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KORT NIEUWS:

Geen baat bij 
reanimatie 
Kudelstaart - Op zaterdag 
5 januari om negen uur in de 
ochtend is hulp gevraagd door 
bewoners uit de Leeghwater-
straat voor een onwel gewor-
den inwoner. De politie is met 
twee auto’s ter plaatse ge-
weest, ook twee ambulances 
waren snel ter plaatse, evenals 
de brandweer. De reanimatie is 
snel op gang gebracht, maar 
heeft helaas niet mogen baten. 
De 62-jarige man is overleden.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

JANUARI MAANDACTIE
Op de gehele op voorraad zijnde

Kerstcollectie
T/M 31-1-2013

25% korting

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Burgemeester Theo van Eijk in Nieuwjaarsspeech:

“Grootste jubileum is 125 
jaar Nieuwe Meerbode”
Aalsmeer - “Ik heb nog geen ge-
meente meegemaakt waar zoveel 
echtparen zestig jaar getrouwd 
zijn. Ze blijven bij elkaar. Geweldig 
om deze jubilea mee te mogen vie-
ren, maar het grootste jubileum dit 
jaar is toch wel het 125-jarig be-
staan van de Nieuwe Meerbode. Er 
staat alles in. De krant wordt we-
kelijks door heel veel inwoners ge-
speld. Ik hoop dat u allen nog lang 
mag genieten van de Meerbode”, 
burgemeester Theo van Eijk beëin-
digde afgelopen maandag 7 janu-
ari zijn Nieuwjaarsspeech met de-
ze felicitatie voor ‘de krant die je 
pakt’. Over ruim een half jaar ver-
laat deze doortastende waarnemer 
Aalsmeer weer om plaats te maken 
voor een ‘vaste’ burgemeester. Van 
Eijk roemde de gemeente met haar 
30.000 inwoners. “Tegen vrienden 
zeg ik altijd, het is één groot dorp 
in een dynamische omgeving waar 
mensen voor elkaar klaar staan en 
elkaar helpen. De grote opkomst 
vanavond zegt genoeg over deze 
warme gemeenschap. Als een soort 
hulp-sinterklaas werk ik hier met 
veel plezier en passie.” 2012 Noem-
de Van Eijk een bewogen en roerig 
jaar, maar hij wilde liever vooruit kij-
ken. Bewogen voor wat betreft de 
ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen. “We hebben alle ambte-
naren cadeau gegeven aan Amstel-
veen. Hiermee kunnen we zorgen 
dat nu en in de toekomst de dienst-
verlening op orde blijft. We gaan 
het Rijk laten zien dat Aalsmeer sa-
men met Amstelveen ook in staat is 
alle extra zorgtaken op ons te ne-
men. We gaan het beter doen. U 
kent tenslotte ons en wij kennen u.“ 
Van Eijk benadrukte dat Aalsmeer 
haar eigen verantwoordelijkheden 

blijf behouden. “Het wordt profes-
sioneler. Straks kunt u allen in een 
geweldig burgerzakencentrum te-
recht.” Een roerig jaar wat betreft 
de bezuinigingsronde in Aalsmeer, 
die volgens hem, “professioneel zijn 
afgerond, relatief weinig pijn heb-
ben gedaan voor de samenleving 
en waar toch veel behouden blijft.” 

Enorme potentie
En hiermee was voor wat de eerste 
burger betreft het jaar 2012 door-
genomen. Vooruitkijken is meer 
zijn ‘ding’. “Het is crisis in de vast-
goed. We gaan gezamenlijk creatie-
ve wegen zoeken om toch te kun-
nen bouwen. Ook jongeren moe-
ten kunnen wonen.” Verder noem-
de hij de opening van de Water-
wolftunnel dit voorjaar, de naderen-
de voltooiing van de N201 en het la-

Woning in Dorpsstraat 
door brand verwoest
Aalsmeer - In de Dorpsstraat is 
vrijdagmiddag 4 januari een huis 
uitgebrand. De vrijstaande woning 
stond al een tijdje leeg. Geruchten 
gaan dat het huis af en toe gebruikt 
werd als slaapverblijf. Er zijn geen 
mensen gewond geraakt. De brand-
weer kreeg rond de klok van half 
vijf de melding van een uitslaande 
woningbrand aan de Dorpsstraat. 
Door adequaat optreden van vier 

autospuiten, een autoladder en een 
hoogwerker bleef de brand beperkt 
tot de woning en liepen omliggen-
de woningen en bedrijven geen ge-
vaar. Na enkele uren werd het sein 
brandmeester gegeven. Even na ne-
gen uur in de avond is de afzetting 
opgeheven. Hoe de brand is ont-
staan is onduidelijk.
Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Ronald van Doorn

50 Cent ‘cashen’ per 
ingeleverde kerstboom 
Aalsmeer - Op diverse plaatsen in 
de gemeente zijn afgelopen woens-
dagmiddag kerstbomen ingeza-
meld. Het regende helaas, maar 
de jongens en meiden gingen drif-
tig aan de slag om zoveel mogelijk 
sparren, al dan niet bijna ontdaan 
van alle naalden, op de verzamel-
punten te krijgen. Lopend of met be-
hulp van een karretje togen de jon-
ge verzamelaars naar bijvoorbeeld 
de parkeerplaats bij de gymzaal aan 
de Thijsselaan om per boom 50 cent 

te kunnen ‘cashen’. Niet alleen bij 
dit verzamelpunt was het een ko-
men en gaan van enthousiaste bo-
menslepers; ook in Kudelstaart, aan 
de Schweitzerstraat was het druk. 
De andere punten waren het Drie-
kolommenplein (Gemeentehuis) en 
het Middelpunt in Oosteinde. 
Vandaag en morgen kunnen de af-
gedankte kerstbomen ook nog wor-
den ingeleverd, dan alleen bij de ge-
meentewerf aan de Zwarteweg 77a, 
tussen 8.00 en 16.30 uur. 

Stimulans om beter afval te scheiden

Omwisselen naar kleine 
container voortaan gratis!
Aalsmeer - Het omwisselen van 
een grote rolcontainer voor restafval 
voor een kleine rolcontainer is per 
1 januari 2013 gratis voor inwoners 
van de gemeente Aalsmeer. Dat is 
op donderdag 20 december in de 
gemeenteraad bekend geworden. 
Na vragen uit de raad en een mo-
tie van Aalsmeerse Belangen (AB), 
is dit besluit genomen. 
AB vindt dat goed gedrag beloond 
dient te worden en daar zijn wet-
houder Ad Verburg en De Meerlan-
den het mee eens. “In het kader van 
duurzaamheid is dit een prima sti-
mulans voor inwoners van Aalsmeer 
om beter afval te scheiden”, al-
dus de wethouder. Veel bewoners 

uit Aalsmeer en Kudelstaart kun-
nen met een kleinere rolcontainer 
voor restafval af, doordat ze niet al-
leen gft-afval gescheiden weg kun-
nen gooien in de groene bak. Ook 
papier kan men gescheiden weg-
gooien in de blauwe rolcontainer, 
die huis-aan-huis wordt geleegd, 
of wegbrengen naar de papiercon-
tainer in de wijk. Bij deze wijkcon-
tainers staan ook aparte containers 
voor plastic en voor glas. Geschei-
den afval is grondstof voor nieuwe 
producten. Dit is niet alleen beter 
voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee, want de afvalstoffen-
heffi ng voor een kleinere rolcontai-
ner is lager!

Gebroken neus 
na vechtpartij

Aalsmeer - Tijdens de oudejaars-
nacht zijn op de Van Cleeffkade 
twee personen aangehouden door 
de politie wegens openlijke geweld-
pleging. Er was een twist ontstaan 
tussen twee groepen. Een 28-jarige 
man uit Hoofddorp en een 27-jarige 
Amsterdammer zijn op de vuist ge-
gaan met een 24-jarige Kudelstaar-
ter. Hij heeft een gebroken neus aan 
de vechtpartij overgehouden. De 
twee geweldplegers, die onder in-
vloed van alcohol verkeerden, zijn 
meegenomen naar het bureau en 
zullen zich moeten melden bij jus-
titie. In de eerste uren van het nieu-
we jaar heeft nog een vechtpartij 
plaatsgevonden op de Van Cleeff-
kade. Een 18-jarige Aalsmeerder 
kreeg om onbekende reden een 
kopstoot en brak hierbij zijn neus. 
Het onderzoek naar de verdachte in 
deze loopt nog.

Aalsmeer - Op maandag 7 janu-
ari om vier uur in de middag heeft 
de politie een inval gedaan in een 
hennepkwekerij aan de Uiterweg, 
hoge nummering. Er zijn 200 hen-

nepplanten aangetroffen. De wiet, 
de warmte-installatie en ande-
re apparatuur zijn vernietigd. De 
eigenaar is niet aangehouden. Er 
loopt in deze nog een onderzoek.

Hennepkwekerij op de Uiterweg

Vernielingen, 
hangplek weg!
Kudelstaart - Naar aanleiding 
van diverse klachten en helaas 
ook regelmatig vernielingen is 
het vanaf het nieuwe jaar ver-
boden voor jongeren om rond 
te hangen bij het Dorpshuis. 
De politie gaat hier strenger op 
toezien. Intensievere controles 
zijn in het weekprogramma op-
genomen. 

Inbraak in fl at
Aalsmeer - In de nacht van 
zaterdag 5 op zondag 6 janu-
ari is ingebroken in een fl atwo-
ning in de Geraniumstraat. Via 
het balkon op de eerste verdie-
ping zijn dieven het huis bin-
nen gegaan. De gehele wo-
ning is doorzocht. Er is een i-
pad gestolen en de inbrekers 
zijn er vandoor gegaan met een 
onbekend bedrag aan contant 
geld.

ten verdwijnen van de ‘oude’ door-
snijding. “Teruggeven met een bus-
baan en wel zo dat u over een aan-
tal jaar zegt: Kan je de oude situ-
atie je nog voorstellen?” De nieu-
we N201 is volgens Theo van Eijk 
een grote impuls voor de economie. 
“Het is misschien lastig om nu de 
economische kansen te zien, maar 
Aalsmeer heeft een enorme poten-
tie. Aalsmeer is vanwege haar bloe-
men en planten in Rusland een A-
merk. We moeten de infrastructuur 
verder vorm geven met de logistieke 
verbinding, de tweede uitgang, voor 
de bloemenveiling. De tweede eco-
nomische kans is de waterrecrea-
tie. Ik was onder de indruk van het 
plassengebied. Aan het watertoe-
risme kan veel meer vorm gegeven 
worden, ondermeer door samen te 
werken met Amstelveen en Amster-
dam. Ik ben over een half jaar weer 
weg, maar blijf de ontwikkelingen 
volgen. Het is me een genoegen in 
Aalsmeer waarnemend burgemees-
ter te mogen zijn.” 

Door Jacqueline Kristelijn
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze 

heet Nietes.
- Daltonstraat-Hoofdweg: Beige langharige Perzische kat met zwarte 

voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Koningstraat: Lapjeskat, gesteriliseerd, gechipt en scheurtje in lin-

keroor.
- Spoorlaan: Wit met rode kater.
- Machineweg: Cypers katertje van 4 maanden oud met veel wit. Heet 

Hippie.
- Machineweg: Kleine Italiaanse hazewindhond. Lichtbruin, 7 jaar oud 

en heet Teun.

Activiteiten in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 16 janu-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van kof-
fie en thee in de Oost-Inn in De 
Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. En van 12.00 tot 13.00 
uur is het weer lunchtijd en mo-
gen inwoners zomaar aanschui-
ven. ’s Avonds wordt tot slot van 
19.30 tot 21.30 uur een creatie-
ve avond georganiseerd. Er gaat 
gewerkt worden met toilet- en 
keukenrolrollen. Iedereen is van 
harte welkom bij al deze activi-
teiten! Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op 
www.oosterkerk.info.

