om bij het concert aanwezig te zijn. Na het concert
heffen we het glas en proosten we met elkaar op een voorspoedig 2016.
Filmmiddag Andre Rieu in Zorgcentrum Aelsmeer
Woensdag 20 januari om 14.30 uur is er een filmmiddag in de grote
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Deze middag
gaan we kijken naar ‘Wonderful World’
van Andre Rieu. Komt u ook?

Uitgebreide oogmeting, deskundig advies

Bij Sijbrants & van Olst
ligt de focus op service
Regio - Bij Sijbrants & van Olst nemen ze de tijd voor hun klanten, een
uitgebreide oogmeting en een deskundig advies door gediplomeerde
opticiens, contactlensspecialisten
of optometrist is niet meer dan normaal. Uw ogen zijn te belangrijk om
je daar snel vanaf te maken. Ze beoordelen uw ogen op verschillende
punten, er wordt exact bepaald hoe
sterk de afwijking van ieder oog afzonderlijk is en ze meten ook de samenwerking van uw ogen, want het
ene oog kan immers minder zijn dan
het andere.
Misschien heeft u alleen een leesbril nodig. Wellicht denkt u dit met
een goedkoop leesbrilletje van de
supermarkt te kunnen oplossen.
Dat lijkt misschien zo, maar dit is
natuurlijk niet de echte oplossing
voor uw leesprobleem. Want voor
welke afstand gaat u de leesbril gebruiken? En welke sterkte heeft u
nu echt nodig? Is het voor het lezen
van het mooie boek of om teksten te
lezen op uw mobiel of heeft u nog
een groot computerscherm op tachtig centimeter afstand staan? Misschien vindt u het vervelend om telkens uw leesbril te moeten afzetten als u even om u heen wilt kijken.
Tevens kunnen door het gebruiken
van een slechte bril uw ogen sneller
achter uitgaan. Voor al deze wensen en/of problemen zijn er tegenwoordig prachtige oplossingen. In
de huidige tijd is er meer dan een

simpele leesbril. Met een goed advies en de beste persoonlijke oplossing voor dit probleem geeft u uw
ogen waar ze recht op hebben. De
huidige generatie moderne HOYA
indoor-leesbrillen zijn er voor iedereen en hebben een perfecte kijkoplossing voor de korte en middenafstanden. Onder het motto ‘Begin het
jaar goed’ heeft Sijbrants & van Olst
drie scherpe aanbieding op HOYA
glazen.
Oogdruk meten
Natuurlijk meten zij ook uw oogdruk. Het woord zegt het al, ieder
oog heeft een bepaalde spanning
en als die spanning te hoog wordt,
kan er schade ontstaan aan de oogzenuw met glaucoom tot gevolg. Dit
kan leiden tot een beperkingen van
het gezichtsveld of zelfs tot blindheid. Het is dus geen overbodige
luxe om de oogdruk regelmatig de
laten controleren. Klanten, waarbij
glaucoom ontdekt wordt, worden
direct doorverwezen naar de oogarts waar nauw mee samengewerkt
wordt.
Kortom, begin het jaar goed en geef
uw ogen waar ze recht op hebben!
Maak vrijblijvend een afspraak in
één van hun winkels, voor een uitgebreide oogmeting door één van
de specialisten en vertel hun uw
persoonlijke wensen. De medewerkers van Sijbrants & van Olst zorgen
er voor dat u de juiste focus krijgt.

Rens Buchwaldt vertrekt
bij Royal FloraHolland

Onderneemster en drumster Isabella Proszkowski verzorgt optreden.
ties getrakteerd op een overheerlijke oliebol. Dit keer is het thema van
de netwerkbijeenkomst ‘Van oud
naar nieuw’ en heeft alles te maken
met het supermooie project Beautybank van oprichtster Karin Edwards.
Zelfverzekerd in de wereld staan,
begint met blij zijn met je uiterlijk.
Maar niet iedereen kan de kapper
betalen. Daarom geven professionals bij de Beautybank gratis behandelingen, als start voor een stralende toekomst. Borrel Aalsmeer
is dus op zoek naar werkzoekenden die een welverdiend steuntje
in de rug kunnen gebruiken! Uit alle aanmeldingen worden twee deelnemers geselecteerd die voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst
een complete metamorfose krijgen
en het resultaat wordt op het grote podium gepresenteerd. Ook komt
de Beautybank graag in contact met
kappers die hun steentje willen bijdragen. Vanaf 17.00 uur kan je voor

maximaal 12,50 euro een dagschotel bestellen en staan om 20.00 uur
een lange tafels klaar om met diverse relaties van Borrel Aalsmeer samen te dineren. Deelname is niet
verplicht. Verhinderd? Noteer dan
11 februari ,10 maart en 14 april in
de agenda, elke tweede donderdag
van de maand! Voor meer informatie
en het complete programma www.
borrelaalsmeer.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - In onderling overleg
hebben de Raad van Commissarissen en Rens Buchwaldt, Financieel Directeur, besloten dat hij Royal
FloraHolland per 1 maart 2016 gaat
verlaten. “Na bijna 10 jaar werkzaam
te zijn bij Royal FloraHolland ga ik
op zoek naar nieuwe uitdagingen”,
zegt Rens Buchwaldt. De Raad van
Commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de coöperatie en de
sector. Bernard Oosterom, voorzitter
RvC Royal FloraHolland: “Rens is al
die jaren, met zijn passie, vakmanschap en grote betrokkenheid, heel
belangrijk geweest voor Royal Flo-

raHolland en al haar stakeholders.”
Rens zorgt de komende maanden
voor een goede overdracht van zijn
verantwoordelijkheden. De Raad
van Commissarissen beraadt zich
op de invulling van de ontstane vacature en wenst Rens veel succes
bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Nieuwe visboer
in Rijsenhout
Rijsenhout - De nieuwe visboer uit
Volendam staat vanaf 13 januari iedere woensdagmiddag van 15.00
tot 18.00 uur op het parkeerterrein
aan de Werf. Vishandel Frank Molenaar verkoopt uitsluitend eerste
klas kwaliteit en heeft in haar assortiment diverse soorten verse, gerookte en gebakken vis. Tevens zijn
hier oven-, wok-, en kant en klaar
gerechten verkrijgbaar. Alles uit eigen keuken en met grote zorg bereid! “Onze haring is een openbaring en de kibbeling is zaligmakend
en van echte kabeljauw natuurlijk”,
aldus Vishandel Frank Molenaar.
De viskraam is overgenomen van de
vorige visboer, die er op woensdag
en zaterdag stond, hij is om gezondheidsredenen gestopt.
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Brenda: “Ieder mens is een
wandelend romannetje”

Centrum Seksueel Geweld
per 1 januari van start

Aalsmeer - Brenda van Es is niet
de zoveelste Nederlander die naar
Zuid-Europa is verhuisd om een bed
and breakfast te beginnen. Onder
de Spaanse zon houdt de 39-jarige
Aalsmeerse zich met iets heel anders bezig. Ze geeft er schrijfweken,
speciaal voor mensen die hun waargebeurde verhaal, levensverhaal of
familiegeschiedenis willen schrijven. “Ieder mens is een wandelend
romannetje.’’ Brenda is even terug
in Nederland. Vorige maand heeft
ze een paar schrijfcursussen gegeven, waarin ze mensen laat proeven van wat ze tijdens haar ’schrijfweken’ in Spanje doet. In Andalusië
gaan haar ’schrijfgasten’ een week
lang dagelijks drie uur aan de slag.
Niet in Brenda’s huis, maar op een
bijzondere locatie: een particuliere
villa, een kleinschalig hotel of een
bed and breakfast. De gasten worden door de eigenaren in de watten gelegd, zodat ze zich samen
met Brenda volledig op hun memoires kunnen focussen. “Veel mensen
willen hun levensverhaal wel schrijven, maar thuis komt het er gewoon
niet van. Er is altijd wel een klusje
te doen, de wasmachine moet uitgeruimd, het gras moet gemaaid.
Schrijven vraagt veel discipline. Als
je tijd, rust en ruimte hebt, ontstaat
letterlijk ruimte in je hoofd.’’

Aalsmeer - Slachtoffers van recent seksueel geweld, verkrachting
of aanranding (korter dan zeven dagen geleden), kunnen zich vanaf 1
januari melden bij het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG). Een slachtoffer dat telefonisch contact opneemt met het
CSG wordt, indien het slachtoffer
dat wenst, in contact gebracht met
een zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt het slachtoffer op medisch, forensisch en psychisch vlak. Via het
gratis nummer 0800-0188 kunnen
slachtoffers van recent seksueel geweld 24 uur per dag, zeven dagen
per week bellen voor hulp of advies.
Slachtoffers van seksueel geweld
dat langer dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden, kunnen
tijdens kantoortijden via dit nummer
informatie en advies vragen.
Het CSG is geen fysieke locatie,
maar een samenwerkingsverband
van organisaties met expertise op
forensisch, medisch en psychisch
gebied en wordt mogelijk gemaakt
door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen,
Diemen en Amsterdam.

Kleinkinderen
De leeftijd van Brenda’s schrijfgasten varieert van 30 tot 78 jaar. De
meesten zijn boven de 50. De wens
om terug te blikken en herinneringen vast te leggen ontstaat volgens
haar vooral bij mensen die net kleinkinderen hebben gekregen. Er komen meer vrouwen dan mannen op
haar schrijfweken af. “Vooral vrouwen hebben de behoefte te reflecteren en hun geschiedenis door
te geven aan de kleinkinderen en
de generaties daarna.’’ Dat ze zelf
een stuk jonger is dan de meeste
van haar schrijfgasten, beschouwt
Brenda als een voordeel. “Ik ben net
zo oud als hun kinderen: degenen
voor wie veel van mijn schrijfgasten

hun levensverhaal willen schrijven.
Ik kan aangeven wat ik als dochter graag in een bepaald verhaal
zou willen lezen.’’ Waar haar cursisten de meeste moeite mee hebben, is ’een goede structuur vinden’.
“Vaak hoor ik: ’Ik heb zoveel te vertellen maar waar moet ik beginnen?’
Wat ik in Spanje doe, is samen werken aan de structuur volgens een
methode die ik zelf heb ontwikkeld
die geschikt is voor iedereen die bezig is met een waargebeurd verhaal.
Veel mensen denken bijvoorbeeld
dat een verhaal chronologisch verteld moet worden. Maar je kunt het
ook thematisch aanpakken.’’
Mini-documentaires
Brenda van Es volgde een marketingopleiding waarna ze aan de
slag ging bij diverse beursgenoteerde bedrijven. In dat wereldje voelde ze zich op een gegeven moment
niet meer thuis. Ze maakte in 2007
de overstap naar een goed doel:
Oxfam Novib, waarvoor ze fondsen
wierf, medewerkers coachte en mini-documentaires maakte. De taal,
de levenslust van de inwoners en
de gemoedelijke sfeer lokte haar en
haar man Albert in 2013 naar Spanje. Hij organiseert wielrenvakanties
voor groepen in de Sierra Nevada,
zij organiseert schrijfweken waarin ze veel kwijt kan: haar liefde voor
schrijven, haar ’bovenmatige interesse’ in mensen en het feit dat ze
graag mensen coacht.
Hoewel het schrijven van een levensverhaal veel los kan maken,
waakt Brenda ervoor dat het geen
therapieweek wordt “Ik ben geen
psycholoog, geen therapeut. Dat wil
ik ook niet zijn, anders kan ik mensen niet helpen met schrijven. Natuurlijk komen er aan de schrijftafel ook dingen voorbij waar mensen in hun leven tegenaan zijn gelopen. Maar zwaar wordt het nooit.
Binnen een dag hebben mensen
het gevoel dat ze drie weken weg
zijn. Dat ze los zijn van alles.’’ Kijk
voor meer informatie op de website
www.100jaarnavandaag.com.

Vita en AanZ samen verder
als Vita Amstelland
Aalsmeer - Op de geslaagde samenwerking van Vita en Participe
onder de vlag van AanZ, kon het
natuurlijk niet uitblijven om aan dit
succes duo een vervolg te geven. Vita en AanZ gaan samen verder als
Vita Amstelland en worden een onderdeel van Participe Holding.
Vita Amstelland gaat nog veel van
zich laten horen! Zij gaat werken
vanuit vijf sociale wijkteams en zal
een betere kwaliteit van dienstverlening leveren, meer innoveren wat
tot gevolg heeft dat meer mensen
aan de samenleving kunnen, maar
ook willen, meedoen. De dienstverlening aan kwetsbare inwoners van
de Amstelland gemeenten is daarmee uitgebreid door de ondersteuning aan wijkbewoners, buurtinitiatiefgroepen en de exploitatie van
buurthuizen.
De samenwerking heeft naast het
verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening
ook de mogelijkheid de bedrijfsvoering te versterken. Met dat doel voor
ogen is besloten dat Vita welzijn en

advies en Participe Holding structureel gaan samenwerken onder de
naam Vita Amstelland. Een sterke
lokale maatschappelijke dienstverlener en ondersteuner van bewoners binnen een krachtige onderneming.
Op 1 januari heeft de directeur/bestuurder van Vita, Dion de Leuw, het
bestuur overgedragen aan de bestuurder van Participe Holding, Willem Draaisma. Tevens heeft de Raad
van Toezicht van Vita haar taken
overgedragen aan de Raad van Toezicht van Participe Holding.
Vita Amstelland biedt in Aalsmeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn diensten op het gebied van
maatschappelijke werk, huiselijk
geweld, ouderenadvies, dagbesteding voor dementerenden en hun
mantelzorgers, alarmering, cursussen, buurthuizen, wijkcoaches, wijksteunpunten en talrijke projecten
als Gezond In De Stad, Elke stap telt,
Zilver online en Welzijn op Recept.
Al deze producten gaat Vita Amstelland samenhangend aanbieden.

