Tel: 0297-341900 WWW.MEERBODE.NL

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

ACTIE APK
• Reparaties - Onderhoud - Alle merken
• Banden - Nieuw + gebruikt
• Schadeherstel + reparatie
• In- en verkoop occasions

Bewustwording
De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals
gebouwen, openbare verlichting of
straatmeubilair, komen voor reke-
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Eigen technische dienst

Autobedrijf

AALSMEER
Universeel autobedrijf
ALLE MERKEN

Afgelopen vrijdag is de afgebrande tribune van RKAV afgebroken. Voor wie tips kan geven die leiden tot de aanhouding van de dader(s), looft het bestuur van de voetbalvereniging een beloning uit van 1.000 euro!

BENZINE: 25,- ALL-IN
DIESEL: 30,- ALL-IN

Diverse acties in petto om geld bijeen te krijgen

RKAV: “Help ons aan nieuw
spelmateriaal voor Weekaatje”

Groot in saamhorigheid
Maar RKAV mist niet alleen deze ‘schuilplaats’, maar ook nog vele andere, belangrijke spullen. Onder de tribune was een grote opslag en ook deze eigendommen zijn
allemaal verbrand. “Twee aanhangers, banken, tafeltennistafels en alle spelmaterialen voor het Weekaa-

tje”, vertelt secretaris Peter Melman.
“En dit alles valt, zo goed als zeker,
niet onder de verzekering.” Half mei,
met Pinksteren, vindt dit jaar voor
de vijfendertigste keer het Weekaatje plaats. Al sinds 1978 komen hier
jaarlijks vele kinderen, van de vereniging en anderen, een lang weekend logeren in grote tenten. Er worden met deze zes- tot twaalf-jarigen allerlei spelletjes gedaan en al
het materiaal wat hiervoor gebruikt
wordt, is dus verbrand. Geen moment hebben het RKAV-bestuur, de
kampstaf en de vele vrijwilligers er
aan gedacht om het evenement dit
jaar dan maar niet te organiseren.
“Afblazen is niet in ons hoofd opgekomen”, zegt Rob Spring in ’t Veld
vastberaden. “We hebben er vertrouwen in alles rond Pinksteren
rond te hebben.” Peter Melman vult
aan: “Onze vereniging is altijd groot
geweest in saamhorigheid. Een
heerlijk gevoel, overigens.”

overigens een uniek evenement in
de ruime regio en al lang niet meer
komen de deelnemers alleen uit
Aalsmeer. Het Weekaatje is een traditie en verdient het een traditie te
blijven! De eerste zorg voor RKAV
is de kampstaf inkopen te kunnen
doen, maar er zijn nog meer kosten.
De tribune was voorzien van dertien
reclameborden van sponsors en ook
de geluids- en lichtinstallatie zijn in
rook opgegaan. En dan moet verder nog een nieuw scorebord gekocht worden, want deze is dezelfde
oudejaarsnacht ook ‘nog even’ vernield. Er is veel geld nodig en RKAV
hoopt de benodigde euro’s samen
met u bijeen te vergaren! Niet alleen
met acties, want voor mensen die
een geldelijke bijdrage willen leveren voor het Weekaatje, gaat RKAV
een aparte bankrekening openen.
Het banknummer is aangevraagd
en wordt, zodra bekend, op de website vermeld.

Diverse acties
En dus, is de rug weer gerecht. Bij
de pakken neer zitten, is niets voor
Aalsmeerders en zeker niet voor
RKAV-ers, die allen ‘hun club’ een
heel warm hart toedragen. Er moeten nieuwe spullen aangeschaft
worden, in korte tijd, en dus gaan
er allerlei acties georganiseerd worden om maar zoveel mogelijk euro’s
bij elkaar te krijgen. Hou hiervoor de
site van de vereniging en deze krant
in de gaten, want, zeg nou zelf, wie
gunt nou niet bijna 300 kinderen
een gezellig en sportief lang weekend met elkaar? Het Weekaatje is

Bouwvergunning
Overigens is ook al de vergunning
aangevraagd voor de bouw van een
nieuwe tribune. De eerste paal hiervoor gaat echter voorlopig nog niet
de grond in. Voor een vergunning
staat acht weken, zo is in het gemeentehuis tegen het bestuur van
RKAV gezegd. Ach, kan het echt
niet sneller? Bezwaren zullen er
niet komen, het complex staat achteraf in een groene omgeving. Het
zou een mooi gebaar zijn van de gemeente om RKAV versneld een hart
onder de riem te steken!
Door Jacqueline Kristelijn

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

ning van de gemeente. En dus voor
rekening van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwoners
bewust te maken van de kosten van
reparatie en schoonmaak brengt de
gemeente Aalsmeer elke maand de
kosten in beeld. Bovendien worden
elke drie maanden de kwartaalcijfers bekend gemaakt via de vandalismemeter, waarmee iedereen
in één oogopslag kan zien hoeveel
de gemeente heeft moeten uitgeven
aan reparatie en schoonmaak.
Meld vernielingen!
De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met
hun kinderen over te praten of melding te doen van vernielingen. Een
melding vergroot namelijk de pakkans van de daders.
Ziet u een vernieling gebeuren, bel
dan 112. Ziet u de gevolgen van
vandalisme, bel dan 0900–8844 of
geef uw melding door aan de Servicelijn van de gemeente, tel: 0297–
387575.

OPEN: ma t/m vr 09.00-18.00 uur
za 9.00-16.00 uur

Ophelialaan 92 | Aalsmeer
Tel. 0297-344232 | Mob 06-30952722
autobedrijfaalsmeer@gmail.com

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Subsidie voor
schooltoernooien
Aalsmeer - Zoals elk jaar is ook
voor het schooljaar 2011-2012 een
schoolsportkalender
uitgegeven.
Hierop staan allerlei toernooien en
activiteiten die door sportverenigingen worden georganiseerd voor
de schoolgaande kinderen in Aalsmeer. De gemeente geeft hiervoor
een waarderingssubsidie aan de
deelnemende verenigingen voor
een totaalbedrag van 7.252,10 euro. In het wekelijkse overleg hebben
burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 10 januari dit besluit
genomen. Niet alle subsidieverzoeken voor schoolsporttoernooien zijn
overigens gehonoreerd.
De betreffende sportverenigingen
en -organisaties krijgen hierover
bericht van de gemeente.

APK VOOR w 25
Geldig t/m 29 februari 2012

Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is alleen geldig voor personen- en bestelwagens en is incl. afmelding
RDW en 4-gasmeting. Excl. roetmeting voor dieselmotoren à € 19,50. Prijzen zijn niet geldig voor garages.

ABO

Slepen met kerstbomen!
Aalsmeer - Sleepdag was het gisteren, woensdag 11 januari. Slepen
met kerstbomen, want de gemeente had in verschillende wijken verzamelpunten ingericht. Voor kinderen een leuke gelegenheid om een
zakcentje te verdienen, want voor
elke ingeleverde boom wordt liefst
50 cent gegeven. Al vele dagen voor
deze inleverdag lopen jongens en
meiden te speuren in hun wijken,
misschien ligt er nog ergens een
kerstboom. Zo ook Thomas, die in
enkele dagen tijd liefst twintig kerstbomen bij elkaar wist te scharrelen.
Per vier bracht hij ze naar het inzamelpunt. Hij had de bomen aan elkaar gebonden en sleepte ze achter zich aan naar de gymzaal in de
J.P. Thijsselaan. Een zwaar klusje,

maar wel totaal een heel tientje verdiend! Niet alleen kerstbomen worden overigens gebracht naar het inzamelpunt. Ook grote kersttakken,
die op woningen of bedrijven waren gehangen. Twee jeugdige inwoners sleepten samen een grote, brede tak naar de gymzaal. Ze vonden
het wel twee euro waard, maar de
gemeenteman was niet te vermurwen, één is één, dus vijftig cent! De
inzameldag heeft in de Thijsselaan
in ieder geval een flinke berg kerstbomen opgeleverd. Het groen gaat
allemaal in de versnipperaar, opgeruimd staat netjes. Blijft best jammer eigenlijk dat de bomen niet
naar het eiland worden gebracht
voor een groot en warm vreugdevuur voor alle inwoners!

Wat levert samenwerking
tussen Aalsmeer en
Amstelveen op?

Nieuw-Vennep, Pondweg 2 (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid) T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 (Industrieterrein Hornmeer)
T 0297 32 82 21

BEL OF MAAK EEN AFSPRAAK VIA WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AFSPRAAK

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl
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Kosten vandalisme vierde
kwartaal 2011: 11.750 euro
Aalsmeer - Het afgelopen kwartaal
is in de gemeente Aalsmeer voor
11.750 euro schade aangebracht
aan gemeentelijke eigendommen.
In december zijn onder andere
een raam bij de bibliotheek in Kudelstaart vernield, een glijbaan kapot gemaakt en een oranje plasticcontainer in brand gestoken. Verder
is een hek aan de Mr. Jac. Takkade vernield, een raam ingegooid bij
het gemeentehuis en zijn er in aanloop naar oud en nieuw verschillende prullenbakken opgeblazen. In
dit kwartaaloverzicht zijn de kosten
van vandalisme rond oud en nieuw,
ruim 12.000 euro, en de schade aan
particuliere eigendommen, zoals de
grote brand bij voetbalvereniging
RKAV waarbij een complete tribune in vlammen opging, niet meegenomen.

Miele specialist

Aalsmeer - Hartverwarmend noemen voorzitter Rob Spring in ‘t Veld
en secretaris Peter Melman van
RKAV het medeleven van leden, collega-vrijwilligers, sponsors en heel
veel inwoners na de brandstichting
die de tribune van de voetbalvereniging met oud en nieuw volledig in
as heeft gelegd. Er wordt spontaan
hulp aangeboden, velden worden
beschikbaar gesteld om toch voetbalwedstrijden doorgang te laten
vinden en acties georganiseerd. Het
complex in de Hornmeer is inclusief
de tribune goed verzekerd. De schade-expert heeft inmiddels groen
licht gegeven voor herbouw. De gemeente was ook snel met de sloopvergunning, dus is afgelopen vrijdag
direct gestart met het weghalen van
de tot bouwval verbrande zitgelegenheid. Door de gevaarlijke situatie die hierdoor was ontstaan, mocht
het geplande trainingstoernooi van
de KNVB in de laatste week van
de kerstvakantie niet bij RKAV gehouden worden en, omdat het complex behoorlijk afgelegen ligt, was
er angst dat kinderen hier, ondanks
alle afzettingen, toch gingen spelen.
Dit kan allemaal niet meer, de voetbalvereniging is tribuneloos.

12 januari 2012

Editie: Aalsmeer

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?
Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

KOM NAAR DE PUBLIEKSAVOND
donderdag 12 januari 2012
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

dIERENARTs

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

van de werkzaamheden. De Zonnebloem richt zich op mensen met
een lichamelijke beperking door
leeftijd, ziekte of handicap en voor
wie sociaal isolement dreigt. Naast
het ontvangen van huisbezoek
door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan allerlei activiteiten, evenementen en vakanties.
Voor informatie en aanmelden: 0653202154 (Peter van Hout) of per
email: amstelland-zonnebloem @
hotmail.com.

Lunch en Creatief bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 18 januari is van 9.30 tot 11.30 uur tijd voor
inloop en ontmoeting in de OostInn. Aansluitend is er van 12.00
tot 13.00 uur gelegenheid om samen te lunchen. ’s Avonds is er van
19.30 tot 21.30 uur de creatieve
avond. Dan wordt er vast weer iets

Aalsmeer - Afgelopen maandag
was er koffie met gebak bij de Nieuwe Meerbode. De krant had iets te
vieren. Lia Maas is zondag 8 januari
65 jaar geworden en ondanks dat ze
met pensioen mag, blijft ze twee dagen per week werken bij de Meerbode. Lia is ‘onze’ corrigeerkoningin. Wekelijks leest ze heel veel advertenties en teksten door, op zoek
naar fouten en daarin is ze (gelukkig) heel kritisch.
“Lia, hoe kunnen we je danken”,
luidde de speech op rijm van directeur Luuc van der Ouw. “Eindelijk
een plaatje nu van jou in de kranten.
Voor alles wat je voor ons deed. Je
bent te bescheiden voor al die aandacht. Onze dank is groot, dat je dat
nooit vergeet.” Lia kreeg een boekenbon en een mooi boeket bloemen. En na deze lekkere en gezel-

lige pauze, ging iedereen weer aan
de slag. Ook Lia, er lag al een groot
aantal advertenties ter correctie op
haar te wachten.
Op 7 juli in 1993 kwam Lia Maas in
dienst bij de Nieuwe Meerbode. Negentien jaar geleden is dit en nog
geen dag heeft deze Aalsmeerse er
aan gedacht om van beroep te wisselen. En dat terwijl ze in haar verleden heel veel baantjes heeft gehad.
Allemaal een paar jaar, dan had Lia
het wel weer gezien. Bij de Nieuwe Meerbode niet. Ze stapte binnen als zetster van teksten, groeide
mee in het computertijdperk en de
laatste jaren buigt zij zich wekelijks
over advertenties en teksten ter correctie. De reden dat ze wel is blijven
‘hangen’ bij de krant? “Het zal de
gezelligheid en de vrijheid wel zijn”,
aldus de nieuwe AOW-er.

moois gemaakt. Iedereen wordt
voor al deze activiteiten hartelijk
uitgenodigd. De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66, bibliotheekingang. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

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

Vermist:
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte castreerde kater met klein wit vlekje onder zijn
kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.
Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Grote dikke gevlekte cyperse kater.
- Oosteinderweg: Rode kat.
- Primulastraat: Cyperse poes met witte bef en borst. Rechts voor wit
pootje en links voor wit met cyperse vlek. Achter witte sokjes. Heeft
wat bruin rode vegen op de buik. Zij draagt een bandje van dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

KERKDIENSTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.
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 Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

Is uw huisdier
zoek?

‘Onze’ corrigeerkoningin
Lia Maas 65 jaar!

TANdARTs

Zonnebloem zoekt regiosecretaris
Aalsmeer - Het bestuur van de
regio Amstelland van de Zonnebloem is zeer dringend op zoek
naar een vrijwillig(st)er die regiosecretaris wil worden. De functie
omvat naast het vervullen van secretariaatswerkzaamheden en regionale bestuurstaken ook het in
teamverband ondersteunen van de
door de regio georganiseerde activiteiten. Daarnaast is communicatie
met de 9 lokale afdelingen binnen
de regio een belangrijk onderdeel

Verjaardag met bloemen en gebak

Zondag 15 januari

Week van gebed in kerken
Aalsmeer - Ook dit jaar nemen verschillende kerkelijke gemeenten uit
de omgeving deel aan de week van
het gebed. Deze gebedsweek, een
initiatief van de Evangelische Alliantie, begint op zondag 15 januari en eindigt op zaterdag 21 januari. Voor jongeren wordt op zaterdagavond 14 januari een prayer night
georganiseerd in het gebouw van
de Levend Evangelie Gemeente aan
de Kruisweg in Aalsmeerderbrug. De
aanvang is 19.30 uur. Aan de hand
van het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ willen de gezamenlijke
kerken samen het jaar beginnen met
gebed. Net als vorig jaar zullen kerken en gemeenten in deze omgeving
samen optrekken voor gezamenlijk
gebed. Tijdens de Week van Gebed

zetten de kerken daartoe hun deuren open op verschillende dagen. Op
zondag 15 januari zijn belangstellenden welkom in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat, op maandag 16 januari in de Open Hof kerk in de Ophelialaan, op 17 januari bij de Aalsmeerse Cama Gemeente en de Alphakerk
Amstelland in het LEG-gebouw aan
de Kruisweg 55, op woensdag 18 januari in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 273, op donderdag 19 januari in de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Lijnbaan 5 en vrijdag 20 januari bij de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg
55 in Aalsmeerderbrug. Iedereen is
van harte welkom aan deze avonden
deel te nemen. Aanvang 19.30 uur,
slot rond 21.00 uur.

Informatiebijeenkomst over
bedevaarten naar Lourdes
Streek - De Lourdesgroep Haarlem en omstreken organiseert in samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten dit
jaar weer een bus-, trein-, en vliegreis naar Lourdes. Van 31 augustus tot 7 september wordt de treinreis begeleid door de medewerkers
van de Lourdesgroep. Hier kunnen
ook mensen aan deelnemen die niet
zo goed ter been zijn. Voor uw koffer wordt gezorgd en indien u een
rolstoel wilt in Lourdes kan dat natuurlijk ook. En als u zelf geen ‘duwer’ heeft dan duwen de medewerksters uw rolstoel. Vertrokken wordt
vanuit Haarlem met een touringcar naar station Den Bosch, waar
de Lourdestrein vertrekt. Ook is het
mogelijk met het vliegtuig te gaan
en in hetzelfde hotel te logeren als
de treinreizigers. Ook wordt dit jaar
weer een 10-daagse busreis georganiseerd van 1 tot en met 10 juni. De
negende dag wordt doorgebracht in

Parijs. Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de 10-daagse
busreis, wordt de reis omgezet in een
9-daagse busreis. De dag in Parijs
vervalt dan. Dit is een bedevaartreis
met toeristisch karakter. Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Ook
is het mogelijk met het vliegtuig te
gaan en in hetzelfde hotel te logeren als de busreizigers. Op zondag
22 januari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de reizen naar Lourdes. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het leven van Bernadette, het verloop van de reizen en over
Lourdes. De bijeenkomst begint om
14.00 uur in Parochie Johannes de
Doper, Amsterdamstraat 59 in Haarlem. Voor verdere inlichtingen en het
aanvragen van een uitgebreide brochure kunt u terecht bij: Theo en Rina van der Veldt, tel. 023-5244132 of
Irene Helmond, tel. 023-5335005. Zie
ook: www.lourdesgroephaarlem.nl.

De deelnemers aan de reis naar Lourdes in 2011.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Johan
Gankema. Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om
10u. met Finneke Jansen. Spec.
dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om
10.30u. en 16.30u. ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. oec.
dienst in de Open Hof Kerk met ds.
Aart Mak. Mmv het Similia Kwartet.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u., br. G. Vochteloo,
Vierhouten.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. oec.dienst met Aart
Mak, Bloemendaal. Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds. W.H.B. ten
Voorde, Almere. Organist: W. Spaargaren. Oost: Oosterkerk in ‘t Anker,
Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. W.J. van
der Linde, Barneveld. Om 16.30u.
student A. Vos, Ouddorp.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Zaterdag
17u.
woord-communieviering in Kloosterhof met M. van Zoelen. Zondag
Karmelkerk dicht wegens verbouwing. Om 10u. oec. dienst Open
Hofkerk Aalsmeer. Om 14u. Poolse
dienst Open Hofkerk Aalsmeer.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart

De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. viering. Zondag om
10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 16 januari om 20u. met
evangelist Kees Goedhart.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Alphacursus
voor jeugd
Kudelstaart - Op een leuke en ontspannen manier meer te weten komen over het christelijk geloof en
gaan beleven dat God zeker niet
saai is? Dat kan op de jeugd Alpha-cursus. Iedereen tussen de 13
en 17 jaar wordt uitgenodigd eens
te komen kijken of de cursus iets
voor hen is. De start is vrijdag 13 januari in basisschool de Graankorrel in de Schweitzerstraat 136 vanaf 19.00 met eten. Iedereen is van
harte welkom! Voor meer informatie of opgave: Bianca Imthorn, tel.
0297- 320528

Themamiddag
bij de OVAK
Aalsmeer - Donderdagmiddag 19
januari organiseert de OVAK een
voorlichtingsmiddag in het buurthuis
aan de Roerdomplaan in de Hornmeer. De middag zal verzorgd worden door Thuiszorg over de zorg voor
zieken in uw eigen huis. Vervolgens
zullen de mensen van Thamer Thuis
uit de Kwakel het één en ander vertellen over stervensbegeleiding. De
middag begint om 14.00 uur.

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 17 januari wordt
de eerste koffieochtend voor vrouwen
in het nieuwe jaar gehouden. De bijeenkomst is in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat en spreekster is Janneke Hulst van de Stichting Jafet. Zij
werkt onder straatkinderen en in de
sloppenwijken van Rio de Janeiro in
Brazilië. Zij is nu met haar gezin in
Nederland met verlof. Zij zal vertellen over de dingen, die zij zoal meemaakt in een land, waar veel armoede heerst. Een grote tegenstelling tussen rijk en arm. Veel kinderen uit de
sloppenwijken belanden op straat en
komen daardoor in aanraking met criminaliteit, de drugshandel en prostitutie. Het hoofddoel van Janneke is
om zoveel mogelijk kinderen te bereiken met het evangelie. Ook praktische hulp wordt geboden. De koffieochtend begint om 10.00 uur. Vanaf half tien staan koffie en thee klaar.
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Of the Record en cabaret
van Martijn in Bacchus
Aalsmeer - Iedereen jonger dan
ongeveer 35 jaar is opgegroeid met
Cd’s i.p.v. LP’s. Langspeelplaten waren items waar de bezitter trots op
was, hoezen in het formaat van kleine schilderijen met vaak leuke gadgets als ritssluitingen en allerlei vernuftige uitklap flappen met extra
foto’s en info over de band. De Cd
heeft de Langspeelplaat verdreven
en is in veel gevallen op de zolder
terechtgekomen, wegstoffend, ondanks dat het nodige vinyl nooit op
cd is verschenen. Vrijdagavond 13
januari is het weer tijd voor een Of
the Record en mogen de kleinoden
weer onder het stof vandaan gehaald worden en meegenomen naar
Bacchus. Op het podium staat een
Technics draaitafel uit 1978 voorzien van nieuwe naald. Draai dat
ene nummer of die plaatkant die zoveel betekend heeft voor jou en vertel het verhaal van die ene vakantie
en die verloren liefde, dat ene nummer in de disco waarop eindeloos
gedanst werd om de ander te imponeren. Dat bijzondere avontuur in
de auto van een vriend. Kortom een
trip langs memory lane gedeeld met
het aanwezige publiek Cultureel café Bacchus gaat open om 21.00 uur,
Of the Record begint om 21.30 uur
en de toegang is gratis.
Oosterhuis met ‘No Surrender’
Zaterdag 14 januari brengt cabaretier Martijn Oosterhuis het programma ‘No Surrender’ op het podium van cultureel café Bacchus Martijn Oosterhuis is één van de eerste
stand-up comedians van ons land
en won als cabaretier in 1997 de

persoonlijkheidsprijs op Cameretten. In 2002 stond hij met zijn eerste cabaretprogramma ‘Echt’ in de
vaderlandse theaters, gevolgd door
‘Van Huis Uit’ in 2005. Drie jaar later volgt ‘Smile’. Bij het grote publiek
is Martijn bekend door zijn medewerking aan het populaire Televisieprogramma De Lama’s van BNN. Hij
kreeg hiervoor een nominatie voor
de Gouden Televizier Ring 2004. Hij
was columnist voor de Penthouse,
schreef voor VPRO’s waskracht en
verscheen in meerdere programma’s als gast. Martijn Oosterhuis
valt op door zijn materiaal dat direct uit het leven gegrepen is. Hij
heeft een zeer grote grapdichtheid
die er voor zorgt dat zowel een kleine theaterzaal als een grote tent de
toeschouwers een ultieme avond
met komedie beleven. In september
2011 startte Martijn met try-outs
van zijn vierde programma ‘No Surrender’. Een programma zonder rode draad, maar met een opvallende
tatoeage. De cabaretavond zaterdag in Bacchus in de Gerberastraat
begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te reserveren via
www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via 342657 (na 18.00 uur).
Tevens zijn kaarten aan de kassa
van Bacchus te verkrijgen.