Karmel zingt Tom Parker
Rijsenhout - Het Tom Parkerkoor 
geeft zaterdag 2 februari een con-
cert in de Ontmoetingskerk aan de 
Werf. De arrangementen van Tom 
Parker zijn bekend van onder ande-
re The Young Messiah, Verdi, Schu-
bert en Mozart. Het koor is samen-
gesteld door de ‘denktank’ van de 
Karmelkerk en is in april 2012 ge-
start met repeteren. Het koor heeft 
reeds enkele succesvolle uitvoe-
ringen verzorgd. Dirigente is Lous 
Zandvliet. Het koor wordt begeleid 
door pianiste Oksana Polman, Leon 

Doeswijk op keyboard, Moniek Ei-
genhuis-Zandvliet op dwarsfluit en 
Kasper Zandvliet speelt drums. Het 
belooft een mooi en vrolijk concert 
te worden met veel bekende me-
lodieën, waaronder het ‘All around 
the world, I hear a thousand diffe-
rent voices singing’. Plaatsen à 5 eu-
ro kunnen worden gereserveerd via 
email: tomparker@pknrijsenhout.nl 
per telefoon (360844) óf inschrij-
ven op de Tom Parker inschrijflijsten 
in de Ontmoetingskerk. Het concert 
begin tom 20.00 uur.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. P. Dekker uit Nij-
kerk en 15.30u. afscheidsdienst ds. 
K. Muller.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag in Kloosterhof om 17u. woord-
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag om 10u. in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat oecumenische 
dienst met J. van Popering mmv 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. Om 10u. tevens tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. eucharistieviering met 
H. Post.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helio-
mare, Zwarteweg 98. Om 20u. met 
evang. Kees Goedhart.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 15 januari om 20u. met P.A. 
Slagter uit Wijk bij Duurstede. The-
ma: Bergen in de Bijbel.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag om 10u. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. oecu-
menische dienst met ds. H. van Po-
pering. Collecte voor MCC Syrië. Op-
vang allerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag oecumenische dienst om 
10u. in Doopsgezinge kerk met ds. 
J. van Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Vroegindeweij uit Ermelo. Organist: 
J. Baarsen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Herman Boon. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

 13 januari

Inloop voor 65+ 
zondagmiddag
Aalsmeer - Zondagmiddag 13 ja-
nuari is er van 15.00 tot 16.30 uur 
weer inloop in de Zijdstraat voor 
65+ers. ‘Een nieuw jaar’ is het the-
ma van de opening, met een lekker 
kopje koffie of thee. 

Daarna is er een drankje en een 
hapje bij een goed gesprek of tij-
dens één van de spellen die klaar-
staan. Welkom aan 65+-ers voor 
wie de zondag zo lang lijkt te du-
ren. De samenkomst is in het kerk-
gebouw van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. Telefoon 
kerkgebouw: 0297- 326527. Voor in-
lichtingen: Ellen van Houten, oude-
renpastor, 06-14144344.

Oecumenische dienst
Aalsmeer - Op zondag 13 janua-
ri wordt in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijd-
straat een oecumenische dienst ge-
houden in het kader van de week 
van gebed voor de eenheid van de 
Christenen. Het thema voor deze 
dienst is: Wandelen met God. De li-
turgiegroep van de Raad van Ker-
ken Aalsmeer heeft deze dienst, sa-
men met dominee Han van Popering 

van de Open Hofkerk, voorbereid.
Muzikale medewerking zal worden 
verleend door organist Nico van Ge-
ijlswijk en het Karmelkoor onder lei-
ding van René Domen. Er is oppas 
voor de kleinsten en een kinder-
nevendienst voor de kinderen van 
de basisschool. De liturgiegroep 
Aalsmeer nodigt een ieder van har-
te uit om deze dienst bij te wonen. 
Aanvang is 10.00 uur.

Informatiebijeenkomst 20 januari
Op bedevaart naar Lourdes 
Streek - Veel mensen willen dol-
graag eens naar Lourdes, maar 
weten niet goed hoe ze dit moe-
ten aanpakken. De Organisa-
tie Limburgse Bedevaarten biedt 
al 90 jaar bedevaarten naar Lour-
des, voor pelgrims uit heel Neder-
land. Het zijn geheel verzorgde rei-
zen. Dit jaar kan gekozen worden uit 
een 9-daagse busreis (30 mei t/m 7 
juni, opstapplaats Haarlem) of een 
8-daagse treinreis (3 t/m 10 sep-

tember, vertrek vanaf station Den 
Bosch via touringcar vanuit Haar-
lem) De reizen worden door vrijwilli-
gers van de Lourdesgroep begeleid. 
Meer weten? Bezoek dan de infor-
matiebijeenkomst op zondag 20 ja-
nuari in Parochie Johannes de Do-
per aan de Amsterdamstraat 59 in 
Haarlem. De aanvang is 14.00 uur. 
Meer info: Joke Hoekman, telefoon 
013- 5216701 of Linda Walweer, te-
lefoon: 075 -6177605.

OVAK bezoekt 
Heliomare
Aalsmeer - Op donderdag 17 ja-
nuari gaan leden van de OVAK op 
bezoek bij Heliomare aan de Zwar-
teweg 98. In dit centrum geeft men 
aandacht aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking. 
De leiding van het centrum zal uit-
leg geven over de begeleiding en 
over de diverse activiteiten die wor-
den georganiseerd. 

De ontvangst is om 16.00 uur zijn en 
het bezoek duurt tot ongeveer 17.30 
uur. De OVAK hoopt dat veel leden 
aanwezig zullen zijn. 

Open Hof Keuken weer open
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari 
om 18.00 uur is er weer een Open 
Hof Keuken. 
Er worden deze keer Hollandse 
maaltijdsoepen geserveerd. Ook 
aan de vegetariërs wordt gedacht. 
De kosten bedragen 4 euro per per-
soon. Belangstellenden zijn van har-

te welkom in het Baken in de Sport-
laan 86. Vanaf 17.45 uur is de deur 
open en de maaltijd eindigt om-
streeks 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is elkaar ont-
moeten. Opgeven kan via de email:  
diaconie@pgaalsmeer.nl of bel naar 
06-41700923.

Voor beginners en gevorderden

Cursussen Engels en Frans 
voor vijftig plussers
Aalsmeer - Vijftig plusser en al 
eens aan een Engelse of een Fran-
se cursus gedacht? U bent nooit te 
oud om te leren. U hebt contact met 
andere mensen op een heel ande-
re manier en het is een uitsteken-
de geheugentraining. Er wordt zo-
veel mogelijk aandacht besteed aan 
het spreken. De groepen zijn klein. 
De lessen worden gegeven bij Vita 
welzijn en advies in Meander aan de 
Clematisstraat 27. Er zijn lessen op 
verschillende niveau’s: Beginners, 

half-gevorderden en gevorderden. 
De Franse cursussen worden ge-
geven op woensdagmiddag, de En-
gelse op dinsdag en vrijdagmorgen. 
Andere tijden zijn eventueel ook mo-
gelijk. Vooral bij de beginners is nog 
genoeg plaats. De lessen duren een 
uur en de kosten zijn 80 euro voor 
tien lessen, exclusief boeken. Na de-
ze tien lessen, kan verder geleerd 
worden in een vervolgcursus. Voor 
inlichtingen en opgave: Carolyn van 
Es-Smith, telefoon 0297-364398.

Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op cadeaubon
Aalsmeer - Ook in 2013 blijven de 
Bloemenzegelwinkeliers maandelijks 
spaarders in het zonnetje zetten. Twin-
tig winnaars zijn getrokken uit de sta-
pel en allen krijgen een cadeaubon ter 
waarde van 5 euro. De gelukkigen zijn: 
G. van Alphen uit de Einsteinstraat 50, 
C.J. Bijl-Bakker uit de Willem Alexan-
derstraat 58, Yvette Derksema aan 
Bakboordstraat 11, B. Eveleens-Snij-
der uit de Linnaeuslaan 16, Rene Gi-
lain in de Hellendaalstraat 26, B. Her-
mans in de Noorddammerlaan 23 te 
Amstelveen, R.A.W. de Jong aan He-
renweg 2, Chantal Kennedy uit Elzen-
laantje 1, G. Kolk aan Meerlanden-

weg 29 in Amstelveen, G. Koper-Van 
Leeuwen aan Oosteinderweg 82, fami-
lie Van der Laarse uit Mozartlaan 27, 
H.P. van Kuyk uit Fuutlaan 3, C. Lech-
ner-Van Eyk aan Kamerlingh Onnes-
weg 113, familie Lutgerhorst uit de Cy-
clamenstraat 16, C. v/d Piet uit Gras-
laan 17 in De Kwakel, A.G. v/d Ree in 
Madame Curiestraat 16a, M. Smulders 
uit Beatrixstraat 52, familie Stokkel in 
Citroenvlinderstraat 84, D. Suidhoff uit 
Rosa Spierlaan 372 in Amstelveen en 
W. Zijlstra uit de IJsvogelstraat 35. De 
bon is te besteden bij alle leden van 
de vereniging van Bloemzegelwinke-
liers in Aalsmeer en Kudelstaart.

Team Timmerman top 
Aalsmeer - Het eerste volledi-
ge Team Timmerman jaar zit erop. 
2012 Stond een jaar lang in het te-
ken van de strijd tegen kanker. Alle 
donaties zijn op de actiesite van het 
KWF gestort. Ruim 8 maanden heeft 
het team met z’n allen heel hard ge-
traind voor de ultieme test, de be-
klimming van de Alpe d’Huez op 9 
september. Het streefbedrag voor 
was 5.000 euro. Door alle inspan-
ningen van iedereen is men hier 
ruimschoots over heen gegaan. Het 
eindbedrag van de TeamTimmer-
man actie 2012 is 9.041,05 euro ge-
worden en daar zijn de heren en da-
mes natuurlijk heel trots op. Bij de-

ze worden alle sponsoren en diege-
ne die een donatie hebben gedaan 
nogmaals bedankt. Voor 2013 is een 
nieuwe actie gekozen, want Team 
Timmerman blijft zich inzetten voor 
goede doelen. 
De nieuwe actie is de Stichting Kin-
deren van Timau. Deze stichting 
zet zich in voor de zorg van kans-
arme kinderen, die verblijven in een 
Weeshuis in Timau. Sabine van Eijk 
is nauw betrokken bij deze stichting. 
Volg en ondersteun de acties via: 
www.teamtimmerman.nl. Voor meer 
informatie over de stichting kan ge-
keken worden op: www.stichting-
kinderenvantimau.nl.

Weggesleept! 
Aalsmeer - Op vrijdag 4 janua-
ri om half zes in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden 
aan het begin van de Oostein-
derweg. Een bestuurster wil-
de vanaf een oprit de weg op-
rijden. Zij kreeg hiervoor voor-
rang van een automobilist. Ech-

ter een andere auto, die kwam 
aanrijden, had dit alles niet ge-
zien. Een botsing kon niet meer 
voorkomen worden. Alle drie de 
auto’s raakten beschadigd. Twee 
moesten zelfs weggesleept wor-
den. Alle bestuurders kwamen 
met de schrik vrij. De GGD is ter 
plaatse geweest, maar heeft nie-
mand hoeven te behandelen. 



SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Uitgezonder van de herziening zijn de gronden ter plaatse 
van het perceel op de hoek Machineweg/Catharina Amali-
alaan. 

Aanleiding
Het thans vigerende bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde” is 
vastgesteld op 26 oktober 2000. Op grond van de Wet ruim-
telijke ordening is vóór 1 juli 2013 herziening geboden van 
bestemmingsplannen die dateren van vóór 2003.

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische 
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integra-
le Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherzie-
ning in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening 
zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere 
inrichting van het plangebied leiden. 

Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het vooront-
werpbestemmingsplan op maandag 28 januari 2013 van 
20:00 uur tot 21:30 uur (zaal open 19:45) in het gemeente-
huis van Aalsmeer.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bij-
behorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage van 11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013. Het 
voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de 
centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1,  
Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is 
de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het 
overige is het plan in te zien op afspraak.
Vanaf 11 januari 2013 kunt u de stukken ook inzien via de 
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl  (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”) en op www.ruimtelijke-
plannen.nl onder de planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTEINDE-VO01.

Inspraakreactie
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan 
‘Nieuw Oosteinde’. Degene die buiten de openingstijden in-
zage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
mevr. E. van der Klis, afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen via telefoonnummer (020) 540 4146.

TER INzAGLEGGING ONTwERP BESTEmmINGSPLAN 
‘GEzONDHEIDSCENTRUm DRIE KOLOmmENPLEIN’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013 voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Gezondheids-
centrum Drie Kolommenplein” met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

Het plangebied
Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan heeft een 
beperkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop 
in de bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt 
van het huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.  

Doelstelling
Het bestemmingsplan beoogt de transformatie van het ge-
bouw tot een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eer-
ste- en tweedelijnszorg inclusief apotheek planologisch-juri-
disch mogelijk te maken. Als gevolg van de ambtelijke fusie 
met de uitvoeringsorganisatie van Amstelveen per 1 januari 
2013, zal de nieuwbouw van het gemeentehuis leeg komen 
te staan. Met de transformatie tot gezondheidscentrum zal 
het gebouw een nieuwe maatschappelijke functie krijgen. 

Inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels 
en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 
is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestem-
mingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Gezond-
heidscentrum Drie Kolommenplein’ vanaf 11 januari 2013 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder planidentifi-
catiecode: NL.IMRO.0358.BPGEZONDHEIDSDRIEK-OW01. Het 
ontwerp is in pdf-formaat ook in te zien op de gemeentelijke 
website: www.aalsmeer.nl. (te vinden via de knop “bestem-
mingsplannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm 
onder “ga direct naar”)
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt met 
ingang van 11 januari 2013 gedurende bovengenoemde peri-
ode ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolom-
menplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van de centrale 
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur 
(vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op 

VOOR mEER INfORmATIE: www.AALSmEER.NL

woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. 

zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ie-
der in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of monde-
linge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met mevr. E. van der Klis, 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via telefoon-
nummer (020-5404146).

wELSTANDSCOmmISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. De burge-
meester maakt bekend dat de evenementenkalender 2013 
definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt zes 
weken ter inzage bij balie 6 en is tevens in te zien op www.
aalsmeer.nl.

TER INzAGE BIJ DE AfDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (wEEK 2)

t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels, 
voor het maken van muziek met een draaiorgel 
op de openbare weg in deze gemeente; W.U.N. 
Hegi, voor het maken van muziek met een draai-
orgel op de openbare weg in deze gemeente;

t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een 
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e 
kwartaal;

t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan 

‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling 

voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot 
06.00 uur;

t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de ge-
meente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinder-
weg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorps-
haven”;

t/m 17-01  Agenda van de vergadering van de welstands-
commissie

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen 
van een partytent van 27 tot 29 december 2012 
voor lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de 
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00 
uur;

t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeel-
telijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 
07.00-17.00 uur;

t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen 
gemeente Aalsmeer;

t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftun-
nel Aalsmeer –Haarlemmermeer;

t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.
t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstver-
leningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 21-02 Kennisgeving Inspraak voorontwerp bestem-

mingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
t/m 21-02 Ontwerp bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum 

Drie Kolommenplein’

Officiële mededelingen
10 januari 2012

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERzAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DIENSTVERLENING BALIE BOUwEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREID 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wIJKINfORmATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

AfSPRAKEN BURGEmEESTER EN wETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.

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

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

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

BEKENDmAKING wIJzIGING GEmEENSCHAPPELIJKE 
REGELING ’CENTRUmREGELING AmBTELIJKE 
SAmENwERKING AALSmEER EN AmSTELVEEN’

Op respectievelijk 18 december 2012 en 2 januari 2013 heb-
ben de colleges van Aalsmeer en Amstelveen de wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling ambtelijke 
samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’ vastgesteld. Op 2 ja-
nuari is de aangepaste regeling getekend. De regeling treedt 
in werking met ingang van 01 januari 2013. 
De regeling, die is getroffen ten behoeve van het vormen van 
een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is 
met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de 
gemeenten opgedragen taken, is gewijzigd omdat per 1 ja-
nuari 2013 de taak gemeentebelastingen is toegevoegd. De 
taken werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, voor zover het de gemeen-
te Aalsmeer betreft, zijn niet ondergebracht in deze regeling. 

De volledige tekst van de regeling ligt voor 6 weken op de 
volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- bij de receptie in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 

1 te Aalsmeer. 

BELEID SNELVAREN wESTEINDERPLASSEN 2013

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben tot het vaststellen van 
het beleid “Snelvaren Westeinderplassen 2013” op grond van 
art. 1:3 lid 4 Awb.

De watersport groeit nog steeds en ook de behoefte aan 
het snelvaren op de snelvaarbaan op de Westeinderplassen 
groeit nog steeds. Het College van B&W heeft besloten om 
het aantal ontheffingen om van maandag t/m zondag gebruik 
te mogen maken van de snelvaarbaan baan te verhogen naar 
185. Een ander wijziging is dat er in 2013 op basis van proef 
12 snelvaarontheffingen worden afgegeven aan bedrijven die 
motorboten verhuren. 
Het beleid “Snelvaren Westeinderplassen 2013” ligt vanaf 
donderdag 10 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis 
Aalsmeer. 

wET ALGEmENE BEPALINGEN OmGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Apollostraat 17, het kappen van een boom;
- Copierstraat 21, het vergroten van de berging;
- Hornweg 237, het vernieuwen van de garage berging;
- Karperstraat 42-44, het veranderen van het kozijn;
- Kerkweg 25, het vernieuwen van de kap;
- Kerkweg 25a, het vernieuwen van de kap.

VERLEENDE OmGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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:
- Oosteinderweg achter 197, het bouwen van een schuur;
- Uiterweg 220, het aanbrengen van een natuurvriendelij-

ker oever en het kappen van bomen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 januari 2013 

KENNISGEVING INSPRAAK VOORONTwERP 
BESTEmmINGSPLAN ‘NIEUw OOSTEINDE’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de in-
spraakverordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden 
met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde’. Vanaf 11 januari t/m 21 februari 2013 ligt het 
plan ter inzage voor inspraak. 

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmings-
plannen in Nieuw Oosteinde wordt globaal begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gele-

gen grens ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg 
338/340; 

- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg

Zwembad wil sportgroep samenstellen

Spelenderwijs een gezond 
gewicht voor kinderen
Aalsmeer - In de laatste jaren is 
overgewicht een serieus probleem 
aan het worden. Niet alleen vol-
wassenen merken hier iets van, 
maar ook jonge kinderen wor-
den steeds zwaarder. Bewegen en 
goed en gezond eten is de sleu-
tel tot een gezonder gewicht. Be-
wegen in water is dé ideale manier 
om overgewicht aan te pakken. 
Bij bewegen in water wordt men 
niet belemmerd door het overge-
wicht door de opwaartse druk van 
het water. In water bewegen heeft 
men het gevoel dat men heel veel 

kan. Speciaal voor kinderen van 8 
tot en met 12 jaar wil zwembad De 
Waterlelie een sportgroepje sa-
menstellen, waarin op speelse wij-
ze gewerkt kan worden aan een 
gezonder eetpatroon en zin in be-
wegen. In samenwerking met twee 
gewichtsconsulentes van Deli-Li-
ne en een enthousiaste sportle-
raar van De Waterlelie worden 
de kinderen op speelse wijze be-
geleid op hun weg naar een ge-
zonder gewicht en een betere ge-
zondheid. Men moet hierbij den-
ken aan intensieve, speelse sport-

lessen en op kindvriendelijke wij-
ze bezig zijn met eten en smaken. 
Afvallen staat niet centraal, maar 
een verandering in gedrag en eet-
gewoontes zorgen er uiteindelijk 
voor dat een gezond gewicht be-
reikt zal worden. De ouders van de 
kinderen zullen ook actief betrok-
ken worden bij de cursus. Voor alle 
ouders en kinderen, die geïnteres-
seerd zijn in een voorlichting over 
dit onderwerp, wordt op woensdag 
16 januari een bijeenkomst ge-
houden in de vergaderruimte van 
het zwembad aan de Dreef. 

De voorlichtingsavond is van 18.30 
tot 19.30 uur en is gratis te bezoe-
ken. Van tevoren opgeven is wel 
een vereiste en dit kan door te bel-
len naar 0297-322022 of door aan 
te melden bij de receptie van het 
zwembad.

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
Zorg en samenwerking blijven 
Speerpunten voor CDA
Aalsmeer - Bezorgdheid over 
hoe de landelijke bezuinigingen in 
met name de zorg uitpakken voor 
Aalsmeer én de manier waarop de 
samenwerking met Amstelveen 
gestalte krijgt, dat noemde fractie-
voorzitter Jaap Overbeek van het 
CDA Aalsmeer belangrijke speer-
punten voor het komend jaar. Hij 
zei dit in een minidebatje met wet-
houder Ad Verburg en het CDA-
lid Arie de Vos tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst op 5 januari. De 
met bijna vijftig personen drukbe-
zochte receptie werd gehouden bij 

Bunnik Vriesea’s. ”Een van de pa-
rels van de Greenport Aalsmeer’’, 
aldus voorzitter Hermen de Graaf 
van het CDA. 
Overbeek wist wel meer speer-
punten te noemen, maar De Graaf 
gunde het officiële gedeelte van 
de bijeenkomst, in de vorm van 
een minidebat, weinig tijd. Voor De 
Vos, die vragen stelde aan de frac-
tievoorzitter en wethouder, was de 
val van het kabinet in 2012 het be-
langrijkste politieke moment. Wet-
houder Ad Verburg ging in op de 
vraag van De Vos over de werk-

zaamheden door De Meerlan-
den, die onder meer voor het on-
derhoud van het openbaar groen 
zorgen. “Daarmee is in het verle-
den afgesproken, dat zij zelf hun 
werk controleren. Dat bleek niet 
voldoende en daarop is strak in-
gegrepen. En dat blijven we doen, 
om de openbare ruimte leefbaar-
der te maken’’, aldus de wethou-
der. Voorafgaand aan de receptie 
bezochten de CDA’ers en hun gas-
ten Bunnik Vriesea’s aan de Ach-
terweg in De Kwakel. 

Directeur Siegfried Bunnik ver-
telde het geïnteresseerde gezel-
schap, waarbij naast de CDA’ers 
ook vertegenwoordigers van an-
dere partijen aanwezig waren, 
over alle aspecten van het bedrijf 
en de positie in de internationale 
sierteelt. 
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Muziek/theater
Vrijdag 11 januari:
* Toneel Contrapunt in Crown The-
ater, Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
Zaterdag 12 januari:
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest 
met dj in café de Praam, Zijdstraat 
vanaf 22u.
* Deborah Carter zingt ‘Diggin the 
Duke’ in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
* Band Laundromat brengt tribute in 
The Shack, Schipholdijk 253a, Oude 
Meer vanaf 21.30u.
* Ierse muziek van Double Dutch in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zondag 13 januari:
* Concert ‘Dromen van Johanna’ 
door Ernst Jansz in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15u. Uitverkocht!
* Pianorecital in Oud Katholie-
ke kerk, Oosteinderweg 394 met 
Alexander Drozdov vanaf 15.30u.
* Concert Allerliefste ‘Exclusief bij 
Bob’ in Crown Theater v/a 15u.
15 en 16 januari:
* De Jantjes met Willeke Alberti in 
Crown Theater Aalsmeer. Dinsdag 
en woensdag vanaf 20u.
Zaterdag 19 januari:
* Muzikaal cabaret van Beatrice v/d 
Poel in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Zondag 20 januari:
* Familieconcert KCA ‘BV De Piano-
mannen’ in De Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 15.30u.
Woensdag 23 januari:
* Komedievoorstelling Shirley Valen-
tine in Crown Theater v/a 20u.
Vrijdag 25 januari:
* Muziek Crazy Piano’s in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zaterdag 26 januari:
* Cabaret Lul-verhalen in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Salon de Music, Lions Club voor 
jeugdcultuurfonds. Klein concert in 
Kudelstaart van 15.30 tot 18u.