Zondag watertoren open!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 10
januari is de watertoren weer geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Naast het kunnen aanschouwen
van het technische en bouwkundige binnenwerk van deze unieke watertoren is het de moeite waard om
naar boven te klimmen en te genieten van een groots uitzicht over
Aalsmeer en verre regio. Het naar
boven klimmen gaat via steeds kleiner wordende trappen, uitmondend
in een soort van klimtrapje, waarna men op de buiten trans terecht
komt. Deze trans gaat geheel rond
de watertoren en is op circa 50 meter hoogte. Met hekwerk is de trans
goed beschermd, zodat de veiligheid is gewaarborgd voor de bezoe-

kers. Deze maand gaat verder ook
op zondag 24 januari voorlopig voor
de laatste keer de deur open, inclusief openstelling in de avond. De entreeprijs tijdens de openstellingsdagen is voor kinderen 1 euro en voor
volwassenen 2 euro.
Echtpaar Slechtvalken
Na deze data zal het bovenste gedeelte van de watertoren worden
afgesloten om het echtpaar Slechtvalk de gelegenheid te geven nieuw
slechtvalk-leven te creëren. Als alles
goed verloopt duurt dit tot de eerste
weken van juni. Normaal gesproken
kunnen de jonge slechtvalken dan
uitvliegen en kan de toren weer beklommen worden door bezoekers.

Geen bekeuringen voor rijden onder invloed

Laatste werkdag prima
en gezellig verlopen!
Aalsmeer - De laatste werkdag
in 2015 is woensdag 30 december
in bijna alle horecagelegenheden
groots gevierd. Niet gelijk vanaf de
aanvang om twee uur ‘s middags
liep het overal storm, maar vanaf vier uur stroomden de zaken vol
en kregen alle bezoekers gevarieerd
vertier aangeboden. Natuurlijk gaat
om gezellig met elkaar een biertje of
een colaatje drinken, maar muziek
is uiteraard ook belangrijk. In Studio’s Aalsmeer was grote waardering voor het optreden van de deels
Aalsmeerse band ‘Jamento’. De Studio’s presenteerde een gevarieerde
artiestenparade en een heus meezingteam. Ook in het Westeinder Paviljoen en The Beach was gekozen
voor eigen lokaal talent met respectievelijk Jan Leliveld achter de microfoon en Kees Markman achter de DJ-knoppen. De Praam had
eveneens gekozen voor DJ’s en dat
deze zaak met name bij jongeren
nog bijzonder populair is, bleek wel
uit de rij voor de deur en de enorme
hoeveelheid fietsen in de Zijdstraat.

Een aandachtspuntje voor volgend
jaar, zo heeft de politie opgemerkt.
Door de vele fietsen aan beide zijden was het voor hulpdiensten onmogelijk om als nodig de winkelstraat door te rijden. In Vleghaar
werd getrakteerd op top 40 muziek
en De Bok liet de bezoekers genieten van de huis-DJ’s.
Er werd dit jaar ook gependeld,
want hoe leuk is het om overal even
te gaan kijken en vrienden/vriendinnen te ontmoeten. De laatste werkdag is prima verlopen. Er hebben
zich geen ongeregeldheden voorgedaan en nagenoeg alle bezoekers hebben zich gehouden aan de
oproep ‘kom op de fiets’. De politie
heeft in de middag en ‘s avonds alcoholcontroles gehouden en geen
der bestuurders (totaal 86 blazers)
hoefde bekeurd te worden voor rijden onder invloed. In alle opzichten
dus een top laatste werkdag! Inmiddels is iedereen weer over op de ‘orde van de dag’, maar volgend jaar:
“Laatste werkdag? Ja natuurlijk!”
Foto: www.kicksfotos.nl.

Lezing botanische schatten
in Oezbekistan bij KMTP
Aalsmeer - Harry Jans komt op
donderdag 14 januari naar buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan
3 om te vertellen over zijn reis door
Oezbekistan. ‘Verborgen botanische
schatten in Oezbekistan & Tadzjikistan’, is de titel. Twee landen waar
men nu niet direct aan denkt om
naar toe af te reizen om op planten expeditie te gaan en die deel uit
maken van de bekende Zijde Route.
U wordt mee genomen naar gebieden die slechts sporadisch bezocht
worden en waar de tijd soms lijkt te
hebben stil gestaan.
De reis start in de stad Samarkand,
het ‘Rome van het vroegere Perzische Rijk’, dat een sprookjesachtige
sfeer uitstraalt met de eeuwen oude madrassen en moskeeën. Daarna gaat de reis verder naar Tadzjikistan. Het laatste deel van de kleurrijke reis wordt de Panj rivier gevolgd, die een diepe indrukwekkende kloof heeft uitgesleten tussen de
grens met Afghanistan. Tijdens de
reis zult u veel verschillende planten zien die soms hoog in het Pamir gebergte groeien. Vaak zijn het
bolgewassen die al vele decennia

geleden hun weg gevonden hebben richting de Nederlandse bollentellers. Een voorbeeld hiervan is
de bekende Iris bucharica. Naast alle planten zal natuurlijk ook de cultuur van de bevolking niet vergeten
worden. De lezing begint 14 januari om 20.00 uur en de toegang is vrij
voor zowel leden van KMTP Groei &
Bloei als niet-leden.

Voor iedereen
Hulp voor slachtoffers van recent
seksueel geweld is niet nieuw voor
de regio Amsterdam-Amstelland.
De GGD Amsterdam biedt sinds
2012 zorgcoördinatie aan slachtoffers van recent seksueel geweld die
in het kader van aangifte een spo-

renonderzoek ondergaan. Nieuw is
dat met de inrichting van het CSG
de zorgcoördinatie ook beschikbaar
is voor slachtoffers van recent seksueel geweld die zich, in eerste instantie, niet bij de politie melden. Indien gewenst wordt het slachtoffer
alsnog in contact gebracht met de
politie. Dat er behoefte is aan hulp
voor slachtoffers van recent seksueel geweld blijkt uit een recent onderzoek van de GGD Amsterdam:
Seksueel geweld, zorgcoördinatie
in cijfers. Het rapport geeft een beschrijving van de slachtoffers die in
de periode 2012 tot en met mei 2015
zorgcoördinatie van de GGD aangeboden hebben gekregen. Het onderzoek gaat vooral over slachtoffers
die zijn verkracht (93%) en het overige percentage (7%) betreft aanrandingszaken. Uit het rapport blijkt
dat: Per jaar gemiddeld 80 slachtoffers van recent seksueel geweld
in de regio Amsterdam-Amstelland
een sporenonderzoek bij de politie
ondergaan; 97% van de slachtoffers
vrouw is en 3% man; De grootste
groep slachtoffers tussen de 19 en
23 jaar is; Een deel van de slachtoffers in het verleden al geweld heeft
meegemaakt of door een andere reden extra kwetsbaar is (26% eerder
seksueel misbruikt, 15% eerder mishandeld en 16% heeft hulpverlening
gehad voor traumaklachten). Het
complete rapport en meer informatie is te vinden op de website van de
GGD www.ggd.amsterdam.nl/centrumseksueelgeweld.

GarbyAalsmeer: kunstwerk van zwerfafval

Gooi afval waar het hoort!
Aalsmeer - Van 15 tot en met 24 januari zal Garby Aalsmeer een
´kunstwerk´ van zwerfafval exposeren bij de nieuwe Hengelsportzaak
in de Ophelialaan. Dit gedicht is alvast een tipje van de sluier als begeleidend schrijven. Nieuwsgierig geworden? Nog even geduld!
Soepie? Ja, lekker! Nou nee, liever niet de veelbesproken ‘plasticsoep’,
die ontstaan is door ‘onze’ zwerftroep!
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen,
maar waar gaat ‘t met ons allen heen?
We zijn maar te gast en toch veroorzaken we veel overlast.
We verontreinigen de lucht
en we laten van alles op de grond vallen uit gemakzucht.
Waarom? Waarom niet onderweg in een afvalbak,
of gewoon mee naar huis en in de vuilniszak?
Het oogt niet alleen goor, het gaat ook vele wateren door.
Er ligt genoeg blik om alle vissen een pantser te laten dragen,
maar dan komt het afval nog wel in hun magen!
Wat uiteindelijk wordt opgenomen in de voedselketen
doordat wij en andere dieren de vissen weer eten.
Dus mijn vraag aan jong en oud: Helpen jullie mee aan het behoud?
Van ons gastverblijf de wereldbol, want hij raakt toch al zo vol.
De natuur redden kan ik niet alleen,
daarom bracht ik GarbyAalsmeer op de been.
Om meer bewustwording te creëren
en de mensen over dit probleem te leren.
Dat peuken, blikjes en flesjes slecht verteren
en dat we snel het tij moeten keren!
Zodat ook volgende generaties nog gezond kunnen leven,
dus vraag ik u deze boodschap door te geven
Volg Garby op Twitter, deel op Facebook en zeg ‘t voort:
“Gooi afval niet op de grond, maar waar ‘t hoort!”
@GarbyAalsmeer

Wie heeft busje vrij op donderdag?

Voedselbank zonder vervoer
Aalsmeer - Al meer dan een jaar
stelt een van de vrijwilligers van de
Voedselbank zijn busje beschikbaar
voor het ophalen van voedsel bij de
supermarkten en particulieren. Echter, hier komt een einde aan, omdat deze vrijwilliger/chauffeur van
het busje een andere auto heeft
gekocht en hiermee kunnen geen
kratten meer opgehaald worden.
Nu heeft de Voedselbank een acuut
probleem. Graag zou de Voedselbank in contact komen met iemand
(of bedrijf) die over een busje beschikt dat op de donderdagmorgen
niet gebruikt wordt. Daarmee zou

de huidige chauffeur dan toch verder kunnen met het ophalen van het
voedsel dat door bedrijven en particulieren wordt aangeboden.
Als u beschikt over een busje dat
toch op donderdag stil staat, wilt u
dan contact opnemen met de Voedselbank op nummer 06-37471838.
Mocht er iemand zijn die een bestelauto zou willen financieren of
een afgeschreven bus wil doneren,
dan zegt de Voedselbank daar natuurlijk geen ‘nee’ tegen.
Wie helpt Voedselbank Aalsmeer
om door te kunnen gaan met hun
mooie werk?

Nieuw en dicht bij huis:

Volksuniversiteit organiseert
cursussen in Aalsmeer
Aalsmeer - Volksuniversiteit Amstelland biedt Aalsmeerders de mogelijkheid om een selectie uit het
cursusaanbod dicht bij huis te volgen. Vanaf februari aanstaande
kunnen inwoners een interessante selectie van cursussen georganiseerd door Volksuniversiteit Amstelland in Aalsmeer volgen. Met dit initiatief probeert de Volksuniversiteit
te voorzien in de behoefte van cursisten om dicht bij huis deel te nemen aan haar activiteiten. De eerste
activiteit is een cursus ‘Maak kennis met Spaans’ voor beginners die
op een leuke manier kennis willen
maken met de Spaanse taal. Andere activiteiten die in Aalsmeer zullen
worden georganiseerd zijn onder
andere een cursus ‘Italiaans voor
op vakantie’, een cursus ‘De Nederlandse kunst van de Gouden eeuw’

en een cursus ‘Creatief schrijven’.
De activiteiten vinden plaats op de
bovenverdieping van de Bibliotheek
in de Marktstraat 19a.
Meer informatie over het aanbod
van Volksuniversiteit Amstelland in
Aalsmeer is te vinden op: www.vuamstelland.nl/info/aalsmeer/

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Versterking sierteeltcluster

Nieuwjaarsreceptie CDA bij
Groen Onderwijscentrum
Aalsmeer - CDA Aalsmeer en CDA
Noord-Holland houden gezamenlijk hun nieuwjaarsreceptie bij het
Groen Onderwijscentrum in het
Wellant College in Aalsmeer op vrijdag 15 januari van 16.00 tot 19.00
uur. Ook verschillende Kamerleden
van het CDA zullen hierbij aanwezig zijn. Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland Jaap Bond,
voorzitter Greenport Aalsmeer geeft
aan dat voor deze locatie is gekozen om het belang van onderwijs
en onderzoek aan te geven. “Het
Groen Onderwijscentrum is een belangrijke schakel in de gouden driehoek van ondernemers, onderwijs
en overheid.” Naast presentaties
van het Wellantcollege en Greenport Aalsmeer is er ruim de tijd om
de goede voornemens voor 2016 uit
te wisselen.
In de tuinbouwsector werken bijna 500.000 mensen en deze sector
heeft een omzet van 13 miljard euro. Amsterdam Green Campus en
het Groen Onderwijscentrum profiteren daarvan door hun centrale ligging tussen de tuinbouwgebieden, Schiphol en FloraHolland in
Aalsmeer. Het is belangrijk om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven
bij elkaar te brengen en zo te komen tot innovatie, kennis te vergroten en te delen.
Impuls
Wethouder Ad Verburg van Economische Zaken en CDA fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn zijn
blij met de aandacht voor het onderwerp: ‘We zijn heel blij met deze impuls voor het Groen Onderwijs in Aalsmeer. Wij werken samen

met Greenport Aalsmeer om tekorten aan goed gekwalificeerde medewerkers te voorkomen, te zorgen
voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, intensivering van de samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven,
zoals stages, innovatieklassen, leeronderzoeken, lesprogramma’s en de
inzet van arbeidsmigranten te verbeteren. Onderwijs is daarbij kennispartner voor het bedrijfsleven.
Het doel is het groene onderwijs te
versterken in regio Amsterdam. Ook
de intensieve samenwerking met
Amsterdam Green Campus is een
versterking, onder meer door kennisdeling, onderzoek, doorgaande
leergangen en innovatie. Amsterdam Green Campus wordt hét kenniscentrum van de sierteelt en tuinbouw. Heel mooi dat groen onderwijs nu ook in de regio zo goed op
de kaart staat.” Het Groen Onderwijscentrum gaat een stevige brug
slaan tussen het vakonderwijs en de
arbeidsmarkt met als doel dat het
onderwijs beter aansluit op de wensen uit de praktijk. Op termijn worden ook cursussen, stages en trainingen aangeboden via het Groen
Onderwijscentrum. Zo kunnen bestaande medewerkers een ‘leven
lang leren’. In het Groen Onderwijscentrum Greenport Aalsmeer zullen
de vestigingen van Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor mbo en
het Centre of Expertise voor hbo gerealiseerd worden.
Het CDA Aalsmeer en CDA NoordHolland heten belangstellenden
welkom op vrijdag 15 januari van
16.00 tot 19.00 uur in het Wellantcollege aan de Linnaeuslaan 2.