Acoustic Sunday met John,
Merel en Bernard in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Zondag 15 januari presenteert De Oude Veiling in het café Acoustic Sunday. Een gezellige
luistermuziek middag waarbij muzikanten uit de omgeving van zich laten horen. Deze keer gaan de spots
aan voor Bernard Brogue en Merel
en John. Bernard Brogue’s muziek
past in het straatje van de Britse singer-songwriters, zoals John Martyn,
Nick Drake en Luka Bloom. Hij is
een eclecticus bij wie naast folk, ook
pop- en jazzinvloeden hoorbaar zijn.
Zowel solo als met zijn band speelt
hij als gitarist en zanger in binnen- en buitenland. Voornamelijk in
Schotland, Bernard’s tweede thuisbasis, oogst hij succes met zijn muziek. In 1996 werd zijn song ‘Down
River’ als tweede beste song van de
gerenommeerde singer/songwriterwedstrijd van het Edinburgh International Festival gekozen. Momenteel is hij bezig met de opnames
van een nieuwe cd waarvan hij ongetwijfeld een aantal nummers zal
gaan spelen.
Merel Meijdam en John van de Polder vormen sinds geruime tijd een
enthousiast muzikaal duo dat al
bij menig Aalsmeerder de gevoelige snaar heeft weten te raken. Samen vertolken zij bekende en minder bekende songs waarbij ballads
afgewisseld worden met wat stevi-

gere songs en de nummers van onder andere Billy Joel en Eva Cassidy
niet zullen ontbreken.
John’s subtiele gitaarspel en Merel’s krachtige stem vormen de basis voor het prachtige luisterrepertoire dat zij zondagmiddag 15 januari ten gehore zullen brengen.
Acoustic Sunday wordt gepresenteerd door Saskia Veenswijk en begint om 15.15 uur in de Oude Veiling in de Marktstraat. De toegang
is gratis.

Estafettemiddag met Wijzen uit het Oosten

‘Ren je Rot’ in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
het een komen en gaan van praamvaarders in de Praam. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Spie
stond op het programma en deze
is druk bezocht. Naast de heren en
dame van Spie was ook het voltallige oud-bestuur, de Dippers, aanwezig. Het was een gezellig middag
en avond. Deze week staan er weer
tal van evenementen op stapel. Allereerst de maandelijkse Praam bingo vanavond, donderdag 12 januari,
vanaf 20,00 uur met weer vele leuke prijzen. De vrijdagmiddagborrel
gaat ook weer van start. Van 16.00
tot 19.00 uur met speciale borrelprijzen en natuurlijk een bitter hapje. Vrijdagavond is er weer voor de
jeugdige inwoners een Praamavond
onder leiding van de Aalsmeerse DJ
Henk. Aanvang is 22.00 uur. Zaterdagmiddag 14 januari is natuurlijk
de kidsboetclub weer vanaf 16.00
uur geopend voor de ouders een

gezellige borrel met een hapje en
voor de kids een fijne middag met
allerlei spelletjes onder deskundige
leiding. De estafette middag wordt
deze zaterdagmiddag verzorgd door
het pramenrace-team de Wijzen uit
het Oosten. De heren gaan zorgen
voor vrolijke klanken. De avond is
gereserveerd voor ‘Ren je Rot’, een
oud spelprogramma van vroeger
onder leiding van televisie persoonlijkheid Martin Brozius. In de Praam
is de leiding in handen van niemand
minder dan Joost Spie de Vries. De
muziek komt van DJ Ivan. De avond
start om 22.00 uur, deelname is gratis. En: Wil je gezellig meedoen met
de wekelijkse dartavond? Je bent
van harte welkom, elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Praam
in de Zijdstraat.
Alvast voor de agenda: Volgende
week zaterdag 21 januari groot Bal
Masque onder leiding van Jochem
van Leeuwen in danscafé de Praam.

STAGE
MUSIC SHOP
aanbiedingen:
NIEUW

van €422,-

Westerngitaar
‘Lag’ zwart
Eindversterker
‘dSa’ 2 x 800 W

NIEUW

€ 395,00

Drumstokken
‘agner’
set € 10,80

€ 386,75

Kindercajon
‘duende’

€ 79,00

Exposities
Zaterdag 14 januari:
* Expositie over andere ‘soldaten van Oranje’ in Crash museum,
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Open 11-16u.
14 en 15 januari:
* Expositie leerlingen van Dirk Annokkee in atelier 2005, Van Weerden Poelman in Amstelveen. Zaterdag en zondag van 12 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie Grafiek met deelname 14
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Tot 1 maart:
* Expositie Double D-art in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Diversen.
Donderdag 12 januari:
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-

Recepties
Donderdag 12 januari:
* Receptie Bedrijvenver. Business
Center in bar Lemo, Aalsmeerderwg
249b van 17 tot 19u.
Maandag 16 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst VVD met
informatie door burgemeester over
samenwerking met Amstelveen. In
hotel Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 12 januari:
* Informatie gemeente over ambtelijke samenwerking met Amstelveen. In gemeentehuis v/a 19.30u.
Woensdag 18 januari:
* Pact-café over kunst en cultuur in
Aalsmeer in cultureel café Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20u.
Donderdag 19 januari:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer
over bebouwing oude N201 in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Nemesea presenteert
nieuw album in N201

Cabaret ‘Niet Schieten’ in
Crown Theater vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 13 januari kan
in Crown Theater Aalsmeer gelachen worden om de cabaretvoorstelling ‘Niet Schieten, mannen zijn
zeikwijven’. Maria schrijft in het gastenboek op de site van Niet Schieten!: “Niet Schieten? Wel van gehoord, maar tot gisteravond: nooit
gezien. Dat was dus een gemis. Wat
een leuk programma. Echt gelachen. Het lijkt luchtig, maar er zaten zoveel lagen onder. Af en toe
ook echt geraakt!” Dat typeert meteen het soort voorstellingen dat het
cabarettrio maakt: verhalend, maar
ook boordevol grappen én met een

De Wijzen uit het Oosten verzorgen zaterdag de estafettemiddag.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 13 januari:
* Cabaretvoorstelling Niet Schieten
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Jeugdpraamavond met dj Henk in
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Off the Record, plaatjes draaien, in
Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
Zaterdag 14 januari:
* Spelavond met muziek van dj Ivan
in café de Praam, Zijdstraat, 22u.
* Cabaret van Martijn Oosterhuis
‘No surrender’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Favo Cinema van Joop Kok in Oude Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 15 januari:
* Dubbelconcert Dennis Kivit en
Remmelt, Muus en Femke in Oude
Veiling, Marktstraat. Vanaf 15u.
* Acoustic Sunday met Bernard Brogue en Merel en John in Oude Veiling, Marktstrat v/a 15.15u.
Vrijdag 20 januari:
* Rockband Nemesea in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.
* Franse en Duitse chansons van
Annemieke van Bussel in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 22 januari:
* Niels van der Gulik met optreden
damesband G-Spots in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.

punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing Groei en Bloei over zuidkust van Afrika in Wellant College,
Linnaeuslaan. Vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273. Aanvang: 19.30u.
* Film over vogels bij Vogelvereniging in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Bingo-avond in café de Praam, Zijstraat vanaf 20u.
Vrijdag 13 januari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan3 vanaf 20u.
Zaterdag 14 januari:
* Open dag De Werkschuit, creatief
centrum in Baccarastraat, 13-16u.
Extra activiteiten voor kinderen.
Maandag 16 januari:
* Lezing over garnalen bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond buurtvereniging Allen
Weerbaar in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Dinsdag 17 januari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 18 januari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 19 januari:
* Thema-middag OVAK over thuiszorg in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Klaverjassen BV Oosteinde in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

vleug ontroering. In ‘Mannen zijn
zeikwijven’ gaan Arend Edel, Maarten Hennis en Erik Jobben op zoek
naar de nieuwe mannelijkheid. Want
de concentratie testosteron in de
‘man van nu’ is tot een bedenkelijk niveau gedaald. Hij is klassenmoeder op de school van zijn kind
en gebruikt uitsluitend dagcrème
met natuurlijke bestanddelen. Plassen doet hij zittend. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. De show
in het Crown Theater begint vrijdag
om 20.00 uur en kaarten zijn te bestellen via de website www.crowntheateraalsmeer.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 20 januari staat
één van de grootste rijzende sterren in het Nederlandse rockcircuit
op het N201 podium: Nemesea presenteert haar nieuwe album ‘The
quiet resistance’ tijdens een speciale show. Nemesea werd in 2002 opgericht door zangeres Manda en gitarist HJ. De band tekende een deal
met een klein Nederlands label en
bracht in 2004 hun debuut album
Mana. Door dit album werd de band
een rijzende ster aan de muzikale horizon. Nemesea toerde intensief en trok de aandacht van rockliefhebbers en de industrie met zeer
goede album reviews. In 2006 besloot Nemesea mee te doen aan
sellaband.com, een gloednieuw format voor bands om een album op
te nemen en zelfstandig uit te brengen. Binnen een paar maanden verzamelde de band vele ‘volgers’ en
werd Nemesea de eerste band die
50.000 dollar wist te verzamelen.
Hiermee konden ze hun tweede album In Control (2007) opnemen en
internationaal uitbrengen. Hun samenwerking met Sellaband opende
een groot aantal internationale deuren voor de band. Het stelde hen in
staat te werken met Tony Platt (AC
/DC, Iron Maiden en Motörhead),
die hun tweede album produceer-

de, en mixer Ronald Prent (Rammstein, HIM, Within Temptation). Nemesea, altijd in voor innovatieve acties, was tevens de eerste band in
de wereld die twee speciale shows
in omnisurround gaf. In november
vorig jaar nam de band in N201 de
videoclip op voor hun single ‘Afterlife’ waarmee het album mede gepromoot gaat worden. Dat Nemesea
haar album presenteert in een relatief kleine zaal als N201 is bijzonder, want de band speelde onlangs
nog voor duizenden mensen tijdens
een tournee door Duitsland. In Nederland moet dit succes nog groeien, maar dat is voor een band van
deze kwaliteit hoogstwaarschijnlijk nog slechts een kwestie van tijd,
dus iedereen die de band nog voor
een klein prijsje in een kleine club
wil zien: Grijp je kans!
Als je het concert wilt bijwonen, reserveer dan kaarten vooraf door een
mail te sturen naar info@n201.nl. Er
zijn al veel kaarten gereserveerd en
het aantal plaatsen is beperkt tot
maximaal 250. Meer informatie is te
vinden op de website: www.n201.nl
Jongerencentrum N201 aan de
Zwarteweg gaat vrijdag 20 januari open om 21.00 uur, de entree is
slechts 5 euro, maar reserveren is
verstandig!

Remmelt, Muus & Femke. Foto: Joop van Nimwegen.

Favo Cinema en dubbelconcert in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 januari staat de vierde favoriete film
op het programma. Ditmaal de keuze van Joop Kok; een groots opgezette historisch drama. De film gaat
over het leven van de legendarische iconenschilder. Hij leefde in
een woelige tijd vol invallen van de
Tartaren, de onderlinge strijd van de
Russische adel en het conflict tussen oude en nieuwe religieuze opvattingen.
De legendarische iconenschilder
komt in gewetensnood wanneer hij
wordt gedwongen deel te nemen
aan de gewelddadigheden in Vladimir. Hij ziet dan nog maar één uitweg: hij stopt met schilderen en
legt de zwijggelofte af. Favo Cinema is een concept van De Oude Veiling waarin Aalsmeerders hun favoriete film delen met belangstellenden. Hierbij wordt de titel van de
film vooraf niet prijsgegeven, wel
een korte beschrijving Favo Cinema
begint zaterdag om 20.30 uur in de
Oude Veiling in de Marktstraat.
Remmelt, Muus en Femke
Op zondagmiddag 15 januari kunnen muziekliefhebbers genieten van
een dubbelconcert met Dennis Kivit en Remmelt Muus en Femke in
de Oude Veiling in de Marktstraat.

Naast een fantastische all around
gitarist is Dennis Kivit is een veelzijdige zanger. Hij treedt geregeld
in het theater op als jazz- en popzanger en vertolker van het Nederlandse kleinkunstlied. Dennis Kivit
zong bij a-capella groep Montezuma’s Revenge, waarmee hij in binnen- en buitenland optrad voor radio en televisie. Afgelopen jaren gaf
hij les aan diverse Nederlandse conservatoria en toerde hij met zijn eigen theaterprogramma’s ‘Gotta have Soul!’, ‘De prostituant’, ‘Zing the
Beatles’ en ‘Durf!’ door het land.
De formatie Remmelt, Muus en
Femke bestaat uit Hugo Remmelt,
Thijs Muus en Femke Japing. Dit
Haagse trio speelt al jaren de grotere singer-songwriters/pop podia
in en rond Nederland. Alle leden
zijn zeer verdienstelijke componisten en songwriters. Hun vocalen zijn
prachtig en de samenzang adembenemend. Naast veel eigen werk
brengen Remmelt, Muus & Femke
ook de mooiste vertolkingen van repertoire van Neil Young en andere
grootmeesters in dit genre. Het programma is een prachtige kick start
van de Americana concert series die
in 2012 weer in De Oude Veiling in
de Marktstraat gaan plaatsvinden.
Aanvang is 15.00 uur.
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officiële mededelingen
uitnodiging Publieksavond over ambtelijke
samenWerking

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 17 januari en 7 februari en 2012.
gemeente-info oP Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.

Op donderdag 12 januari van 19.30 tot 22.30 uur organiseert
de gemeente Aalsmeer een publieksavond over de ambtelijke
samenwerking met Amstelveen. Ook alle medewerkers zijn
hiervoor van harte uitgenodigd. De inloop begint om 19.30
uur, het programma start om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl
afhalen nederlandse jeugd identiteitskaart
In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de
weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering
van de vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger
dan 13 jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven weken plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december:
geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december:
geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december:
geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december:
geplande levering uiterlijk week 8.
afhalen nederlandse identiteitskaart
De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van
27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen
die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde
paspoorten. Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op
tijd geleverd.
Wet algemene bePalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Daltonstraat, het kappen van 6 bomen;
- Geraniumstraat naast 12, het kappen van 4 bomen;
- Karekietstraat 18, het aanleggen van een uitweg;
- Pasteurstraat, het kappen van 8 bomen;
- Proosdijstraat 30-40, het kappen van 3 bomen;
- Teelmanstraat 2, het verbouwen van een bedrijfsruimte
tot een logiesgebouw;
- Van Cleeffkade 15A, het wijzigen van de gevelreclame;
- Van Cleeffkade 15A, het plaatsen van de gevelreclame;
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de
inrichting;
- Stommeerkade, het kappen van 52 bomen; de lijst met de
te kappen bomen is in te zien tijdens de openingstijden
bij balie 6;
- Uiterweg 245zmhs, het vergroten en vernieuwen van de
kelder.
Deze besluiten worden op 12 januari 2012 verzonden.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Publicatie melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel
van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond
van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: TBT Voertuigkunde
Adres
: Herenweg 29A
Plaats
: Kudelstaart
Datum
: 10-01-2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 2
t/m 12 jan APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal,
Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St.
S.O.S.3e kwartaal en St. Kuren met Reuma
4e kwartaal;
t/m 17 jan RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager Bancken;
t/m 27 jan Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
t/m 27 jan APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
t/m 31 jan APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de

zocht hoe het met de samenwerking
in Aalsmeer is gesteld en Joop Kok
en Janna van Zon die de gemeente adviseren over kunst in de buitenruimte, pleiten voor één centrale
plek in Aalsmeer waar alles samenkomt. Pieter Groenveld, muziekproducer en organisator van concerten
in onder meer de Oude Veiling stelt
dat cultureel ondernemen betekent
dat activiteiten zich na verloop van
tijd zelf moeten bedruipen en dat
subsidie op z’n hoogst een soort
startgeld is. Samengevat biedt de
film een rijk palet aan meningen en
overtuigingen waarbij opvalt dat elk
van de geportretteerden vindt dat
het in Aalsmeer zo slecht nog niet
is en dat er kansen genoeg zijn. Genoeg stof voor een debat dat bij kan
dragen aan de visie op kunst en cultuur in Aalsmeer.
De discussie vindt plaats op 18 januari in cultureel café Bacchus en
begint om 20.00 uur. Het Pact-café
is een initiatief van PACT Aalsmeer,
het samenwerkingsverband van
PvdA, Groen Links en D66. Het college heeft al toegezegd om met
twee vertegenwoordigers aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Na
afloop wordt er geklonken op het
nieuwe jaar 2012. Voor meer informatie jdaalman@xs4all.nl of 0297343663

Bon Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer - Ook in het nieuwe jaar
trakteren de Bloemenzegelwinkeliers regelmatig spaarders op een
cadeaubon van 5 euro. Deze keer
zijn twintig gelukkigen getrokken.
En dit zijn: J. van den Berg uit de
Gloxiniastraat 1, J. van de Broek

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Film van videoclub basis voor
discussie over kunst en cultuur

Aalsmeer - Het idee om met allerlei partijen die in Aalsmeer bezig zijn met kunst en cultuur in discussie te gaan, komt voort uit commotie rondom de bezuinigingen op
de kunst en cultuur. Basis voor de
discussie op woensdag 18 januari in
Bacchus is een kleine documentaire van ongeveer 25 minuten waarin
Aalsmeerders die de kunst en cultuur een warm hart toedragen aan
het woord komen. De film is gemaakt door de voorzitter van de Videoclub Aalsmeer Gerard van Schie
en journalist Jan Daalman. In de
kleine documentaire die zij maakten komen een aantal sleutelfiguren
uit het Aalsmeerse cultuurleven aan
het woord. Zo vertelt bijvoorbeeld
basisschooldirecteur Marc van
Leeuwen dat hij vindt dat kunsteducatie voor basisscholen lokaal moet
worden ingevuld en stelt beeldend
kunstenaar Liesbeth Eijlders dat iedereen de handen af moet houden van het Oude Raadhuis. Sander
Jongkind, zakelijk leider van jongerencentrum N201, ziet kansen in samenwerking met de Hint en Herman Weber, voorzitter van de commissie beeldende kunst van KCA,
zegt dat het Oude Raadhuis kunst
moet bieden die past bij het imago
van Aalsmeer. Cultureel onderzoeker Tessa Westerhof heeft onder-

nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur
aan Vleghaar v.o.f.;
t/m 1 feb RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012
van 07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de
Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6
februari t/m 13 februari;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer, Eetcafé ’t Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer,
Hotel De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer, In de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer, Marcon, Chrysantenstraat 45 Weteringstraat 27 te Aalsmeer, Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347 te Aalsmeer Restaurant Wapen
van Aalsmeer, Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t
Schouwse Hof, Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan2012 tot 06.00
uur;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
t/m
3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan aan Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht
van 4 op 5 februari 2012 tot 02.00 uur;
t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00 tot 15.00;
t/m 8 feb Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en
10”.

uit Hoofddorp, J.A.W. Bruine de
Bruin van Aalsmeerderweg 426, R.P.
Dutrieux uit Mozartlaan 53, J. Janmaat uit Marsstraat 9, T. Jongkind
van Oosteinderweg 105, H.E. Koger
uit P.F. von Sieboltlaan, A. van Leeuwen van Oosteinderweg 537, fam.

Seringentochten Westeinder
Rondvaart starten weer

Politieauto rijdt zich vast op paal!
Ben ik boven net klaar met mijn fotoshoot, doe ik de gordijnen open en
komt er tot mijn verbazing een politieauto via het fietspad naar beneden rijden. Gelukkig zonder sirene of
zwaailicht.
Op dit fietspad in Kudelstaart, dat
tussen de Herenweg en de Mastweg ligt, is al menigeen op de bon
gegaan, omdat je daar niet mag rijden met de auto. De politieauto kon niet verder rijden in verband
met een paaltje. Waarschijnlijk waren zij even vergeten dat ze hier een
Leeuwrik uit Werven 25, A.K. Luitenberg uit Clematisstraat 3, mevrouw
Markman van Aalsmeerderweg 152,
Nick Oussoren uit Kastanjelaan 1, C.
Ruijter uit Freesialaan 24, M. Spaargaren, Uiterweg 59 ws2, E. Stigter,
Leimuiderdijk 100, Stokman uit Ketelhuis 13, M. Vollebregt, Legmeerdijk 250, J. Weyers uit Lorentzhof 7,
Irene van Wirdum, Baanvak 90 en A.
van Wees, Zwanebloemweg 89.

sleutel van hebben om deze bij een
noodgeval te kunnen verwijderen.
De agenten besloten via het grasveld (wat al is afgezet met betonnen palen om dit te voorkomen) de
woonwijk in te rijden. Ik zag het helemaal gebeuren en zat erop te wachten dat ze vast kwamen te zitten. En
ja hoor, vast! Een wagen van de gemeente moest er aan te pas komen
om de politiewagen los te trekken.
Tekst en foto Catja de Rijk,
Mastweg 4, Kudelstaart.

Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 16 januari houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. Er wordt gekaart
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Alle spelers
worden verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn. Het klaverjassen tijdens

Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari start de Westeinder Rondvaart in
Aalsmeer met de eerste rondvaart
van de Seringentochten 2012. Inmiddels zijn de winterse Seringentochten bekend in de regio en bij
de bloemenexporteurs. Seringen
zijn voor de bloemenhandelaren de
‘krenten in de pap’ en geven aan
waarom Aalsmeer zo belangrijk is
als bloemenhandelscentrum. Deze
speciaal geforceerde voorjaarsbloemen vind je alleen maar bij de Aalsmeerse kwekers en handelaren. De
winterperiode is bij uitstek geschikt
om de trekheestercultuur bij de
kwekers te bekijken want dan vindt
de ‘trek’ en de productie plaats. Het
eerste gedeelte van de tocht voert
tussen de akkers door op de Westeinderplassen waar de trekheesters (seringen en sneeuwballen) het
grootste gedeelte van het jaar staan.
De bijzondere samenstelling van de
grond op de eilanden en de aanwezigheid van water maken de akkers
op de Westeinderplassen geschikt
voor de teelt van de Syringa en Viburnum ofwel seringen en sneeuwballen. Vijfennegentig procent van
de wereldproductie aan seringenbloemen is afkomstig uit Aalsmeer
en wel van de akkers op het bovenland van Aalsmeer. Bij het tweede
gedeelte van de Seringentocht ligt
de vorige speelavond is gewonnen
door de heren Konst en Wahlen met
5374 punten, gevolgd door de familie Dolk met 5005 punten en de heren van Bemmelen en Blom met 4960
punten. Bij het jokeren wist mevrouw
M. Groenendijk de hoogste eer te behalen met 174 punten.

de boot voor het grootste gedeelte
stil. En wel aan het erf van de Fa.
Klaas Joren Gzn. Alwaar de boot
wordt verlaten en het ‘trekken’ (forceren) van de struiken wordt uitgelegd door de kwekers zelf. Daarbij
komt ook het verdere productieproces van de trekheestercultuur aan
bod. Tevens kunt u zichzelf opwarmen, sommige kassen hebben een
temperatuur van 38 graden Celsius,
en genieten van een bakkie koffie of
thee. Natuurlijk is er ook gelegenheid om voor een ‘kwekersprijs’ seringen mee te nemen. Daarna wordt
terug gevaren naar het Praamplein.
De speciale rondvaart geeft u de
gelegenheid in de ‘keuken’ te kijken van een oer-Aalsmeers product
en geeft een indruk welke moeite er
wordt gedaan om een goed product
vermarkt te krijgen. En u kunt genieten van de ongekende winterrust en de natuur op de Westeinderplassen. De afvaart vindt plaats
vanaf het Praamplein om 13.30 uur.
De seringentocht duurt circa 2½
uur. Opgeven kan bij de Westeinder Rondvaart via 0297- 341582 of
info@westeinderrondvaart.nl.
De
volgende seringentochten zijn gepland op de zaterdagen 18 februari, 24 maart en 21 april.
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recensie

Double-D-Art exposeert
in zorgcentrum Aelsmeer

Zingend het nieuwe jaar in
Aalsmeer - De piano van Stefan en Martijn Blaak zong, de altviool van Esther Apituley zong en ook
de alt/mezzo Charlotte Stoppelenburg zong prachtig. Het KCA-concert in de Oudkatholieke Kerk afgelopen zondag was indrukwekkend
klankrijk en afwisselend. Het begon met zes kinderspelen van Bizet,
vierhandig gespeeld door de virtuoze gebroeders Blaak. Bizet is ook de
componist van de bekende opera’s
‘De Parelvissers’ en ‘Carmen’, en dat
was te horen aan deze pianowerkjes die klonken als kinderliedjes. De
broers stonden trouwens ook als individuele begeleider hun mannetje,
zoals bleek bij het stuk voor altviool
en piano van Rachmaninov. Deze
componist, die vooral bekend staat
om zijn virtuoze pianoconcerten,
schreef ook ingetogen werken. Dat
bleek toen Esther Apituley het podium betrad en met haar warme geluid op de altviool het ontroerende
stuk ‘Vocalise’ ten gehore bracht, als
was het een romantische aria. Later
zou de ‘Elégie’ van Vieuxtemps dezelfde verstilde sfeer opwekken.
Drie gedichten van Ingrid Jonker
– het leven van de Zuid-Afrikaan-

se wordt vertolkt door Carice van
Houten in de film ‘Black Butterfly’ –
werden door vader Willem Stoppelenburg getoonzet voor zijn dochter
Charlotte. Zij vulde het kerkje met
haar warme, expressieve stemgeluid, waarbij de begeleidende altviool een prachtig beeld van het ZuidAfrikaanse landschap opriep. Na de
warme Glühwein in de pauze gingen de gebroeders Blaak hard aan
de slag met het stuk ‘Vesalius’ van
de Vlaming Piet Swerts, die in 1989
de winnaar was van de Koningin
Elisabeth Prijs voor compositie. De
bladmuziek was alleen in kriebelig
handschrift aanwezig, maar de pianisten speelden het briljant.
Charlotte Stoppelenburg zong zeven liefdesliederen vol zuidelijk temperament van De Falla, en de grote finale werd gevormd door ‘Zwei
Gesänge’ van Brahms. Een apotheose waar allen aan deelnamen; halverwege het laatste ‘Gesang’ viel
zelfs een van de schilderijen van
de wand, die ter opluistering van
de kerstviering waren aangebracht.
Men zong en speelde niet alleen ‘de
sterren van de hemel’, maar ook ‘de
schilderijen van de wand’!

ACOV repeteert Requiem
van Mozart en tijdgenoten
Aalsmeer - Na een sfeervol kerstconcert op 17 december hebben
de koorleden van de ACOV op 22
december tijdens een gezellig samenzijn afscheid genomen van
hun dirigent Herman Paardekooper. Scheiden doet lijden zegt het
spreekwoord en zo voelde het ook.
Met dit afscheid kwam er een einde aan acht goede jaren waar zowel koor als dirigent met veel plezier en warme gevoelens op terugkijken. Het was goed om even
twee weken vakantie te houden,
maar nu gaan de leden er, samen
met hun nieuwe dirigent, weer voluit tegenaan. Aanstaande donderdag gaan de repetities van start.
Begonnen wordt met het instude-

ren van het Requiem van Mozart
en twee korte werken van zijn tijdgenoten: Haydn en Salieri. Deze
werken hoopt de ACOV in oktober
uit te voeren. Heeft u altijd al willen zingen, maar is het er nog nooit
van gekomen? Dan is dit u kans.
De Christelijke Oratoriumvereniging blij met nieuwe leden, maar
ook projectzangers zijn van harte
welkom. Iedere donderdagavond
wordt er van 20.00 tot 22.00 uur
gerepeteerd in gebouw Irene in de
Kanaalstraat. Voor meer informatie
kan de website: www.acov.nl bezocht worden of stuur een mail de
voorzitter: voorzitter@acov.nl. Bellen mag ook: Annet de Jong, tel.
0297-329443.

Aalsmeer - De beeldend kunstenaar
en pastellist Desiree Dekkers van
Double-D-Art uit Rijsenhout heeft
een nieuwe expositie met de titel: Ode
aan. Deze tentoonstelling is vanaf nu
te zien in zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad 2 in het centrum. De
pastelschilderijen zijn zeer divers, van
portret tot abstract, en vallen op door

hun byzondere kleurgebruik. Het zijn
allen nieuwe werken die nog niet eerder getoond zijn aan het publiek. De
expositie is afgelopen maandag 9 januari officieel geopend en een kijkje
nemen kan tot dinsdag 1 maart.
Openingstijden zijn van maandag tot
en met zondag van 9.30 tot 20.00 uur.
De toegang is gratis.

Jarige Kees ridder in orde
van gouden draaitafel
Aalsmeer - De bekende diskjockey Kees Markman is afgelopen
donderdag 5 januari vijftig jaar geworden. Zelf wilde deze bescheiden en behulpzame Aalsmeerder
zijn verjaardag rustig met vrouw en
kinderen vieren, maar daar dachten broer Erik en een groep vrienden heel anders over. Kees is fors
in het zonnetje gezet, de viering van
deze halve eeuw zal de diskjockey
niet snel vergeten. In de ochtend
stond hij oog in oog met zijn vrachtwagen die groots beplakt was met
‘Kees 50’. Dacht Kees hiermee wel
voldoende in het voetlicht gezet te
zijn, maar het was het begin van
een dag vol verrassingen. Het feest
begon met Jeroen Dikkeboom en
Ed Staring van Leuke Gasten die
als animeermeisjes van de postcodekloterij Kees verraste tijdens het
familiediner ‘s avonds in ‘t Wapen.
De in te kleine tijgerjurkjes gehulde ‘dames’ vertelden Kees dat hij
een prijs had gewonnen en hij mee
moest komen om deze in ontvangst
te nemen. Bij Vleghaar wachtte een
surpriseparty met heel veel vrienden en familie. Kees was stomverbaasd, zoveel mensen. En niet alleen uit Aalsmeer, ook van heinde
en verre. Gert de Weerd (ex Oude
Veiling) was vanuit Valkenburg naar
Aalsmeer gekomen en John de Ko-

ker (ex kantinebaas Bloemhof) had
Zeeland even de rug toegekeerd
om bij het feest van de diskjockey
te zijn. De aanwezigheid van zoveel
mensen was voor Kees eigenlijk al
genoeg om een feestelijke verjaardag te hebben, maar zijn broer en
vrienden hadden nog meer in petto. Door burgemeester Pieter Litjens is Kees Markman benoemd
tot ridder in de orde van de gouden
draaitafel. “De ridderorde ontvangt
u voor uw hele oeuvre, gezien uw
lange, nog steeds zeer succesvolle,
staat van dienst inzake het ten gehore brengen van hogelijk geapprecieerde muzikale werken van zowel
nationale, internationale als ook lokale herkomst”, aldus Litjens in zijn
speech. De burgemeester introduceerde tot slot een nieuw Nederlands woord ter omschrijving van
de feesten waar het lokale muziekfenomeen Kees Markman achter
de draaitafels staat: Markmanmuziekmania. Na dit officiële gedeelte wachtte de jarige diskjockey een
optreden van de Aalsmeerse zanger
Jan Leliveld en kwamen de Leuke
Gasten met hun Soul Brothers act
de zaal op z’n kop zetten. Een geweldig en verdiend feest voor muzikaal mengtalent Kees Markman!

Cursus vilten bij Werkschuit
Aalsmeer - Donderdag 19 januari
start de werkschuit weer een nieuwe
cursus vilten voor beginners. Vilten is
een oeroude techniek om van niet gesponnen wol (vilt) te maken. Om vilt
te maken zijn wol, water en zeep nodig. Bij het vilten worden plukjes wol
op een speciale manier in verschillende lagen neergelegd, daarna wordt
de wol met water en zeep ingewreven. Hierdoor grijpen de vezels in elkaar en ontstaat vilt. Vilt kent vele toepassingen, van hoeden, kleding tot
sieraden en sculpturen. In deze korte cursus laat de docente de cursisten

kennis maken met deze fascinerende
techniek. Eerst worden er proeflappen
gemaakt, al dan niet met toevoeging
van andere materialen zoals zijde, jute of organza. Het wordt een ware ontdekkingstocht, naar de mogelijkheden
om vilt te creëren en vilt toe te passen.
De docent Marnell van Zoelen is zelf
een fervent vilster en gebruikt het materiaal om sieraden te maken en beelden mee af te werken. De cursus bestaat uit zes lessen. Voor inlichtingen:
www.gklein.org/wsa/. Opgeven kan
bij Margot Tepas via 0297-340150 of
margot.tepas@printex-int.com.

Foto’s: Cees Jongewaard

2 Geslaagde concerten
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Traditiegetrouw gaf
Aalsmeers Harmonie twee nieuwjaarsconcerten om het nieuwe
jaar in te luiden. Het eerste concert vond zondag 8 januari in de
Doopsgezinde kerk plaats.
De belangstelling was groot: de
zaal zal helemaal vol. De harmonie opende, na het openingswoord
van voorzitter Wilma van Drunen,
het concert met de Einzugsmarsch
van Johann Strauss jr. Het tweede stuk op het programma was
een heel bijzonder stuk. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van
de tsunami in Japan, schreef componist Philip Sparke het stuk The
sun will rise again. De opbrengst
van dit stuk gaat naar het Rode
Kruis in Japan. De harmonie vond
dit een mooi doel en heeft daarom
het stuk aangeschaft en gespeeld.
Als derde werk speelde Aalsmeers
Harmonie de bekende Bolero van
Ravel. In dit stuk worden twee thema’s gespeeld door steeds andere instrumenten en combinaties
van instrumenten. Het stuk duurde ruim tien minuten en na afloop
klonk er een luid applaus vanuit de
zaal. Het muzikale intermezzo van
dit concert werd verzorgd door het
Aalsmeers Saxofoonkwartet.
Het kwartet speelde drie werken van Astor Piazolla. Het eerste stuk was Adios Nonino, dat
bekend werd door de traan van
Maxima bij het huwelijk met Willem-Alexander. Als tweede werd
Oblivion gespeeld en als derde

Close your eyes and listen. Omdat het publiek enthousiast reageerde, speelde het kwartet ook
een toegift van Piazolla: Libertango. Daarna zette Aalsmeers Harmonie het concert weer voort met
een stuk van Johann Strauss jr:
Donner und Blitz. De donder en
bliksem was duidelijk te horen in
dit stuk. Daarna klonk van dezelfde componist Stadt und Land, een
polka. Het concert werd afgesloten
met de Carmen Suite. De melodieen uit ze beroemde opera van Georges Bizet werden door menigeen herkend. Na het dankwoord
van de voorzitter werd het concert natuurlijk afgesloten met de
Radetzkymars. Na afloop van het
concert was er nog de gelegenheid om met elkaar te proosten op
het nieuwe jaar.
Dinsdag 10 januari gaf Aalsmeers
Harmonie een verkort nieuwjaarsconcert in het Zorgcentrum
Aelsmeer. Ook dit is inmiddels een
traditie geworden. Met een iets
kleinere bezetting werden hier de
werken van Strauss en Bizet gespeeld. Het publiek was ook hier
zeer enthousiast over het concert
en er werd vrolijk meegeklapt en
soms zelfs geneuried. Aalsmeers
Harmonie gaat zich nu voorbereiden op de volgende presentatie en dat is het jubileumconcert
op 14 april. Verder is de Harmonie
te horen op de geraniummarkt op
12 mei. Voor meer informatie over
de harmonie en haar activiteiten:
www.aalsmeersharmonie.nl.

Exclusieve voorstelling Purper
in Dorpshuis ‘t Podium

Sonority zingt buiten de deur
Aalsmeer - Sonority zingt op zondag 15 januari in Amsterdam. Het
Aalsmeerse popkoor neemt deel
aan de Korendagen in Paradiso
waar een weekend lang 140 koren de gelegenheid hebben zich
te laten horen. Sonority, onder leiding van Rik Henning, is zondag
om 12.10 uur aan de beurt. Op het
programma twee primeurs voor
het koor: Stil In Mij van Van Dik
Hout en ‘k Heb Je Lief van Paul de

Leeuw. Kaarten zijn voor 2,50 euro aan de deur verkrijgbaar. Het
zal het tweede optreden voor Sonority in het nieuwe jaar zijn. Vrijdag 13 januari zingt Sonority tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de Haarlemse brandweer.
Voor meer infomatie over de korendagen: www.paradiso.nl en over
Sonority: www.sonority.nl Er is nog
beperkt ruimte voor nieuwe zangers bij het popkoor.

Filmavond bij

Dialezing bij Vogelvereniging
Groei en Bloei Aalsmeer - Vanavond, donderdag
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 12 januari, presenteert Groei
en Bloei Aalsmeer een dialezing van
een fietstocht langs de bloeiende
zuidkust van Afrika met Henny van
der Wilt. Flora en fauna hebben de
hoofdrol in deze mooie reportage.
Zowel leden als belangstellenden
zijn van harte welkom in het Wellant
College in de Linnaeuslaan. Aanvang
is 20.00 uur en de toegang is gratis.

12 januari, houdt Vogelvereniging
Aalsmeer haar eerste bijeenkomst
in het nieuwe jaar. De invulling voor
deze avond is het tonen van de film
‘The Life Of Birds’ van de beroemde
maker David Attenborough. Hij reist
de wereld over om de meest uiteenlopende vogels te filmen. Het belooft
een interessante avond te worden.
Iedereen is welkom, breng vogelliefhebbers mee. De film wordt vertoond
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.

Kudelstaart - Dit jaar had de nieuwjaarsreceptie van Dorpshuis ’t Podium een wel heel bijzonder tintje. Betrokkenen werden getrakteerd op
een exclusieve voorstelling van Theatergroep Purper, die al sinds 1980
bekend is. Afgelopen zondag zat de
grote zaal vol met zo’n 150 genodigden, die konden genieten van de fantastische nieuwe voorstelling ‘Purper Helden’. De in Aalsmeer wonende ‘Mister Purper’ Frans Mulder liet
iedereen genieten van een ouderwets goede kleinkunstvoorstelling
en deed dit samen met zijn collega’s
Marco Braam en Jeroen Hardijzer.
En niet te vergeten met musicalster
Marjolijn Touw, die zich voor deze
nieuwe productie bij het gezelschap
heeft gevoegd. Dit tot grote vreugde van de drie heren en het publiek,
want de veelzijdige actrice heeft een
geweldige zangstem en kan als geen
ander verschillende grappige en serieuzere rollen spelen. Deze voorstelling is als het ware een ode aan helden, verpakt in muzikale hoogstandjes en ‘Purperiaanse’ humor. Voorzitter Peter Janmaat heette de genodigden vooraf allemaal welkom en legde
uit waarom zij tot dit geselecteerde
gezelschap behoorden. De meesten
betekenen of betekenden veel voor
het Dorpshuis en hij sprak de hoop
uit dat er nog regelmatig een beroep
op hen kon worden gedaan. Want
zonder vrijwilligers zou deze stichting zonder subsidie geen bestaansrecht hebben en Dorpshuis ’t Podium
hoort toch gewoon bij Kudelstaart.

Theatergroep Purper trad gratis op
als bedankje voor de gastvrijheid,
die ze mochten ervaren tijdens de
periode dat zij hier geoefend hebben voor de nieuwe show. Afgelopen zomer wisten de cabaretiers vijf
weken hun weg te vinden naar Kudelstaart om ‘Purper Helden’ te oefenen. Twee jaar eerder was Dorpshuis ’t Podium ook al de oefenruimte
voor het kleinkunstgezelschap en het
bestuur is blij dat het Dorpshuis nu
weer hun gastheer mocht zijn. De locatie werd onder andere positief bevonden door de rustige oefenruimtes
en de vele parkeerplaatsen. Afgelopen zomer verkoos ook een tevreden André van Duin het Dorpshuis
als repetitieruimte voor zijn nieuwe
theatershow en hield er ook een tryout. Na afloop van deze 22ste Purper-voorstelling kon er onder het genot van een glaasje bubbels en hapjes nog uitvoerig worden nagepraat
met elkaar, de cabaretiers en het bestuur. Het was een echt avondje uit in
een intieme sfeer en de voorstelling
is zeker een aanrader om te gaan bewonderen.
Purper is met ‘Purper Helden’ nog tot
9 maart op verschillende plaatsen in
het land te zien en komt op vrijdag
24 februari naar het Crown Theater
Aalsmeer. Voor meer informatie en/
of kaarten: http://purper.eu/welkom.
En meer informatie over Dorpshuis ’t
Podium is te vinden op www.dorpshuis-kudelstaart.nl.
Door Ilse Zethof
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Plan Spoorlaan in Beraad
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben besloten om de
raad van de gemeente voor te stellen het bestemmingsplan “Spoorlaan” (gewijzigd) vast te stellen en
voor het gebied een beeldkwaliteitplan vast te stellen en in de Welstandnota Aalsmeer 2009 te implementeren. In samenhang met
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders beslo-

Auto te water
Rijsenhout – Zondagmorgen in alle vroegte raakte een auto te water
bij de afrit van de A4. De bestuurder, een 20-jarige Hoofddorper had
kans gezien zelf weer op het droge
te komen. Hij bleek te hebben gedronken. Na ademanalyse werd bij
de beginnend bestuurder een promillage van 1,13 gemeten. Het rijbewijs is ingevorderd, daarnaast kreeg
de jongen een proces-verbaal voor
het rijden onder invloed. De Hoofddorper liep een lichte verwonding
aan zijn gezicht op, waarvoor hij
werd behandeld in het ziekenhuis.

ten hogere grenswaarden te verlenen voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een deel van
de in het plangebied geprojecteerde woningen.
In het Beraad van donderdag 26 januari komt het bestemmingsplan
Spoorlaan aan de orde. De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis, begint om 20.00 uur en
is openbaar.

Aanpassing bushalte Stationsweg

Aalsmeer - Op maandag 16 januari
wordt aangevangen met werkzaamheden aan de bushalte aan de Stationsweg. De bushalte wordt aangepast aan de nieuwe normen. Dit betekent dat er nieuwe perronbanden
worden aangebracht met een zwart/
witte tegelmarkering over een lengte van 18 meter.
Ook worden blindegeleidetegels
aangebracht. Een en ander wordt
gedaan om de herkenbaarheid en
bereikbaarheid van de bushalte te

verbeteren. Tijdens de werkzaamheden aan de bushalte moet de
helft van de weg worden afgesloten. Het betreft de evenzijde (zuidzijde) van de Stationsweg tussen de
nummers 24 en 32. Het verkeer zal
door verkeersregelaars worden geregeld. Dit zal wel enige verkeershinder veroorzaken. De werkzaamheden nemen ongeveer een week in
beslag. De bushalte aan de overzijde van de stationsweg wordt in februari aangepakt.

Kettingbotsing
Provinciale weg

Druk op nieuwjaarsreceptie gemeente

Litjens trots op Aalsmeer en
Aalsmeerse samenleving!
Nieuwjaarsreceptie CDA
brengt partijen bijeen
Aalsmeer - Alle politieke partijen van Aalsmeer waren aanwezig
bij de nieuwjaarsreceptie van het
CDA op vrijdag 6 januari in de foyer
van de Mikado in Nieuw-Oosteinde.
Voorzitter Hermen de Graaf wenste Aalsmeer vooral veel gezondheid. Dit keer waren er geen gastsprekers op de gebruikelijke CDAnieuwjaarsreceptie, die een informeel karakter had. Als voorzitter van
de afdeling Aalsmeer hield Hermen
de Graaf een korte speech, waarin
hij Aalsmeer in meerdere opzichten
veel gezondheid wenste. “Het financiële huishoudboekje moet op orde blijven. Met de bezuinigingen die
meegenomen moeten worden en
het grotere takenpakket wordt dat
een hele uitdaging. Aalsmeer wens
ik ook een gezond bestuur. In de

coalitie wordt goed samengewerkt”,
meldt wethouder Ad Verburg regelmatig. Dat moet zo blijven. De sfeer
in de CDA-fractie in de gemeenteraad is goed, heeft voorzitter Jaap
Overbeek laten weten. En met het
oog op de ambtelijke samenwerking met Amstelveen, waar ik overigens veel vertrouwen in heb, krijgen het college en de raad er een
hele nieuwe verantwoordelijkheid
bij. Tenslotte wensen wij Aalsmeer
een gezonde samenleving. Een samenleving, waarin ruimte is voor
andersdenkenden en speciale aandacht voor starters en voor ouderen. Aalsmeer heeft gelukkig een
heel rijk verenigingsleven, waarin
we volop participeren. Wij geloven
in de kracht van die samenleving’’,
aldus De Graaf.

Beraad en Raadsvergadering
Aalsmeer - Op donderdag 26 januari vindt de eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar plaats van het Beraad en de Raad. De vergadering
wordt gehouden in de raadskelder
en raadzaal van het gemeentehuis,
begint om 20.00 uur en is openbaar.
De avond begint in de raadskelder
met de presentatie van het meerjaren Veiligheidsbeleid in aanwezigheid van de politie. Daarna gaan
burgemeester, wethouders en fracties naar boven en wordt in de raadzaal aangevangen met het Beraad. Op de agenda staan de samenvoeging ambtelijke organisa-

ties Aalsmeer en Amstelveen, beschikbaar stellen krediet voor het
uitvoeringsprogramma Duurzaam
Aalsmeer, vaststellen bestemmingsplan Spoorlaan, afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen
voor bouw woning aan de Herenweg 32, beleidsplan schuldhulpverlening en vaststellen tijdelijke verordeningen WWB.
Deze conceptverordening is na een
onderbreking het enige punt op de
agenda van de Raadsvergadering.
De sluiting is gepland rond tien over
half twaalf in de avond.