Exposities
10 t/m 12 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook iedere eer-
ste zondag van de maand.
Zaterdag 12 januari:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
12 en 13 januari:
* Expositie met beelden, schilde-
rijen en glaskunst in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag 
en zondag open 13 tot 17u. Laatste 
weekend. 
Tot en met 27 januari:
* Grafiektentoonstelling met Bob 

Bonies, Frank Stella en Max Bill in 
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 10 januari:
* Sjoelcompetitie v/a 20u. in Middel-
punt, Wilhelminastraat.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 19.45u.
* Netwerkbijeenkomst in Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 17u.
Vrijdag 11 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE voor pra-
menracers en liefhebbers in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 16u.
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Jaarvergadering en filmavond IJs-
club Oost in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
Zaterdag 12 januari:
* Open huis creatief cursuscentrum 
De Werkschuit van 13 tot 16u. Bac-
carastraat 15.
Zondag 13 januari:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Maandag 14 januari:
* Koppelkaarten en jokeren bij BV 
Allen Weerbaar in Het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Dinsdag 15 januari:
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 16 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Tevens lunch 12-13u. en creatieve 
avond vanaf 19.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Nieuwjaarsborrel van wijkraden in 
gemeente in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Donderdag 17 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Bezoek OVAK-leden aan Helioma-
re, Zwarteweg 98, 16 tot 17.30u.
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
Vrijdag 18 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD met 2e 
Kamerlid Ton Elias in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 16 januari:
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011, gemeentehuis, Raadhuisplein. 
Aanvang: 15.30u.

AGENDAProgrammering voor alle leeftijden
Nieuwste films kijken 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Een scala aan films 
presenteert Crown Cinema in het 
studio- en theatercomplex aan de 
Van Cleeffkade 15. Jong en oud 
wordt de mogelijkheid gegeven om 
plaats te nemen in het rode pluche 
om heerlijk in te leven in andere we-
relden. Vanavond, donderdag 12 ja-
nuari, gaat om 20.00 uur het licht uit 
voor de film Les Misérables. Vrijdag 
is de theaterzaal in gebruik, maar 
zaterdag wordt de ruimte weer om-
getoverd tot filmzaal en wel al vanaf 
12.15 uur waar de jeugd met 3D bril 
op kan genieten van Finding Nemo. 
Om 14.30 uur draait Hotel Transsyl-
vanië en om 16.30 uur is het tijd voor 
De Groeten van Mike. De filmdag 
wordt afgesloten met om 18.45 uur 
Het Bombardement en vanaf 21.15 
uur Les Misérables. Ook zondag 14 

januari trakteert Crown Cinema op 
een vijftal films: Om 12.15 uur Fin-
ding Nemo, om 14.30 uur K3 Ben-
geltjes, om 16.30 uur Wreck-It Ralph 
in 3D, om 18.30 uur Les Misérables 
en tot slot vanaf 21.15 uur The Hob-
bit. Verder is het iedere dinsdag-
avond mogelijk om naar de film in 
Aalsmeer te gaan en kunnen jeug-
dige inwoners iedere woensdag-
middag in het donker popcorn eten, 
want de programmering telt twee 
jeugdfilms. Voor reserveringen: in-
fo@crowncinema.nl of bel 0297-
753700. Op dagen dat de theater-
zaal in gebruik is voor cabaret-, the-
ater- of muziekvoorstellingen, draai-
en er geen films. Het gaat in deze 
alleen om de weekenden. Kijk voor 
meer informatie op www.crownci-
nema.nl. 

Zaterdag concert in Oude Veiling
Double Dutch: Ierse sfeer
Aalsmeer - Double Dutch verzorgt 
zaterdag 12 januari een optreden in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Double Dutch trakteert op Ierse mu-
ziek, zoals men in de pub in Ierland 
gewend is. Er is de laatste maanden 
flink geoefend. 
Met de Kerstdagen zijn de leden 
zelfs ondergedoken in een Ier-
se pub, weliswaar een illegale pub, 
om te repeteren. Om de kelen ge-
smeerd te houden en voor het op-
timale Ierse gevoel kwamen er fles-

sen Guiness en Jameson op tafel. 
De band Double Dutch bestaat uit 
Paul de Koning op accordeon, Jos 
Jonker op viool, Annemieke de Ko-
ning op fluit en op de gitaar Jan Al-
derden. Jan van de Jagt en Cor Fili-
us nemen de vocalen voor hun re-
kening. Ook de Ierse sfeer proeven? 
Kom dan aanstaande zaterdag-
avond 12 januari naar De Oude Vei-
ling. Vanaf 22.00 uur neemt de band 
plaats op het podium. De entree be-
draagt uw gift.

Ontroerende komedie en 
Crazy Piano’s in Crown
Aalsmeer - Volgende week presen-
teert het Crown Theater Aalsmeer 
drie leuke voorstellingen: Shirley 
Valentine, Crazy Piano’s en de LUL-
verhalen. Woensdag 23 januari kan 
genoten worden van de ontroeren-
de komedie Shirley Valentine over 
een gewone vrouw die haar lot in 
eigen hand neemt en afrekent met 
de angst voor verandering. Het le-
vert haar een tweede jeugd op. Het 
leven en huwelijk van de huisvrouw 
Shirley Valentine zijn in het slop ge-
raakt. Nu ze de middelbare leeftijd 
heeft bereikt, is de muur van haar 
appartement doorgaans nog haar 
enige gezelschap. Daar komt een 
einde aan wanneer ze met haar 
flamboyante vriendin naar Grieken-
land op vakantie gaat. Daar vindt ze 
zichzelf terug. En belandt in de ar-
men van een lieve Griek. Uitermate 
geschikt voor iedereen die denkt dat 
romantiek niet voor haar of hem is 
weggelegd. Shirley Valentine wordt 
gespeeld door Ellen Pieters en be-
gint woensdag 23 januari om 20.00 
uur. Via sprintprijs bedraagt de toe-
gang 18,50 euro, reguliere prijs is 
22,50 euro. Vrijdagavond 25 januari 
kan iedereen los in het Crown The-
ater met de swingende muziekbe-
leving van de Crazy Piano’s. De be-
zoekers worden twee uur lang mee-
gesleept met de meest spectaculai-
re show, waar muziek en mens één 
worden door de muzikale pianisten 
die op brandweerrode piano’s de 
meest verschillende genres ten ge-
hore brengen. Bij deze swingende, 

uitdagende, humoristische en ont-
roerende muziek beleving, in com-
binatie met drummer en saxofonist, 
beleeft iedereen in de zaal een sen-
sationeel gevoel, Een compleet mu-
zikaal hoogstandje voor alle leeftij-
den! Crazy Piano’s start vrijdag 25 
januari om 20.00 uur. Via sprintprijs 
bedraagt de toegang 25,50 euro, re-
guliere prijs is 29,50 euro. 

Hilarisch cabaret
En zaterdag 26 januari staat hila-
risch cabaret met LULverhalen op 
het programma bij het Crown The-
ater! Onder leiding van Howard 
Komproe vertellen diverse heren de 
meest absurde lulverhalen. Howard 
Komproe wordt vergezeld door drie 
heren uit een poel van talrijke grote 
namen uit de vaderlandse cabaret 
en even klinkende namen van ra-
dio, televisie, entertainment en poli-
tiek. De drie bekende heren die Ho-
ward Komproe in het Crown Thea-
ter Aalsmeer zullen vergezellen zijn: 
Rick Moorman, Ad Visser en Mar-
tin Gaus. Dit gelul mag u niet mis-
sen! De cabaretavond op zater-
dag 26 januari begint om 20.00 uur. 
Via sprintprijs bedraagt de toegang 
18,50 euro, reguliere prijs is 22,50 
euro. Voor verkoop van kaarten: 
www.crowntheateraalsmeer.nl of te-
lefonisch: 0900-1353. Kaarten kun-
nen ook aan de zaal gekocht wor-
den vanaf 19.00 uur (Van Cleeffka-
de 15). Voor sprintprijzen geldt: op 
is op. Bezoek de website voor actu-
ele prijsinformatie. 

KCA jazzavond in Bacchus
Deborah Carter zingt 
‘Diggin’ the Duke’
Aalsmeer - Deborah Carter zingt 
‘Diggin’ the Duke’ tijdens de KCA 
jazzavond in Bacchus op zaterdag 
12 januari. Het culturele café houdt 
van Deborah en Deborah houdt van 
Bacchus. Als het even kan, komt 
deze grandioze zangeres Aalsmeer 
verrassen met haar adembenemen-
de muzikale ontwikkeling. En we-
derom is het gelukt om haar te boe-
ken voor een optreden, aanstaande 
12 januari. Er zijn weinig zangeres-
sen in Nederland en misschien wel 
in de wereld met zoveel funk, gos-
pel en soul in hun stem als Debo-
rah J. Carter. Wat ze ook zingt, het 
is onmiddellijk herkenbaar. Zij zal 
deze keer de nadruk leggen op de 
muziek van Duke Ellington, met ver-
rassende eigentijdse bewerkingen 
van Ellington stukken, zoals deze 
zullen verschijnen op haar volgen-
de CD. ‘Not Your Mama’s Ellington!’ 
Zij wordt begeleid door Leo Bouw-

meester op piano, Mark Zandveld 
op bas en Gunnar Graafmans op 
drums. Het wordt zeker een avon-
tuur om te horen wat Deborah er 
deze keer maakt! Het KCA jazzcon-
cert in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat begint zaterdag om 
21.30 uur. De zaal is open vanaf 
21.00 uur. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen bij Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

In Oudkatholieke kerk
Zondag KCA Pianorecital 
door Alexander Drozdov
Aalsmeer - De jonge meesterpi-
anist Alexander Drozdov geeft op 
zondagmiddag 13 januari een pia-
norecital in de Oudkatholieke kerk 
met prachtige romantische werken 
van Schubert en Chopin. Alexan-
der Drozdov werd geboren in Mos-
kou en genoot zijn muziekopleiding 
zowel in Rusland, de Verenigde Sta-
ten als in Europa. Zijn talent werd 
binnen vakkringen al vroeg opge-
merkt. Zo studeerde hij onder meer 
aan de Moskouse Gnessin Mu-
ziekschool voor getalenteerde kin-
deren. Sinds september 2003 stu-
deerde Alexander aan het Conser-
vatorium van Amsterdam, aanvan-
kelijk bij Willem Brons en later bij 
Jan Wijn. Hij voltooide zijn pianostu-
die in 2008 met de kwalificatie Cum 
Laude. In 2009 werd hij uitgenodigd 
voor een concert in het Olympia te 

Parijs, de oudste concertzaal van de 
stad. Dat concert werd in Frankrijk 
live uitgezonden door Radio Clas-
sique. In 2010 werd de debuut-CD 
van Alexander Drozdov uitgebracht. 
In september van dat jaar werd tij-
dens een feestelijke presentatie in 
de Hermitage Amsterdam het eerste 
exemplaar overhandigd door prin-
ses Christina. Van dat debuutalbum 
verschenen inmiddels enthousias-
te recensies. Sinds 2011 is Alexan-
der ambassadeur van de ‘Music for 
Peace Foundation’. 
Het KCA concert begint zondag 13 
januari om 15.30 uur in de Oudka-
tholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Zaal open vanaf 15.00 uur. 
Losse kaarten kosten 15 euro en 
zijn voor niet-abonnementhouders 
te reserveren bij Nico de Groot, tel. 
0297-324160.