“Was niet de bedoeling”

Nostalgische bruggetje bij
scheepswerf komt terug
Aalsmeer - Tijdens de sloopwerkzaamheden van scheepswerf Van
Dam aan de Helling is net voor de
kerstdagen het nostalgische ophaalbruggetje ingestort. Bij de sloop
is per ongeluk een anker van de
brug weggehaald. Niet geheel stevig meer stond de brug en toen het
een dag erna begon te stormen,
heeft de wind het bruggetje neergehaald. “Het is vervelend en het was
niet de bedoeling”, zo heeft de ge-

meente van de eigenaren te horen
gekregen. De brug verkeerde overigens in een niet al te beste staat.
Er is lange tijd geen onderhoud gepleegd. Een stukje nostalgie verloren, maar er is positief nieuws te
melden. In de nieuwbouwplannen
is nu opgenomen dat er een vergelijkbare brug terug komt. In de loop
van het project wordt een zelfde
soort brug geplaatst, wel op een andere locatie.

Met
hartklachten
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op maandag 4 januari om kwart over tien in de
ochtend heeft de politie assistentie verleend bij een onwel geworden automobilist op
de Zwarteweg. De 49 jarige
Aalsmeerse klaagde over hartklachten. Hij is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn auto is tijdelijk gestald bij het politiebureau.

Verlegging komgrens op N196
in gezamenlijke commissie
Aalsmeer - In de eerste, gezamenlijke
commissievergadering
van Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur op dinsdag 12
januari stellen burgemeester en
wethouders voor de komgrenzen
als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 voor enkele wegen aan te
passen. De wijziging is een gevolg
realisatie van nieuwbouw (langs de
N196 en in Kudelstaart Calslagen),
de omlegging van de N201 en de afwaardering van nu de Burgemeester Kasteleinweg (N196). Volgens
de bestuurders voldoen het oostelijke gedeelte van de Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg niet
aan de eisen voor ligging binnen
de bebouwde kom. Er is geen sprake van aaneengesloten bebouwing,
er staan hier alleen verspreid enkele bedrijven. Voorgesteld wordt deze twee wegen buiten de bebouwde kom te plaatsen en middels een
verkeersbesluit de snelheidlimiet te
verhogen naar 60 kilometer per uur.
Tevens wordt voorgesteld om de
komgrens op de Burgemeester Kasteleinweg op te schuiven tot en met
het kruispunt met de Zwarteweg. In
de huidige situatie is de grens halverwege de Zwarteweg en de J.C.
Mensinglaan. Het is logischer om de

komgrens een stukje te verschuiven.
Het gehele kruispunt ligt dan in een
keer binnen de bebouwde kom, zodat hier ook de grens van 50 kilometer gaat gelden.
Het genoemde gedeelte van de Burgemeester Kasteleinweg wordt nog
dit jaar versmald in verband met
bouwwerkzaamheden op het terrein van voormalige gemeentewerf.
Het ligt overigens niet in de bedoeling om de komgrens volledig te
verplaatsen naar het kruispunt Legmeerdijk (N231). “De weg voldoet
hier geheel niet aan de criteria voor
de bebouwde kom en sluit niet aan
bij het verwachtingspatroon van de
weggebruiker”, aldus de bestuurders.
Het vaststellen van komgrenzen is
overigens een wettelijke verplichting. Er zijn, zo stelt het college in
het voorstel tot slot, diverse aanleidingen om dit kombesluit vast te
stellen: “Er is geen oorspronkelijk
kombesluit voor Aalsmeer en Kudelstaart bekend. Het is onduidelijk of dit ooit door de gemeenteraad
is vastgesteld. Het is niet in het archief te vinden. Middels het nieuwe kombesluit worden de grenzen
sluitend. Het kan nu nog voorkomen

Politie zoekt getuigen!

90 Jarige inwoonster mist
sieraden na babbeltruc
Aalsmeer - Op dinsdag 5 januari is
een 90 jarige bewoonster van de 2e
J.C. Mensinglaan met een babbeltruc beroofd van sieraden en contant geld. Rond twee uur in de middag werd bij de bewoonster op het
raam geklopt door een vrouw. De
dame beweerde de nieuwe buurvrouw te zijn.
Omdat inderdaad een woning nabij
leeg gestaan heeft, had de bewoonster geen argwaan. De vrouw is binnen gelaten door de bewoonster. De
90 jarige werd daarna ongemerkt
afgezonderd in huis. Alle deuren
werden gesloten. Gevraagd is nog
of even in de tuin gekeken mocht
worden wegens herinrichting. Dit
is waarschijnlijk het moment geweest dat de vrouw, mogelijk met

een handlanger, de woning doorzocht heeft. De 90 jarige ontdekte in
de avond dat alle kasten overhoop
gehaald zijn en dat sieraden en geld
verdwenen zijn. Er is aangifte gedaan bij de politie en burgernet is
ingeschakeld om de oplichtster op
te sporen. Het betreft een licht getinte vrouw (mogelijk Marokkaans),
met kort zwart haar, onder de dertig
jaar oud en tussen de 1.60 en 1.65
meter lang. Ze droeg donkere kleding: een zwarte nylon jas en een
donkerkleurige lange broek.

Auto volledig uitgebrand
De Kwakel - De brandweer van
Aalsmeer is op dinsdag 29 december om tien voor elf in de ochtend
uitgerukt voor een autobrand op
Steenwijkerveld in De Kwakel. Ook
de brandweer van Uithoorn kwam
op de melding af. Bij aankomst van
de brandweerlieden kwamen er hoge vlammen uit de auto. Het vuur is

geblust en onder controle gehouden. De auto is wel geheel uitgebrand. De bestuurder heeft op tijd
de auto weten te verlaten en is niet
gewond geraakt. De exacte oorzaak
van de brand is niet bekend, maar
gedacht wordt aan kortsluiting.
Foto: Yvonne van Doorn

zocht, inclusief alle kasten en laden.
De inbrekers zijn er vandoor gegaan
met een geldbedrag en een mapje
met vier bankpassen. En op zondag
3 januari hebben dieven zich tussen negen uur in de ochtend en zeven uur ‘s avonds toegang verschaft
tot een woning aan het einde van
de Hornweg. De achterdeur van het
huis is open gebroken. In de gehele woning is gezocht naar kostbare
spulletjes. Er is klein geld meegenomen en er zijn sieraden, die in de
badkamer lagen, gestolen. Het Donkere Dagen Offensief van de politie
geldt nog steeds: Ziet u een inbraak
of verdachte personen? Bel direct
112 en wie weet lukt het de politie om samen met alle inwoners het
aantal inbraken weer naar nul te reduceren! Wie informatie heeft over
genoemde inbraken wordt verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Woonagenda, Jeugd en Gezin
Ook op de agenda van de commissie Ruimte en Beleid en Maatschappij en Bestuur: Woonagenda Aalsmeer 2016-2020 en Evaluatie Jeugd en Gezin. Er wordt een
korte inleidende presentatie gehouden vanuit de ambtelijke organisatie waarin de fracties en belangstellenden op de publieke tribune wordt bijgepraat over het jeugden gezinsbeleid. De vergadering is
openbaar, publiek is welkom, en begint om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Voorzitter deze
avond is Dick Kuin van AB. De sluiting is gepland rond 22.00 uur.

Aalsmeer - Op woensdag 30
december is een 75 jarige inwoner onwel geworden op het
Praamplein. Rond het middaguur stortte hij in. Door omstanders is direct 112 gebeld. De
politie en de ambulancedienst
waren snel ter plaatse. De man
was aanspreekbaar, maar transpireerde hevig en zag heel wit.
Hij is per ambulance naar het
Spaarne ziekenhuis gebracht.

Schade aan auto
Kudelstaart - Op donderdag
31 december om half zes in de
avond heeft een inwoner uit
Aalsmeer schade aan zijn auto opgelopen in de Schweitzerstraat. De man was in een gat
gereden. Het gat was er vanwege het hier verwijderde putdeksel. De deksels worden
weggehaald om vuurwerk in te
gooien. Ook in de Mendelstraat
zijn putten gebruikt om harde
knallen te maken.

Cilindersloten uit deuren
geboord door inbrekers
Aalsmeer - Vijf inbraken in woningen zijn gepleegd rond de kerstdagen en jaarwisseling. Tussen dinsdag 22 en vrijdag 25 december hebben dieven zich toegang verschaft
tot een woning in de Lisdoddestraat
in Kudelstaart en tussen donderdag
24 en maandag 28 december is een
huis in de Zonnedauwlaan door dieven bezocht. In de avond van vrijdag 25 december is ingebroken in
een woning in de Koolwitjeslaan in
Nieuw-Oosteinde en in de avond of
nacht van 25 op 26 december zijn
bewoners van een woning in de
Apollostraat in de Hornmeer de dupe geworden van inbrekers. Hier is
aan de achterzijde een raam ingeslagen en is een boormachine gestolen. In de meeste gevallen echter wisten de dieven binnen te komen door middel van vernieling van
het cilinderslot. Dit is gebeurd bij
woningen in de Anne Frankstraat
en de Moslaan in Kudelstaart en op
de Oosteinderweg. Het slot wordt er
door de inbrekers rechtstandig uitgetrokken. De politie raadt aan om
cilindersloten extra te beveiligen
met aluminium strips of te kiezen
voor cilindersloten die bestand zijn

tegen dit zogenaamde ‘kerntrekken’.
In de woningen zijn diverse kamers
doorzocht. De dieven lijken vooral
op zoek te zijn naar sieraden. Deze
zijn ontvreemd bij de inbraak in de
Anne Frankstraat, die tussen maandag 28 en woensdag 30 december
heeft plaatsgevonden. Vreemd hier
is dat de inbrekers de kraan van de
badkamer open gezet hebben. De
bewoners van de Moslaan werden
op dinsdag 29 december geconfronteerd met inbrekers. Zij troffen
hun huis behoorlijk overhoop gehaald aan. Er is een flinke buit gemaakt. De dieven hebben hier niet
alleen sieraden gestolen, maar ook
twee laptops van de merken Toshiba
en Compaq, een Sony playstation en
een Apple iMac. De inbraak in een
woning vooraan op de Oosteinderweg heeft tussen dinsdag 29 en
donderdag 31 december plaatsgevonden. In het huis stonden diverse verhuisdozen. Deze zijn open gemaakt, maar voorals wordt niets vermist. Wie meer informatie heeft over
de inbraken wordt verzocht contact
op te nemen met de politie via 09008844. Ziet u/jij een inbraak? Bel dan
direct 112.

Bewoners lappen ramen
geluidswal langs N196

Mogelijk zijn er inwoners die meer
informatie hebben, de vrouw misschien gezien hebben of kennen. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Nieuwe jaar start helaas
met (woning)-inbraken
Aalsmeer - Na een lange periode
van geen inbraken in de gemeente, hebben de dieven in de laatste
maand van het jaar helaas weer toegeslagen. Ondanks het actieve Donkere Dagen Offensief van de politie zijn inwoners de dupe geworden van het inbrekersgilde. Ook
het nieuwe jaar is gestart met een
drietal inbraken. Zo is in de nacht
van vrijdag 1 op zaterdag 2 januari ingebroken bij de Scouting aan
de Stommeerweg. Via de achterzijde van het gebouw onder de kerk
zijn de dieven naar binnen gegaan.
Het slot is uit de deur gehaald. Ontvreemd zijn meerdere gereedschappen en een klein geldbedrag. Op
zaterdag 2 januari is tussen half zes
en half acht in de avond ingebroken
in een woning aan de Hoofdweg in
Kudelstaart. De politie vermoedt dat
met een valse sleutel de achterdeur
geopend is. Het hele huis is door-

dat men ergens de bebouwde kom
inrijdt, maar er nergens meer uitrijdt, en vice versa. Daardoor is onduidelijk welk snelheidsregime er
geldt en is handhaving door politie
niet mogelijk.”