Politie gebruikt vuurwapen
bij aanhouding 3 verdachten
Amstelland - Bij de aanhouding
van drie mannen op de Keizer Karelweg in Amstelveen heeft de politie in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 januari, enkele schoten gelost. Niemand raakte gewond. Omstreeks kwart voor twee in de nacht
zagen agenten dat de bestuurder
van een personenauto verkeersgevaarlijk gedrag vertoonde. De man
maakte enkele verkeersovertredingen en negeerde vervolgens de
stoptekens van de politie. Daarop
ontstond een achtervolging met enkele politievoertuigen door een deel
van Amstelveen.
Op de Keizer Karelweg werd de
vluchtende auto met de drie mannen klemgereden. De bestuurder

Info-avond over
samenwerking

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 12 januari, wordt door de gemeente een publieksavond over samenwerking tussen Amstelveen en
Aalsmeer georganiseerd. Burge-

probeerde daar opnieuw aan de politie te ontkomen en reed in op politievoertuigen en intussen uitgestapte politiemensen die ternauwernood weg konden springen. Even
later wisten de verdachten toch nog
met hun auto te ontkomen. In de De
Savornin Lohmanlaan kon de politie de mannen kort daarna aanhouden. Tijdens de actie is door enkele
agenten gebruik gemaakt van hun
dienstpistool. Niemand raakte daarbij gewond. Enkele politievoertuigen raakten beschadigd. De personenauto waarmee de drie verdachten probeerden te ontkomen, bleek
eerder die nacht te zijn gestolen. De
mannen, 18 en 19 jaar oud, zijn ingesloten.
meester Pieter Litjens nodigt inwoners graag uit voor deze informatieve avond. De aanvang is 19.30 uur
en plaats van samenkomst is, natuurlijk, het gemeentehuis op het
Raadhuisplein.
De koffie staat klaar! Iedere belangstellende wordt hartelijk welkom
geheten.

Aalsmeer - De nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Aalsmeer is afgelopen maandag 9 januari met bijna
250 bezoekers zeer goed bezocht.
Een zeer divers gezelschap van ondernemers, vrijwilligers tot mensen
uit de culturele sector en sportwereld nam de moeite om het college,
de raad en elkaar de hand te schudden.
Ook wethouder Herbert Raat en gemeentesecretaris Rein Schurink van
gemeente Amstelveen waren aanwezig. Burgemeester Pieter Litjens
hield een speech waarin hij diverse hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue liet passeren. Hij
noemde onder meer de Ride for the
Roses, het Regenboog zeilevenement, de verkiezing van de Onderneming en Starter van het jaar, de
Van Cleeffkade waar bussen elkaar
nu wel kunnen passeren, de gerenoveerde watertoren en het ingezette bezuinigingsplan. “Begin vorig
jaar vond een publieksavond plaats
waar bewoners werd gevraagd om
mee te denken over de op handen
zijnde bezuinigingen: bezuinig 2,5
miljoen in één avond. Dat viel niet
mee.
De vrees die bestond voor kaalslag
in voorzieningen is niet nodig geweest. Waar aanvankelijk gespeculeerd werd op het eventueel sluiten
van het zwembad, zijn we erin geslaagd om de Waterlelie als voorziening overeind te houden, maar wel
tegen de helft aan de kosten. Partners pakken de handschoen op: de
Historische tuin komt met plannen,
KCA maakt een businessplan om op
een nieuwe manier de toekomst in
te gaan. Nog niet allemaal af, maar
het begin is gemaakt en wel zó dat
we de ziel niet uit de samenleving
snijden. De ziel van de samenleving
zit ook in u. In al diegenen die ieder jaar weer vrijwillig hun schouders zetten onder al die organisaties en verenigingen en die voor al
die fantastische evenementen zorgen die we hier hebben.”
Maar Litjens ging ook in op zaken
die minder leuk waren het afgelopen jaar, zoals de zedenzaak waarvan de aanpak door de gemeente goed verliep. De burgemeester
keek in zijn speech ook naar de toekomst.
Zo kwam de samenwerking met
Amstelveen uitgebreid aan bod.
‘’Laat ik over één ding duidelijk zijn,
wij zijn trots op onze eigen orga-

nisatie”, begon Litjens zijn verhaal
over de genomen stap tot ambtelijke samenwerking. “Het is een relatief kleine organisatie, waar met
veel betrokkenheid heel hard wordt
gewerkt om goede dienstverlening
voor Aalsmeerse burgers en bedrijven neer te zetten.
De druk op de organisatie wordt
echter wel steeds groter. Is het niet
om een vergrijzende arbeidsmarkt,
dan is het wel om de vele taken die
gemeenten er de komende jaren bij
krijgen. En dat alles ook nog eens
tegen de achtergrond van voortdurende bezuinigingen vanuit het
rijk. We zijn kwetsbaar als organisatie en die kwetsbaarheid gaat de
komende jaren toenemen. Wij gaan
niet wachten tot het water ons aan
de lippen staat en we met het mes
op de keel van Rijk of Provincie een
niet zelf gekozen samenwerking in
worden gedwongen. Wij gaan niet
wachten tot de machine krakend
en piepend tot stilstand komt en de
dienstverlening aan u tot een onacceptabel niveau zakt. Wij gaan liever
nu, vanuit kracht op zoek naar een
stabiele toekomst, waarin wij u blijvend kunnen bieden waar u recht
op heeft. Goede en betrouwba-

re dienstverlening, tegen de laagst
mogelijke kosten. Met de gemeente Amstelveen is het afgelopen jaar
hard gewerkt om een samenwerking tot stand te brengen die recht
doet aan de uitgangspunten die de
Gemeenteraad ons heeft meegegeven: Aalsmeer als zelfstandige gemeente met een eigen identiteit en
een blijvend goede dienstverlening
aan burgers en bedrijven, bereikbaar en beschikbaar op dezelfde
manier als nu.’’ Burgemeester Litjens eindigde zijn speech met: “Als
gemeentebestuur kijken wij met
veel plezier en met veel trots terug
op een bewogen, maar mooi 2011.
Trots op Aalsmeer en de Aalsmeerse samenleving en met vertrouwen
in 2012. Namens het College van
Burgemeester en Wethouders wens
ik u en de uwen veel geluk en gezondheid toe voor het nieuwe jaar!”
Publieksavond
Overigens vindt vanavond, donderdag 12 januari, de publiekavond
over de ambtelijke samenwerking
tussen Aalsmeer en Amstelveen
plaats in het gemeentehuis. Aanvang is 19.30 uur en iedere belangstellende is welkom.

Oude N201 in
wijkraad
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer komt op donderdag 19 januari vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan
3. Onderwerp van de vergadering
is bebouwing op de oude N201.
Naast de mogelijkheid tot inspreken door bewoners zal de heer Bolderheij van de gemeente een presentatie geven over de bestemming
van de oude N201. Daarna zal ook
de samenstelling van het bestuur
ter sprake komen. Wie de agenda
voor deze vergadering wil ontvangen, kan een mailtje met adres sturen naar wijkraadhornmeer@hotmail.com. U bent van harte welkom.

Verordening voor
leerlingenvervoer

Aalsmeer - Het college heeft ingestemd met een concept Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012. Deze ligt tot en
met 15 februari ter inzage in het gemeentehuis en is in te zien via de
website van de gemeente. In de
Verordening zijn aanpassingen opgenomen met betrekking tot het afstandscriterium voor SBO-scholen.
Verder zijn er technische wijzigingen aangebracht met betrekking
tot de term ‘gehandicapte leerling’.
Zienswijzen kunnen mondeling en
schriftelijk worden ingediend bij
burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer.

Financiering van
ouderenonderzoek

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10
januari besloten het aanvullend onderzoek naar kwetsbare ouderen te
financieren uit de middelen die door
het Rijk beschikbaar zijn gesteld ter
compensatie van de gevolgen van
de AWBZ-pakketmaatregel.

Beleidsregels voor
huisbedrijven

Controle Aalsmeerse jachthavens
Aalsmeer - In de maanden september, oktober en december van
het afgelopen jaar zijn alle jachthavens en aanverwante bedrijven
in Aalsmeer gecontroleerd. Daarbij
is onder andere gekeken of zij voldoen aan de recentelijk aangepaste
regelgeving. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Ik ben er blij mee dat
we als gemeente tijdens de controles geen overtredingen hebben geconstateerd die een direct optreden
vereisten.” De aanleiding voor deze
integrale controles, die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma
Handhaving 2011-2012, is het grote aandeel van de watersportsector in het totale bedrijvenbestand
van Aalsmeer gecombineerd met
het feit dat de sector potentieel grote risico’s voor het milieu, met name voor water en bodem, oplevert.
Daar komt bij dat de complexe technische regelgeving voor de watersportsector recentelijk is aangepast.

Rozenburg – Op de N201 bij Rozenburg vond dinsdagochtend 10
januari een aanrijding plaats, waarbij meerdere auto’s betrokken waren. Door een speciaal transport op
de weg moesten bestuurders van
rijbaan wisselen. Eén van de automobilisten remde waarna de auto achter hem achterop reed. Ook
twee auto’s na deze wagens botsten
op hun voorganger. Twee personen
moesten met nekklachten uit voorzorg worden vervoerd naar een ziekenhuis. Voor de rest bleef de schade beperkt tot blikschade.

Tijdens de controles hebben vooral de vloeistofdichtheid van vloeren,
afvalwaterlozingen van afspuitplaatsen, de inzameling van afvalstoffen
bij jachthavens en de opslag van
gevaarlijke en bodembedreigende
stoffen bijzondere aandacht gekregen. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een projectmatige aanpak, zodat alle bedrijven op dezelfde
manier en ongeveer gelijktijdig zijn
bezocht. Voorafgaand aan de controles is het project besproken met
vertegenwoordigers van de branche
(HISWA en de Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie) en hebben alle bedrijven een aankondigingsbrief
ontvangen. Na een globale bespreking van de resultaten met de branchevertegenwoordiging hebben alle
bedrijven een brief met de bevindingen gekregen.
Goede samenwerking
De bedrijven hebben aangegeven

dat zij de projectaanpak als prettig hebben ervaren en toonden zich
zeer meewerkend. De communicatie vooraf heeft ook geleid tot initiatieven vanuit de sector. Zo hadden
verschillende bedrijven voorafgaand
aan de controles informatie ingewonnen bij keuringsbedrijven voor
de afspuitplaatsen. Uit de controles
is gebleken dat het merendeel van
de bedrijven nog niet geheel is ingericht op de nieuwe wetgeving. Voor
alle bedrijven geldt echter dat zij per
1 april 2012 aan de eisen voor inzameling van afvalwater moeten voldoen en dat zij per 1 oktober 2012
over een keuringsbewijs voor de
vloeistofdichtheid van de vloeren
moeten beschikken. Wethouder Van
der Hoeven: “In de loop van 2012
zullen hercontroles worden uitgevoerd. Ik heb er alle vertrouwen in
dat de betrokken bedrijven dan ook
hun zaken helemaal op orde zullen
hebben.”

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is voornemens beleidsregels vast te
stellen voor het vestigen van aan
huis gebonden beroepen en bedrijven. Door het vastleggen van deze beleidsregels ontstaat een eenduidig toetsingskader voor het beoordelen van dergelijke aanvragen.
Bij de actualisering van de bestemmingsplannen wordt dit beleid opgenomen in de regels.

Nieuw jaar met
de VVD

Aalsmeer - Het jaar 2012 is inmiddels in zijn tweede week, reden voor
de VVD Aalsmeer om u uit te nodigen voor haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden op maandag 16 januari in Het Wapen van Aalsmeer in de
Dorpsstraat 15 vanaf 20.00 uur. Op
deze avond staat ook de mogelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen centraal.
Burgemeester Pieter Litjens is bereid gevonden om een inleiding te
houden over dit onderwerp.
Het belooft een interessante avond
te worden. Iedereen is van harte
welkom.
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Druk bezochte receptie OVAK

Zondag open dag!

Aalsmeer - Woensdagavond 4 januari vond in de burgerzaal van
het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie van de Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart
(OVAK) plaats. In de middaguren had bestuurslid Piet Pannekoek met hulp van een groot aantal dames de zaal in orde gemaakt
en werden de hapjes klaar gemaakt voor de receptie. Een compliment voor de prima verzorging!
Tegen 19.00 uur drukten de eerste OVAK leden het opgestelde bestuur de hand en werden vele goede wensen over en weer uitgesproken. Een kop koffie met iets lekkers werd aan alle binnenkomende overhandigd inclusief twee consumptiebonnen. Tegen 19.30 uur
was de zaal gevuld met ongeveer
170 OVAK leden, een afvaardiging
van het gemeentebestuur en leden
van andere ouderenbonden, die elkaar over en weer een heel gelukkig 2012 wensten en zeer amicaal
met elkaar in gesprek raakten. Om
19.45 uur vroeg OVAK voorzitter,
Iman Mosselman, het woord. Nogmaals wenste hij namens het voltallige OVAK bestuur alle aanwezigen het allerbeste toe voor het jaar
2012. Hij wenste iedereen optimale

Gratis korte Yoga Workshops

gezondheid. In zijn speech ging hij
in op de steeds ouder worden samenleving. “Vergrijzing in Nederland mag door niemand bestempeld worden als een maatschappelijk probleem.” Mosselman gaf
aan dat zowel jong als oud met dit
gegeven om zal moeten gaan en
dat ook vanuit de politiek bepaalde consequenties getrokken zullen
moeten worden. Ouderen dragen
in belangrijke mate bij aan het in
stand houden van de samenleving.
Specifiek noemde hij in dit verband
het vrijwilligerswerk. Juist ouderen kunnen heel veel betekenen
binnen het vrijwilligerswerk en dat
doen zij ook. Verder gaf hij aan het
te waarderen dat de Aalsmeerse
politiek de ouderenbonden in het
afgelopen jaar goed op de hoogte heeft gehouden van alle plaatselijke ontwikkelingen en hij sprak
de wens uit dat dit ook in dit nieuwe jaar het geval zal zijn. Rond de
klok van 21.30 uur was de burgerzaal weer vrijwel leeg en kon met
het opruimen worden begonnen.
Vele handen maakten licht werk
en het gevoel van een heel gezellige en bijzonder geslaagde nieuwjaarsreceptie overheerste aan het
eind van deze avond.

Cees-Jan Eikelenboom bedankt de SAM voor de prijs. Foto: Inge van Hesteren.

Drie uur van Aalsmeer meest bijzondere
evenement

Aalsmeer - Ter gelegenheid van het
tienjarig jubileum van de HiBRA is in
september de drie uur van Aalsmeer
verreden. Een lange afstandsrace
voor endurance motoren die door de
jubilerende stichting HiBRA in samenwerking met de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) is georganiseerd. Op een goed bezochte en
perfect georganiseerde Jaarvergadering van de SAM zijn zaterdag 7 januari in Ameide de prijswinnaars in de
diverse klassen gehuldigd. De nummers één tot en met drie in de eindstand over 2011 hebben onder luid
applaus hun kampioenschapsbekers
ontvangen. Stichting HiBRA mocht
voor de drie uur van Aalsmeer de beker voor het ‘Meest bijzondere evenement in 2011’ in ontvangst nemen.
“Fantastisch dat jullie de nek hebben
willen uitsteken voor dit bijzondere
evenement. Uniek in Nederland en
doet herinneren aan de zestiger en
zeventiger jaren toen dit soort evene-

Adamas Inloophuis helpt mensen
met kanker en hun naasten
ten, lukte het haar om een prachtig inloophuis neer te zetten met de
naam Adamas. Diamant is van dit
Griekse woord afgeleid, wat staat
voor ontembaar of onoverwinnelijk. Een bewust gekozen naam
dus. ‘Door kanker bewust leven’ is
hier ook van toepassing. Inmiddels
bestaat het Adamas Inloophuis bijna vijf jaar en velen hebben de weg
naar deze bijzondere plek gevonden.
Aalsmeer en Kudelstaart
De enthousiaste Lily benadrukt dat
het huis een regiofunctie heeft, dus
ook mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn meer dan welkom om
eens binnen te lopen of deel te nemen aan een activiteit. Burgemeester Pieter Litjens kwam in contact
met het Adamas Inloophuis via de
Ride of the Roses en mocht een
deel van de opbrengst aan Lily uitreiken. Na zijn bezoek was hij onder de indruk van alles en in het
bijzonder de betrokkenheid van de
mensen die daar werken. Hij hoopt
dat er meer mensen uit zijn gemeente, die met kanker te maken
krijgen, de stap naar Nieuw Vennep zullen maken. De Kudelstaartse Ellen Grootjans was één van de
mensen, die met haar gezin en zus
regelmatig in het inloophuis kwam
door haar ziekte. Zus Ina Verheul
vertelt emotioneel dat ze veel met

tive Healing, Acu-yoga/Hatha yoga,
Chakra yoga, en Midlife yoga. Daarnaast zijn er workshops kinderyoga
en kieneryoga. Kom samen met je
kinderen langs om te ervaren wat
yoga kan betekenen voor je gezin.
Alle docenten zijn gecertificeerd op
hun vakgebied.
Meer informatie over de docenten
is te vinden op www.raja-yoga.nu/
nieuws. Direct contact opnemen
met een docent voor meer informatie behoort ook tot de mogelijkheid. Tom Verlaan en Ester Hill zijn
gastheer/vrouw tijdens deze dag.
Iedereen is van harte welkom van
10.00 tot 17.00 uur in de Zijdstraat
72a, boven de Hema. Thee en koffie
staan steeds klaar!

HiBRA krijgt prestigieuze Woningontruiming Regionaal
prijs uitgereikt door SAM steunt Gered Gereedschap

Vrijwilligers en vooral donaties zijn meer dan nodig

Streek – “Ik voel me begrepen,
een warm welkom, vertrouwd, even
niet met de ziekte bezig zijn, voorlichting krijgen.” Dit zijn zomaar
een paar willekeurige kreten die je
mensen, die met het Adamas Inloophuis te maken hebben (gehad),
kunt horen zeggen. Het inloophuis
in Nieuw Vennep is er om mensen
met kanker en hun familie en/of
naasten begeleiding en ondersteuning te bieden als aanvulling op het
medische circuit. Als je te horen
krijgt dat kanker is geconstateerd
bij jou, je vader, moeder, broer, zus,
kind, vriend(in) of een andere persoon die je lief hebt, dan lijkt de
wereld in eerste instantie compleet
in te storten. Je komt in de medische molen terecht en zit met veel
vragen, onzekerheden en angsten.
Helaas is kanker nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland
en velen krijgen te maken met deze
verschrikkelijke ziekte. Zo ook Lily
Nieuwenhuizen, de initiatiefneemster van het Adamas Inloophuis. Ze
wist borstkanker te overwinnen en
viel in een zwart gat na haar genezing. Na het zien van een inloophuis in Almere vond ze het hoog
tijd worden dat de regio Amstelland
en Meerlanden ook een plek kreeg
waar patiënten en hun naasten terecht konden. Met hulp van de gemeente Haarlemmermeer, sponsoren, vrijwilligers en andere lotgeno-

Aalsmeer - Op zondag 15 januari worden bij Raja-Yoga Aalsmeer
door verschillende docenten gratis korte workshops gegeven. De
open dag is bedoeld om kennis te
maken met de docenten en hun yogavorm. Tijdens een korte workshop kunnen belangstellenden nader kennis maken met een docent
en de lesmethode. Ook voor en na
de workshops kan met alle docenten verder in gesprek gegaan worden over hun aanbod. Raja Yoga
Aalsmeer biedt het komende jaar in
haar prachtige yogaruimte, collega
docenten de mogelijkheid lessen,
workshops en cursussen te geven.
Kennis kan gemaakt worden met
Mindfulness meditatie, Reconnec-

Ellen heeft meegemaakt en het inloophuis een belangrijke rol in hun
leven ging spelen. Samen kwamen
ze er wekelijks voor het volgen van
yoga, gingen creatief aan de slag bij
verschillende workshops, zoals de
groenworkshop of het leren mandala tekenen, volgden verwendagen, namen een massage of kwamen er voor een praatje met lotgenoten of een therapeut. Ook de
kinderen Thijs en Bram deden mee
aan verschillende kinderactiviteiten
en lotgenotencontact. Het inloophuis heeft er zelfs voor gezorgd dat
de grootste droom van Ellen toch
nog werkelijkheid kon worden in
de laatste fase van haar leven. Ze
mocht samen met haar man, twee
zonen en zus Ina naar Curaçao om
met dolfijnen te zwemmen. “Het
leek wel of heel Kudelstaart met
haar lot was begaan en het haar
gunde om deze droom te verwezenlijken, want van verschillende kanten ontvingen wij sponsorgelden voor deze actie,”vertelt Lily.
“De Samen-op-Weg Gemeente en
korfbalvereniging VZOD hebben
zich hiervoor onder andere ingezet.” Helaas moest deze sterke, positieve vrouw, net na het vieren van
haar 45ste verjaardag, de ziekte laten winnen en ze stierf op 14 december 2008. Ina vertelt tegen iedereen die deze ziekte het hoofd
moet bieden, wat het voordeel voor

menten nog veelvuldig werden verreden in Nederland. Prima georganiseerd en een uitstekende sfeer, onze dank hiervoor”, aldus SAM voorzitter Evert Welvaart. HiBRA voorzitter Cees-Jan Eikelenboom gaf in zijn
dankwoord aan dat deze verrassende prijs mede tot stand is gekomen
dankzij de gedisciplineerde wijze
waarop de deelnemers hebben gereden tijdens de drie uur. Veel rijders
waren aanwezig tijdens de vergadering en gaven aan dit evenement ook
in 2012 weer graag op de wedstrijdagenda te willen zien. Inmiddels zijn
de voorbereidingen voor de HiBRA
2012 en de drie uur van Aalsmeer
weer gestart. HiBRA 2012 zal dit jaar
worden gereden op zondag 9 september. Onder voorbehoud van de te
verkrijgen vergunningen staat de drie
uur van Aalsmeer op de agenda voor
zaterdagavond 8 september. Het laatste nieuws over beide evenementen
staat op www.hibra-aalsmeer.nl

hen kan zijn van het Adamas Inloophuis. “Het inloophuis is behoeftegericht en ondanks dat het
vaak emotioneel was, hebben we
er ook heel veel gelachen. We vergaten soms dat Ellen ziek was door
met leuke dingen bezig te zijn.”
Gastvrouwen en –
heren gezocht
Het huis is warm en sfeervol ingericht en er hangt een prettige sfeer. In de huiskamer zat een
groep vrouwen te kletsen, de massageruimte was in gebruik en ook
was een groep bezig in de creatieve ruimte. Mooi was ook de kinderruimte met vrolijke kleuren en leuke spullen, zoals verkleedkleren,
spelletjes en een computer. Kinderen en jongeren kunnen zich er veilig voelen te midden van anderen,
die op één of andere manier met
de ziekte kanker te maken hebben
(gehad). Verder is er onder andere ook een gezellige tuin en een
uitgebreide keuken waar bijvoorbeeld mannen kunnen leren koken
als hun vrouw wegvalt. Er werken
meer dan honderd vrijwilligers, die
zelf kanker hebben gehad, in hun
omgeving of er beroepsmatig mee
te maken hebben. Ze hebben dus
allemaal ‘verstand’ van deze ziekte. Het aantal bezoekers groeit gestaag, dus de behoefte aan nieuwe
gastvrouwen- of heren is er altijd.
Veel geld nodig
Ook is er veel geld nodig om het
inloophuis te laten voortbestaan en
het bestuur is dan ook zeer dankbaar dat er bedrijven en particulieren sponsoractiviteiten bedenken en schenkingen doen. Maar
er blijft altijd geld nodig. In maart
is er een grote donateurwervingsactie met de naam Kilimas, waarbij de Kilimanjaro wordt beklommen door een Adamas team bestaande uit ex-kankerpatiënten,
nabestaanden, medici, hulpverleners en vrienden. Ook Lily doet
hieraan mee. Als het team de top
bereikt, wordt iedereen in Nederland uitgedaagd om de Spotters
Hill in Hoofddorp, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Minimanjaro, gesponsord te beklimmen. Op
de website kilimas.nl is meer informatie over deze bijzondere expeditie te vinden. Initiatiefneemster Lily neemt dit jaar afscheid van het
Adamas Inloophuis en draagt haar
werkzaamheden over aan de enthousiaste en gedreven Nicky Westerhof, die haar moeder aan borstkanker heeft verloren en zelf ook
dit gen bij zich draagt. Zij staat
voor een mooie uitdaging, waarbij
mede door haar inspanningen, vele mensen enorm geholpen zullen
worden.
Meer weten over het Adamas Inloophuis? Kijk dan eens op de site:
www.adamas-inloophuis.nl.
Door Ilse Zethof

Amstelland - Woningontruiming
Regionaal, de landelijke hulpverlener bij vrijwillige woningontruiming
en seniorenverhuizingen, staat bekend om het schenken van zoveel
mogelijk overgebleven inboedel aan
goede doelen. Zo gaat al het textiel
naar het Leger des Heils ReShare,
oude mobieltjes en lege cartridges
naar CliniClowns en sinds begin deze maand is daar een goed doel aan
toegevoegd. Per direct zal al het nog
bruikbare gereedschap dat in de
huizen wordt gevonden, worden geschonken aan Gered Gereedschap.
Gered Gereedschap steunt hiermee
diverse onderwijsprojecten in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. De leerlingen leren met dit gereedschap een
praktisch beroep waardoor zij de
kans krijgen een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Ook worden startende ondernemers geholpen met gereedschap van dit goede doel, zodat ze een mooie start kunnen maken. Denk hierbij aan fietsenmakers,
timmerlui, bouwvakkers, naaisters,
etc. Vrijwilligersorganisatie Gered
Gereedschap ondersteunt met circa
500 vrijwilligers technisch onderwijs
in ontwikkelingslanden door de recycling en verzending van gebruikte
gereedschappen, werkplaatsmachines en naaimachines. Jaarlijks levert
de stichting zo’n acht zeecontainers
met meer dan 100.000 gereviseerd
gereedschap af waarmee jongeren
in Afrika een praktisch vak kunnen

leren of uitoefenen. Directeur Marleen van Duijnhoven: “De meeste
technische scholen in Afrika kampen
met een chronisch tekort aan goed
gereedschap. Het lokaal verkrijgbare gereedschap is over het algemeen
erg duur en van slechte kwaliteit.
Met de gereedschappen die Gered
Gereedschap in Nederland inzamelt
en recyclet, wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van technisch onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Hulp van bedrijven als Woningontruiming Regionaal helpt hierbij enorm.”
Oprichtster van Woningontruiming
Regionaal, Carry van Swieten, is trots
op deze samenwerking. “Wij vinden
het belangrijk dat zoveel mogelijk
nog bruikbare inboedel dat onze opdrachtgevers achterlaten in de woningen die wij ontruimen, een tweede leven krijgt. En wat is er mooier
dan dit te schenken aan diverse goede doelen. Dat is onze missie. We zijn
dan ook heel blij dat we nu voor al
het gereedschap dat wij vinden óók
een goede bestemming hebben gevonden. Al onze woningontruimers,
die verspreid zitten over héél Nederland, zijn direct begonnen met het
inzamelen van handgereedschap,
elektrisch gereedschap, naaimachines, enzovoorts. We verwachten zeer
binnenkort de eerste gereedschappen officieel aan te kunnen bieden aan de werkplaatsen van Gered
Gereedschap.”