Zondag in theaterzaal Crown
Alderliefste tweede keuze 
van ‘Exclusief bij Bob’
Aalsmeer - De tweede keuze van 
Bob van den Heuvel, gastheer van 
het theatertje ‘Exclusief bij Bob’ is 
de Amsterdamse band Alderlief-
ste geworden. “Ik weet zeker dat 
het aanstaande zondag een heer-
lijke middag wordt voor de liefheb-
bers van het Nederlandse en Frans-
talige luisterlied. Gerard Alderlief-
ste (leadzang, piano, gitaar) Luc de 
Bruin (drums) Robert Kramer (bas 
toetsen, zang) passen heel goed bij 
de intimiteit van dit theater. Daar-
om heb ik hen voor deze keer uit-
genodigd. Ik ben echt dol op hun 
muziek, het is zo warm van klank en 
taal. Je voelt je tijdens hun optreden 
helemaal opgenomen door hun wij-
ze van spelen. En dat gevoel van in-
timiteit wordt nog eens versterkt 
door de sfeer die het theater uit-
straalt. Rond het podium zijn kleine 
zitjes waar je gezellig met vrienden 
of bekenden een goed glas wijn kan 
drinken. En als je daarbij dan ook 
nog eens kunt genieten van blij ma-
kende muziek, waar vind je dat te-
genwoordig nog? Hierin is dit thea-
ter echt uniek, het heeft zo een leu-
ke eigen sfeer. Gelukkig voelen de 
mensen dat ook zo. Het vorig op-
treden met Sven Ratzke was vol-
ledig uitverkocht en ook nu weer 
gaat het goed met de kaartverkoop. 
Het is toch ook heerlijk om op zon-

dagmiddag uit te kunnen gaan en 
even los te komen van de dagelijk-
se beslommeringen? Bij Exclusief bij 
Bob word je als bezoeker echt ver-
wend.” Wie de site leest van Alder-
liefste ziet daar staan: Nederland-
se jongens met een Franse slag. En 
met die zin slaan zij precies de spij-
ker op zijn kop! Het leven is verruk-
kelijk vindt het illustere trio en dat 
stralen zij uit. Alderliefste trad met 
veel succes op bij de Heeren van 
Aemstel, werkten samen met Lies-
beth List, Ramses Shaffy en Paul de 
Leeuw. En nu dan ook bij exclusief 
bij Bob! Zondag 13 januari, aanvang 
15.00 uur. De theaterzaal is vanaf 
14.00 uur geopend. Voor het bestel-
len van kaarten www.crowntheate-
raalsmeer.nl per telefoon 0900-1353 
of vanaf 14.00 uur aan de kassa (al-
leen met pin betalen).
Janna van Zon

Tribute aan gitarist Rory Gallagher
Laundromat in The Shack
Oude Meer - Na een fantastisch 
eerbetoon aan Johnny Cash afgelo-
pen zondag is het zaterdag 12 janu-
ari de beurt aan de band Laundro-
mat. Wederom een tribute, deze 
keer aan de legendarische gitarist 
Rory Gallagher. 

Laundromat heeft z’n sporen ruim-
schoots verdient, door de vele op-
treden in binnen en buitenland. De 
meeste gigs waren op grote festi-
vals, maar ook in de kleinere kroe-
gen weet deze band een fantasti-

sche show neer te zetten. Laundro-
mat bestaat uit Danny Vlaspoel op 
gitaar, Joeke Wouda op bass, Fred 
Koridon op zang en Maarten Witsel 
op de drums.
The Shack is aanstaande zaterdag 
geopend vanaf 19.00 uur. Het op-
treden van Laundromat begint rond 
21.30 uur. 
De entree is 5 euro. Zondag 13 ja-
nuari is The Shack geopend van-
af 15.00 uur. Meer weten? Kijk op 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Danceparty’s in de Praam
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 janu-
ari is het vanaf 22.00 uur weer tijd 
voor een gezellige en swingende 
partynight met DJ Marco in dans-
café de Praam in de Zijdstraat. Ie-
dereen vanaf 16 jaar is welkom. Za-
terdagmiddag 12 januari begint om 
16.00 uur de wekelijkse estafette-
middag met achter de knoppen een 
gast DJ De gastheren deze mid-
dag zijn John en Auke. En zaterdag-
avond gaat vanaf 22.00 uur ‘de tent 
op z’n kop’ voor Nista’s club night 
De dance party met DJ Nista is voor 
iedereen vanaf 18 jaar. Vergeet niet 
een identiteitsbewijs mee te nemen 
en wees op tijd, vol is vol. 
Volgende week zaterdag 19 januari 
begint de battle ‘Mijn Praam is top’. 
Vier teams gaan onderling de strijd 
met elkaar aan om als de grote win-
naar van de Praam-battle uit de bus 

te komen en daarmee de reischeque 
van 2000 euro in de wacht te sle-
pen. Ieder team organiseert voor op 
een zaterdagavond een feest in ca-
fé de Praam. De aftrap van de bat-
tle wordt verzorgd door dde Lalalat-
jes’ onder leiding van Evelien Ver-
beek. Opgevolgd door het voor een 
ieder bekende team van ‘De Vallen-
de Bladeren’ met Remco Kooij aan 
het roer als captain en wel op zater-
dag 26 januari. Zaterdag 2 februa-
ri wordt het feest gegeven door een 
damesteam uit Nieuwveen met als 
thema ‘Carnaval de Brasil’ en last 
but not least voor zaterdag 9 febru-
ari staat het team van Thomas Hoo-
gervorst met het feest ‘Goud & Fout’ 
in de planning! 
Op zondagmiddag 10 februari is de 
finale en wordt de grote winnaar be-
kend gemaakt.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

MEENEEMPRIJS:

KOOPJE:AANBIEDING:

€24,95 €59,00

Lessenaar ‘Boston’ Klassieke gitaar (4/4) 

‘Valencia’ €59,
NIEUW:

     van 29.95 voor

Drumstokken ‘Agner’              
                 per set €10,80

Mondharmonica
voor kinderen €5,50

div. kleuren

à
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Ondernemersborrel vanavond
Aalsmeer - Om ondernemers in en 
rond Aalsmeer met elkaar te verbin-
den is de @BorrelAalsmeer bedacht. 
Het doel van de organisatoren is om 
de ondernemers uit Aalsmeer, Am-
stelveen, Hoofddorp en omstreken 
maandelijks de gelegenheid te bie-
den om een netwerk op te bouwen 
met Aalsmeerse ondernemers. Hier 
kunt u zonder lidmaatschap of en-
treekosten doen waar het netwerken 
voor bedoeld is, namelijk netwerken. 
De eerste borrel werd druk bezocht, 
toch willen de organisatoren nog 
meer Aalsmeerse bedrijven interes-
seren en prikkelen om mee te doen. 
Wethouder Ad Verburg van Econo-
mische Zaken beveelt de netwerk-
borrel vandaag, donderdag 10 ja-
nuari, aan bij Aalsmeerse onderne-
mers. “Zo kan de verbinding van de 
lokale economie met die daarbuiten 
nog verder worden versterkt.” Er is 
een heuse surprise-act geregeld en 
vijf ondernemers zullen een eleva-
torpitch houden van maximaal zes-
tig seconden. In de speedmeetzone 

ontmoeten de ondernemers elkaar 
in hoog tempo. Ben Haveman stelt 
zijn kunstwerken tentoon en Jolan-
da Bot zal de avond in beeld vast-
leggen. Kortom, een onderhoudende 
netwerkbijeenkomst die een beet-
je ondernemer niet aan zijn of haar 
neus voorbij mag laten gaan. Ad 
Verburg: “Als wethouder van Eco-
nomische Zaken van de gemeente 
Aalsmeer mocht ik de eerste versie 
van deze netwerkborrel voor onder-
nemers openen met een mooie pep-
talk. Opvallend genoeg was de op-
komst boven verwachting, maar zou 
de deelname door Aalsmeerse on-
dernemers wel wat kunnen stijgen. 
Ik beveel de tweede versie van de-
ze maandelijkse borrel aan bij de 
Aalsmeerse ondernemers.” De in-
loop donderdag 10 januari in het 
studiocomplex aan de Van Cleeffka-
de is tussen 17.00 en 18.00 uur. Om 
18.15 uur begint het officiële pro-
gramma dat eindigt om 20.30 uur. 
Aanmelden kan via www.heijstekju-
ridischadvies.nl/borrelaalsmeer.

Consument blijven bloemen en planten kopen

Omzetgroei FloraHolland 
onderstreept kracht sector
Aalsmeer - De Koninklijke Coöpe-
ratieve Bloemenveiling FloraHolland 
sluit 2012 af met een omzet van 4,28 
miljard euro. Dat is een groei van 3% 
ten opzichte van het jaar ervoor. Een 
goede plus in een jaar waarin de no-
dige economische tegenslag plaats-
vond. De Europese consument blijft 
onverminderd bloemen en planten 
kopen. Het Nederlands sierteeltclus-
ter is daardoor in 2012 een belang-
rijke pijler in de Nederlandse econo-
mie geweest. Als onderdeel van de 
topsector tuinbouw heeft de sier-
teeltsector extra bijgedragen aan de 
internationale concurrentiepositie 
van Nederland.

Gemiddeld betere prijzen
In 2012 zijn in totaal 12,5 miljard 
bloemen en planten verhandeld via 
het grootste internationale handels-
platform ter wereld. De omzetstij-
ging van FloraHolland wordt veroor-

Kilo’s afvallen én op gewicht 
blijven met Straight away!
Regio - Francis was van kinds af 
aan al veel te zwaar, zij bewoog te 
weinig en at teveel en vooral ver-
keerd. Toen zij het huis uit ging, ging 
het al snel helemaal mis en binnen 
de kortste keren bereikte zij het ge-
wicht van 136 kilo! Een vliegreis 
naar een all-inclusive hotel in Turkije 
drukte Francis met haar neus op de 
feiten. Zij paste net aan in de vlieg-
tuigstoel en heeft hierdoor de hele 
week niet durven eten en kunnen 
genieten omdat zij bang was dat de 
reis terug anders niet meer zou luk-
ken. De knop was om en thuis be-
sloot zij direct serieus wat aan haar 
gewicht te gaan doen door middel 
van eiwitrijke maaltijdvervangers. 
Juist deze manier van afvallen heeft 
haar geholpen om ‘los’ te komen 
van eten en het doorbreken van ge-
woontes. En met resultaat, want zij 
is nu, 7 jaar later nog steeds 60 kilo 
lichter! Ook afvallen en op gewicht 
blijven? Door contact op te nemen, 
neem jij de eerste stap. De twee-
de stap - en alle daarop volgende 
- doet Lijf & Balans samen met jou. 
“We gaan aan het werk. Jouw mo-
tivatie, onze kennis en ervaring en 
lest best de Straight away-produc-
ten vormen de succesformule”, al-
dus de coach van Lijf & Balans. “De 
samenstelling van deze dieetpro-
ducten zorgen dat het hongergevoel 
afneemt. Het lichaam bereikt name-
lijk een specifieke vorm van vetver-
branding (milde ketose). Zij veroor-

zaakt geen afname van spierweef-
sel. En, je vitaliteit en fysieke welzijn 
nemen enorm toe. En tot slot: je zult 
snel afvallen. Wat de producten van 
Straight away echt uniek en maakt - 
en bovenal bijzonder - is dat ze as-
partaam-, lactose- en glutenvrij zijn. 
Ze zijn PH-neutraal en soja-arm. En 
nog lekker ook! Daarnaast zijn de 
producten - toch ook niet onbelang-
rijk - betaalbaar en inclusief gratis 
wekelijkse begeleiding.” Begeleiden 
doet de praktijk inmiddels alweer 8 
jaar. 