75-Jarige onwel
naar ziekenhuis

Wie heeft schade gemaakt?
Kudelstaart - Rond drie uur in de
nacht van woensdag 30 op donderdag 31 december is schade gemaakt
aan een in de Dotterbloemweg geparkeerde Renault. Een scooter is
tegen de rode auto gevallen of gereden. De overbuurman van de eigenaars van de wagen heeft rond
genoemde tijd met de bestuurster
en haar passagier gesproken. Het
gaat om twee meiden van ongeveer
16 jaar, de een met blond haar, de
ander heeft donker haar. De meiden zijn daarna weggereden zonder een briefje of iets achter te laten. De Renault eigenaren Timo en
Simone Peters hopen dat de meiden
zich alsnog melden, zodat een en

ander netjes geregeld kan worden
via de verzekering. Timo en Simone
zijn bereikbaar via 06-13476436 en
timosimone@gmail.com.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - De glazen geluidswal
van de N196 staat dicht op de huizen van de Azaleastraat. Vooral de
woningen bij het gedeelte van het
kruispunt Burgemeester Kasteleinweg met de Ophelialaan. De glazen geluidswal is afgelopen jaar niet
schoongemaakt en dat terwijl de
geluidwal zwaar vervuild is door uitlaatgassen en groen van algen. Een
schoonmaakbeurt is hard nodig. Afgelopen najaar werd het de bewoners van de Azaleastraat duidelijk
via brief wisseling met de gemeen-

te dat het budget voor het schoonmaken van de geluidswal is wegbezuinigd. Met andere woorden, de
glazen geluidswal wordt niet meer
schoongemaakt. Een deel van de
bewoners van de Azaleastaat heeft
afgelopen week zelf de bezem en
slang gepakt en is aan de slag gegaan om de ramen te lappen. Het
resultaat mag er zijn. De ramen
zijn zowel aan de kant van de N196
als aan de andere kant schoon gemaakt. Er kan weer doorheen gekeken worden. Netjes hoor. Top actie!
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Voorlopig geen opvang van
vluchtelingen in Aalsmeer

Aalsmeer - Het college van de gemeente Aalsmeer heeft eind oktober aangegeven bij het COA, de organisatie die voor het Rijk de opvang van vluchtelingen regelt, dat
zij bereid is tijdelijke opvang (vijf
jaar) van maximaal 400 vluchtelingen mogelijk te maken. Het ging
om locatie Molenvliet, een deel van
het bedrijventerrein Green Park
Aalsmeer. Op 4 januari heeft het
COA de gemeente en de directie
van Green Park Aalsmeer Gebieds-

ontwikkeling BV (GPAG BV) laten
weten dat zij het aanbod op juridische gronden afwijst. Dit betekent
dat de opvang van vluchtelingen in
gemeente Aalsmeer voorlopig niet
aan de orde is.
Europa en ook ons land hebben nog
steeds te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Het Rijk
doet een dringend beroep op gemeenten om te helpen. Het college
van gemeente Aalsmeer vindt dat zij
vluchtelingen niet in de kou mag la-

ten staan. Zij is, net als veel andere
gemeenten in ons land, bereid om
mensen in nood onderdak te bieden. Daarom nam het college eind
oktober contact op met het COA.
Het COA dat in principe de voorkeur
geeft aan grotere locaties, gaf in december aan interesse te hebben in
opvang in Aalsmeer. Er volgden diverse gesprekken tussen het COA,
GPAG BV en de gemeente. Op 4 januari jl. liet het COA weten het aanbod van GPAG BV af te wijzen.

Jeroen Nobel: “Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
bij te dragen aan de oplossing van
het vluchtelingenvraagstuk. Afgelopen weken hebben gemeente en de
directie van GPAG BV er alles aan
gedaan om het aanbod goed uit te
werken en met het COA tot overeenstemming te komen. Een overeenkomst leek begin januari binnen handbereik. Omdat de plannen
concreet begonnen te worden, wilden wij omwonenden informeren.
Wij waren bezig met de voorbereidingen voor een informatieve bijeenkomst op zaterdag 9 januari. Nu
het niet doorgaat, lijkt een bewonersbijeenkomst ons ook niet zinvol.” Mocht u vragen hebben, kunt u
een email sturen naar vluchtelingen
@aalsmeer.nl.
prachtige bekers en bioscoopbonnen uitgereikt. Op zondag 3 januari
was het de beurt voor de afsluiting
van de senioren. Het deelnemersveld was 275 personen groot en er
werd gespeeld in de categorieën 4
tot en met 8, voor zowel dubbel- als
enkelspel. Ondanks de super spannende finales om 2 gewonnen sets
bleef de sportiviteit recht overeind.

Gezellig en goed verloop
kerst-tennistoernooi
Aalsmeer - Op 3 januari werden
de eerste prijzen al weer uitge-

deeld bij het Blauwhoff Kersttoernooi, gehouden in de hal van He-

alth & Sports Club Aalsmeer aan
de Beethovenlaan. Het jeugd toernooi met een mooie bezetting van
88 deelnemers in de leeftijd tot 16
jaar werd na de eerdere voorronden
met diverse spannende finales nog
afgesloten in het oude jaar. Aan de
prijswinnaars bij de jeugd werden

De prijswinnaars kregen uit handen van de wedstrijdleiding diverse
waardebonnen voor kleding, fitness
of tennis. Voor de eerste prijswinnaars waren er ook nog bloemen.
De organisatie was wederom in
voortreffelijke handen van TV Tennis2Tennis. Vele complimenten
kreeg men van de aanwezigen over
de strakke maar toch flexibele organisatie met een persoonlijke benadering van de deelnemers. Ook de
sfeer rondom het toernooi werd geprezen.

Veel huldigingen bij UWTC
Uithoorn - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van UWTC was er aandacht voor alle Nederlands of Wereldkampioenen van UWTC in heden en verleden. Pim de Jong (bmx),
Bart van Bemmelen (bmx) en Jetze
Plat (aangepast wielrennen) waren hierbij aanwezig. Aad Kruijt had
een mooie collage gemaakt van alle
kampioenen en deze collage krijgt
een mooie plaats in de kantine van
UWTC. Op deze collage staan: Bram
de Groot, Michel Zanoli, Ron de
Jong, Andre Looij, Dennis Looij, Bart
van Bemmelen, Pim de Jong, Jetze Plat, Theo Oudshoorn, Petra de
Bruin, Teun Stam, Kees van der Wereld en Tom Cordes. Ook ruim aan-

dacht voor een aantal personen die
al 50, of meer, jaren verbonden zijn
met UWTC. Pieter Koeleman, Gijs
Oudshoorn, Wim v/d Knaap, Koos
v/d Knaap, Hans Laan, Piet Rewijk,
Wim de Groot, Gerard Zijerveld,
Wim Veenboer en Lef Hoogeboom
werden één voor één naar voren gehaald, door voorzitter Gerard van
Veen en in de bloemetjes gezet. Helaas konden Wim Laan, Theo Kuijlenburg, Cees Cornelisse, Piet van
Diemen en Henny Cornelissen hierbij niet aanwezig zijn. Na afloop
bleef het nog lang gezellig in de
kantine van UWTC, waarbij bmx-,
wielren- en toerafdeling allen ruim
vertegenwoordigd waren.

Lente? Narcissen in bloei
Aalsmeer - De warmste kerst ooit,
in december leek het afwisselend
herfst en lente, maar zeker geen
winter. De natuur is op gang gekomen en inmiddels komen her en der
bloemen boven de grond en staan
planten in bloei. Niet meer in Groningen en in Friesland, de ijzel en lage temperaturen hebben de bomen
en planten gehuld in een ijslaagje.

Het midden van het land en Zeeland
ontspringen de koude dans en kunnen genieten van fris winterweer en
van een bloeiende natuur. Het grasveld voor de brandweerkazerne bijvoorbeeld kleurt geel. De narcissen zijn boven de grond gekomen
en openen hun bloemen. Welkom
(vroege) lente! Maar voor hoe lang?
Het is nog volop winter…

CDA blij met goede regeling
voor kwetsbare personen
merking komen voor de nieuwe beschutte banen die de Participatiewet
mogelijk maakt.
De nieuwe werkorganisatie zal de
huidige locatie verlaten en heeft
minder vierkante meters nodig. Dit
komt omdat de mensen steeds vaker aan het werk zijn op de locaties van de werkgevers zelf. Volgens
CDA raadslid Ines van der Boon is
dat in de optiek van het CDA ook
de beste oplossing. “We willen dat
mensen met een beperking, normaal kunnen meedoen in de samenleving. Dat doet het meeste
recht aan hun motivatie om te werken en aan hun menszijn. Ga maar
na: hoe zou je zelf willen worden behandeld? Als gemeenschap moeten
wij bereid zijn om hen te helpen. Dat
kan als collega, maar ook als werkgever door deze mensen een kans
te geven en oprecht te behandelen,
ondanks hun beperking.” De fractie van het CDA-Aalsmeer en Kudelstaart is blij dat er een goede oplossing voor de AM-groep is gevonden, dat de expertise behouden
blijft en wenst de nieuwe organisatie veel succes.

Knutselen en wandelen in
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom je eigen natuurmobile maken op zondagmiddag
10 januari om 12.00, 13.30 of 15.00
uur in het Amsterdamse Bos. Verzamel winterschatten in het Bos en
speel een renspel om warm te blijven. Voor kinderen van 3 tot 9 jaar
en ouders/begeleiders. Duur: 1 uur.
Schemerwandeling
Maak op woensdagmiddag 13 januari om 16.00 uur een schemerwandeling met de boswachter. Onderweg vertelt de boswachter allerlei
wetenswaardigheden. Start van de
wandeling is bij De Boswinkel.
Berenjacht
Vang de beer op zondagmiddag
17 januari om 12.00, 13.30 of 15.00
uur. En maak een grot voor de beer
waar hij zijn winterslaap kan houden. Voor kinderen van 2 tot 7 jaar
en ouders/begeleiders. Duur: 1 uur.

Aanmelden voor alle activiteiten kan
via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00
en 17.00 uur. De kosten zijn 4,50 euro per persoon. Bij activiteiten voor
kinderen wordt aan ouders of begeleiders een bijdrage van 2 euro per
persoon gevraagd.

Derde plaats Leon Buys
Aalsmeer - Op 28 en 29 december
mocht Leon Buys meedoen aan het
NK baanwielrennen duur en sprint
in Alkmaar. De 16 jarige junior van
UWTC de Volharding wist zich te
plaatsen voor de finale van de Keirin. De Keirin is een sprint van acht
ronden achter de derny. In de laatste twee ronden gaat de derny met
50 kilometer per uur uit de baan
en wordt er gesprint. Leon had een
mooie tweede startpositie achter de

Uitvoeringsplan AM-werkorganisatie

Aalsmeer - Tijdens de laatste
raadsvergadering van 2015 is de
gemeenteraad van Aalsmeer akkoord gegaan met het uitvoeringsplan voor de nieuwe AM-werkorganisatie. Namens het CDA gaf
woordvoerder zorg Marlon van Diemen aan blij te zijn met het nieuwe akkoord: “Het is niet vanzelf gegaan, maar het akkoord is gesloten. Als CDA zijn wij blij dat de expertise van de AM-groep behouden
blijft.” Gemeenten staan door de invoering van de Participatiewet voor
de uitdaging om de arbeidsdeelname van inwoners met afstand tot
de arbeidsmarkt flink te vergroten.
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben daarom onderzocht hoe zij dat samen het beste kunnen uitvoeren. De nieuwe AM
Werkorganisatie zoekt of biedt werk
voor de SW-medewerkers (medewerkers die onder de wet sociale
werkvoorziening vallen en nu bij of
via AM Groep werken), bijstandsgerechtigden die niet zelfstandig 70%
van het minimumloon kunnen verdienen en voor personen die in aan-

Baanwielrennen

derny. Bij de bel voor de laatste ronde was het sprinten met 67 kilometer per uur en behaalde Leon een
mooie derde plaats.
Als eerstejaars junior is dit een
mooie prestatie. In het sprint toernooi werd Leon zevende. En in de
punten koers over 100 ronden viertiende. Voor Leon een heel goed
gereden NK. De medaille is een
mooie afsluiting van 2015 voor deze Aalsmeerder.