Sieraden maken van polymeerklei
Aalsmeer - Maandagavond 23 januari start de Werkschuit met een cursus
sieraden maken. In de cursus gaan de
deelnemers sieraden van polymeerklei
maken, zoals hangers, oorbellen, broches, maar ook bijzondere kralen. In
zeven lessen maken de cursisten kennis met de mogelijkheden van polymeerklei en leren ze verschillende (basis)technieken en afwerking mogelijkheden. Ook wordt aandacht besteed
aan kleurgebruik, mengen van kleuren, combinaties met andere materialen, vormen en een beperkt aantal an-

Garnalen bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 16 januari
geeft Paul Fons een lezing over het
houden van garnalen bij Viva Aquaria. De laatste jaren is het houden
van garnalen in aquaria steeds populairder geworden en is het zinvol
om meer te weten te komen over
de soorten die er te verkrijgen zijn.

dere toepassingen dan sieraden. Na
elke les gaan de cursisten met een eigen gemaakt sieraad naar huis. Vervolgens kan er thuis lekker verder geoefend en uitgeprobeerd worden. Iedereen kan aan deelnemen. Voor de cursus zullen er pastamachines aanwezig zijn en polymeerklei kan tijdens de
cursus gekocht worden. Zelf meebrengen mag ook, evenals zelf te gebruiken
materialen meegenomen mogen worden. Inlichtingen en of inschrijvingen
via www.gklein.org/wsa/ of telefonisch
bij Margot Toepas, tel. 0297- 340150.

Ook zal hij vertellen over en onder
welke omstandigheden de garnalen het beste te houden zijn en hoe
ze gekweekt kunnen worden. Paul
gaat graag in op vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders. De
avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer in de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer weten over Viva Aquaria? Neem dan contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Aanmelden kan tot 10 februari

357 Klussen voor NL Doet
Streek - Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds voor de
achtste keer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land.
Maatschappelijke organisaties in
Noord-Holland meldden tot nu toe
al ruim 357 klussen aan. Dit waren
er in deze fase nog nooit zo veel. Op
www.nldoet.nl kunnen zij een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds
aanvragen tot 500 euro. De termijn
voor aanvragen is verlengd tot en
met 10 februari. Alle voorbereidingen voor NL Doet zijn in volle gang.
Organisaties doen graag mee.
Meedoen biedt hen veel kansen.
Vrijwilligers kunnen klussen uitvoeren en activiteiten begeleiden waar
men normaal niet aan toe komt,
meer vrijwilligers leren de organisatie kennen en het is een gezellige dag uit voor alle aanwezigen. Het
aantal klussen neemt elke dag met
grote stappen toe. Vorig jaar staken
ruim 250.000 vrijwilligers de handen
uit de mouwen bij z’n 6000 klussen.

Dit jaar hoopt het Oranje Fonds ruim
voor ruim 10.000 organisaties NL
Doet vrijwilligers te vinden.
Ronald van der Giessen, directeur
Oranje Fonds, is verheugd over de
animo. “We zien het aantal klussen
jaar na jaar stijgen. Daarvoor zetten zich steeds meer vrijwilligers in.
Vrijwillige inzet is een belangrijke
bouwsteen van onze samenleving,
waarmee maatschappelijke organisaties heel erg geholpen zijn.
Het Oranje Fonds zet deze inzet dan
ook graat in de spotlights met een
grote actie als NL Doet.”
Het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied
en steunt organisaties die een betrokken samenleving bevorderen
in Nederland en in het Caribische
deel van het Koninkrijk. Vrijwilligers
vormen de basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden gesteund. Met NL Doet geeft
het Fonds hier een collectieve impuls aan.
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Maand van appartement bij Makelaars

“Meer veiligheid in de auto”

“Ik wil met een gerust hart
een appartement kopen”

Profile Tyrecenter geeft
gratis 50 banden weg
Aalsmeer - Profile Tyrecenter geeft
sinds maandag 9 januari maandelijks 50 gratis banden weg. Iedere maand staat één van de leveranciers van de merkonafhankelijke hyperspecialist centraal. In de maand
januari is dit het merk Bridgestone.
De eerste klanten die via de webshop of App van Profile Tyrecenter banden van dit merk bestellen,
betalen alleen de service- en montagekosten. Klanten die in januari
Bridgestone winterbanden bestellen, kunnen deze in één van de 175
vestigingen van Profile Tyrecenter in
Nederland laten monteren. De actie
stopt automatisch als alle 50 winterbanden zijn vergeven. Alle Bridgestone banden zijn de hele maand januari scherp geprijsd. Zo kan elke klant profiteren van kortingen,
zowel online als in de vestigingen.
De 50 gratis banden actie geldt nu
voor winterbanden. Bij temperaturen onder de 7 graden zijn winterbanden cruciaal. Profile Tyrecenter
kiest er in deze periode dan ook bewust voor om samen met Bridgesto-

ne de winterbanden extra onder de
aandacht te brengen. Harm Nieboer,
directeur van Profile Tyrecenter Nederland legt uit waarom: “Winterbanden geven de automobilist extra
grip op de weg en daardoor meer
veiligheid in de auto. Wij zetten ons
graag in voor meer veiligheid op de
Nederlandse wegen, daarom bestellen bestuurders nu bij Profile Tyrecenter online eenvoudig en snel
een gratis set banden.” Klanten van
Profile Tyrecenter kunnen bij deze
actie gebruik maken van de webshop of de gratis banden App. De
gebruiksvriendelijke App geeft een
onafhankelijk en compleet overzicht van geschikte banden aan de
hand van het kenteken van de auto. Alle merken en types zijn beschikbaar. Nadat de voorkeursband
is gekozen, krijgt de gebruiker een
totaalprijs inclusief montage. Met
deze offerte kan de consument direct naar één van de 175 vestigingen van Profile Tyrecenter. Kijk voor
de voorwaarden van deze actie op
www.profile.nl/50banden.

Dorcas naar grotere winkel!
Aalsmeer - Binnen een paar maanden zal de Dorcaswinkel aan de
Aalsmeerderweg 173a verhuizen naar
het Industrieterrein. Het is de bedoeling dat in het voormalige pand van
Victory BV. aan de Turfstekerstraat 15
de nieuwe winkel zal worden gevestigd. Omdat dit pand meer dan twee
keer zo groot is, kan het assortiment
in de winkel worden uitgebreid met
kleding en veel meer meubelen. Maar
ook het kleding sorteren, de meubelhal en de meubelopslag zullen
hier dan een plekje krijgen. Alles op
één locatie, dat zal heel prettig werken! Ernie Wesselius, de voorzitter van
Dorcas Aalsmeer: “Dit is fantastisch
nieuws! We waren, op de Aalsmeerderweg, dankzij alle vrijwilligers die
zich met hart en ziel inzetten en de
vele klanten die onze winkel we-

ten te vinden, totaal uit ons jasje gegroeid. Bovendien werd het parkeren
een steeds groter probleem. De werkgroep was dan ook al geruime tijd op
zoek naar een goed bereikbare grotere locatie met voldoende parkeergelegenheid.” Een grotere winkel geeft
meer werk en dat betekent natuurlijk
dat Dorcas op zoek is naar mensen
die het enthousiaste team willen gaan
versterken en dan met name voor de
verkoop van kleding. De personeelsmanager, Hannie Verhoef, wil dan ook
graag in contact komen met mensen die met wat tijd en inzet de grote
groep vrijwilligers wil komen versterken om de allerarmsten van deze wereld te helpen. Voor wie belangstelling
of vragen heeft; Hannie is te bereiken
op telefoonnummer 020-6534195 of
per email: hannie.verhoef@solcon.nl.

Unieke schenking tijdens opening

Verzilverde poederdoos van
geheim agente in Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 heeft zaterdag 7 januari tijdens de opening van de tentoonstelling over de Nederlandse agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten een unieke schenking
mogen ontvangen. De heer Willem
Fick, zoon van verzetsstrijdster en
geheim agente Jos Gemmeke, overhandigde de beroemde verzilverde
poederdoos waarin de microfilms
werden verstopt, die zij eind 1944
naar het hoofdkwartier van Prins
Bernhard in België moest brengen. Deze geweldige schenking is
een prachtig begin van het jubileumjaar van Crash. Dit icoon van
de Nederlandse spionagegeschiedenis is voor het museum een geweldige aanwinst, die uiteraard direct een plaats heeft gekregen in de
tentoonstelling. Jos Gemmeke werd
op 10 maart 1945 uit een Short Stirling bommenwerper gedropt boven Nieuwkoop. Van de parachute die zij bij die dropping gebruikte, werd in 1946 een verlovingsjurk
gemaakt door Beb de Kuijer. Het
Crash Museum kreeg deze jurk in
2008 in bruikleen van het Historisch
Genootschap Nieuwkoop. De jurk
werd in de expositie geplaatst en
dat bracht een geweldige kettingreactie te weeg die uiteindelijk leidde tot de schenking door de familie van Jos Gemmeke, van een grote
collectie voorwerpen en documenten van een bijzondere historische
waarde over geheim agenten van

het Bureau Bijzondere Opdrachten
die in 1944 en 1945 boven Nederland werden geparachuteerd. Mevrouw Jos Mulder-Gemmeke, die
op 20 december 2010 overleed, was
verzetsstrijdster en in het najaar van
1944 moest zij door de vijandelijke
linies naar het hoofdkwartier van
Prins Bernhard in het al bevrijde
België. Ze overleefde deze gevaarlijke tocht per fiets, pont en auto
ternauwernood. Zij moest geheime
documenten afleveren met cruciale militaire gegevens voor de geallieerden en de Nederlandse regering
in Londen. Die informatie was onder meer opgenomen op zeer kleine
microfilms en die werden verstopt
achter de spiegel van haar poederdoos. Deze is altijd in haar bezit gebleven en nu heeft haar zoon Willem Fick dit bijzondere kleinood tot
grote verrassing van de aanwezigen, zaterdag ook aan het museum
geschonken. In 2012 bestaat Crash
’40-’45 als organisatie 25 jaar. Tijdens de drukbezochte opening en
nieuwjaarsreceptie werd dit jubileumjaar ingeluid. De opening, die
onder andere werd bijgewoond
door burgemeester Frans Buijserd
van Nieuwkoop, leden van het Historisch Genootschap Nieuwkoop en
familie van leden de Droppingploeg
Nieuwkoop (die die nacht van 10
maart 1945 optrad als ontvangstcomité van Jos Gemmeke), was een
geweldige gebeurtenis die door de
schenking van de bijzondere poederdoos onvergetelijk werd.

Aalsmeer - Bij de koop van een
appartement gelden andere verplichtingen dan bij de koop van een
huis. Als eigenaar van een appartement bent u samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor
het pand of gebouw. Wie een eengezinswoning koopt, wordt eigenaar van het hele pand. Maar als u
een appartement, een etage of portiekwoning koopt, koopt u in feite een deel van een groter geheel:
een appartementsrecht. U wordt samen met de boven- en benedenburen eigenaar van het hele gebouw.
U koopt daarbij het exclusieve recht
op het gebruik van uw appartement
én de gemeenschappelijke onderdelen zoals trappenhuis, lift of binnentuin. Maar u deelt ook de verantwoordelijkheid voor het gehele gebouw. U betaalt maandelijks servicekosten om de gezamenlijke delen van het gebouw te onderhouden en u moet rekening houden met
de regels van de Vereniging van Eigenaars. Die staan in het splitsingsreglement. In de splitsingsakte, de
splitsingstekening, en het eventuele splitsings- en huishoudelijk reglement staat wat uw rechten en plichten zijn als eigenaar van het appartement. Welk deel van het gebouw
is van u? Hoeveel moet u bijdragen
aan gezamenlijk onderhoud en vernieuwing? Wat zijn de voorschriften voor het gebruik van de appartementen? Voordat u een appartement koopt, kunt u de splitsingsakte en het splitsingsreglement inzien.
Dat kan bij de verkopend makelaar.

Het is wettelijk vastgelegd dat bij
splitsing van een gebouw in appartementsrechten een Vereniging van
Eigenaars (VvE) wordt opgericht. Eigenaren van appartementen zijn
verplicht en automatisch lid van de
VvE. In de VvE kunnen bijvoorbeeld
afspraken gemaakt zijn over groot
onderhoud waaraan u moet meebetalen. Of er is een onderhoudsfonds
(reservefonds) waaraan u moet bijdragen. Dit reservefonds is sinds 1
mei 2008 wettelijk verplicht voor iedere VvE. Vraag uw makelaar ernaar. Bent u van plan een appartement te kopen? Neem dan altijd een
aankoopmakelaar in de arm. Hij onderhandelt voor u met de verkopende makelaar en begeleidt u ook bij
de verdere aankoop. Belangrijk onderdeel daarvan is u inzicht te geven in de Vereniging van Eigenaars
(VvE), waar u straks verplicht lid van
wordt. Een goed functionerende VvE
behoedt u voor onverwachte onderhoudskosten en zorgt voor een goede saamhorigheid onder de bewoners. Voor woningzoekers is het in
januari twee keer mogelijk om één
of meerdere appartementen te gaan
bekijken. Hiervoor worden op donderdag 12 januari van 16.00 tot 18.00
uur en op zaterdag 21 januari tussen 11.00 en 13.00 uur open huis gehouden in de deelnemende appartementen. Bent u benieuwd welke
appartementen deelnemen aan deze ‘Maand van het appartement?
Kijk dan op de websites van de
Aalsmeerse makelaars, of loop even
binnen bij één van de kantoren.

Winnaars loterij bij Ivelina
Beautycenter bekend
Aalsmeer - Het was een geweldige
open dag op 11 december bij Ivelina
Beautycenter, waarbij de thema’s ‘er
verzorgd uit zien’, ‘gezonde voeding’
en ‘in je eigen kracht staan’ centraal
stonden. Tijdens de open dag konden de gasten zich laten verwennen
met een paraffine behandeling voor
de handen. De handen voelden heerlijk zacht aan, door de geweldige producten waar Ivelina mee werkt. Ook
konden de gasten kennis maken met
Marjanne Kruyswijk, counseling op
een laagdrempelig niveau en praktische vorm van hulpverlening. Tevens
kregen de gasten van Marjonne de

Niet, welzijnscoach van Herbalife, een
gratis welzijncheck en proefpakket
van Herbalife met tips over gezonde
(sport)voeding, afslanken, aankomen
en op gewicht blijven. Verder is een
loterij gehouden en de prijswinnaars
hiervan zijn mevrouw Nagtegaal-Meijer en Myrna Vischer. Beide dames
hebben een luxe schoonheidsbehandeling gewonnen ter waarde van 60
euro. José Melzemaekers wordt getrakteerd op een cadeaubon van 25
euro. De prijzen kunnen opgehaald
worden bij Ivelina Beauty center aan
de Stationsstraat 14 in Uithoorn, tel.
06-42145815.

Camping De Duindoorn vernieuwt

Nieuw Onderkomen voor oudste
Sea Ray dealer in Nederland
Aalsmeer - Met de start van de
nieuwbouw van Kempers watersport
start er ook een nieuwe fase voor de
firma E.W. Driessen B.V. uit Amsterdam welke sinds 2008 onderdeel is
van Kempers watersport. E.W. Driessen B.V. te Amsterdam heeft sinds
1958 kennis en ervaring met snelvarende motorboten van de kwaliteitsmerken Boston Whaler en Sea Ray.
De huidige behuizing aan de Oude
Haagseweg te Amsterdam voldoet
binnenkort echter niet meer aan de
eisen die E.W. Driessen B.V. zichzelf
stelt als het gaat om de presentatie
van deze kwaliteitsboten. “De ambities hiervoor lagen zogezegd hoger
dan het pand te Amsterdam aankon”, aldus Bart Kempers. “Dat is
dan ook de reden waarom we ervoor
gekozen hebben de zaken grondig
aan te pakken middels een nieuw te
bouwen showroom in Aalsmeer. Hier
zal E.W. Driessen B.V. als onderdeel
van Kempers Watersport voor de
merken Boston Whaler en Sea Ray
zorgen voor een full-line presentatie

van de verschillende types en modellen.“ Daarnaast zullen er demonstratieboten van beide merken vaarklaar in de haven komen te liggen.
Bart Kempers daarover: “Een boot
als een Sea Ray moet je niet alleen
in alle rust goed kunnen bekijken
in de showroom, maar bovenal ook
kunnen ervaren en beleven op het
water, pas dan heb je een volledig
beeld van wat je krijgt na aanschaf
van een Sea Ray. De ligging aan de
Westeinderplassen leent zich daar
perfect voor, omdat wij een schitterend vaargebied met snelvaar mogelijkheden pal voor de deur hebben
liggen. Dat betekent voor de klant:
Een Sea Ray niet alleen op het water, maar ook op snelheid beleven !”
De verhuizing van E.W. Driessen B.V.
zal in het derde kwartaal van 2012
plaatsvinden. Klanten en relaties
worden door middel van een nieuwsbrief, maar ook via een nieuwbouwblog via de website van E.W. Driessen op de hoogte gehouden van de
vorderingen van de bouw.

Jmuiden - Op camping De Duindoorn midden in de duinen van
IJmuiden aan Zee vindt een stukje
vernieuwing plaats, komende maanden worden de eerste nieuwe caravans geplaatst. De camping had
al een deel vernieuwd, maar heeft
ook nog 120 kleinere plaatsen (8 bij
8 meter) met daarop veel caravans
die steeds ouder worden, sommige
zijn wel 25 tot 30 jaar oud en hiervoor moest een oplossing gezocht
worden om hier ook te kunnen vernieuwen. Niet alles in één keer maar
als iemand stopt of wil vernieuwen
dan komt hier een nieuwe caravan
te staan. De huidige veluwetour caravans worden niet meer gemaakt
daarom heeft de camping twee nieuwe varianten laten ontwikkelen door

de firma Stekelbos in de maat 7.5 bij
3.1 meter, een stacaravan en een mini-chalet die beiden in alle luxe voorzien zijn met een complete badkamer, keuken, geiser voor warm water en kunststof kozijnen. Op de vaste plaats mogen de mensen zelf hun
tuin aanleggen en een schuurtje
plaatsen wat in de winter mag blijven staan. Zo hoeft er minimaal opgebouwd en afgebouwd te worden.
Alle vaste plaatsen zijn voorzien van
elektra- , water- en rioleringsaansluiting. De camping is zoveel mogelijk autovrij, wat een feest is voor de
kinderen. Op de camping zijn honden verboden. Er zijn nog enkele
vaste plaatsen en caravans vrij welke
u op afspraak kunt bezichtigen. Zie
advertentie voor meer informatie.

Knuffel wacht op eigenaar! 3 Meditatieve evenementen
bij Yoga & Avatar Centrum
Aalsmeer - Bij de Bruna in
de Zijdstraat logeert al enkele
weken een lieve knuffel.
Hij is achtergebleven op het
leestafeltje in de kinderboekenhoek.
De Bruna-medewerkers kunnen zich niet voorstellen dat
hij niet gemist word.
Hopelijk herkent de kleine eigenaar zijn of haar knuffel op
deze foto.
Hij wacht op je!