De praktijk in Amstelveen is aan 
het uitbreiden en heeft ook vesti-
gingen in Amsterdam, Mijdrecht en 
Zaanstad. Alle coaches zijn, naast 
Straight Away coach, ook gediplo-
meerd gewichtsconsulent en som-
migen gespecialiseerd in de ortho-
moleculaire benadering. Hierdoor 
kunnen zij begeleiden daar waar de 
behoefte ligt. Zij leveren dus maat-
werk. Ieder mens is anders en zij 
richten zich hierin op het individu. 
Alle coaches die werkzaam zijn in 
de praktijk zijn ervaringsdeskundi-
gen. Daarom weten zij dat overge-
wicht een behoorlijke impact op je 
leven kan hebben. En ook dat de fa-
se ‘gewichtsbeheersing’ het moei-
lijkste kan zijn. Een goed dieetad-
vies gaat veel verder dan het tel-
len van de calorieën in de dagelijkse 
maaltijd. Voor meer informatie zie de 
advertentie elders in dit blad.

Borrel op 2013 
voor wijkraden
Aalsmeer - Het bestuur van wijk-
overleg Hornmeer nodigt belang-
stellenden bij deze van harte uit 
voor de nieuwjaarsborrel van de ge-
zamenlijke wijkraden en besturen 
op woensdag 16 januari in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Aanvang is 20.00 uur. On-
der het genot van een hapje en 
drankje wordt gezamenlijk geproost 
op het komend jaar.

zaakt door betere prijzen. Hoewel er 
verschillen per productgroep zijn, 
hebben de kwekers in 2012 gemid-
deld genomen een ruim 4% hoge-
re prijs voor hun bloemen en plan-
ten ontvangen dan het jaar ervoor.
Alle productgroepen die via Flora-
Holland worden verhandeld, laten 
in 2012 een groei zien. De grootste 
productgroep (snijbloemen) stijgt in 
omzet met 2,9% naar 2,4 miljard eu-
ro. De gemiddelde prijs is gestegen 
terwijl het volume een kleine daling 
laat zien van 1,4%. Voor de product-
groep kamerplanten geldt hetzelf-
de. De omzet komt uit op 1,5 miljard 
euro (+2%) bij 0,7% minder stuks. 
De laatste productgroep (tuinplan-
ten) laat zowel een omzetstijging 
als een volumestijging zien in 2012. 
Het volume neemt met 2,1% toe en 
met een beter betaalde prijs komt 
de omzet 8% hoger uit dan in 2011. 
Het afgelopen jaar heeft een verde-
re verschuiving plaatsgevonden van 
klokverkoop naar directe verkoop 
via FloraHolland Connect. De omzet 
op de klok nam in 2012 met 1,5% af 
en komt uit op 2,4 miljard euro. De 
1,9 miljard euro die via FloraHolland 
Connect werd omgezet, betekent 
een toename van 8,9%.

Investeren
FloraHolland investeert in 2013 in 
totaal ongeveer 55 miljoen euro. Dit 
bedrag ligt 25 miljoen euro lager dan 
de afgelopen jaren. Dit heeft hoofd-
zakelijk te maken met een vorig jaar 
afgerond groot project waarbij al-
le 250.000 stapelwagens zijn omge-
bouwd naar een uniform model.

Cursus in buurthuis Hornmeer
Filosofie voor beginners
Aalsmeer - Binnenkort start op-
nieuw een cursus filosofie voor be-
ginners in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De lesstof is 
bedoeld als een korte inleiding voor 
wie bijna of helemaal niets van fi-
losofie weet en snel een indruk wil 
krijgen. Een vooropleiding is niet 
nodig. De cursus bestaat uit zes les-
sen, die om de veertien dagen op 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 
uur worden gegeven. De lesdagen 
zijn 26 februari, 12 en 26 maart, 9 
en 23 april en 14 mei. De docent, 
drs. Frits Koopman, studeerde ge-
schiedenis aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam en aan dezelfde uni-

versiteit ook wijsbegeerte en spiritu-
aliteit. Hij gaf ruim twintig jaar les op 
middelbare scholen. Bij de bespre-
king van vragen als ‘wat is filoso-
fie’, ‘wat kan ik weten’, ‘wat moet ik 
doen’, ‘wat mag ik hopen’ en ‘wat is 
de mens’ maken de cursisten kennis 
met enkele van de meest bekende 
filosofen. Daarbij komt ook steeds 
een andere eeuw aan bod, waar-
door de cursisten een goede indruk 
van de geschiedenis van de filosofie 
krijgen. Het cursusgeld bedraagt 60 
euro. Aanmelden kan via het con-
tactformulier op www.filosofiewij-
zer.nl of bel Frits Koopman: 0297-
349049 of 06-52537199.

Van Kouwen Aalsmeer 
levert drie Opel Corsa’s 
Aalsmeer - In de laatste week van 
vorig jaar leverde Van Kouwen Auto-
motive uit Aalsmeer drie Opel Cor-
sa’s bi-fuel af aan Koen Pack B.V. 
Koen Pack is sinds 1996 uitgegroeid 
tot marktleider in verpakkingsmate-
rialen voor de bloemen- en planten-
industrie. Ze zijn toonaangevend in 
de ontwikkeling van innovatieve en 
originele verpakkingen. Van Kouwen 
biedt de klant een ruim assortiment 
aan merken en modellen personen- 
en bedrijfsauto’s en heeft voor ie-
dereen een persoonlijk advies. De 
3 Opel Corsa’s, die zijn afgeleverd 
aan Koen Pack B.V., zijn uitgerust 
met een bi-fuel brandstof inrichting 
wat inhoudt dat de auto op lpg rijdt. 
Hiermee wordt ruim een euro per li-
ter brandstof bespaard en vallen de-
ze auto’s in de 20% bijtelling catego-
rie. De CO2 uitstoot van een bi-fuel 
model is gemiddeld 15% minder dan 
een benzinevariant. 

Michael van de Velde, verkoopadvi-
seur bij Van Kouwen de sleutel aan 
Koen Broekhuizen, directeur van 
Koen Pack B.V. 

Energieloket Sienergie 
zaterdag van start
Aalsmeer - Op zaterdag 12 janua-
ri aanstaande gaat het Energieloket 
van Stichting Sienergie van start. 
Het loket wordt om 11.00 uur offici-
eel geopend door de wethouder van 
duurzaamheid, Rik Rolleman. Ieder-
een die meer wil weten over de mo-
gelijkheden van energiebesparing 
in de eigen woning, het bedrijfsge-
bouw of de winkel, is van 11.00 tot 
13.00 uur van harte welkom bij het 
Energieloket aan de Punterstraat 2 
bij het Praamplein. Het Energieloket 
is bedoeld voor particuliere wonin-
geigenaren, VvE’s en ondernemers 
gevestigd in de gemeente Aalsmeer. 
Zij kunnen hier onafhankelijke en 
betrouwbare informatie inwinnen 
over de mogelijkheden van ener-
giebesparing, duurzaam renove-
ren, duurzame energie en alles wat 
waarbij komt kijken. Het Energielo-
ket is een samenwerking tussen Si-
energie en de gemeente Aalsmeer 
en is elke tweede zaterdag van de 
maand van 11.00 tot 13.00 uur open. 
Eveleens Makelaars (Praamplein, 
voorheen EKZ) stelt hiervoor ruimte 

beschikbaar. Sienergie is een ideële 
stichting zonder winstoogmerk. De 
oprichters van Sienergie, Karin Eve-
leens, Dirk Postma en Hugo en Jon 
van Luling vonden dat de verduur-
zaming van bestaande woningen 
en gebouwen veel te langzaam op 
gang komt. Inmiddels is ook oud-
wethouder Ulla Eurich toegetreden 
tot het bestuur van de stichting. Si-
energie wil als onafhankelijke in-
termediair een wezenlijke bijdra-
ge leveren aan de energietransitie 
in Aalsmeer. Daarbij valt te denken 
aan marktpartijen en burgers en on-
dernemers bij elkaar brengen, infor-
matie geven, de weg in het woud 
van subsidies en regelgeving wijzen 
en drempels wegnemen. Sienergie 
kan dit niet alleen en zoekt daarom 
nadrukkelijk de samenwerking met 
het Aalsmeerse bedrijfsleven en de 
gemeente Aalsmeer. 
Het Energieloket is de eerste con-
crete activiteit van Sienergie. Volg 
de activiteiten van Sienergie op 
www.sienergie-aalsmeer.nl en @Si-
energieNL.Zaterdag en zondag open dagen

Introductiecursus Zen van 
start bij Boom Amstelland
Aalsmeer - Goede voornemens? 
Werken aan jezelf? Dat kan in 
Aalsmeer vanaf nu ook op een an-
dere manier. In februari gaat een in-
troductie cursus Zen van start bij De 
Boom Amstelland. Zen gaat over het 
mysterie van jouw (dagelijks) leven. 
Door stil te zitten, met aandacht en 
concentratie voor dit moment, kun je 
contact krijgen met wat er zich in je 
hoofd afspeelt. Je ervaart dat je ge-
dachten snel voorbij gaan. Dat je ze 
hebt, maar dat die gedachten niet je 
leven hoeven te bepalen. Zo ontstaat 
er een opening in je denken, tijd en 
rust in je hoofd en ruimte in je dage-
lijks bestaan. Ruimte voor het myste-
rie dat Zen wordt genoemd. Zen leert 
je nu te leven. Open om te gaan met 
wat er op je pad komt. Leren dat het 
geen zin heeft je druk te maken over 
zaken, die je toch niet kunt beïnvloe-
den. Meer aandacht voor het mo-
ment en minder voor je zorgen. Zo 
kun je effectiever bezig zijn en meer 
genieten.

Zaterdag en zondag korenfestival
Koren Denk aan de Buren 
en Sonority in Paradiso
Aalsmeer - Het smartlappen-
koor Denk aan de Buren en pop-
koor Sonority uit Aalsmeer gaan tij-
dens de Paradiso korendagen ko-
mend weekend, zaterdag 12 en zon-
dag 13 januari, optreden. Geduren-
de de korendagen laten 140 ver-
schillende koren zich zien en ho-
ren. Uit het hele land komen de ko-
ren, bestaande uit amateurzangers 
van alle leeftijden, naar Paradiso om 
te laten horen dat zingen hun pas-
sie is. Divers repertoire wordt ten 
gehore gebracht: van wereldmu-
ziek tot smartlap en van popnum-
mers tot gevoelige ballades. Zater-
dag 12 januari gaan om 15.10 uur de 
spots in de grote zaal van Paradiso 
aan voor popkoor Sonority. Sonori-
ty zingt een vijftal nummers waar-
onder Need You Now van Lady An-

tebellum, Make You Feel My Love 
van Adele en Crazy van Gnarls Bar-
kley. En zondag 13 januari betreedt 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren om 14.50 uur het podium in de 
grote zaal van het poppaleis in Am-
sterdam. Denk aan de Buren be-
staat uit bijna vijftig enthousiaste le-
den. In Paradiso zal het koor onder 
andere prachtige oude smartlappen 
ten gehore brengen, zoals ‘Weesje’ 
en ‘Danseresje’. Denk aan de Buren 
staat onder leiding van Frans Koers 
en wordt muzikaal begeleidt door 
pianist Ally Maarse, accordeonis-
te Louise Prins en accordeonist Cor 
Trommel. Paradiso is te vinden aan 
de Weteringschans 6-8. De entree 
bedraagt zowel zaterdag als zondag 
3 euro per persoon. Voor jeugd tot 
12 jaar is de toegang gratis. 