WSVA begint 2016 sportief!
Aalsmeer - Doordat de weersomstandigheden uitzonderlijk zacht
waren afgelopen december, ontstond bij het bestuur van de Waterski Vereniging Aalsmeer het idee
om 2016 eens sportief in te luiden.
Op zaterdag 2 januari organiseerde
de WSVA dan ook een ‘nieuwjaarski dag’ in navolging van de traditionele ‘nieuwjaar-duiken’. De vooruitzichten waren goed. Nieuwjaarsdag
was uitzonderlijk mooi, en daarom
werd snel de boot uit de stalling gehaald en in het water gelaten. Even
een proefrondje door Michel en Karin, om zeker te zijn dat alles in orde was.
Zaterdagochtend was het weer helaas een stuk minder aantrekkelijk.
Gelukkig stopte de regen rond 10.00
uur en kon het evenement dan toch
rond 11.00 uur volgens planning beginnen. Natuurlijk had de organisatie twijfels of er überhaupt iemand
zou komen om te skiën of te boarden, maar gelukkig waren er toch
zeven mensen die de kou gingen
trotseren en een rondje op ski’s of
board gingen. De watertemperatuur
was met zo’n 7 graden gerust fris te
noemen, maar met de juiste uitrusting (dik wetsuit, neopreen bivakmuts en neopreen handschoenen)
is het goed te doen. Natuurlijk moet
je proberen niet te vallen, dus de
nodige voorzichtigheid is geboden.

Alex Boogers ©Krijn van Noordwijk

Schrijvers Live: Alex Boogers
en Inge Schilperoord
Na het skiën en boarden snel onder de warme douche in het WSVA
clubgebouw en daarna was er natuurlijk snert, warme chocomel en
natuurlijk glühwein voor de liefhebbers.
Halverwege de middag werd het gezellig druk in het clubhuis, met een
flink aantal leden, oud-leden en ook
enkele skiërs van andere waterski
clubs. Om 17.00 gingen de laatste
gasten weer huiswaarts, en was het
tijd om de boot uit het water te halen en terug in de warme stalling te
zetten. Al met al een top dag, en hopelijk het begin van een traditie!

Regio - In Schrijvers Live vertellen
de schrijvers zelf waarom zij schrijven en waarom zij blijven schrijven.
Wat maakt het schrijven voor hun zo
boeiend en waar liggen de uitdagingen. Uitgever Joost Nijsen pakt
de rol van interviewer en gaat bij
Schrijvers Live dit keer in gesprek
met de twee schrijvers Alex Boogers
en Inge Schilperoord.
Alex Boogers (1970) schreef zeven romans en baarde veel opzien
met de novelle Wanneer de mieren
schreeuwen. Daarnaast publiceerde Boogers verhalen, artikelen en
interviews in onder andere Nieuwe Revu, Vrij Nederland, Passionate, Esquire en SQ. Zijn roman ‘Alleen
met de goden’ is een groot succes.
Inge Schilperoord (1973) publiceerde in NRC Handelsblad, Psychologie Magazine en Crossing Border Magazine. Ze werkt als forensisch psycholoog bij onder andere
het Pieter Baan Centrum. Van haar
debuut Muidhond werden deze zomer de Franse en Engelse vertaalrechten verkocht, evenals de filmrechten. Ook staat de roman op de
shortlist van de ECI Literatuurprijs.
Bij Schrijvers Live hoor je het van de
schrijvers zelf!
De pers over ‘Alleen met de goden’:
‘Trefzeker en met veel overtuiging.’
De pers over ‘Muidhond’: ‘Dit is een
briljante, noodzakelijke roman.’

Hoor het van de schrijvers zelf en
kom naar Schrijvers Live op 14 januari in de bibliotheek aan het
Stadsplein in Amstelveen. De avond
wordt in samenwerking met boekhandel Libris Venstra georganiseerd
en duurt van 20.15 uur tot 22.00 uur.
De entree bedraagt 10 euro en voor
bibliotheekleden 7,50 euro. Van deze prijzen gaat nog een euro af in
de voorverkoop. Kaarten zijn nog te
bestellen in een van de Amstelland
Bibliotheken of online via de website www.debibliotheekamstelland.nl
Joost Nijsen
Inge Schilperoord ©Keke Keukelaar

Er valt weer veel te leren
in het nieuwe (school)jaar

SCHOOL
BIJLAGE
Het is nog niet zover, maar veel kinderen die na groep 8 dit jaar de basisschool in juni verlaten, zullen samen met hun ouders en docenten
een keuze hebben moeten maken
welk vervolgonderwijs het meest
voor hen geschikt is. Op voorhand
kunnen ouders al dan niet met hun
kinderen aan het eind van deze
maand de informatieavonden van
de diverse scholen in de regio bezoeken. Zie daarvoor de advertenties van de scholen in deze krant.
Welke kant willen de kinderen met
ondersteuning van hun ouders en
docenten uit? Waar hebben ze aanleg voor? Mag je van kinderen op
die leeftijd verlangen dat ze al definitief moeten kiezen wat ze later willen gaan worden in de maatschappij? Hoe je je brood wilt verdienen?
En naar welke school moet je dan?
Het blijken voor velen moeilijke vra-

gen te zijn, laat staan dat er een
juist antwoord op kan worden gevonden. Reden te meer om u en uw
kind(eren) goed te laten voorlichten
en eventueel te testen. Dan hebben
we het alleen nog maar over kinderen die de capaciteiten in zich hebben om gewoon naar het vervolgonderwijs (en later verder) door te
stromen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn ook kinderen
die een bijzondere vorm of aangepast onderwijs vergen. Of daar hulp
op maat bij nodig hebben. Wanneer
komt dat ter sprake, hoe ga je daar
als ouders mee om en waar kan je
dan terecht voor informatie? Dan is
het beter daarvoor nu al rond te kijken in de regio en eventueel daar
buiten.
Volop onderwijs
Voortgezet onderwijs in de vorm van
vmbo, havo, vwo, atheneum en (met

toegevoegde vakken) ook gymnasium, is er weliswaar volop in de regio, zoals bij de R.K. Thamen Scholengemeenschap en het Alkwin Kollege in Uithoorn; het Veenlanden College (VLC) in
Mijdrecht en in Vinkeveen. Maar speciaal en/of
passend onderwijs is er nauwelijks met uitzondering van de Praktijkschool in Uithoorn. Net zo
min is er de mogelijkheid om middelbaar en/of
hoger beroepsonderwijs (ROC) te volgen. Daarvoor moet men buiten de gemeente zijn, bijvoorbeeld in Hoofddorp en Amsterdam. Voortgezet
onderwijs is ook buiten onze regio te vinden. Erg
populair bij kinderen uit Uithoorn en De Kwakel
zijn bijvoorbeeld het Hermann Wesselink College (tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo
en tweetalig vmbo-t) en het Amstelveen College (gymnasium, atheneum, havo en mavo). Ouders uit De Ronde Venen kiezen voor hun kinderen ook wel het Minkema College (gymnasium,
atheneum, havo en vmbo) in Woerden. Maar je
moet er wel een stukje op de fiets of met de bus
voor over hebben om op school en weer thuis te
komen.
Passend onderwijs
En wat wordt verstaan onder ‘passend’ onderwijs? Passend onderwijs is de nieuwe manier
waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.
Het gaat daarbij om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op
school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen
of onderwijs op een speciale school. Of bij leerproblemen Remedial Teaching, zoals RT in Wilnis
dat doet (www.rtinwilnis.nl). Passend onderwijs
is dus geen schooltype. Kinderen zitten niet ‘op’
passend onderwijs. Scholen werken met elkaar
samen in samenwerkingsverbanden. De scholen
in het samenwerkingsverband maken onderling
afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer
weten? Bekijk de website www.passendonderwijs.nl. Een ‘praktijkschool’ sluit daarbij aan (zie
Praktijkschool Uithoorn). Het is een school voor
voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het
niet mogelijk is om een vmbo-diploma te halen.
Een kleine groep leerlingen kan na de praktijkschool wel doorstromen naar niveau 1 van het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Tijdens het
vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken voorbereid op het gaan werken of werken met aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast

het voorbereiden op werken, ook op gericht de
leerlingen competenties te laten ontwikkelen die
zij na de school nodig hebben op het gebied van
onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Alle genoemde scholen hebben een
website. Als u meer wilt weten kunt u het beste deze websites bekijken. Daar staat veel nuttige en vaak praktische informatie op. Mocht u een
website niet kunnen vinden, komt u er meestal
wel uit door de naam van de school bij Google
in te toetsen. Anders dan ‘leren op school’ in een
onderwijssysteem zijn er bijvoorbeeld ook scholen voor theater, muziek en dans. Er is er een in
De Ronde Venen onder de naam stichting Kunst
Rond de Venen. Er wordt les gegeven in de voormalige Veenzijdeschool aan de Wagenmaker in
Wilnis en de Jozefschool aan de Kerklaan in Vinkeveen. Zie voor uitgebreide informatie de website www.kunstronddevenen.nl.
Wereld aan onderwijs
Wie veel meer wil weten over de verschillende
vormen van onderwijs en scholen zou op de PC of
laptop eens moeten gaan naar de website http://
onderwijs/startpagina.nl. Deze startpagina is een
‘portal’ voor uitgebreide onderwijsinformatie. Alle belangrijke aspecten van onderwijs komen in
de rubrieken aan de orde: van basisonderwijs tot
en met universiteit. Zoveel mogelijk staan er verwijzingen naar andere startpagina’s in de rubrieken en de balk boven in de site. De digitale wereld is overigens niet meer weg te denken bij het
hedendaagse onderwijs in al zijn geledingen. Op
de basisschool maken kinderen er al van meet af
aan kennis mee en raken ermee vertrouwd. Bij
het voortgezet onderwijs kan men niet meer zonder. Behalve voortgezet onderwijs op de middelbare scholen en verder richting hoger onderwijs
kan je als studerende straks alle kanten uit, Naarmate het kind meer volwassen wordt en zich verder gaat oriënteren ligt er een wereld aan onderwijsmogelijkheden open.
Bij dit alles doemt soms het probleem op dat in
sommige sectoren het onderwijs niet aansluit
op de vraag uit het bedrijfsleven. De samenleving verandert in een rap tempo en het onderwijs
houdt daar (vaak) geen gelijke tred mee. Sommige scholen, zoals het Amstelveen College, hebben naast hun voortgezet onderwijs extra opleidingen (zgn. Plusprofielen) die in een aantal gevallen wel aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven.

Het probleem wordt zowel door de overheid als
het bedrijfsleven onderkend en men gaat er het
nodige aan doen om daar verandering in te brengen. Kinderen die straks instromen bij het voortgezet onderwijs hebben voorlopig nog geen last
van de voortdurende malaise op de arbeidsmarkt.
Dat ligt anders voor schoolverlaters. Op dit moment ligt een goede baan voor afgestudeerden
met een middelbare of hogere beroepsopleiding
in veel sectoren helaas niet voor het oprapen.
Hoewel er tekenen zijn dat de economie zich in
rap tempo herstelt, is het bedrijfsleven nog huiverig in het aannemen van meer personeel, uitzonderingen daargelaten. Dat betreft dan voornamelijk de technische sector en niet te vergeten
de ICT. Ook bij de overheid is het moeilijk aan de
bak te komen vanwege bezuinigingen en talrijke
reorganisaties. En of er in de (nabije) toekomst
voldoende werk voor de mens blijft gelet op de
voortschrijdende automatisering en robotica in
tal van sectoren, is vooralsnog duister.
Bekijk je toekomst
In dat licht gezien blijft het moeilijk om nu al een
zorgvuldige afweging te maken welk type onderwijs het meest past bij datgene wat het kind later wil gaan doen en of dat aansluit bij de vraag
van de arbeidsmarkt. Iemand met een specifieke opleiding ‘matcht’ in een functie bij een bedrijf of overheidsorganisatie tegenwoordig eerder
dan een breed opgeleide sollicitant. Mensen met
een bèta-opleiding en zij die geschoold zijn in
technische en/of chemische vakken zijn vaak in
het voordeel. Onder meer in de ‘maak-industrie’.
Daar kan je als techneut een goede boterham
verdienen. Sommige bedrijven zitten te springen om technisch geschoold personeel. Als de
economie aantrekt zal er in andere vakgebieden
ook meer werk komen. Een en ander hangt ook
af van de opkomst van nieuwe markten en technieken. Even zien wat je op dit moment allemaal
kan worden met een bepaalde studierichting?
Kijk dan bijvoorbeeld op de website www.bekijkjetoekomstnu.nl en er ontvouwt zich een scala
aan voorbeelden in beroepen, opleidingen, scholen, stages en werk. Achterliggende gedachte is
dat kinderen binnen hun mogelijkheden en samen met hun ouders zoveel mogelijk moeten kiezen voor een gedegen dan wel passende studierichting waarmee ze verder vooruit kunnen komen. Gesprekken met docenten op scholen zijn
wat dat betreft erg nuttig en aan te bevelen. Bezoek dus de informatieavonden.

AMSTELVEEN COLLEGE:

DE SCHOOL MET DE PLUSPROFIELEN
Het Amstelveen College is een openbare school van Mavo, Havo en Vwo in een prachtige
nieuwbouw. De school heeft zeven aparte afdelingen, zodat kleinschaligheid is gewaarborgd.
Een aantrekkelijk onderwijsaanbod, buitenschoolse activiteiten en een goede leerlingenzorg biedt
leerlingen de gelegenheid om hun eigen specifieke talenten te ontwikkelen. In de afgelopen jaren
heeft het Amstelveen College zich gespecialiseerd in talentontwikkeling, onder meer door diverse
plusprofielen aan te bieden.