Aalsmeer - Misschien is 2012 wel
het moment om je eens te bezinnen over wat je echt wilt met je leven, meer verdieping, meer innerlijke rust of energieker in het leven
staan. Als die drie dingen bij je spelen dan is er goed nieuws voor je,
want er gaat weer veel gebeuren
bij Yoga & Avatarcentrum Saraswati. Vanaf 13 januari is het mogelijk een Avatar introductie workshop
te volgen. Dit houdt in dat je kennis
kunt maken met de technieken van
Avatar, ook zal je een geleide meditatie krijgen die wel heel speciaal

is. Op 18 januari start een meditatiecursus van vijf avonden die eens
per maand op woensdagavond zullen plaatsvinden.
Op zondag 22 januari neemt Inge Saraswati je mee op een unieke reis naar jezelf. Deze reis is door
Inge zelf ontworpen omdat zij heeft
gezien door de jaren heen waar de
mens, die tot rust wil komen, behoefte aan heeft. De reis begint om
16.00 uur. Voor opgave en informatie: 0297-328798 of info@ingesaraswati.com of kijk op de website www.
ingesaraswati.com.
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Buurtzorg voor mensen
en door mensen!
Aalsmeer - Zonder tussenkomst
van een manager bieden de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden van stichting Buurtzorg Nederland zorg waar dat nodig is. Een
gouden formule: Vorige maand won
de organisatie de Beste Werkgevers
Award 2011. “Het is in deze tijd bijna te mooi voor woorden dat je weer
gewoon je vak kunt uitoefenen.” In
2009 begonnen twee wijkverpleegkundige de toen relatief onbekende stichting Buurtzorg in Rijsenhout: “Bij Thuiszorg had je te maken
met zo’n enorme managementlaag.
Verpleegkundigen en verzorgenden hadden daardoor steeds minder invloed op hun werk.” Stichting
Buurtzorg is een verademing. Het
team in Rijsenhout is uitgebreid tot
Aalsmeer en er werken nu al acht
enthousiasten medewerkers. Jos de
Blok richtte in 2006 stichting Buurtzorg Nederland op, hij begon met
een team in Enschede. Inmiddels
zijn er 380 wijkteams verspreid over
heel Nederland. Iedere maand komen er nieuwe teams bij. De Bloks
plan was eenvoudig: Maak goed
opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden weer zelf verantwoorde-

lijk voor het werk dat ze doen. Bij
Buurtzorg is geen ruimte voor managers. Ook zijn er geen callcenter
die patiënten na lang wachten doorverwijzen. Ieder wijkteam is zelf verantwoordelijk en 24 uur per dag bereikbaar per telefoon. Vierduizend
werknemers die zelf hun zaakjes
oplossen, het klinkt bijna te mooi
om waar te zijn. Zonder een goed
werkend, voor Buurtzorg ontworpen, computersysteem had het inderdaad niet gekund. Iedereen kan
thuis en op de wijkkantoren inloggen. Via het programma worden interessante artikelen en kennis gedeeld, maar ook de administratie en
de aanmelding van cliënten gaat digitaal. Wie denkt in aanmerking te
komen voor buurtzorg kan rechtstreeks contact opnemen. De wijkverpleegkundige komt dan langs
om samen de hulpvraag te bekijken
en de indicatieaanvraag voor te bereiden. De zorg wordt vergoed door
de AWBZ, maar ook voor een PGB
of particuliere hulpvraag kunnen
mensen bij de buurtzorg terecht. De
zorg wordt zo snel mogelijk ingezet.
Buurtzorg Rijsenhout-Aalsmeer is
bereikbaar via: 06-23901626.

Geslaagde oud en nieuw actie

Tien prijswinnaars bij
Balk en AH Kudelstaart

Eerste vrachtwagen met
‘kroontje’ de weg op

Kudelstaart - In de twee weken
voor oud en nieuw hadden mensen
de kans om één van de tien oudejaarspakketten van Balk Rijwielen te
winnen.
Het enige wat ze moesten doen was
een flyer bij de Albert Heijn in Kudelstaart ophalen en deze bij Balk
Rijwielen aan de Kudelstaartsweg
weer in te leveren. Zaterdag 31 december kregen de tien gelukkige

prijswinnaars uit handen van Armando van Balk Rijwielen en Michel
van Albert Heijn Kudelstaart een
schitterend vuurwerkpakket en natuurlijk de daarbij behorende champagne uitgereikt.
De prijswinnaars waren: Families Hogervorst, Wijfjes, De Boer,
Van der Hoorn, Raadschelders, van
Dam, Schouwenburg, Van de Belt,
Kroon en van Maris.

Aalsmeer - Schrier Internationaal Transport uit Rilland is het eerste transportbedrijf dat in 2012 met het nieuwe logo (met toevoeging van een kroontje) de weg op gaat. In november ontving FloraHolland het predicaat koninklijk en enige tijd erna is het logo van FloraHolland aangepast. Alle vrachtwagens die vanaf nu in de huisstijl van FloraHolland gaan rijden, worden voorzien van het aangepaste logo.

Lichte stijging export
bloemen en planten
Aalsmeer - De Nederlandse export van bloemen en planten steeg
in 2011 met ongeveer twee procent
tot € 5,2 miljard. Dat zegt voorzitter Hermand de Boon van de VGB, de brancheorganisatie voor de groothandel in
die producten, op basis van voorlopige
- aan inkoopcijfers ontleende - berekeningen. De uitvoer naar Rusland steeg
met dertig procent en passeerde voor
het eerst de grens van € 200 miljoen.
Daar staat tegenover dat die naar Duitsland, de belangrijkste Nederlandse exportmarkt, met twee procent daalde tot
circa € 1,6 miljard.
De VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) verwacht, wegens de actuele econonische
situatie in de belangrijkste afzetlanden, in 2012 geen of nauwelijks groei.
“Hooguit boeken we een heel beschei-

den plusje in sommige landen,” zegt De
Boon. Hij verwacht dat de consolidatie in de sector, die zich de laatste jaren
manifesteerde, in 2012 zal doorgaan. De
import van vooral snijbloemen uit landen buiten Europa blijft volgens de VGB
groeien.
Hetzelfde geldt voor directe inkoop door
handelaren bij kwekers, ten koste van
die via de veilingklokken. In 2011 nam
die directe inkoop toe met elf procent.
Overigens geschiedt de betaling ervan
doorgaans wel via de veilingen, althans
aan daarbij aangesloten telers. De inkoop via de klokken daalde vorig jaar
met vijf procent. De VGB is de bracheorganisatie van de binnenlandse, inporterende en exporterende groothandel in
bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de omzet
in die bedrijfstak.

Samenwerking Olympia
en De Meerlanden
Aalsmeer - De Meerlanden en
Olympia Uitzendbureau zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De Meerlanden, verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de
regio, wordt vanaf heden in haar activiteiten geassisteerd door Olympia Uitzendbureau. Olympia is vanaf heden de uitzendorganisatie, verantwoordelijk voor het leveren van
alle benodigde flexkrachten aan
De Meerlanden. De Meerlanden

is werkzaam voor de gemeenten
Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. In
al deze gemeenten zal Olympia Uitzendbureau de uitzendkrachten leveren op het gebied van beladers,
medewerkers compostering en vergisting, vegers, etc. Ook vacatures
voor administratief personeel worden bij Olympia uitgezet.

Theater, muziek, jeugvoorstellingen

Winnaars van kerstpuzzel in
februari naar Crown Theater

Gevarieerd muziekaanbod
Aalsmeer - Nagenoeg ieder
weekend is het muziekaanbod in
Aalsmeer groot en gevarieerd. Ook
afgelopen weekend was de keuze weer ruim. In Bacchus is vrijdag genoten van de blues van John
F. Klaver en zijn band en zaterdag
wist saxofoniste Jelske Hoogervorst met haar band een goed gevuld Bacchus een ‘good time’ te bezorgen met mooie soul en jazznummers. Ook volle bak was het zaterdagavond in de Oude Veiling alwaar
de onlangs opgerichte band Double Dutch op Ierse muziek trakteerde. Het in groten getale gekomen

publiek deinde lekker mee. In Joppe werd zondag het muzikale weekend afgesloten met een optreden
van de Hucksters. In het stampvolle
café was er veel waardering voor de
akoestische set met mooie rockballads. Na een korte pauze werd het
optreden elektrisch voortgezet. En
gezien de vele dansers en meezingers in het café is ook genoten van
deze ‘stevige’ set met bekende hits
uit de jaren tachtig.
Aalsmeer, echt een dorp waar muzikaal altijd wel iets te beleven valt.
Ook dit weekend weer, geniet er
van!

Aalsmeer - Kaartjes voor een voorstelling in Crown Theater Aalsmeer
waren in de kersteditie van de Nieuwe Meerbode te winnen met de
puzzel. De belangstelling hiervoor
bleek enorm. Een grote stapel oplossingen belandde op het bureau
van de redactie. Uit het grote aantal
inzendingen zijn niet tien winnaars
getrokken. Allen krijgen twee kaartjes voor een zelf te kiezen voorstelling in februari. De keuze is gevarieerd. Onderstaand de shows op een
rijtje. Ook voor niet-winnaars, want
de Crown Studio biedt een compleet avondje uit met naast het theater, een wereldse eetgelegenheid
en gezellige barruimten. ‘Paniek
op het politiebureau’ heet de nieuwe show van het duo Ernst en Bobbie. Op woensdag 1 februari komt
het duo optreden in Crown Theater
Aalsmeer. De voorstelling begint om
14.00 uur. In deze Ernst en Bobbie
Show staat de opening van het geheel verbouwde politiebureau centraal. En niemand minder dan de koningin komt de opening verrichten.
Ook leuk voor de jeugd is de voorstelling ‘Bubbelende Belletjes’ van
Ruben Komkommer. Een theaterfeest voor groot en klein vol sprookjes, fantasieën en heerlijke onzin en
op woensdag 29 februari te zien in
Crown Theater Aalsmeer. Aanvang
14.00 uur. Ook in februari in Crown
Theater Aalsmeer. Vrijdag 3 februari: Andermans Veren Live met ‘Kijk
omhoog’. Neem een duik in het rijke verleden en het spetterende heden van het Nederlandse theaterlied! Zaterdag 4 februari: Optreden van het New Cool Collective.
De band staat al sinds 1994 bekend
om zijn unieke mix van jazz, dance,

latin, salsa, afrobeat en boogaloo.
Zondag 5 februari: Theatershow van
Peter van der Hurk. Vorig seizoen
maakte paranormaal entertainer
Peter van der Hurk met groot succes zijn debuut in de Nederlandse
theaters. Vrijdag 10 februari: Optreden Slagerij van Kampen. De nieuwe voorstelling van deze slagwerkgroep ‘Mucho Menos’ is uniek in
zijn soort. Zaterdag 11 februari: Crazy Piano‘s. Met twee brandweerrode piano’s, een saxofonist en een
drummer wordt het theater volledig op z’n kop gezet. Vrijdag 17 februari: Muziek van Beatrice van der
Poel en Marcel de Groot. Na ‘Hard
en Hoofd’ worden ze nog intiemer
met ‘Voor we verder gaan‘. Zaterdag 18 februari: Concert Rita Reys.
Rita Reys is al meer dan een halve
eeuw onafgebroken en onbetwist
de grootste jazzzangeres van Nederland. Vrijdag 24 februari: Cabaret van Purper. Wie bewonder je en
wie is jouw held? Met Frans Mulder,
Marjolijn Touw, Marco Braam en Jeroen Hardijzer. Zaterdag 25 februari: Cabaret van Brokstukken. Arjan
Smit, Chris King Perryman en Korneel Evers met ‘Three Times a Lady’.
Alle voorstellingen op vrijdag, zaterdag en zondag in het Crown Theater aan de Van Cleeffkade 15 beginnen om 20.00 uur. En de winnaars
zijn: Ina de Vos, Marleen Molenaar,
mevrouw Bon, Anneke de Braver, J.
Buskermolen, A. Joore-Wamelink, T.
de Jong-de Boer, C. van Veen, familie de Beij en J.A. Koningen. Allen
zijn ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Allemaal gefeliciteerd en ga
genieten van cabaret, theater, muziek of trakteer de kinderen op een
leuke show.

Dorpskerk organiseert introductie
cursus Christelijk geloof
Aalsmeer - De Dorpskerk organiseert een introductie cursus christelijk geloof. De cursus is bedoeld
voor iedereen die wel eens nadenkt over de vraag ‘Is er meer tussen hemel en aarde’. De cursus bestaat uit tien zondagavonden en een
weekend. Iedere twee weken start
de avond met een maaltijd om elkaar wat beter te leren kennen. Het
team dat de cursus geeft heeft kennis van en ervaring met alle facetten van het christelijk geloof. “Wij
geven de cursus vanuit de christelijke identiteit, maar wel vrijblijvend.
Als deelnemer krijg je de ruimte om
alle vragen te stellen maar ook om

te luisteren naar inspirerende inleidingen en gesprekken met anderen.
Met elkaar en van elkaar leren is onze opzet. De cursus start met een introductie avond op zondag 22 januari om 18.40 uur in gebouw Irene in
de Kanaalstraat. De eerste avond
heeft als thema ‘Het christelijk geloof saai, onwaar en achterhaald?’
Op deze introductie-avond kunnen
belangstellenden zelf bepalen of
de cursus iets voor hen is. Kijk voor
meer informatie op www.alpha-cursus.nl. Opgeven voor de introductie avond kan via 0297-361610 (na
18.00 uur) of mennosmeel@gmail.
com. De cursus is kosteloos.

Antenna ook in Woerden
Aalsmeer - Personeelsbemiddelingsbureau Antenna heeft per 2 januari de deuren van haar nieuwe
vestiging in Woerden geopend. Deze vijfde vestiging binnen de groep
positioneert Antenna nog steviger
in de regio. De organisatie bestaat
dit jaar 17 jaar en heeft reeds vestigingen in Aalsmeer, Amsterdam,
Alphen aan den Rijn en NieuwVennep. Volgens algemeen directeur Frank Spring in’t Veld leefde de
wens om in Woerden te starten al
langer. “Woerden is een prachtige
stad met veel bedrijvigheid. Er zijn
meer dan 3.000 bedrijven gevestigd. Wij zien er dan ook veel kansen
om werkzoekenden te helpen bij het

vinden van een nieuwe baan en bedrijven bij het vinden van geschikt
personeel. Vanuit Woerden kunnen
we tevens de regio Utrecht bewerken.” Antenna bemiddelt in tijdelijke en vaste banen op diverse functieniveaus. Van magazijnmedewerkers tot inkopers, van secretaresses tot financieel managers. “In alle Antenna vestigingen hebben wij
dankzij onze persoonlijke en professionele aanpak langdurige relaties
opgebouwd met een groep trouwe
klanten. Wij hopen dit uiteraard ook
in de regio Woerden te gaan realiseren”, aldus Spring in’t Veld. Op www.
antennagroep.nl staan momenteel
meer dan 100 vacatures online.

Twee keer een jaar lang gratis
naar Hoofdzaak kappers
Aalsmeer - In december maakte iedereen kans op een jaar lang
gratis naar de kapper bij Hoofdzaak kappers in de Zijdstraat. Uit de
vele aanmeldingen zijn twee winnaars getrokken. Max van der Kolk
en Claudia Trumpie. Zij hadden zich
aangemeld via de website en zijn de
winnaars van een jaar lang gratis
naar de kapper. Eigenaar Edwin van

Schravendijk heeft de cheques aan
de winnaars uitgereikt. Max van der
Kolk: “Als student moet ik alles van
mijn studiefinanciering doen, dus dit
is een te gekke prijs, een heel jaar
er goed geknipt bijlopen.” Claudia
Trumpie: “Een heel mooi begin van
het nieuwe jaar, toen ik het hoorde
stond ik te springen in de woonkamer.”
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62 Kerstbomen voor 11 jarige Bram

Bomenrecord verbroken!

Aalsmeer - Bram Welling heeft zijn record van vorig jaar (47 kerstbomen verzameld) verbroken. In totaal heeft de 11
jarige inwoner dit jaar 62 kerstbomen weggebracht naar de gemeentewerf, Gelukkig wilde zijn vader dit jaar een aantal keer heen en weer rijden, zodat Bram ze niet allemaal zelf hoefde te brengen. Of de jeugdige inwoner nu ook de
opbrengst (50 eurocent per boom) met zijn vader moet delen? Natuurlijk niet, Bram heeft heel veel dagen lopen slepen met kerstbomen in zijn buurt. Dik verdiend, dit zakcentje!

Jane, Daan en Fabienne halen
129 kerstbomen op!
Aalsmeer - Een record aantal
kerstbomen hebben Jane, Daan en
Fabienne opgehaald. De drie fanatieke kerstboom opruimers hebben afgelopen week onwijs hun
best gedaan. Ze gingen op pad met
fiets, touw, handschoenen, aanhanger en vrachtwagen. Echt alles

heeft het drietal uit de kast getrokken om hun record van vorig jaar
te overtreffen. Toen hadden ze 72
kerstbomen en nu het mega record
van 129 stuks. Het zal niet meevallen om dit record volgend jaar opnieuw te verbreken. Maar, Jane,
Daan Sommeling en Fabienne Vork

FIQAS D1 begint nieuwe
jaar met winst
Aalsmeer - Op zaterdag 7 januari mochten de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer hun eerste wedstrijd
van het nieuwe jaar alweer spelen.
Ze moesten er wel heel vroeg voor
uit de veren, want ze vertrokken al
om 8.15 uur bij de Bloemhof op weg
naar Volendam. Daar moest namelijk al om 9.30 uur worden begonnen aan de wedstrijd tegen de D1
van die plaats. Aalsmeer kwam al
snel op een 3-1 voorsprong. Volendam kon het hierna nog bijhouden
tot 5-3, daarna werd voor rust een
gaatje geslagen: 8-3. In de tweede helft maakte FIQAS Aalsmeer
het karwei netjes af en won uiteindelijk met 15-5. Op zondag 8 janu-

ari vertrok de B1-meiden groep van
FIQAS Aalsmeer vol nieuwe energie
naar Nieuwegein voor de eerste returnwedstrijd van de competitie. De
vorige wedstrijd tegen Nieuwegein
hadden de meiden met drie punten
verschil gewonnen, dus ze moesten weer vol aan de bak. De verdediging stond bij vlagen erg goed en als
er even niet werd opgelet, was het
meteen een vrije kans voor Nieuwegein. FIQAS Aalsmeer stond gedurende de wedstrijd steeds op twee
doelpunten achterstand maar in de
tweede helft kwamen de Aalsmeerse meiden toch nog terug op 13-13
en ging het meegereisde publiek er
goed voor zitten. Helaas werd de

gaan er dan toch weer voor. En reken even mee, ze hebben een leuk
zakcentje verdiend met deze actie:
129 maal vijftig eurocent is 64,50
euro! De gemeente blij dat alle oude kerstbomen uit de wijken zijn
verdwenen en de drie kids blij met
hun ‘loon’.
wedstrijd toch nipt met 16-14 verloren. De B2 jongens van FIQAS
Aalsmeer mochten in het nieuwe
jaar op zondag 8 januari weer hun
competitie beginnen: in Bunnik. Om
10.40 uur begonnen ze voortvarend
tegen Celeritas. Door als team goed
te spelen en ook netjes de kansen
af te wachten was het de eerste minuten een leuke pot om naar te kijken. De jongens liepen uit naar een
8-1 voorsprong en Celeritas had
veel moeite bij te blijven. De mannen konden met een 13-5 voorsprong de rust in gaan. In de tweede
helft werd helaas iets minder goed
gespeeld. Maar omdat de Aalsmeerse jongens wel hun doelpuntjes mee
bleven pikken en al een behoorlijke voorsprong hadden, zijn ze geen
moment in gevaar geweest en hebben ze met toch een mooie ruime
stand van 24-12 hun eerste wedstrijd in 2012 af kunnen sluiten.

Schaatscompetitie pupillen

Clubrecord Ilse de Ruiter
Aalsmeer - Zondagochtend 8 januari om zeven uur was er weer
een wedstrijd van de pupillencompetitie op de Jaap Eden baan. Deze keer moest er op drie afstanden gestreden worden, op de 100,
500 en 700 meter. Het was de eerste wedstrijd worden voor schaatstalent Ilse de Ruiter in haar nieuwe schaatspak. Ilse heeft zelf voor
een sponsor gezorgd die haar een
volledige schaats outfit heeft gegeven. Ilse moest het in de eerste wedstrijd opnemen tegen haar
clubgenoot Karel Scheepstra.
Met de slaap nog in de ogen werd
gestart op de 100 meter.
Ze bleef goed in het spoor van Karel die normaal gesproken veel
sneller is. Tot haar eigen verbazing
reed ze een tijd van 12.36 wat een

Geslaagd tennistoernooi jeugd
Aalsmeer - Zaterdag 24 december
is het Health & Sports Club Kersttoernooi van start gegaan. Met ruim
200 inschrijvingen, alleen al voor de
jeugd, beloofde het weer een gezellig evenement te worden. Dit jaar is
er ook voor de allerkleinsten twee
dagen een toernooi georganiseerd.
Op dinsdag- en vrijdagmiddag
speelden zij hun eerste tenniswedstrijden. Voor de kinderen tot en met
8 jaar speelden ook dit jaar weer op
een driekwart veld. Afgelopen dinsdag was er voor de jeugd het Hit &
Win spel onder leiding van tennisjuf Katja Roosendaal. Hierbij werden er verspreid over de baan give
a ways neergelegd en bij een Hit is
het prijs! Met 52 kinderen een geslaagde middag. De jeugd 10, 12,
14 en 16 jaar speelden op een heel
veld, een normale
wedstrijd. Prachtige partijen waren
te gezien, mooie rally’s, knap loopwerk en natuurlijk veel plezier. Afgelopen donderdagmiddag en vrijdag zijn de kwart, halve en finales
gespeeld. De jongens enkel tot en

met 8 jaar is gewonnen door Victor van der Lee, de jongens enkel tot
en met 10 jaar door Jesse de Jager,
de jongens enkel tot en met 12 jaar
door Mike van den Heuvel, de jongens enkel tot en met 14 jaar door
Vitas Spaargaren en de jongens enkel tot en met 16 jaar door Koen van
Ederen. De dubbelspelen zijn gewonnen door Jelle Kok en Melvin
Maarse in de categorie tot en met
10 jaar, door Mike van den Heuvel en Kai van den Heuvel in de categorie tot en met 12 jaar en door
Marcel van de Lagemaat en Menno Plessius in de categorie tot en
met 16 jaar. De meisjes enkel tot en
met 10 jaar is gewonnen door Dewi
Verhoef, meisjes tot en met 12 jaar
door Merkeb Asmelash, meisjes tot
en met 16 jaar door Sterre van Halm.
De dubbelspelen meisjes tot en met
12 jaar door Merkeb Asmelash en
Winta Asmelash, tot en met 16 jaar
door Nikita Borstlap en Nina Meijer.
Het gemengd dubbel tot en met 16
jaar tot slot is gewonnen door Tessa
Rus en Vitas Spaargaren.

Koken, sporten en muziek maken

Nieuwe activiteiten bij Mikado!
Aalsmeer - De kinderen van basisscholen de Brug, Oosteinde en
Zuidooster kunnen sinds deze week
kiezen uit allerlei nieuwe activiteiten op school en na schooltijd: koken, schaken, zingen, toneelspelen,
zaalvoetballen, muziek maken op
een gitaar of blaasinstrument, techniek- en kunstlessen volgen. Brede
school activiteiten zijn erop gericht
om kinderen naast taal- en rekenvaardigheden extra vaardigheden
aan te leren en kennis bij te brengen die de kans op een succesvolle schoolloopbaan en participerende rol in de maatschappij vergroten. Deze nieuwe activiteiten worden georganiseerd in opdracht van
de gemeente, op basis van wensen

van de basisscholen en BSO Partou
en in samenwerking met onder andere de Binding, de Werkschuit, HV
FIQAS en Kunstencentrum de Hint.
De Mikado, waar al van alles gebeurt, kwam als eerste voor dit programma in aanmerking. Na de zomer kunnen ook de andere basisscholen, die dat willen, hun activiteitenaanbod op en na school uitbreiden. Kinderen en hun ouders
worden uitgenodigd om aan te geven welke extra activiteiten zij graag
aansluitend aan de schooltijden, op
school, georganiseerd zouden zien.
Dit kan door een email te sturen
naar info@talentaalsmeer.nl. Voor
meer informatie: http://www.talentaalsmeer.nl/.

nieuw clubrecord is. De 500 meter
liep niet erg lekker, maar Ilse wist
toch de tweede tijd neer te zetten:
50.94.
De 700 meter vind ze een leuke
afstand wat te zien was aan haar
tijd van 1.11.56, een evenaring van
haar beste tijd en de winnende van
de dag. Vorige week heeft Ilse de
vijfde jeugdmarathon in Amsterdam gereden. Het was een spannende race met een close finish.
Pas toen de beelden van de finish
bekeken waren, kon er met zekerheid gezegd worden dat Ilse de
winnaar was.
Het was de eerste keer dat ze een
marathon won. Ze staat nu tweede in het marathonklassement met
nog vijf marathons te gaan.
Bij de jongens won Karel Scheeps-

tra. Dit was de eerste keer in de
geschiedenis van schaatsclub de
Poelster dat zowel bij de jongens
als de meisjes gewonnen werd.