Aalsmeer - Voor iedereen vanaf 6 
jaar presenteert KCA het jaarlijk-
se familieconcert op zondag 20 ja-
nuari. Een geheimzinnige adverten-
tie in de Gouden Gids: BV De Pia-
nomannen, voor al uw componis-
tenkamers. Eén telefoontje en twee 
mannen staan op de stoep om de-
ze keer de kamer van de compo-
nist Erik Satie in te richten. De be-
woners krijgen niet alleen zijn meu-
bels in huis, maar ook een vreem-
de vogel in een kooi, een lawaaieri-
ge typemachine, een oude foto van 
een zangeres, en? Een avontuurlij-
ke muziekvoorstelling waarin de pi-
anomuziek van de excentrieke Fran-
se componist Erik Satie centraal 

staat. Zijn muziek is soms grappig, 
soms mooi en soms poëtisch. Hij gaf 
vaak vreemde namen aan zijn mu-
ziekstukken, zoals ‘Drie stukken in 
de vorm van een peer’ of ‘De mooie 
excentrieke dame’. 
De toegangsprijs bedraagt 12,50 
euro voor volwassenen en 7,50 eu-
ro voor kinderen, inclusief con-
sumptie. Locatie: De Oude Veiling 
in de Marktstraat 19, telefoon 0297-
368378. Aanvang op zondagmid-
dag 20 januari is 15.30 uur. Kaarten 
zijn in de voor verkoop verkrijgbaar 
bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, de 
Readshop in de Ophelialaan en aan 
de zaal op 20 januari vanaf 15.10 
uur.

Familieconcert KCA op 20 januari
BV De Pianomannen voor 
iedereen vanaf 6 jaar

Poging inbraak
in woningen
Aalsmeer - Tussen 1 en 4 januari is 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning in de Linnaeuslaan. De dieven 
hebben geprobeerd een gat te snij-
den in een ruit. De actie is niet ge-
lukt, de inbrekers zijn niet binnen 
geweest. Op zaterdag 5 januari is 
ook geprobeerd in te breken, nu in 
een woning in de St. Janstraat in Ku-
delstaart. De dieven hadden de lamp 
uit de buitenverlichting gehaald en 
het slot van de achterdeur vernield. 

Ervaring 
Zenmeditatie of Zazen is ontwikkeld 
in China, waarna het werd verfijnd 
in Japan. Inmiddels wordt het al de-
cennia in de Westerse wereld beoe-
fend. Jacky Demmers en Michel de 
Kok hebben, zowel in het buitenland 
als in Nederland, vele jaren ervaring 
opgedaan met Zen. Nog steeds wer-
ken beiden aan hun eigen ontwikke-
ling bij Zencentrum Amsterdam, on-
der leiding van Nico Tydeman. Sa-
men willen zij Aalsmeer kennis laten 
maken met de ‘Westerse’ Zen vari-
ant, zoals door Nico Tydeman wordt 
uitgedragen. Zen-meditatie is een 
kwestie van doen. Je leert stil en in 
een goede houding te zitten op een 
kussen (bankje of stoel). Je krijgt 
technieken aangeboden, die helpen 
bij het mediteren. Je maakt tevens 
kennis met loopmeditatie dat samen 
met de zittende meditatie de basis is 
van zazen. De geschiedenis van het 
zenboeddhisme wordt uitgelegd en 
er is aandacht voor alle vragen. Je 
krijgt een goed idee van wat je wel 
en niet kunt verwachten van Zen. De 
intro-cursus is voor beginners, ge-
interesseerden in Zen, meditatie en 
Boeddhisme. De introductiecursus 
bestaat uit zes donderdagavonden 
van 7 februari tot en met 14 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur en wordt ge-
geven in De Boom Amstelland in de 
Zijdstraat 72a in het Centrum (Naast 
de Hema. Aanbellen bij Raya Yoga). 
Voor aanmelding en/of informatie: 
zazen@zenaalsmeer.nl. Aanstaande 
zaterdag 12 en zondag 13 januari zijn 
er open dagen bij De Boom Amstel-
land in Aalsmeer. Ook deze dagen is 
het mogelijk om meer informatie te 
krijgen over Zenmeditatie en de cur-
sus vanaf februari.
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Koffie en limonade staan klaar
Open huis de Werkschuit
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
12 januari houdt de Werkschuit open 
huis in haar lokalen in ’t Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat 15. 
Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen inwo-
ners kennis komen maken met het 
cursusaanbod. Er is keuze uit de cur-
sussen boetseren, edelsmeden, digi-
tale fotografie, beeldhouwen, schil-
deren en tekenen, vilten en mozaïek 
en kleien en voor de kinderen crea-
tieve vorming en het teken- en schil-
deratelier. Het teken- en schilderate-
lier wordt ook voor volwassenen ge-
organiseerd. Op dinsdag 29 janu-
ari start deze korte cursus van to-
taal zes lessen. Tijdens het open huis 
zijn alle docenten aanwezig en zul-
len zij hun cursussen presenteren. Er 
kunnen deze middag ook werkstuk-
ken van cursisten van het afgelopen 
seizoen bewonderd worden. Kinde-
ren, die zich zaterdag opgeven voor 
een cursus, krijgen een verrassing. 
De Werkschuit start op woensdag-

middag 30 en donderdagmiddag 31 
januari weer met creatieve cursus-
sen voor kinderen van 6 tot en met 
9 jaar. Woensdag vanaf 13.30 uur en 
donderdag start de cursus om 16.00 
uur. De deelnemers leren onder an-
dere hoe ze iets kunnen maken van 
klei of ander materiaal. Voor de jeugd 
van 6 tot en met 11 jaar presenteert 
De Werkschuit tevens het tekenate-
lier. De cursus bestaat uit tien les-
sen en de eerste cursusdagen zijn 
woensdag 30 januari vanaf 15.30 uur 
en zaterdag 2 februari om 10.30 uur. 
Het tekenatelier is bedoeld voor kin-
deren die tekenen en/of schilderen 
heel leuk vinden. Ze leren met diver-
se materialen werken. Voor inlichten 
en aanmeldingen: http:www.gklein.
org/wsa, e-mail margot.tepas@prin-
tex-int.com of telefonisch bij Mari-
on Buckert: 06-11864861 en Margot 
Tepas: 0297-340150. En uiteraard is 
het mogelijk om zaterdag tijdens de 
open dag in te schrijven.

SPIE houdt weer gezellige 
nieuwjaarsreceptie 
Aalsmeer - Het handjes schudden 
(eventueel kussen) en het proberen 
uit te horen wat het thema van de 
Junioren- en de Pramenrace is, kan 
gaan gebeuren op vrijdag 11 janua-
ri van 16.00 tot ongeveer 19.00 uur. 
Stichting Pramenrace In Ere, SPIE, 
houdt zijn nieuwjaarsreceptie in, net 
als vorig jaar, café De Praam in de 
Zijdstraat. Na de verschillende ge-
lukswensen wordt dit jaar niet al-
leen de winnaar van het etentje be-
kend gemaakt en de rode lantaarn 
uitgereikt, maar ook de prijs: ‘Het 
Roer Om’. Door omstandigheden 
(het niet op tijd inleveren van de 
prijs) kon deze prachtige prijs niet 
in september overhandigt worden 
aan ‘De Titanic’. Ook verwacht SPIE 
leden van het team Aaltje Bagger 
op de receptie, zij mogen namelijk 
de Rode Lantaarn meenemen. De 
kanshebbers voor het etentje zijn: 

team Uniek, team Calimero, team 
Turbana, team Buijte Durrup en 
team Legale Beppies. Volgens een 
deskundige jury heeft één van hun 
het mooiste hoofddeksel ingeleverd 
tijdens de afgelopen Pramenrace.

De heren en dame van het SPIE-
bestuur verwachten natuurlijk al-
le deelnemers te mogen begroeten 
om hen de laatste informatie over 
de junior pramenrace en de aanko-
mende 28ste Aalsmeerse Pramen-
race te vertellen. Maar, toeschou-
wers, medewerkers, (potentiële) 
sponsors, fans en bewoners zijn ook 
van harte welkom om te toosten op 
een Praam en Penta waardig 2013. 
Natuurlijk kunnen (nieuwe) deelne-
mers zich reeds inschrijven voor de 
komende races. Doe het snel, op het 
inschrijfgeld geldt nu nog een fikse 
kortingen! 

M iranda’s
omentenm

Woord van het jaar
Aalsmeer - Hadden de mees-
ten voorheen weinig gehoord over 
het volk, afgelopen jaar werden we 
doodgegooid met de Maya-kalen-
der-theorie. En zeg nou zelf, was u 
stiekem niet een klein beetje opge-
lucht toen het 22 december was en 
de wereld nog gewoon doordraai-
de? Ik wel, geef ik eerlijk toe. Toen 
ik wakker werd, voorzichtig knippe-
rend mijn ogen opende en zag dat 
ik in mijn eigen slaapkamer lag zon-
der verwoestende meteorieten rond 
mijn huis, was ik heel eventjes blij 
dat we die paniek ook weer gehad 
hadden. 
Mijn zoon zei een paar dagen er-
voor dat hij het persoonlijk jammer 
zou vinden als de wereld verging, 
want dan zou hij nooit weten wat 
er in de cadeautjes onder de kerst-
boom lag ingepakt. Dat is gelukkig 
allemaal goed gekomen. Toch schij-
nen er echt mensen op de wereld 
te zijn geweest die serieus dach-
ten dat het zou gebeuren. Huis en 
haard verkocht, schuilkelders ge-
bouwd, voorraden gehamsterd, wel-
licht alle spaarcenten opgemaakt en 
die leefden alsof het hun laatste da-
gen waren. Ik ken ze niet hoor, want 
ik vind dat je altíjd moet leven alsof 
het je laatste dag is. Ik doe het wel, 
de dag plukken, sterker nog: ik Car-
pe Diem me suf! 

Goed woord voor 2013: 
Carpediemen! Over jaarwoorden 
gesproken, dat is echt een trend 
van de laatste jaren. Tien jaar gele-
den zijn ze daar mee begonnen en 
het gewonnen woord was toen: Ga-
men. En hadden we in die top tien 
nog het woord kutmarokkaan staan 
(ik heb het niet verzonnen hoor) 
kregen we in 2005 gelukkig de te-
genhanger troetel- of knuffelma-
rokkaan. Ook stond er in dat lijst-

je Tsunami, daar had men daarvoor 
ook weinig van gehoord. Ieder jaar 
worden er dus tien woorden geko-
zen door een jury. In deze column 
zal ik u niet vermoeien met wat er 
de tussenliggende jaren allemaal 
voor bijzondere woorden voorbij zijn 
gekomen, zoek dat maar op op Wi-
kipedia! 

Een paar wil ik u echter niet onthou-
den, zoals daar zijn: twitteren, ge-
doogsteun, tuigdorp, swaffelen, co-
mazuipen, Wiïen, bokitoproof, lok-
homo, ontvrienden, zeilmeisje, kop-
voddentaks, weigerambtenaar en 
weglooppoliticus. Als je het leest 
weet je ook meteen waar het over 
gaat. Inmiddels staat mijn compu-
terscherm vol met rode kringellijn-
tjes alsof ik enorm veel taalfouten 
heb gemaakt. Ik moet het virtuele 
geheugen maar even opfrissen bin-
nenkort. Het zijn tenslotte bestaan-
de woorden. Het gewonnen woord 
van 2012 was overigens Project-
Xfeest. Nu bestaat er nog een an-
dere organisatie die het woord plof-
kip als winnaar aanwees en appen 
werd daar tweede. Appen is een af-
korting van Whappen, wat dan weer 
is afgeleid van Whatt’s appen, niet 
te verwarren met what’s up doc!, 
want dat is slechts een zin die bugs 
Bunny altijd gebruikte. Pffff volgt u 
het allemaal nog? Zullen we dan 
maar meteen een dansje doen op 
de muziek van Gangnamstyle? 