OPEN HUIS AMSTELVEEN COLLEGE
Donderdag 4 februari en
Vrijdag 19 februari 2016
Aanvang programma: 19.30 uur
LESJESMIDDAGEN
Woensdag 10 februari en woensdag
24 februari 2016 (op 10-2 ook masterclass
ACe-gymnasium) aanvang lesjes 14.15 uur
inschrijven via de website
WWW.AMSTELVEENCOLLEGE.NL

Voor ondernemers in de dop – Vecon business school
Het gecertificeerde plusprofiel ondernemerschap is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het
hoe en wat van bedrijven, voor leerlingen die graag organiseren en oplossingen bedenken en voor
leerlingen die nieuwsgierig en initiatiefrijk zijn. In de uren dat je het plusprofiel volgt ga je niet alleen
kijken naar en leren van bedrijven, maar ook zelf de eerste stappen in het bedrijfsleven zetten. In de
bovenbouw volg je de business school en ga je op voor een NIMA marketing diploma.
Plusprofielen
Al vanaf 2004 biedt het Amstelveen College met groot succes drie plusprofielen aan. Het Sportprofiel
biedt leerlingen extra sportonderwijs, waarbij ook aandacht is voor theoretische verdieping en
clinics van professionele sporters. In het Expressieprofiel krijg je meer aangeboden uit vakken als
drama, muziek, tekenen. Je gaat op excursie naar theaters en musea. Natuurlijk hoort hierbij dat je
regelmatig een presentatie of optreden verzorgt. In het plusprofiel Natuurtalent maken brugklassers
onder andere in het Science Lab actief kennis met onderzoek in de natuurwetenschappen.
ACe-gymnasium
ACe staat voor Amstelveen College Class of Excellence. Het Amstelveen College mag zich hiermee
begaafdheidsprofielschool noemen. In de ACe klassen biedt de school een inspirerende vorm van
onderwijs en begeleiding, die is toegesneden op de (hoog)begaafde Vwo leerling die wil en kan
excelleren. De ACe-klas bouwt voort op de plusklassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van
het basisonderwijs, waarmee in de afgelopen jaren ervaring is opgedaan.
Bijzondere bovenbouwvakken
In de bovenbouw kan examen worden gedaan in bijzondere examenvakken. Deze sluiten goed
aan op de plusprofielen van de onderbouw. Spaans, BSM (bewegen, sport en maatschappij) en
wiskunde D kunnen in de bovenbouwprofielen worden gekozen. Goede Vwo leerlingen volgen
daarnaast graag het programma ‘Cambridge Certificate of Advanced English’. Dit leidt op tot een
internationaal erkend diploma met toegang tot buitenlandse universiteiten.
Computerklas 1 M en 1 AH
Bij voldoende belangstelling gaan in 1 Mavo en 1 Atheneum-Havo computerklassen van start. Hier
maken leerlingen, waar mogelijk, gebruik van ICT en een eigen laptop.
Goede resultaten
De examenresultaten van het Amstelveen College zijn goed. Slagingspercentages en kleine
verschillen tussen de cijfers voor schoolexamen en centraal (landelijk) examen wijzen erop, dat het
om “echte” examencijfers gaat. Het Amstelveen College biedt een betrouwbaar diploma.
Toelating – bij teveel inschrijvingen
De inschrijfmiddag voor het nieuwe schooljaar is op woensdag 9 maart 2016van 14.00 tot 18.30
uur. De interesse voor de school is de laatste jaren erg groot. Leerlingen van basisscholen uit de
gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Ouder Amstel en Amstelveen worden na aanmelding gelijkwaardig
behandeld en krijgen voorrang bij eventuele loting op leerlingen uit andere gemeenten.
Meer informatie
Naast het Open Huis op 4 en 19 februari is er een bijzondere voorlichtingsavond op 25 februari.
Hier krijgen ouders en leerlingen informatie over de vier plusprofielen, het ACe– gymnasium en de
computerklassen. U vindt alles terug op www.amstelveencollege.nl
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Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Bidons voor jeugd VZOD
Kudelstaart - Sporten is belangrijk voor de sociale contacten, maar
ook om gezond te blijven! Korfbalvereniging VZOD wil daaraan ook
een bijdrage leveren in de vorm
van een gezond aanbod van voeding in de VZOD-kantine en het stimuleren van het drinken van water rond de wedstrijden. Want wist
u dat een sportdrankje wel 15 suikerklontjes bevat en dat dit meer is
dan een recreatieve sporter (kinderen en volwassenen) verbruikt? Water is ontzettend belangrijk om gezond te blijven! Om het water drinken te stimuleren krijgen alle jeugd-

teams een teamkrat met bidons.
De bidons en kratten zijn gesponsord door WB Gerbera’s en JOGG
Aalsmeer (Jeugd Op Gezond Gewicht). Op zaterdag 9 januari speelt
VZOD/FIQAS 1 de eerste thuiswedstrijd van 2016 en krijgt het ‘Team
van de Week’ de krat aangeboden
tijdens het oplopen met het eerste!
Tijdens de rust van deze wedstrijd
zal Wethouder Gertjan van der Hoeven uitleg geven over JOGG. Komt
allen kijken naar deze wedstrijd, zaterdag 9 januari om 16.00 uur in de
Proosdijhal. Vragen? Stuur een mail
naar teamkrat@vzod.nl

Animatiefilm ‘Race naar de
Maan’ in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 13 januari trakteert Bioscoop Aalsmeer op
de nieuwe animatie avonturenfilm
voor de hele familie ‘Race naar de
Maan’. De jonge surfer Mike Goldwing gaat samen met zijn opa, zijn
beste vriendin en een grappige hagedis op een spannend avontuur
naar de maan. Een miljonair, die beweert dat er nog nooit een mens op
de maan is geweest, gaat op ruimtereis om een duivels plan uit te voeren. Hij wil een zeer krachtige en
gevaarlijke nieuwe vorm van energie (Helium 3) bemachtigen waarmee hij de machtigste man van

de wereld zal worden. Wat hij niet
weet is dat Mike, zijn opa en vriendin in een ander ruimteschip op
weg zijn naar de maan om hem tegen te houden. Geïnspireerd door
de ruimtewedloop van de jaren zestig. De film duurt 94 minuten, is Nederlands gesproken, en vergeet niet
een 3D-bril mee te nemen. Aanvang
is 14.15 uur. Kijk voor het complete
filmprogramma voor alle leeftijden
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te reserveren via de website, telefonisch via 0297-753700 en
te koop bij de biosbar in Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Marco wint Open Darts

Nieuwjaarsduik groep 7/8
van De Graankorrel
Aalsmeer - Maandag 4 januari stonden er om half drie ongeveer
achtentwintig kinderen te koukleumen op het Surfeiland bij de watertoren. De jongens en meisjes van
combinatieklas 7/8 van Christelijke basisschool De Graankorrel Kudelstaart hadden zich eerst omgekleed in het clubgebouw van de
windsurfvereniging. Xylan Roetman,
net twaalf jaar en één van de leerlingen van groep 8, had het evenementje verzonnen: “Ik had EHBO en
toen zei ik tegen een meisje in mijn
klas dat ik wel een Nieuwjaarsduik
wilde doen. Dat heb ik gevraagd
aan de juf in mijn klas en het mocht!
In de kerstvakantie heb ik allemaal
mailtjes ontvangen van iedereen die
mee wilde doen. Ook heb ik geregeld dat er ouders reden en wie er

bij wie in de auto moest. Ik heb er
wel zin in, maar ik ga me nu gauw
omkleden!” Xylan’s vader Arjan is
de enige volwassene die ook zijn
zwembroek aan durft te trekken en
na een korte warming up springt het
hele gezelschap in het koude water
van de Poel. Juffen Saskia en Liesbeth hebben een EHBO lid Ruud
geregeld om het gebeuren zo veilig
en officieel mogelijk te laten verlopen en nadien zijn er lekkere hapjes
en een warm drankje voor de kinderen. Xylan staat in de rij voor een hete douche en samen met zijn klasgenootjes roept hij dat het geweldig
was. Volgend jaar dan maar weer?
“Jaaaaaa!”, roepen de enthousiaste kinderen in koor. Een geslaagde
nieuwjaarsduik dus.
Door Miranda Gommans

Paula wint jeugdranglijst
tennistoernooi (JRT)
Aalsmeer - In de kerstvakantie
heeft het Nederlands jeugdranglijst tennistoernooi (JRT) plaats gevonden in Rotterdam. In totaal namen 24 meisjes in de leeftijd tot

Start jongens B pupillen bij de Sylvester cross in Soest.

Atletiek, Sylvester cross

AVA Jeugd sluit af in Soest
Aalsmeer - Traditioneel de laatste
wedstrijd van het jaar, de Sylvestercross in Soest op 31 december. Ook
een aantal AVA pupillen en junioren
reisde voor dag en dauw in het donker af naar Soest. Zoals altijd een
zwaar parcours met veel zand tijdens de start en bij de finish. Bij alle
series een sterk startveld waarin de
AVA jeugd zich staande moest proberen te houden. De jongens B pupillen beten de spits af. Een mooie
10e plaats voor Justin Alewijnse, Tygo Witteveen werd 16e en Steven
Waasdorp 20e. Bij de jongens A pupillen werd Colin Alewijnse 43e. Bij
de meisjes A pupillen eindige Roan-

na Geleijn als 17e, Gwen Alewijnse
werd 30e en Julie Witteveen 42e.
Bij de jongens D junioren werd Kiran Biesheuvel 59e en Graeme ’t
Hoen 63e. Bij de jongens C junioren werd Milan Biesheuvel 58e en
Gregory ’t Hoen 69e. Bij de meisjes C junioren was er een mooie 11e
plaats voor Nienke van Dok, Rachel
Aarsen werd 34e. De B junioren waren de laatsten die starten bij de
AVA jeugd. Thijmen Alderden werd
48e en Inger van Dok 29e. Een zware exercitie deze keer voor de AVA
jeugd in het zand van Soest. Mooie
prestaties, maar helaas geen podium plaatsen.

en met 12 jaar van de Nederlandse jeugdranglijst deel aan dit toernooi. Als zesde geplaatste moest
Paula uit Aalsmeer eerst in een poule spelen. Op dezelfde dag heeft zij
twee wedstrijden gewonnen met
6-3 6-2 en 6-0 6-0. In de kwartfinale trof Paula het als vierde geplaatste meisje en heeft met 6-0 en 6-2
van haar gewonnen. De halve finale was spannend tegen de nummer twee van het toernooi en Paula wist in drie sets de winst te pakken met 3-6, ,6-4 en 6-1. En dan uiteindelijk de finale op 23 december.
Weer een spannende drie setter,
die het Aalsmeerse talent wint met
4-6, 6-2 en 6-1. Het was een hele
blije Kerst voor Paula, die als winnares van het toernooi een mooie trofee mee naar huis mocht nemen. Na
deze toernooiwinst stijgt Paula op
de jeugdranglijst naar nummer 14
van Nederland in de categorie meisjes tot en met 12 jaar.

Schaken om centen, wijn en roem

AAS op Oliebollentoernooi
Aalsmeer - Ondanks de verwoestende werking van oudjaar togen
toch 41 teams naar het Leids Denksport Centrum voor het jaarlijkse Oliebollen schaaktoernooi. Dit is
het snelschaakkampioenschap van
de Leidse Schaakbond voor teams,
gespeeld om een paar centen, een
fles wijn en onsterfelijke roem. Dit
geeft al jaren een zeer sterk bezet
toernooi, dit jaar geen grootmeesters, maar wel een aantal IM’s, FM’s
en nog wat spelers die aardig kunnen schaken en nog belangrijker
veel schakers die het minder kunnen, maar het toch een leuke happening vinden. En dat was het ook,
strak georganiseerd en zonder echte problemen werd in goede sfeer

een 13 ronden toernooi gespeeld in
3 groepen van 14 teams. Ieder team
bestaat uit 4 tot 5 spelers, dus er
waren zo’n 180 man en een enkele vrouw aan de borden te vinden.
Het had wat moeite gekost om 8
Azen aan de streep te krijgen en
vooral snelschaakbeest AJ Keesen
werd node gemist. Desondanks deden beide AAS teams het weer behoorlijk in het sterke veld. In de Apoule was AAS 1 als derde geplaatst en werd vijfde. In de B-poule
was AAS 2 eveneens als derde geplaatst en werd gedeeld tweede en
derde. Hetgeen wel 10 euro de man
opleverde! Topscoorder voor AAS
was Ben de Leur met 19.5 uit 26.
Door Ben de Leur