Ezel, Beer en Kikker in het
Amstelveens Poppentheater

Kinderen mogen schilderen

Open huis bij de Werkschuit
Aalsmeer - Creatief centrum de
Werkschuit houdt aanstaande zaterdag 14 januari open huis in haar
onderkomen in de Baccarastraat 15.
Kinderen die zich deze middag inschrijven voor een cursus krijgen
een leuke attentie. Van 13.00 tot
16.00 uur zijn kinderen en natuurlijk
ook volwassenen van harte welkom.
De Werkschuit presenteert creatieve
cursussen voor jong en oud. Tijdens
het open huis kan een ieder nader
kennis maken met de verschillende
cursussen en de docenten. Jeugdige
bezoekers kunnen aan de slag met
brooddeeg en mogen schilderen. Op

de woensdagmiddag en donderdagmiddag worden voor de kinderen
vanaf 6 jaar cursussen creatieve vorming gehouden. Op zaterdagmorgen
kunnen jongens en meisjes vanaf 6
jaar deelnemen aan het tekenatelier.
De Werkschuit organiseert ook creatieve partijtjes voor kinderen vanaf
6 jaar. Voor inlichtingen: www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. De nieuwe
cursussen bij de Werkschuit starten
voor zowel kinderen als volwassenen
in de week van 23 januari. Voor Inlichtingen en of inschrijving: www.
gklein.org/wsa/ of bel Margot Tepas
via 0297-340150.

Gratis kennismaken met
kinder- en tieneryoga
Aalsmeer - Op zondag 15 januari worden bij Raja-Yoga Aalsmeer
twee gratis workshops voor kinderen gegeven.
De aanpak voor jonge kinderen is

anders dan voor tieners. Yoga voor
kinderen en tieners is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Van
11.15 tot 11.45 uur wordt door
Margriet Verhagen een workshop
voor jonge kinderen gegeven. Van

Amstelveen - Op zaterdag 14 januari spelen, zingen en vertellen Mariska Simon en Katiuscia Principato de verhalen van Ezel en Beer uit
het gelijknamige boeken van Aby
Hartog.Vanuit een kamer vol dozen
met boeken, schoenen, keukenspullen en hippiekleding veranderen ze
in de twee vrienden uit de boeken.
De voorstelling wordt live begeleid
door gitarist Bart van Osch en is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Op
zondag 15 januari brengt Van De
Dromer Producties hun bewerking
van het Grimm sprookje, De Kikkerkoning. Harlekino, een sprookjesopleuker, probeert het verhaal te ver-

Maak stripheld
op canvas
Aalsmeer - Op woensdag 18 januari kun je schilderen bij Binding
Oost. Heb jij een favoriete stripheld
die je goed kan natekenen? Je kan
deze op een canvas zetten en daarna mooi verven. Bedenk thuis alvast
wie er op je schilderij komt, zodat je

12.15 tot 12.45 uur wordt door Ellen Heilig een workshop voor tieners gegeven. Kom samen met je
ouders eens kijken of yoga iets
voor jou is. Yoga leert je bewust te
zijn van wat je doet. Yoga leert je
om te ontspannen, en de stilte in
jezelf te ervaren. Kinderen krijgen
steeds meer prikkels. Multitasken
doen ze al op jonge leeftijd. Dat
gaat soms ten koste van concentratie en het ‘hier en nu’ zijn, wat
weer gevolgen kan hebben voor
leerprestaties en het gevoel gelukkig te zijn. Nee, je hoeft niet lenig
te zijn om aan yoga te doen! Yoga

anderen maar wordt daardoor zelf
onderdeel van het sprookje met de
verwende Prins Es, de softe Koningin en de strenge Fee, maar waar
is de kikker? De drie acteurs weten
op speelse wijze en met humor het
publiek mee te voeren in het verhaal. Veel interactie met het publiek,
meeslepende muziek en eigentijdse
teksten. Voorstelling voor iedereen
vanaf 5 jaar. Aanvang beide dagen:
14.30 uur. Toegangskaarten kosten
8,50 euro per stuk. Reserveren kan
telefonisch van donderdag tot en
met zondag van 10.00 tot 14.00 uur
via 020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
snel kan beginnen. Het schilderen
kost 2,50 euro en opgeven kan bij
eveline@debinding.nl De workshop
is van 13.15 tot 15.15 uur en daarna
mogen de deelnemers nog tot 17.30
uur blijven op Binding Oost, want
dan is het inloop.
Tijdens de inloop in de maand januari is er steeds iets leuks te doen.
Zo kun je je opgeven voor een tafelvoetbaltoernooi of een monopoly
middag. Kijk voor informatie op de
site: www.debinding.nl.

zorgt voor een goede balans van
lichaam en geest. Zodat je weer
voelt dat je moe bent en gaat slapen. Dat je je even terugtrekt als
je ergens over moet nadenken in
plaats van de massa te zoeken om
meningen te vergaren om je besluit op te baseren. De lessen zijn
gevarieerd, er zit spel, samenwerking, humor, stilte, visualisatie, creativiteit, inspanning, filosofie en
ontspanning in. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de gratis
workshops en praat met de docenten. Meer informatie is te vinden
op www.raja-yoga.nu/nieuws.
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Collectebussen voor Weekaatje

Wedstrijden
Veldvoetbal

Proosdijtoernooi wordt Trots van
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 14 januari
wordt voor de zesentwintigste keer in
de geschiedenis een groots zaalvoetbaltoernooi gehouden in de Proosdijhal. In tegenstelling tot de vijfentwintig eerdere edities heet het toernooi dit jaar niet het zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaarttrofee of het
FC Proosdijtoernooi, maar Trots van
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi. Immers, de organisatie is dit jaar voor
het eerst niet meer in handen van Jan
Weij, die al sinds 1986 de organisatie
op zich nam, maar van de Trots van
Aalsmeer, het zesde seniorenelftal van
V.V.Aalsmeer, dat wekelijks haar veldvoetbalwedstrijden afwerkt aan de
Dreef. Aan het toernooi nemen zestien teams deel. Variërend in niveau
en samenstelling, is het doel om na
drie poulewedstrijden een halve finale en vervolgens de finale te spelen.
Teams als Autobedrijf P. du Pau, Albert
Heijn Kudelstaart, FC Proosdij en FC
Kanteltine, die al eerder deelnamen
aan het toernooi, worden vergezeld
door een flink aantal nieuwe namen,
als RKDES 3, Legmeervogels, Rode
Schoentjes (afvaardiging RKAV), Zekveld Sport 2, FC Hollywoord (afvaardiging selectie V.V.Aalsmeer) en vele anderen. De eerste wedstrijd vangt
aan om 16.00 uur en wordt gespeeld
door de organisator van dit jaar (Trots
van Aalsmeer), tegen het organiserende team van de afgelopen jaren, FC Proosdij. Vervolgens worden
tot 21.00 uur alle andere poulewedstrijden gespeeld. Aansluitend worden tussen de poulewinnaars de halve finales gespeeld en tussen de win-

naars van de halve finales de finale,
om 21.30 uur. Na afloop van het toernooi zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de kantine van de Proosdijhal. De prijzen worden dit jaar uitgereikt door niemand minder dan burgemeester Pieter Litjens. Er zijn niet
alleen prijzen te verdelen onder de
winnaar van het toernooi en de verliezend finalist, maar ook de beste speler van het toernooi wordt verkozen en
het team dat het meeste fair-play aan
de dag legt.
Feest
Als het toernooi en de prijsuitreiking
erop zitten, zal dj Jochem van Leeuwen zijn muziek starten om in de kantine van de Proosdijhal de voetjes van
de vloer te krijgen. Ook zanger Bastiaan Hulsbos zal de microfoon ter
hand nemen en zijn liederen ten gehore brengen. Het feest zal tot in de
late uurtjes doorgaan en is natuurlijk
bestemd voor de deelnemende teams,
maar ook voor partners en toeschouwers. De organisatie van het toernooi is tevreden over de gang van zaken tot nu toe. Er hebben zich inmiddels de benodigde zestien teams opgegeven en de dj en zanger voor het
feest zijn geregeld. Daarnaast is een
aantal scheidsrechters bereid gevonden de wedstrijden te willen leiden en
is de belangstelling voor het toernooi
groot. Eén van de organisatoren, Bart
van Duijn: “We hebben zestien teams
op de been, maar het hadden er nog
veel meer kunnen zijn. Er is veel belangstelling en iedereen is enthousiast! Nu op naar een sportief toernooi,

Tafeltennis ATC Bloemenlust

Willem en Ed winnen het
dubbelkampioenschap 2012
Aalsmeer - Traditioneel wordt
bij de Aalsmeerse Tafeltennisclub
Bloemenlust op de eerste woensdag van het nieuwe jaar het dubbelkampioenschap gehouden. De
dubbelkoppels komen bij dit toernooi door middel van loting tot
stand. Na twee van de vier wedstrijden gingen twee teams met de
volle winst aan de leiding: Willem
Visser en Ed Couwenberg en Mees
v.d. Broeck en Frans Ravesteijn. In
hun derde wedstrijd bleven Willem
en Ed wederom ongeslagen door
een 11-5, 11-6 zege op Ton de Hollander en Irene Gerritsma. Mees
en Frans liepen wel wat schade op
door een gelijkspel tegen Dirk Piet
en Hervé Pantegnies (11-2, 9-11).
In de laatste ronde stonden de

twee sterkste dubbels tegenover
elkaar, waarbij Mees en Frans met
1 punt achterstand beide games
moesten winnen terwijl Willem en
Ed aan een gelijkspel genoeg hadden om het kampioenschap op hun
naam te schrijven. Het werd een
puntendeling (11-5, 6-11), waardoor Willem Visser en Ed Couwenberg de beker in ontvangst mochten nemen als dubbelkampioenen 2012 van ATC Bloemenlust.
De strijd om de laatste plaatsen
was ook zeer spannend en bleef
na een 11-7 en 7-11 gelijk spel tussen Rob Faber en Wim v.d. Aardweg en Ton de Hollander en Irene
Gerritsma zelfs onbeslist. Voor beide teams dus plaats vier. Op drie
zijn Dirk Piet en Hervé Pantegnies

Hulp aan RKAV
Hoewel De Trots een team is van
V.V.Aalsmeer, dragen de teamleden buurtclub RKAV een zeer warm
hart toe. Het deed hen dan ook veel
dat door brandstichting tijdens de
jaarwisseling de tribune van RKAV
en de daarin opgeslagen attributen
van het Weekaatje verwoest zijn. De
Trots heft daarom besloten een bedrag af te dragen aan RKAV. Omdat
het inschrijfgeld van de deelnemende teams voor een groot gedeelte
opgaat aan zaalhuur, bekers voor de
winnaars, bedankjes voor de vrijwilligers en andere onkosten, zullen er
her en der in de Proosdijhal collectebussen worden geplaatst, om het bedrag zo hoog mogelijk te laten uitvallen. Woordvoerder namens de organisatie van het toernooi, Bart van Duijn:
“RKAV is een prachtige club! We komen er vaak als er een feestje is, jongens uit ons team helpen wel eens
teams van hen als ze te weinig hebben en andersom. Het is er altijd gezellig in de kantine en we voelen ons
er bovendien altijd welkom. Het bedrag dat wij ophalen zaterdag, zal
nooit genoeg zijn om een nieuwe tribune van te betalen, maar we willen
een gebaar maken. Hopelijk volgen
anderen ons voorbeeld en kunnen we
ervoor zorgen dat er snel een nieuwe
tribune staat en alle spullen van het
Weekaatje weer op tijd aanwezig zijn
voor Pinksteren van dit jaar!

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 13
januari is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Om 19.30 uur staan koffie en
thee klaar voor alle kaartliefhebbers.
De eerste kaartavond in het nieuwe
jaar is heel goed bezocht. Tot de laatste tafel was alles bezet. Het koppelkaarten is uiteindelijk gewonnen door
Wobby en Klaas van Berkel met 5381
punten, op de voet gevolgd door Coen
Vis en Mia Huijkman met 5254 punten
en Plony de Langen en Martha Zeldenthuis met 4901 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Bep van Netten en Nel Piller met 3946 punten. Bij
het jokeren wist Nel Schouten met 385
punten de hoogste eer te behalen.

ZABO ronde
acht zaterdag
Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie van de ZABO wordt zaterdag 14 januari voortgezet met de achtste speelronde van het seizoen. Er wordt gevoetbald in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. De toegang tot de sportzaal is gratis en publiek is welkom. Om
18.35 uur begint Sportcafé de Midi’s
tegen LEMO Gaat Los. Om 19.20 uur
is de aftrap van Choeki’s Hairsalon tegen SC Rijsenhout. Om 20.05 uur start
Accon-AVM tegen LEMO/Piller. Om
20.50 uur speelt Amsec Beveiliging tegen Schijf Grondboringen en om 21.35
uur tenslotte is er als afsluiter het duel
tussen HV-BV en Bruin Café Bonaire.

Oceanus Gemengd onder
de 15 blijft winnen!
Aalsmeer - De waterpoloërs onderleiding van Cees van der Ven
hebben ook in het nieuwe jaar de
lijn door gezet om ongeslagen te
blijven. Afgelopen zaterdag moest
GO15 aantreden in eigen zwembad de Waterlelie tegen de Dolfijn.
Cees van der Ven had niet het hele
complete team tot zijn beschikking.
Zo waren, Aniek, Noortje, Rowdy
en Myrthe afwezen in verband met
vakantie. Gelukkig kwam er aanvullende versterking van Dion van
de Heuvel, Daan Sommeling en Patrick Meulenbroek uit de O13. De
Dolfijn had één speler te weinig en
kon dit niet aanvullen, waardoor
Oceanus de hele wedstrijd met 1
man/vrouw meer speelde. Invaller Daan Sommeling opende gelijk de scoorde daarop volgde een
mooie actie van Kai Houdijk. Zo
stond Oceanus snel met 2-0 voor.
In het tweede partje miste Oceanus heel veel kansen voor open
doel. De Dolfijn kreeg een vijf me-

ter mee, maar de geweldige keeper Rick ter Reehorst wist deze te
pareren. Toch uit een onbewaakt
ogenblik scoorde de Dolfijn 2-1.
Annebel Hendrix wist gelukkig het
doel weer te vinden en zette Oceanus op een 3-1 voorsprong. Fabienne Vork zorgde voor een mooie
opbouw en paste de bal prachtig
op de hand van Sofie van der Ven
waardoor zij 4-1 scoorde. In het
derde partje kreeg Oceanus meer
grip op het spel. Dion van de Heuvel werkte hard in het veld zowel
verdedigend als aanvallend. Marjelein Hoogenboom verdedigde prima, zodat de Dolfijn steeds minder kansen kregen. Kai en Sohrab
zorgde voor de 6-1 en 7-1. In het
vierde partje maakte Sohrab met
een hard schot de 8-1. Uiteindelijk
lukte het de Dolfijn nog om te scoren, 8-2 was de einduitslag. De volgende wedstrijd is 21 januari tegen
Aquafit om 15.45 uur. Weet GO15
ongeslagen te blijven?

Zaterdag 14 januari

waarvan de beste moge winnen en
waarvan het feest nog lang iedereen
bij zal blijven.”

AALSMEER
Huizen 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 16
Aalsmeer 5 – Buitenveldert 4
Aalsmeer RKAVVet.1 – SCW Vet.2

R.K.A.V.
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – SCW Vet.2 14.30 u

Meisjes

Nieuwjaarsontbijt voor
zwemselectie Oceanus

RKAV MA.1 – NVC MA.1

Aalsmeer - Als goed begin van het
nieuwe kalenderjaar en de tweede helft van het zwemseizoen is de
wedstrijdzwemselectie van zwemvereniging Oceanus aan het nieuwjaarsontbijt gegaan. Alle zwemmers van Oceanus die in wedstrijdverband uitkomen, in leeftijd variërend van 7 jaar tot veertigers, waren uitgenodigd om het nieuwjaarsontbijt te komen nuttigen. De oudere zwemmers moesten eerst nog
een zware zaterdagochtend training van half zeven tot half negen
afwerken en werden daarna met alle jongere wedstrijdzwemmers ver-

Pupillen

wacht in een mooi versierde kas in
Rijsenhout. Het organisatie comité hadden alle boodschappen gedaan, de kas versierd en stonden
in de bediening om alle hongerige
wedstrijdzwemmers van een lekker
ontbijt te voorzien. Dat zwemmen
een gezonde sport is bleek wel uit
de negen broden, zestig eieren, vijftig krentenbollen en liters melk en
chocomel die gretig aftrek vonden.
Niet alleen de zwemmers, maar ook
de trainers droegen meer dan hun
steentje bij. Al met al een zeer geslaagd begin van de tweede helft
van het zwemseizoen.

Junioren

J.A.United A1 – Schoten A1
J.A.United A2 – Graveland’s A2

DWV D1 - J.A.United D1
J.A.United D3 – Kon.HFC D4
J.A.United D4 – DIOS D3
J.A.United D5 – HBC D5
J.A.United D6 – Jong Hercules D2
RKDES E7 - J.A.United E9
J.A.United F1 – Buitenveldert F1
J.A.United F4 – Abcoude F4
RKDES F3 - J.A.United F5
Legm.vogels F9 - J.A.United F6G
J.A.United F9 – Ouderkerk F5
RKDES F9 - J.A.United F10

Dames FIQAS hebben
handen vol aan Internos
Aalsmeer - Na de winterstop hebben de dames van FIQAS Aalsmeer
zaterdag hun competitie in de Eerste Divisie hervat. Op het programma stond een treffen met de nummer
tien van de ranglijst, Internos. Eerder
in het seizoen was de uitwedstrijd vrij
makkelijk door de Aalsmeerse dames
gewonnen: het werd toen 25-42. Deze avond werd het een stuk lastiger,
de dames hadden hun handen vol
aan de bezoekster, al ging de overwinning uiteindelijk wel naar koploper FIQAS Aalsmeer: 32-25. Vanaf
het begin kregen de Aalsmeerse dames al te maken met de agressieve,
fysieke, offensieve dekking van Internos. In eerste instantie wisten ze
nog wel een opening te vinden: 4-2,
maar gaandeweg kwam het beweeglijke Internos steeds beter in de wedstrijd: 5-5. Hoewel het lastig bleef om
vrije speelsters te vinden, leverde een
aantal strafworpen op rij en een overtalsituatie toch een riante voorsprong
op:12-7. In de slotfase werd het spel
van FIQAS Aalsmeer wat slordiger
en Internos profiteerde:12-11. Teuntje Schaefers kwam in de ploeg en
zorgde eigenhandig voor de 13-11,
maar in ondertal ging het vlak voor
rust toch weer even mis: 13-15 voor
een fanatiek strijdend Internos. Ook
na de pauze bleef Internos offensief
verdedigen en de Aalsmeerse dames bleven zich er in eerste instantie op vastlopen. Het verschil werd
zelfs even vier: 15-19 en het publiek
in de Bloemhof hield het hart vast. FIQAS Aalsmeer zag op tijd dat er iets
moest veranderen en schakelde een

Dames

Tinie wint soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom. Op donderdag 5 januari is het klaverjassen gewonnen door Tinie Lindeman met 5457
punten, gevolgd door Jan Weij met 5332
punten en Henk van Wichen met 5282
punten. Bij het jokeren behaalde Janny
Lubbert de hoogste eer met 213 punten.

Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer heeft eindelijk de vorm weer te pakken. Waar
vorig jaar bijna alles lukte, ging
het dit seizoen steeds net mis. Met
slechts twee punten uit vier wedstrijden en met drie invallers togen
de mannen zaterdag naar Alkmaar
om daar het sterke De Waagtoren
2 tegemoet te treden, één van de
koplopers. Het leek een zware middag te worden.

Dartavond in
Middelpunt

Een rondje langs de borden halverwege de wedstrijd versterkte dit vermoeden alleen maar. Vincent Jongkind had weliswaar een
stuk meer, maar keek tegen drie
verbonden vrijpionnen van zijn tegenstander aan, Peter Buis en Rene
Pijlman hadden een pion moeten
inleveren en Piet Geertsema stond
met zijn rug op de achterlijn zijn
stelling te keepen, terwijl geen van
de anderen echt beter stond dan
zijn Alkmaarse tegenstander. Het
tij was echter aan het keren. Ferry Weverling won een stuk en wist
als eerste een punt te noteren. Vincent gebruikte zijn extra stuk om
de witte koning aan te vallen en zo
de Alkmaarse verdediging te slechten. Helaas moesten Peter en Re-

ne wel het hoofd buigen, waardoor
de Aalsmeerse schakers met een
2-2 tussenstand de extra speeltijd ingingen. Hierin scoorde kopman Rik Könst een nuttig half punt
met nauwkeurig verdedigen, maar
moest Elham na een bloedstollend eindspel zijn meerdere erkennen in de witte dame: 3.5-2.5 voor
De Waagtoren. Alle druk op Jeroen
Cromsigt en Piet. Piet had al de hele middag verdedigd en moest nog
steeds een verre witte pion tegenhouden. Wit leek te gaan winnen,
maar op het juiste moment speelde Piet zijn tegenaanval en wist zo
de bordjes te verhangen en wit tot
overgave te dwingen: 3.5-3.5.
Zou Aalsmeer dan toch verrassend punten gaan pakken? Jazeker, want Jeroen bleef sterk spelen en zijn tegenstander voor nieuwe moeilijkheden stellen. Ondanks
de tijdsdruk speelde Jeroen het
nauwkeurig uit totdat hij de zwarte koning zelfs mat kon zetten en
de overwinning binnen was! Een
knappe teamprestatie, waardoor
SCA 1 weer wat lucht krijgt in de
strijd om lijfsbehoud, maar nu ook
omhoog kan kijken naar de middenmoot.