Kudelstaart - Vorige week zaterdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart de Open Dart Kampioenschap. Met 38 deelnemers was het
gezellig druk. De organisatie was
ook erg verheugd enkele nieuwe gezichten en ‘zeer’ oude bekenden te mogen verwelkomen.
De (dart) sfeer werd nog eens extra verhoogd door het grote scherm
in de zaal waar het dartsspektakel van de PDC Wereldkampioenschap zichtbaar was. Dit stimuleerde de ‘betere’ darters om tot grotere prestaties te komen, ook omdat
er mooie bekers op de uiteindelijke
winnaars stonden te wachten. Nadat de poule wedstrijden waren gespeeld werd duidelijk welke darters
nog in de strijd waren om de nieuwe Kudelstaart Open kampioen te
kunnen worden. De winnaar van vorig jaar, William Hunitetu, kon zijn titel echter niet langer meer verdedigen, want hij werd door Tom Keijzer
en Rob Broekhof veroordeeld tot de
verliezerronde. Rob bleek in grote vorm, want met een zeer mooie
152 finish had hij ook nog de Hoogste Uitgooi van de avond. Remco
Maarse, Moreno Blom, Tom Keijzer
en Rob Broere bereikten de kwartfinale, waar zij allen helaas werden
uitgeschakeld. Nick Dekker en Arnaud van de Graaf bereikten voor
de tweede keer ooit de halve finales.
De finale ging echter tussen Marco Cornelisse en Christopher Brouwer. Marco gooide een zeer goede
finale. Over de gehele finale gezien
gooide hij gemiddeld 82 punten per
drie pijlen. Ook zijn uitgooipercen-

tage was met 50% uitstekend. Marco won dan ook terecht en werd zodoende voor de tweede keer ooit
Open Kampioen. Frappant was dat
zijn vorige titel tien jaar geleden was
in 2006. Het was namelijk ook tien
jaar geleden dat Jelle Klaasen de finale van de Lakeside won van Raymond van Barneveld. Precies deze twee darters waren zichtbaar op
het grote scherm. Helaas konden zij
het goede voorbeeld van Marco niet
volgen, want het lukte hen beiden
niet om de finale te bereiken.
Volgende week, vrijdag 15 januari,
is weer een gewone speelavond van
de Poel’s Eye. De Poel’s Eye is geen
besloten club, iedereen is welkom,
vooraf inschrijven is niet nodig. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Nieuwjaarsduik Sportzicht:
Koud maar geslaagd
Aalsmeer - Vrijdag 1 januari om
13.00 uur organiseerde Café Sportzicht in samenwerking met de Windsurfclub Aalsmeer haar jaarlijkse
Nieuwjaarsduik op het surfeiland:
De Sportzicht duik. Een groot aantal dappere deelnemers van jong tot
oud durfde het aan om in het water
van de poel te springen.
Dit jaar was het water 8 graden en
een zonnetje erbij, maar de koude rillingen bleven niet uit. Er kwamen veel mensen kijken en aanmoedigen. De deelnemers trokken
hun zwembroek of bikini aan en
waren klaar om te duiken. Dit was
een koud moment. Het startsein
werd gegeven en ze sprongen on-

der luid gejuich van de toeschouwers de Westeinder in. Er werd zelfs
door een aantal deelnemers nog
even gezwommen en lekker op en
neer gesprongen. Iedereen het water uit, een lekkere warme handdoek om en dan snel naar de warme douches. Deze werden beschikbaar gesteld door de Windsurfclub
Aalsmeer, waar de deelnemers zeer
blij mee waren.
Na afloop gingen veel mensen naar
Café Sportzicht voor een lekkere warme verse erwtensoep en een
drankje. Windsurfclub Aalsmeer bedankt voor het beschikbaar stellen
van jullie douches. Het was weer
een geslaagde duik.

Crossen

UWTC-er Bart de Veer
wint ACC competitie
Streek - De laatste wedstrijd van
de Amsterdamse cross competitie is
verreden op 3 januari bij ASC Olympia. Bij de jeugd A werden Duuk v/d
Haagen en Mike Derogee vandaag
2e en 3e in de daguitslag. Siem van
Smoorenburg werd 7e, Teun Wahlen
13e en Sen Haasbroek 21e. Hierdoor werd Duuk, na 12 wedstrijden, 3e in het eindklassement. Ook
Teun Wahlen (10e) en Sen Haasbroek (15e) kregen een mooie beker. Bij de jeugd B was Danny Plasmeijer de beste UWTC-er met een
6e plaats, Sven Buskermolen werd
9e. In de eindstand werd Sven Buskermolen 4e en Danny 5e. Bij de
40+ wist alleen Frank Jansen te finishen en wel op de 35e plaats. Bij
de 40- maakte Bart de Veer en Tommy Oude Elferink er een leuke strijd
van. In het begin van de wedstrijd
wist Tommy een kleine voorsprong
te pakken, maar Bart wist later weer
bij hem te komen. Uiteindelijk werd

Bart 2e, achter prof Dylan Groenewegen, en Tommy 4e in de daguitslag. Menno van Capel werd 7e.
De 18-jarige Bart wist de competitie bij de 40- op zijn naam te zetten,
hij heeft vanaf de eerste wedstrijd in
Nieuwveen aan de leiding gestaan.
Tommy werd 2e en Menno van Capel werd 4e in het eindklassement.
UWTC heeft in deze klasse zijn overmacht laten zien! Bij de nieuwelingen/dames deden Ian v/d Berg en
Rebecca Cornelisse mee en zij reden vlak achter elkaar. Ian werd 16e
en Rebecca 17e. Ian v/d Berg pakte bij de nieuwelingen met een 15e
plaats in het eindklassement ook
nog net een eindprijs mee.
Zondag 10 januari is de laatste clubcross. Deze wordt echter niet op het
clubparcours verreden, maar op fort
De Kwakel en de renners starten om
10.30 uur. Dit is een mooie gelegenheid om alvast te oefenen voor de
fortcross van zondag 17 januari!

Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwjaarsduik Oosterbad

Tennistoernooi voor senioren

‘Oudjes’ doen het nog best
Aalsmeer - Tijdens het Blauwhoff
Kersttoernooi tennis in de hal aan
de Beethovenlaan hebben de Senioren Plus zich van hun beste kant
laten zien. De deelnemers hebben
in poules gespeeld. Het was de eerste keer dat voor de 60+ een eigen
toernooi werd georganiseerd. De
deelnemers waren razend enthousiast en gaven zich op om zich voor

het komende toernooi als ambassadeur in te zetten om zodoende nog
meer deelnemers te werven. Onder
de deelnemers waren twee 84 jarige deelnemers. Het is toch mooi om
te zien dat je lang aan het spelletje
mee kunt blijven doen, geeft voorzitter Willem van Wassenberg van Tennis2Tennis als organisator van het
toernooi aan.

Aalsmeer - Op 1 januari werd in
het Oosterbad weer de mogelijkheid
gegeven om het nieuwe jaar sportief en fris te beginnen. Zo’n negentig inwoners waagden de sprong
in het koude water van het natuurzwembad. Er scheen weliswaar een
zonnetje, maar het windje was stevig en het water uiteindelijk misschien toch kouder dan gedacht.
Voor aanvang werd een warmingup gehouden en kregen alle deelnemers de bekende Unox muts uitgereikt. Met voorzitter Goos Bartels
werd afgeteld en daarna, door sommige aarzelend, gesprongen. De
meeste springers kozen daarna voor
het droge en de warme badjas. Enkele jongens lieten zich niet kennen
en waagden achterwaarts duikend
nog een keer de sprong. Maar, ook
daarna kozen zij voor de handdoek

en de kleren en om helemaal weer
goed op temperatuur te komen erwtensoep en chocolademelk. Niet alleen in het Oosterbad is het nieuwe
jaar gestart met een frisse duik. Ook
diverse groepen zijn de Westeinder
ingedoken voor een sportief begin
van 2016.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Voetbal

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

SCW verlengt contracten
voetbaltrainers
Rijsenhout - Hoofdtrainer Edwin
van Maas heeft aangegeven een
langer verblijf bij voetbalvereniging
SCW wel te zien zitten. Aan het einde van het vorige seizoen zag Edwin
van Maas een deel van zijn selectie
vertrekken. Na een moeizaam begin
met vijf nederlagen op rij heeft hij
zijn team weer op de rails en staat
SCW 1 als nummer 4 op de ranglijst.
Het bestuur van SCW is zeer tevreden met de inzet en betrokkenheid
van Edwin van Maas en zal dan ook
voor het seizoen 2016/2017 graag
gebruik maken van zijn diensten.
Ook met Hitjo Schipper, trainer van
SCW 2, wordt het contract met 1
jaar verlengd. Mede gezien de smalle selectie en een aantal blessures

zijn de resultaten van het tweede elftal niet bepaald geweldig. Dit
seizoen is handhaven het motto en
SCW heeft er alle vertrouwen in dat
Hitjo in het seizoen 2016/2017 mee
kan gaan doen voor de prijzen.
Keepertrainer Richard van Andel is
nog niet zo lang bij de club. Hij traint
niet alleen de senioren keepers,
maar ook de jeugdkeepers maken
van zijn expertise gebruik. Richard
heeft te kennen gegeven het ontzettend naar zijn zin te hebben en
ook aan zijn contract geeft SCW met
veel plezier een vervolg. Het bestuur
van voetbalvereniging SCW wenst
haar trainers ook voor het seizoen
2016-2017 heel veel succes, maar
ook veel plezier.

Atletiek Vereniging Aalsmeer

Eerste plaats Erica Belandi
bij kerstloop Amstelveen
Aalsmeer - Op zondag 27 december werd voor de 21ste keer de
Kerstloop in Amstelveen georganiseerd. Aan deze druk bezette wedstrijd namen 673 atleten deel, waaronder een groot aantal atleten van
Atletiek Vereniging Aalsmeer. Naast
de vele recreanten kwamen deze om een echte wedstrijd te lopen
en een goede tijd neer te zetten als
test voor de komende wegwedstrijden. Bij de senioren liepen Leon van
Leusen en Stefan Wolkers de 10 ki-

lometer. Leon werd tweede in een
tijd van 34.57 minuten en Stefan zevende in een tijd van 36.39 minuten. In de categorie masters 35 werd
Erwin Metselaar tweede in een tijd
van 36.17, Erik Tange werd vijfde in
37.44 en Raymond Witteveen tot slot
werd 17e in een tijd van 39.50 minuten. Bij de vrouwen masters 35
won Erica Belandi de 10 kilometer
in een tijd van 39.11 minuten en was
daarmee ruim 3 minuten sneller dan
nummer twee in haar categorie.

Drechtloop AV Kickers’92
Leimuiden - Op zondag 17 januari wordt alweer voor de 47e keer de
Goedhart Drechtloop georganiseerd
door de Atletiekpoot van de Leimuidense voetbalvereniging S.V. Kickers ‘69. Er kan op 4 afstanden worden deelgenomen: De kinderloop
voor de allerjongsten start om 10.30
uur. De route loopt door de kern
van Leimuiden. De 4 kilometer start
om 11.05 uur. Hieraan wordt door
veel talentvolle jongeren deelgenomen. De deelnemers worden via
de Drechtlaan naar de linker oever
van de rivier de Drecht gestuurd. De
10 kilometer start om 11.00 uur en
loopt geheel rond de mooie rivier de
Drecht. De 10 Engelse Mijlen (16,1
kilometer) tot slot start om 11.00
uur. Het hoofdnummer voor de geoefende loper gaat eerst richting
Rijnsaterwoude en voert de atleten
vervolgens via de beide Drechtoe-

vers terug naar de Beukenlaan in
Leimuiden.
Om 10.30 uur start ook dit jaar weer
het Nordic Walking en wandelen
over een afstand van circa 10 kilometer. Het parcours loopt parallel aan de 10 kilometer, dus grotendeels langs de rivier de Drecht.
Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in het
clubgebouw aan de Beukenlaan te
Leimuiden.
Er is geen voor inschrijving. De
startplaats is voor alle afstanden
starten vanaf de Beukenlaan. De
tijdregistratie wordt gedaan met Ipico tags voor een juiste tijd. Alle atleten groot en klein ontvangen na afloop een fraaie standaard.
Er is voldoende kleed- en douchegelegenheid. Iedereen die meedoet
doet dit op eigen risico. Nog meer
informatie is te vinden op www.
drechtloop.nl.

Links Elisa Houweling, rechts tweelingzus en nummer 1: Petera Houweling.

Aalsmeerse sjoelers gooien
hoog in 1e voorronde NK
Aalsmeer - Zaterdag 2 januari konden de sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer direct weer aan de
bak in het nieuwe jaar. Na de nodige nieuwjaarswensen stond de hele belangrijke wedstrijd op de sjoelkalender, de eerste voorronde voor
het NK Individueel afdeling West in
Heemskerk. Maar liefst 18 sjoelers
van Sjoelclub Aalsmeer deden hieraan mee, ieder in hun eigen klasse en over het algemeen met (zeer)
goede resultaten. In de Hoofdklasse Dames een zeer opvallende uitslag. Petra Houweling werd eerste
en versloeg Nederlands kampioene
Simone Frijlink met 27 punten, gemiddeld 139,05. Joke Schagen werd
vierde en Marry Verhoeven vijfde. In
de heren hoofdklasse A greep Cock
Tukker net naast de prijzen. Een
vierde plek met 140,60 gemiddeld.
In de Heren Hoofdklasse B gooide
Albert Geleijn slechts 10 bakken,
maar met 142,90 gemiddeld werd
hij fictief eerste. Kees Kuypers werd
tweede, Paul van den Berg vierde en
Wim Eijlers behaalde plaats acht. In
de C-Klasse (dames en heren samen) werd Hans van Leeuwen vierde. Karin Geleijn werd zesde en
Tiny Amsing (fictief tweede plaats,
ook 10 bakken) met een gemiddelde van 134,00. Tweelingzus van Pe-

tra, Elisa Houweling, greep het zilver
in de D-Klasse, met 130,10 gemiddeld. Rob Kuypers werd zesde en
Theo van Leijden, die ruim een week
ziek was geweest, kwam niet verder
dan een achtste plaats met 120,55.
In de E-Klasse won Sjaak Siebeling
met overmacht, gemiddeld ruim 3
punten meer dan de nummer twee
(129,90). Wijnand Springin’t Veld
had een superslechte dag en werd
slechts zevende. In de F-Klasse was
good-old Henk Brozius goed voor
een tweede plek met 120,10 gemiddeld. Klasse G was een prooi voor
Mirjam van den Berg. Met een eerste ronde van 1226 en een gemiddelde van 120,70 werd de nummer
twee op 7 punten achterstand gesjoeld.
De tweede kwalificatiewedstrijd
is op zaterdag 13 februari, eveneens in Heemskerk. De laatste wedstrijdronde is op 5 maart en na aftrek van de twee slechtste resultaten wordt bekend wie er in april mogen strijden om de Nederlandse titels in Barneveld. Maar eerst mogen
alle leden nog competitie sjoelen op
donderdag 7 januari, de eerste wedstrijd in 2016. Dit alles in het Dorpshuis Kudelstaart, aanvang 20.00 uur.
Voor informatie en uitslagen zie ook
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Open Indoor beachvolleybal

Favorieten Varenhorst en
Brouwer winnen NK
Aalsmeer - De koppels Christiaan Varenhorst en Alexander Brouwer en Floor Berden en Juliette van
Duijnhoven mogen zich een jaar
lang beachvolleybalkampioen van
Nederland noemen. De twee beachvolleybalteams eisten zondag 3 januari bij het Open NK indoor beachvolleybal in The Beach ten koste
van respectievelijk Sven Vismans
en Wessel Keemink en Elke SchuilWijnhoven en Mered de Vries de nationale titels voor zich op.
Daarmee maakten bij de mannen
Varenhorst en Brouwer hun favorietenrol meer dan waar. “Daar waarvoor we naar Aalsmeer zijn gekomen, hebben we gepakt”, lachte
Brouwer na afloop. “We hadden wel
een doel gesteld, maar in de winterperiode, waarin je toch al weinig in
het zand staat en weinig wedstrijden
speelt, is het maar afwachten hoe je
het fysiek gaat doen. Maar ik denk
dat we niets te klagen hebben.” De
wereldkampioen en zijn beachpartner Christiaan Varenhorst – afgelopen zomer met Reinder Nummerdor
nog goed voor zilver op het WK in
Nederland – zagen hun overwinning

in de finale geen moment in gevaar
komen.
“We hebben van begin af aan steeds
een paar punten voorgestaan, dat
geeft een bepaalde rust.” Varenhorst
en Brouwer haalden in de relatief
gelijk opgaande wedstrijd met 2114 en 21-18 de winst naar zich toe.
“Huid duur verkocht”
Verliezend finalist Sven Vismans, die
een thuiswedstrijd speelde in de hal
waar hij praktisch is opgegroeid,
zag in de nieuwe kampioenen de
terechte winnaars. “We hebben onze huid duur verkocht en alles gegeven wat we eruit konden halen,
maar een stunt zat er niet in. We
kwamen een paar keer goed dichtbij, maar in de details wilde het te
vaak niet lukken. Wat me tevreden
stelt, is dat we tijdens zo’n toernooi
nauwelijks of geen fouten meer maken. Alleen in de finale hè. Ik heb
nu vier finales elke keer wel tegen een van deze twee jongens gespeeld en het verschil wordt steeds
kleiner. Dat is een positieve ontwikkeling. En tegen dit soort jongens.
Wessel en ik staan net drie weken
op het zand, jongens als Christiaan

en Alexander trainen dagelijks.” Dus
balen? “Ja natuurlijk want verliezen
is altijd vervelend, maar met opgeheven hoofd van het veld.”
“We hebben geknokt”
Datzelfde gold voor het verliezende
koppel bij de dames, Elke SchuilWijnhoven en Mered de Vries. “We
hebben geknokt, maar het zat er
niet meer in”, oordeelde SchuilWijnhoven over hun optreden. “Natuurlijk wel een beetje onze eigen
schuld, maar door de resultaten van
gisteren waren we gedwongen vandaag vier wedstrijden te spelen en
dat was even iets te veel van het
goede.” Toch hadden Floor Berden
en Juliette van Duijnhoven al hun
krachten nodig om hun tegenstanders in de finale opzij te zetten. “In
de finale komen? Nooit verwacht!
En dan van dit team winnen? Nooit
gedacht!”, vatte Juliette van Duijnhoven het laatste optreden op het
NK samen.
Een slijtageslag wilde ze het niet
noemen. Een uitputtingsslag dan.
Floor Berden: “Het verschil zat ‘m
in de details. We hadden net even
dat kleine beetje meer dat nodig
was om te winnen. En beetje geluk
soms ook wel, maar waarschijnlijk
ook gepiekt op het juiste moment.”
De setstanden geven al aan dat de
kersverse Nederlands kampioenen
het niet cadeau kregen. Nadat de
eerste set met 21-19 in het voordeel van Schuil-Wijnhoven en De
Vries was geëindigd, werd het in het
tweede bedrijf al snel duidelijk dat
een derde set de beslissing moest
brengen (14-21). Even leken Berden
en Van Duijnhoven al hun kruit te
hebben verspeeld (5-0), maar met
een waanzinnig sterke inhaalrace
kwamen beide beachvolleybalsters
terug (5-5) om vervolgens de grip
op het duel niet meer uit handen te
geven: 10-15 en 1-2 in sets.
Meest waardevolle speler
Naast de zilveren NK-medaille werd
de Aalsmeerder Sven Vismans nog
gekozen tot ‘meest waardevolle
speler’ van het toernooi.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oudjaarsduik en receptie
duikteam Thamen
Aalsmeer - Donderdag 31 december hield Duikteam Thamen de traditionele oudjaarsduik bij zandeiland 4 te Vinkeveen. Het was een
mooie opkomst van 12 duikers en
nog een flink aantal leden die voor
de gezelligheid langs kwamen. De
meeste duikers hielden het na ruim
een half uur voor gezien. Er was
echter een buddypaar, Wout en Ard,
die ruim 50 minuten te water gingen. Wout in zijn nat pak, had het
na de duik erg koud. Gelukkig stond
er thee, koffie, glühwein en chocomelk met ‘antivries’ klaar, zodat hij
snel weer op temperatuur kon ko-

men. Uiteraard waren er ook warme oliebollen en appelflappen om
deze oudejaarsdag en daarmee het
jubileumjaar af te sluiten. Op zaterdag 2 januari was er de Nieuwjaarsreceptie te Rijsenhout. Deze wordt
gehouden op een boerderij van de
vader van één van de leden wat
een prima locatie is. Vanaf 17.00 uur
kon iedereen binnenlopen voor een
hapje en drankje. Er was een flinke opkomst en een gezellige drukte.
Toen ongeveer iedereen aanwezig
was, opende de voorzitter het jaar
officieel met een toespraak. Hierin werden de hoogtepunten van het

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 januari:
F.C.AALSMEER
DVVA 1 - F.C.A. 1 (Vr.)
Junioren
Onze Gazellen C2-F.C.A.C2
DIOS C4 - F.C.A. C3
Altius C5 - F.C.A. C6
Pupillen
F.C.A. D5 – Hoofddorp D7
F.C.A. D6 – DSOV D4
Ouderkerk E2 - F.C.A. E2
F.C.A. F3 – Sp.Martinus F3
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D2 – SCW D1
Amstelveen D6-RKDES D3
Meisjes
CSW MC.2 - RKDES MC.2

14.30 u
12.30 u
16.00 u
11.15 u
11.00 u
11.00 u
11.15 u
11.00 u
11.00 u
10.30 u
12.15 u

Hercules MD1-RKDES MD1 9.00 u
RKDES ME1 – DIOS ME1 11.00 u
S.C.W.
Pupillen
RKDES D2 - S.C.W. D1
11.00 u
RKAVIC D 3 - S.C.W. D2
12.00 u
S.C.W. F2 – Zwanenburg F4 8.45 u
Meisjes
SCW MC1 – Roda’23 MC2 10.15 u
Zondag 10 januari:
R.K.D.E.S.
Junioren
Overbos B3 - RKDES B2
RLDES C2 – Swift C4
Buiksloot C2 - RKDES C3
Overbos C6 - RKDES C4

afgelopen jaar nog eens belicht en
de vele actieve leden van de diverse
commissies bedankt voor hun inzet.
Ook de gastheer werd niet vergeten
en kreeg weer de bekende fles uitgereikt. Na de toespraken kreeg iedereen een glas bubbels en werd er
geproost op een mooi jaar en veel
mooie duiken. Hierna was het buffet
geopend en kon iedereen aanvallen.
Al met al bleef het nog lang rumoerig in Rijsenhout. Duikteam Thamen, opgericht op 1 oktober 1975, is
een actieve vereniging die naast het
wekelijks duiken op dinsdagavond
en zondagochtend, ook opleidingen en diverse andere activiteiten
organiseert in zwembad de waterlelie. Iedere donderdagavond trainen
de leden in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30
uur. Kijk voor meer informatie of foto’s op www.thamen-diving.nl.

Eerste baanloop
2016 bij AVA
Aalsmeer - Op woensdag 13 januari kan iedereen weer meedoen met
de recreatieve baanloop bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Belangstellende hardlopers kunnen kiezen uit de afstanden 1, 3 of 5 kilometer. Deelname kost 2 euro voor niet-leden van
AVA. Het startschot wordt gegeven
om 20.00 uur en inschrijven kan tot
15 minuten voor aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico loopchip die aan de deelnemers
wordt uitgeleend. Kleedkamers met
douches zijn beschikbaar. Na afloop
ontvangen de meeste deelnemers
een prachtige plant. Ook supporters
zijn van harte welkom. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

10.00 u
12.00 u
11.05 u
9.30 u

Aalsmeer - De eerste kaartavond
in het nieuwe jaar houdt Allen
Weerbaar op maandag 11 januari in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om 20.00 uur worden de
kaarten geschud en verdeeld. De
zaal is vanaf 19.30 uur open voor inschrijving en koffie of thee. Ook een
avondje gezellig klaverjassen of jokeren? Kom een keer meedoen, er
zijn nog plaatsen vrij. Voor inlichtingen: 325040. De winnaar van de
laatste avond in het oude jaar was
mevrouw van Bemmelen met 5531
punten, gevolgd door Tiny Buwalda met 5446 punten, Piet Schuit met
5334 punten, Wim Spring in ’t Veld
met 5264 punten en Jan de Nooij
met 5192 punten. De poedelprijs
was voor Dirk Janmaat en de marsenprijs was voor Piet Schuit. Bij het
jokeren is de eerste prijs uitgereikt
aan Lilian Klaassen. Onderaan eindigde Jopie de Vries.

Huub en Bets op
één bij 55+ soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Het nieuwe jaar gezellig beginnen? Kom ook
kaarten en/of kom gerust eens kijken. Op woensdag 30 december is
het kaarten gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5203 punten, op
twee is Piet van As met 5165 punten geëindigd en op drie Marry Akse met 4923 punten. Bij het jokeren
was deze week Bets Teunen met 84
punten de beste, gevolgd door Gerrit van der Geest met 25 punten en
Gerard de Wit met 298 punten. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 8 januari is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom in het buurthuis aan de
Roerdomplaan 3. De koffie en thee
staan klaar!

Kaartavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 12 januari houdt buurtvereniging Ons Aller
Belang voor liefhebbers een kaartavond. Er wordt als vanouds gekaart
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Vanaf 19.30 uur staat de
deur open. Om 20.00 uur start het
kaarten. Na drie spellen wordt weer
een leuke verloting gehouden met
mooie prijzen.

Kaartavond bij
FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 8 januari gaan de kaartavonden van de FC
Aalsmeer weer van start. In het vernieuwde home aan de Beethovenlaan wordt om 20.15 uur het startsein gegeven voor weer een gezellige
kaartavond,voor zowel hartenjagers
als klaverjassers. Aan het slot van elke kaartavond is er weer een mooie
loterij, dus iedereen die van gezelligheid houdt en van kaarten is welkom
op deze en volgende avonden.

Vergadering en
films bij IJsclub
Aalsmeer - Vrijdag 15 januari houdt
IJsclub Aalsmeer-Oost haar jaarvergadering in restaurant Centennial
aan de Oosteinderweg 243. De aanvang is 20.00 uur. Na afloop van de
vergadering worden enige films vertoond door Siem Kooy, waaronder
een pramenracefilm uit 1990, gevolgd door de traditionele gratis verloting! Iedereen is van harte welkom.

Puzzelrit en
receptie RKDES
Kudelstaart - Op zondag 10 januari houdt RKDES haar jaarlijkse puzzelrit en Nieuwjaarsreceptie. Starten
voor de puzzelrit kan tussen 9.30 en
11.00 uur bij de RKDES kantine aan
de Wim Kandreef. De toerrit brengt
de deelnemers langs wegen waar zij
wellicht nog nooit geweest zijn. Hou
er overigens rekening mee dat het
rond vier uur al donker wordt. Start
dus niet te laat. Deelname is gratis.
Vervolgens begint vanaf 16.00 uur
de nieuwjaarsreceptie voor leden,
sponsors en fans van de sportvereniging in de kantine. Allen welkom.