10.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
12.30 u
9.00 u
11.00 u

Zandvoort MD.1 - J.A.United MD.1 10.30 u

RKDES D1 – Bloemendaal D1
RKDES E7 – J.A.United E9
RKDES F3 – J.A.United F5
Ouderkerk F6 - RKDES F6
KDO F5 - RKDES F8
RKDES F9 – J.A.United F10

Schaakcompetitie

11.30 u
14.30 u

Meisjes

R.K.D.E.S

tandje bij. Met Roza en Teuntje als
aanjagers ging het tempo ophoog,
maar het duurde even voor dat in cijfers werd omgezet. Nicole van Schie
werd eindelijk een keer gevonden
aan de cirkel en bracht de stand op
18-20, maar Internos maakte nog een
keer goed gebruik van overtal: 1821. Daarna begonnen de Aalsmeerse dames aan een indrukwekkende inhaalrace. Alyssa Alings wist de
dekking een paar keer slim te passeren, Roza Schaefers scoorde knap
vanaf rechts en Nicole bracht FIQAS Aalsmeer weer op voorsprong:
23-22. In deze fase verrichtte Manon v.d. Sar een paar belangrijke
reddingen, ging het tempo nog verder omhoog en werd Internos uiteindelijk toch gesloopt. De ploeg uit Etten-Leur zag de krachten wegebben,
waar de Aalsmeerse dames nog even
los gingen en Robin Kenter een paar
keer kon op snelheid kon scoren. Via
26-23 en 29-24 werd het uiteindelijk
32-25 en bleven de punten alsnog in
Aalsmeer. Belangrijk met het oog op
de zware uitwedstrijd van volgende
week bij de nummer drie Bevo, dat
overigens ook maar nipt bij Olympia
won. Vandaag, donderdag 12 januari,
staan de dames van FIQAS Aalsmeer
in de Regiofinale van het NHV bekertoernooi. De tegenstander daarin
is DSS (de nummer acht in de Eerste Divisie) en de Aalsmeerse dames
spelen om 20.00 uur uit in sporthal de
Waterakkers in Heemskerk. De winnaar gaat door naar de achtste finales, waar ook de eredivisieteams instromen.

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED

Handbal Eerste Divisie

SCA hervindt zijn vorm
en wint verrassend

Aalsmeer - Het was wederom een gezellige dartavond in Het Middelpunt.
Vijf nieuwe spelers mochten verwelkomt worden. Dat ook deze mensen
het darten al vaker beoefend hebben,
was wel te merken aan de uitslag. Louise Jurka behaalde een gedeelde eerste
plaats met Bas Dolk. Op 2 is Kees de
Lange geëindigd en op 3 Ans Engel. De
volgende dartavond vind op dinsdag 17
januari plaats vanaf 20.00 uur in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal
is om 19.30 uur open. Iedere dartliefhebber is van harte welkom.

12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Pupillen

Muiden DA .1 - RKDES DA.1

11.00 u
11.00 u
11.00 u
11.15 u
10.30 u
11.00 u

14.00 u

Meisjes
BFC MC.3 - RKDES MC.1
Castricum MB.1 - RKDES MB.1

12.00 u
11.00 u

S.C.W
RKAVIC 1 - SCW 1
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1
Aalsmeer/RKAV Vet.1 - SCW Vet.2
Castricum Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Katwijk A1
Hoogland A3 - SCW A2
Hertha C1 - SCW C1

11.30 u
15.00 u
9.30 u

Pupillen
SCW D2 – Hoofddorp D9
SCW E2 – J.A.United E2
SCW E4 – HSV’69 E2
SCW F1 – Weesp F1
SCW F2 – Legm.vogels F6
Buitenveldert F11M - SCW F5M

10.15 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
10.00 u

Meisjes
Waterwijk MC.2 - SCW MC.1

10.30 u

Zondag 15 januari
R.K.A.V.
SDZ 4 - RKAV 3
Ouderkerk 4 - RKAV 6

12.00 u
12.00 u

R.K.D.E.S.
Junioren

Geuzen.M’meer A1 - RKDES A1
Diemen A3 - RKDES A2
Sloterdijk C2 - RKDES C2

9.45 u
14.00 u
9.30 u

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door
wordt op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis te Kudelstaart. Wie ook zin heeft in een gezellige avond klaverjassen, is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Op 4 januari is het
klaverjassen gewonnen door Sjaan
met 5481 punten. Loes Versteeg eindigde op twee met 5355 punten en
Peter van der Bunt op drie met 5321
punten. De poedelprijs is afgelopen
week wederom uitgereikt aan Ria van
Oostwaard met 3781 punten.

Snertdrive bij
Bridge ‘86
Leimuiden - Op zondag 5 februari organiseert Bridge ‘86 in samenwerking met partycentrum Keijzer in
Leimuiden een snertdrive met prijzen.
Deelname staat open voor ieder niveau, ook huiskamerbridgers en beginners zijn welkom. De zaal is open
vanaf 13.00 uur en er wordt om 13.30
uur met bridgen gestart. De uitslag en
prijsuitreiking vinden rond 18.00 uur,
tijdens de maaltijd, plaats.
Aanmelden kan tot 31 januari bij
Truus van der Meer via 0172 508936
of bij Maria Straeter via mstraeter@
hotmail.com.
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Pupillen van de week Shannon Feenstra en Joëlle Heil in de spotlights.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD delft onderspit tegen
Madjoe in stevige pot
Kudelstaart - Nadat het tweede en
derde team van VZOD in het voorprogramma beiden een prima overwinning boekten tegen hoger gerangschikte ploegen ging het Kudelstaartse publiek eens goed voor
het hoofdgerecht zitten. De Proosdijhal zat heerlijk vol, ook de jeugd
kwam in groten getale kijken naar
wat misschien wel eens hun voorland zal zijn. De trommels en accutoeter werden weer uit de kast gehaald om iedereen in de stemming

te brengen. Tegenstander van de
Kudelstaarters was Madjoe, een
team wat twee punten onder VZOD
stond. Altijd een geduchte tegenstander die het fysiek niet schuwt.
Trainer/coach Frits Visser had in de
voorafgaande week zijn team klaargestoomd met behulp van videobeelden van de tegenstander en zijn
pupillen de nodige tips mee gegeven. Aan de voorbereiding kan het
dus niet liggen. Bart Verheul gaf hier
meteen al in de eerste minuut ge-

Goede resultaten AV Aalsmeer
tijdens tweede cross competitie
Aalsmeer - De tweede regiocross
werd afgelopen zaterdag 7 januari in Bussum georganiseerd door
AV Tempo. Onder prima weersomstandigheden nam een flinke groep atleten van AV Aalsmeer
deel aan deze goed bezette cross.
Het fraaie parcours was uitgezet in
het bos en fietsers voor en na de
lopers zorgden ervoor dat niemand
de weg kwijtraakte. De meisjes Apupillen (1e jaars) hebben zo goed
gepresteerd, dat zij al geplaatst
zijn voor de finale van de crosscompetitie. Niet alleen individueel, maar het hele team bestaande
uit Nienke van Dok, Rachel Aarsen
en Naomi Verhoef plaatste zich

voor de finale. De oudste junioren mochten beginnen. Evert Bunschoten liep een goed opgebouwde race en eindigde als zevende bij de jongens B junioren. Zijn
tijd over 4 kilometer was 16.52 minuten. Corné Timmer, uitkomend
bij de jongens C junioren, begint
de smaak van het crossen te pakken te krijgen. Hij eindigde door
een uitstekende eindsprint op de
tweede plaats in een tijd van 11.44
minuten over 3 kilometer. De jongens D junioren liepen 2 kilometer.
Bij de eerstejaars D-junioren eindigde Jesper van Dam als vierde
in een tijd van 8.15 minuten. Tweedejaars D junior Nick Ramdjanam-

hoor aan door gelijk een doorloopbal te verzilveren. Routinier Willem
Mast gaf ook gelijk zijn visitekaartje af door zijn tegenstander zeer fanatiek te verdedigen en zo gelijk de
scheidsrechter op zijn nek te krijgen. De toon was op deze wijze
gelijk gezet voor de rest van wedstrijd. Nadat Madjoe tegen had gescoord, knalde Wouter Vermeulen van afstand VZOD op voorsprong: 2-1. Madjoe liet zich echter niet gek maken en wachtte rustig hun kansen af. Die kwamen ook
en het team wist liefst vijf maal op
rij te scoren, waar VZOD niets tegenover zette. De Kudelstaarters
bleven echter in zichzelf geloven en
onder aanvoering van Verheul, die
zijn eigen strafworp verzilverde en
een mooie doorloopbal benutte (na
een prachtig passje van Josine Verburg binnendoor), stond het twee
minuten later alweer 4-6. De door
het thuispubliek opgezweepte spelers drukten door en Annika van Os
scoorde tweemaal heerlijk van afstand: 6-6. De teams stonden weer
naast elkaar en nu was het Madjoe die zichzelf weer moest herpakken. Verburg toonde haar klasse door het team van trainer/coach
Visser weer op voorsprong te zetten:
7-6. Maar net als eerder in de eerste helft werd ook deze voorsprong
weer uit handen gegeven. VZOD
zag Madjoe vier treffers op rij produceren en zo, op een bijzonder ongelegen moment vlak voor rust, op
7-10 komen. Gelukkig wist Verheul
na een goede bal van Dineke Westerhof de verkregen strafworp te benutten om zodoende nog enigszins

draaglijk de rust op te zoeken: 8-10.
Opsteker voor de Kudelstaarters
want zij scoorden als eerste na de
rust via Van Os met een uitstekend
afstandsschot: 9-10. Madjoe scoorde daarna weer tegen maar binnen een oogwenk zette Westerhof
(afstand) en Verburg (feilloze vrije
bal) VZOD weer naast Madjoe: 1111. Zo’n wedstrijd kost kracht, beide teams speelden bijzonder onrustig, maakten veel plaatsfouten, waren soms drukker met de strijd in de
onderlinge duels en discussie met
de scheidsrechter dan met de eigen
kansen benutten. Een aantrekkelijk
schouwspel voor de neutrale toeschouwer, dat wel. Maar voor een
coach een kwelling. Een voorspelling voor het laatste kwartier viel
niet te geven. De doelpunten bleken duur in de slotfase, maar helaas voor de Kudelstaarters scoorde Madjoe twee maal: 11-13. Coach
Visser bracht verse kracht Donja Passies binnen de lijnen en zij
scoorde gelijk van afstand de 12-13.
Het vermoeide team van VZOD kon
niet nógmaals veerkracht tonen en
zag Madjoe nog één treffer maken.
Toen de kruitdampen en stofwolken opgetrokken waren, stond er
een 12-14 eindstand op het scorebord. VZOD, dat na dit resultaat op
de vierde plaats blijft staan, kan zijn
wonden likken en aanstaande zaterdag afreizen naar koploper DKV.
Trainer/coach Frits Visser na de nederlaag van vandaag: “Gezien het
verloop hadden we een gelijk spel
verdiend, maar Madjoe ging beter
met de omstandigheden en kansen
die beide partijen hadden, om.”

singh eindigde als vijftiende in een
tijd van 8.48 minuten. Eerstejaars
D junior Marcella Adjape eindigde
als achtste in een tijd van 6.33 minuten over 1,5 kilometer. De minipupillen liepen een rondje van 625
meter. Roanna Geleijn werd vierde
in precies 3 minuten. De jongens B
pupillen liepen 1.250 meter. Graeme ’t Hoen werd veertiende in een
tijd van 5.39 minuten. Bij de tweedejaars A pupillen werd Gregory ’t
Hoen zevende in een tijd van 5.08
minuten. De meisjes A pupillen liepen ook 1.250 meter. Bij de tweedejaars werd Lotte Zethof tweede
in een tijd van 5.17 minuten. Bij de
eerste jaars won Naomi Verhoef
de race in een tijd van 5.03 minuten. Rachel Aarsen werd derde in
een tijd van 5.18 minuten en Nienke van Dok eindigde als negende
in een tijd van 5.54 minuten.

Corné Timmer met startnummer 113
eindigde op de tweede plaats.

Finalisten Perry Noordermeer en Gerard van der Weijden.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Gerard van der Weijden
wint speelavond Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week werd
de finale van het wereldkampioenschap darts afgesloten met als grote winnaar Adrian Lewis, die daarmee ook zijn titel van het jaar daarvoor wist te verdedigen. Ook Raymond van Barneveld, Co Stompe en Jelle Klaase deden mee aan
dit prestigieuze toernooi, maar vielen helaas een voor een af. Ook deze week is er weer een wereldkampioenschap darts bezig, alleen ditmaal van de andere bond met de
nog iets minder bekende Nederlandse darters als Jan Dekker, Wesley Harms en Joey ten Berge. Er
word dus weer volop darten uitgezonden op televisie en dan gaat het
toch weer kriebelen bij de meesten.
Zo werd de afgelopen speelavond
namelijk erg druk bezocht, oude bekende maar ook nieuwe spelers. Er moesten extra borden ingezet worden om iedereen te kunnen
laten darten. In de kwartfinales van
de A-winnaarsronde stonden de
volgende spelers tegenover elkaar.
Nick Dekker kwam hierin tekort tegen Perry Noordermeer waar Andre
van der Niet te sterk was voor Marco Cornelisse. Ook Remco Maar-

se wist te winnen en deed dat tegen Rene Verhoeven. Davey Monsees kon het deze pot niet maken tegen Gerard van der Weijden.
Twee mooie halve finales in het verschiet. Hierin trekt Perry zijn zegereeks door om hiermee Andre achter zich te laten en kwam Remco
helaas te kort tegen Gerard. Het belooft een mooie en sterke finale te
worden en hoewel de wedstrijd onderling sterk was van beide spelers, weet Gerard van der Weijden
dan toch met een flinke uitslag te
winnen en mag hij zich de grote winnaar van de avond noemen.
In de A-verliezersronde verloor Michel van Galen ongelukkig van Roy
Kouw en wist Tim van de Poel de
in vorm zijnde Huib Gootjes te stoppen die zijn wedstrijd daarvoor nog
van Ben Blokhuizen wist te winnen.
In de finale pakt Tim de volle winst
door met 3-1 van Roy Kouw te winnen. De vier finalisten gaan er met
mooie prijzen vandoor. De eerst volgende speelavond is over twee weken op vrijdag 20 januari. Deelname
is voor iedereen vanaf 15 jaar en is
kost 3,50 euro per persoon. Inschrijven kan tot 19.45 uur.

Finstral nog in Dakar Rally
Aalsmeer - Afgelopen week is de
Dakar Rally van start gegaan in Argentinië. De mannen van het Finstral Rally team zijn inmiddels in
Chili aangekomen om daar de rally te vervolgen. Afgelopen zondag
hebben de mannen een rustdag gehad en maandag heeft dag 8 plaatsgevonden. Deze dag hebben zij van
Copiapo naar Antofagasta gereden,
deze dag bestond uit een verbindingsroute van 245 kilometer en een
special van maar liefst 477 kilome-

Volleybalcompetitie

Herenteams Oradi/Omnia
winnen thuiswedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond speelden beide heren volleybalteams van Oradi/Omnia thuis in
de Bloemhof tegen volleybal vereniging Amstelveen. Het heren-1 team
moest aantreden tegen het laag geplaatste heren-3 team van Amstelveen. De eerste set werd door Oradi/Omnia nog makkelijk gewonnen en eindigde in de setstand 2515. Ondanks het klasse verschil wist
AMstelveen het Oradi/Omnia in de
tweede en derde set nog knap las-

tig te maken. Coach Matty Meuleman stond zich te verbijten en probeerde door time-outs aan te vragen het team te behoeden voor een
nederlaag. Dit had effect. Daarnaast kon Oradi/Omnia beschikken over een nieuwe speler: Rene Dekker. Een aanwinst voor het
team! Deze sets werden uiteindelijk
toch nog gewonnen met 25-21. De
vierde set was Oradi/Omnia oppermachtig (setstand 25-16). Met deze 4-0 overwinning neemt het he-

ren-1 team nu de vierde plaats op
de ranglijst van de Nevobo tweede klasse in. Het heren-2 team van
Oradi/Omnia is nog een zeer jong
team dat ondanks een aantal jeugdige leden al uitkomt in de seniorencompetitie. Zij spelen hierin in
de Nevobo derde klasse. Het team
heeft het tegen alle geraffineerde
‘oudjes’ best lastig maar weet inmiddels ook een setje mee te pikken. Nu werd aangetreden tegen
het heren-4 team van volleybal ver-

RKDES C1 verslaat Zeeburg C1
Kudelstaart – Afgelopen zaterdag
ging RKDES C1 in het nieuwe jaar
de eerste wedstrijd aan tegen Zeeburg C1. De verloren wedstrijd van
eerder in het seizoen moest overwonnen worden, maar hoe dat was
nog de vraag. In de eerste vijf minuten werd weliswaar snel spel getoond, maar aan beide kanten zonder resultaat. Tot plots Zeeburg de
aanval in ging, maar werd voorkomen door een armgreep. Penalty tegen: 0-1. Deze tegenslag brak voor
even bij RKDES het vertrouwen,
want niet veel later vloog de gastploeg probleemloos door de verdediging en doelpunt twee werd een
feit: 0-2. Toch wist Jennifer met haar
prachtige schijnbewegingen en de
durf de tegenstander te trotseren

keer op keer uit de aanval de cirkel
te bereiken om verscheidene ballen in het net te leggen: 2-2. De volgende prachtige bal staat op naam
van Megan. Vanaf de stippellijn gooide ze de bal strak en laag richting
het doel en was de Zeeburg-keepster kansloos: 3-2. Met nog maar één
minuut te spelen, voordat de eerste helft een feit werd, wist Zeeburg
met haar strijdluchtig spel en doorzettingsvermogen haar stand wederom met een puntje te verhogen: 4-3.
In de eerste minuten van de tweede helft werd door RKDES vrij slordig gespeeld. Onnodig balverlies,
niet goed overgespeeld en verdedigend geen eenheid. Dit had als resultaat, dat in de eerste tien minuten van de wedstrijd Zeeburg haast

als winnaar te boek stond. In notime
werd de stand naar 4-6 opgekrikt.
Waarschijnlijk werd RKDES door
haar ‘gatenkaas’ techniek op tijd
wakker geschut. Celine in ieder geval wel. Want door haar focus op de
bal, wist ze deze door een terugbal
van de keepster van Zeeburg te onderscheppen en hem alsnog in het
doel te krijgen: 5-6. Jennifer gaf vervolgens een herhaling van eerdere
aanvallen en bracht de stand gelijk:
6-6. Tussendoor nog even een penalty tegen, maar die werd gelukkig
gemist. De volgende actie was een
prachtig samenspel tussen Roos en
Thamar. Na eenmaal op de cirkel te
zijn aangekomen zag Roos dat Thamar beter voor de keepster gepositioneerd stond en gooide de bal naar

ter. In de rally zijn er al een hoop rijders uitgevallen, Teun Stam met zijn
truck en Johan Elfrink samen met
Enno Hortulanus zitten echter nog
steeds in de race! Zij hebben wel
een aantal problemen gehad onderweg maar deze konden gelukkig
snel opgelost worden. De rest van
de rally kan ook gevolgd worden op
www.finstral-rally.com, en op RTL7
wordt elke avond een uur zendtijd besteed aan deze wereldwijd
bekende rally.
eniging Amstelveen. Oradi/Omnia
wist er een spannende wedstrijd
van te maken. Het speelde erg wisselvallig en vooral de passing was
matig waardoor de vaste spelverdelers Jurrian Meijerhof en Wesley
Kieftenbelt het extra lastig hadden
om de aanvallende spelers van een
goede set-up te voorzien. Toch werden de eerste en tweede set met
veel inzet binnengesleept. Beide
sets eindigden in 25-22. De derde
set moest Orad/Omnia laten liggen.
Amstelveen wist veel aanvallen af te
slaan door een goed blok te zetten
en won de set net aan met 24-26. In
de vierde set wist coach Fokke Meijerhof het team weer op te peppen
met als resultaat dat deze set met
24-20 werd gewonnen. Het jeugdige heren-2 team van Oradi/Omnia klimt door deze 3-1 overwinning
op de ranglijst en geeft vertrouwen
voor het vervolg van de competitie.
haar waardoor het volgende doelpunt op naam van Thamar kwam te
staan: 7-6. Met nog vijf minuten te
spelen en een verhoogde stand van
9-6, mede door een prachtig sprongschot van Roos kreeg RKDES wéér
een penalty tegen, maar dit keer was
hij raak: 9-7. De strijd ging onafgebroken door. Zeeburg bleef standvastig in haar wil om te winnen, maar
dat deed de gastploeg ook. Met haar
verrassend linkerpootje draaide Celine op de cirkel met een snelle beweging richting het doel en drukte een
punt:10-7. Of het nu mede door de
volhardendheid van Zeeburg kwam
of eigen innitiatief van RKDES, dat
viel niet te zeggen. Thamar wist in ieder geval wel in de laatste twee seconden door een prachtige breakout
de stand nog een tikkeltje te verhogen naar 11-7. De bal had het net
nog maar net geraakt of de zoemer
luidde de RKDES overwinning in.

Bestuurswisseling IJsclub
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering is het bestuur van IJsclub AalsmeerOost flink uitgebreid met vier jonge leden. Afscheid is genomen van de bestuursleden Rob Weening en Jac Wey. Het was een gezellige vergadering
in buurtgebouw Het Middelpunt. Na de vergadering vertoonde Jan Jongkind enige films over onder andere de winter 2009-2010 met beelden van de
ijsbaan en nieuwjaarsduik in het Oosterbad.

Spannende partijen tijdens
kersttennistoernooi
Aalsmeer - Het Kersttoernooi van
Health & Sports Club voor de senioren is zondag 8 januari, weer succesvol afgesloten. Dit keer waren er
ruim 400 inschrijvingen, weer meer
als het jaar daarvoor! Er werden
prachtige partijen gespeeld en de
toeschouwers konden dus ook genieten op de finale dag van spannende partijen. Simone de Blieck,
de wedstrijdleidster, kan terugkijken
op twee fantastische weken. Winnaars in de enkele, dubbele en gemengde wedstrijden zijn: Dion Holla,
Dave Wiersma, Dick Houtsma, Bar-

ry en Rody Spring in ’t Veld, Bram
Dekker en Lars de Kuijer, Peter Teunen en Rene Verhoef, Stephan Puntman en Erik Vollmuller, Jolanda Porcel, Jacqueline Blommestijn, Stefanie Heemskerk, Tanja Elzas en Mariska de Vries, Monique Calis en Nina Romanowicz, Janneke Wegman
en Nanny Zaal, Jolanda van der
Maat en Mariska Plasmeijer, Anouk
van Rijn en Roland Boorsma, Ilonka Wijfje en Kees Reyngoud, Mariska Bus en Marco Broekkamp, Saskia
Teunen en Peter Teunen en Maryeliz
Puntman en Stephan Puntman.

Start Tai Chi en Pilates lessen
Aalsmeer - Vanaf januari start Jolanda Hofman met haar Tai Chi en
Pilates lessen in Aalsmeer en Kudelstaart. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Tai Chi oefeningen hebben als doel om de levensenergie (Chi) in het lichaam te laten stromen door het opheffen van
blokkades. Hierdoor ontspannen
zowel lichaam als geest. De soepele bewegingen hebben tevens
een gunstig effect op spieren en
gewrichten. Tijdens een Pilatesles

leer je om je lichaam op een bewuste manier te trainen, waarbij de
spieren van de romp centraal staat.
Door regelmatig Pilateslessen te
volgen, wordt je sterker en leniger.
Je wordt je meer bewust van je eigen lichaam: van de mogelijkheden, maar ook de grenzen!
Kortom, een mooie en plezierige
gelegenheid voor de verbetering
van lichaam en geest.
Kijk voor informatie en aanmelding
op: www.jolandahofman.nl.