Ach, het is allemaal zooo 2012.. Net 
als roken, de nieuwe slogan van de 
anti rook campagne. Voor mij klopt 
dat. Ik ben volledig gestopt in juli 
vorig jaar. Net voor de zomervakan-
tie. Een afspraakje, lees: flinke wed-
denschap met mijn zoon. En ik heb 
gewonnen. Tenminste ik heb het 
overwonnen en ben trots op me-
zelf. Mijn zoon vindt het geweldig, 
ware het niet dat hij waarschijnlijk 
toch liever zijn bankrekening ge-
spekt had gezien. Jammer joh. Mijn 
gezondheid gaat boven alles. En dat 
wens ik iedereen dit jaar: gezond-
heid (maar vergeet niet te carpedie-
men hè?!).

Door Miranda Gommans

Bijna 2.000 leden!
Nieuwjaarsreceptie OVAK
Aalsmeer - Op dinsdagavond 8 ja-
nuari van 19.00 tot 21.00 uur vond in 
een goed gevulde Burgerzaal van het 
gemeentehuis de Nieuwjaarsreceptie 
van OVAK plaats. In de middaguren 
werden onder leiding van bestuurs-
lid Piet Pannekoek met hulp van 
een aantal dames de voorbereidin-
gen getroffen. Bij binnenkomst werd 
een kop koffie overhandigd en ieder-
een ontving twee consumptiebon-
nen voor later op de avond. De eerste 
drie kwartier werden over en weer 
veel goede wensen uitgesproken en 
werd elkaar bovenal gezondheid toe-
gewenst voor 2013. Rond de klok van 
19.45 uur vroeg voorzitter Iman Mos-
selman het woord. Namens het ge-
hele OVAK bestuur bracht hij de bes-
te wensen voor het nieuwe jaar over. 
Hij noemde gezondheid een groot 
goed. Op het gebied van de gezond-
heidszorg in Nederland worden van-
uit de politiek steeds meer verwor-
venheden en vergoedingen die er tot 
voor kort waren, geschrapt. Allemaal 
onder de noemer dat gezondheids-
zorg betaalbaar moet blijven. “Dit zal 
u allen persoonlijk raken”, zo zei hij, 
“maar het is ook een zorg binnen het 
OVAK bestuur. En die zorg uiten we 
in diverse overleg situaties.” De oude-
renvereniging probeert onder ande-
re door sportieve activiteiten ouderen 
zo mobiel en flexibel mogelijk te hou-
den. Hij riep de aanwezigen ertoe op 
het aanbod weer eens goed te bekij-
ken. Ook attendeerde hij op de vrou-

wen koffieochtenden op de derde 
woensdag van de maand. De OVAK 
viert dit jaar haar 5-jarig bestaan en 
daar zal, in welke vorm dan ook, ex-
tra aandacht aan besteed worden. 
En wie weet kan ook binnekort het 
2.000-ste OVAK lid worden inge-
schreven! Burgemeester Van Eijk, die 
elders in het raadhuis een vergade-
ring had, stapte het tweede deel van 
de avond de Burgerzaal binnen en 
hij sprak de aanwezigen toe. Hij gaf 
aan het bijzonder te vinden dat on-
der de rook van de grote stad er een 
Ouderenbond is die bijna 2.000 leden 
telt. “Dat de cultuur van de dorpsge-
meenschap maakt dat er in Aalsmeer 
en Kudelstaart zoveel zorg voor de 
ouderen en voor elkaar is. Dit is iets 
waar we trots op kunnen zijn.” De 
OVAK kan terugkijken op een gezelli-
ge en geslaagde nieuwjaarsreceptie.
      

Voor particulieren en bedrijven

Verkoop zelfbouwkavels 
Parkmeer van start!
Aalsmeer - Vanaf maandag 7 ja-
nuari is de verkoop gestart van de 
zelfbouwkavels in plangebied Park-
meer. Plangebied Parkmeer bestaat 
uit een woningbouwdeel met ruim-
te voor vier vrijstaande villa’s langs 
de Stommeerkade en een bedrijven-
gedeelte met ruimte voor bedrijven 
op zichtlocatie langs de Noordvork. 
“Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaam bou-
wen en een gunstige ligging vormen 
de voornaamste pijlers voor deze ont-
wikkeling”, aldus Jon van Luling van 
Van Luling Vastgoed. “Op de woning-
bouwkavels van Parkmeer kunnen 
kopers, binnen ruime mogelijkheden, 
hun eigen dan wel door onze archi-
tect hun droomhuis laten ontwerpen.” 
De riante bouwkavels hebben een 
diepte van 50 meter. De breedte van 
de kavels kan variëren al naar gelang 
de wens van de koper. De zelfbouw-
kavels zijn onderdeel van het geva-
rieerde lint langs de Stommeerkade 
(toekomstige 30 km-zone) en hebben 
ruime en zonnig gelegen tuinen. De 
ontsluiting van de kavels vindt plaats 
via het besloten woonerf waar te-
vens ruim voldoende parkeerplaatsen 
voor bezoekers worden gerealiseerd. 
Ter inspiratie voor belangstellenden 
heeft Van Luling Vastgoed een viertal 
schetsontwerpen van diverse villa’s 
laten opstellen. Deze schetsontwer-
pen staan opgenomen in het uitge-
breide kavelpaspoort die belangstel-
lenden kunnen aanvragen via de ver-
nieuwde website of via de makelaars.

Werken op zichtlocatie
Eveneens in plangebied Parkmeer 
wordt de functie ‘werken’ gereali-
seerd; hier komen kavels voor re-
presentatieve bedrijven, van groot 
tot klein, op zichtlocatie langs de 
Noordvork. De Noordvork is de nieu-
we ontsluitingsweg die het cen-
trum van Aalsmeer met de woonwijk 
Nieuw-Oosteinde, het bedrijventer-

rein Greenpark en de nieuwe N201 
zal verbinden. De kavels zijn ruim van 
opzet en dat geldt ook voor de moge-
lijkheden die ondernemers krijgen om 
verder te bouwen aan hun onderne-
ming op een kwalitatief hoogstaand 
‘bedrijvenpark’ met dito uitstraling. 
Op Parkmeer onderneemt men straks 
tussen groen en water, in het gezel-
schap van ondernemingen die ont-
zettend ambitieus zijn. In totaal is 
ruim 10.000 vierkante meter uitgeef-
baar, waarvoor zich nu al enkele on-
dernemers hebben gemeld. De ka-
vels zijn uitstekend bereikbaar via de 
toegangsweg vanaf de Stommeerka-
de. Parkmeer voorziet in een snelle en 
eenvoudige ontsluiting op zowel de 
Aalsmeerderweg, de Noordvork, de 
huidige en nieuwe N201 evenals de 
snelweg A4. Bovendien op korte af-
stand van de Luchthaven Schiphol. 
Voor ondernemers die veel reizen een 
belangrijk pluspunt met de vertrekhal 
op nog geen tien autominuten.

Schetsontwerp
Voor belangstellenden kan Van Lu-
ling Vastgoed doorgaans snel en ge-
heel vrijblijvend een eerste schets-
ontwerp op maat realiseren. “Snel 
schakelen met korte lijnen, dat is on-
ze kracht en hoe wij werken en dat is 
waar de klant om vraagt vandaag de 
dag”, besluit Van Luling. Het project is 
ontwikkeld door Van Luling Vastgoed 
in opdracht van Parkmeer B.V. Park-
meer is een gebied dat in gebruik was 
als tuinbouwgrond en deels was be-
bouwd met kassen en een (bedrijfs)
woning van de Gebr. Van Leeuwen. 
Belangstellenden voor project Park-
meer kunnen contact opnemen met 
EKZ | Makelaars, Eveleens Makelaars 
O.Z. of Schipholland Makelaars. Op 
de website www.parkmeer.nl staan 
alle contactgegevens. Direct contact 
opnemen met Van Luling Vastgoed 
kan uiteraard ook altijd. 

Open dagen Boom Amstelland
Werken aan gezondheid 
en persoonlijke groei
Aalsmeer - Heeft u ook zo’n zin 
in een goed begin van het nieu-
we jaar? Een jaar waarin u werkt 
aan alle aspecten van uw welzijn? 
Kom dan aanstaande zaterdag 
12 en zondag 13 januari naar De 
Boom Amstelland! De Boom opent 
dit weekend haar deuren en u kunt 
kennismaken met een divers aan-
bod op het gebied van natuurlijke 
gezondheid, persoonlijke groei en 
spiritualiteit. De enthousiaste me-
dewerkers hebben allen als wens 
mensen te ondersteunen gezond en 
effectief in het leven te (blijven) met 
een goede balans tussen lichaam 
en geest of u te helpen met uw per-

soonlijke ontwikkeling. Kom een 
kijkje nemen in het cursuscentrum, 
en doe op zaterdag of zondag mee 
aan gratis workshops of lezingen en 
krijg alle informatie die u zoekt. De 
Boom Amstelland is vorig jaar van 
start gegaan met een kernteam van 
acht professionals. De meeste do-
centen en behandelaars komen uit 
de omgeving en zijn waarschijnlijk 
bij velen al bekend vanuit hun eigen 
praktijk. Het team bestaat uit Kitty 
Opdam (Reconnection en Massa-
ges), Francien Goudsbloem (Inte-
grale Yoga en Mindful Coachen), 
Louise Nicolaï (Mesologie), Anne-
lies Verhoeff (Voetreflexologie en 

Massages), Debby Albers (Verlies-
begeleiding), Martijn Eskinasi (Pra-
nic Healing en meditaties) en na-
tuurlijk initiatiefnemers Hedwigh 
Verbruggen-Letty (Hedwigh Trai-
ning, Coaching & Optredens) en 
Tom Verlaan (Raja Yoga Aalsmeer). 
Tijdens de open dag kunt u met een 
deel van het aanbod kennis maken 
in gratis workshops in bijvoorbeeld 
de oudste klassieke vorm van yoga; 
Raja Yoga. Energetische behande-
lingen van onder andere gezond-
heidsklachten met Pranic Healing 
en de Reconnection. Of volg een 
heerlijke ontspannende Meditatie 
& Mindfulnessles. Zoekt u prakti-
sche informatie over goede voeding 
en natuurlijke gezondheid? Volg 
dan de workshop voeding vanuit de 
Mesologie. Ook zijn er boeiende le-
zingen over een diepgaand thema, 
namelijk: het leven en de dood. Ook 
voor volwassenen en kinderen die 

interesse hebben in andere vormen 
van yoga (Hatha, Midlife, Chakra), 
een cursus persoonlijke groei, voe-
treflexologie, holistische massage, 
familieopstellingen, Reiki, klank-
healing-concerten, lezingen, the-
ma-avonden, etc. staan de koffie en 
thee klaar! 
Op de open dag liggen informa-
tiebrochures klaar en kunt u ken-
nis maken met de docenten en be-
handelaars van De Boom Amstel-
land. De open dag is vrij toegan-
kelijk, vooraf aanmelden is niet no-
dig. Zie deboomamstelland.nl voor 
de agenda en meer informatie. U 
kunt ook mailen: info@deboom-
amstelland of bellen: 06-54760958 
(Hedwigh) of 06- 27268885 (Tom). 
De open dagen bij De Boom Am-
stelland in de Zijdstraat 72a (boven 
de Hema, ingang aan de zijkant) 
zijn zowel zaterdag als zondag van 
9.00 tot 17.00 uur.

‘De Verdieping’ steunt culturele leven

Benefietconcert in Oude 
Veiling uitverkocht
Aalsmeer - Het benefietconcert van 
muzikant Ernst Jansz aanstaande 
zondag 13 januari in De Oude Veiling 
is uitverkocht. Sterker nog, drie weken 
nadat de eerste uitnodigingen waren 
rondgestuurd, was het al zover. Dat 
betekent dat Jansz deze middag voor 
ruim honderd gasten gaat optreden 
met ‘Dromen van Johanna’. Samen 
met Guus Paat en Richard Wallenburg 
brengt hij in dit programma vertaald 
werk van icoon Bob Dylan. Een meer-
derheid van de bezoekers maakt ge-
bruik van een arrangement inclusief 
diner, een kleine vijftig man komt voor 
de muziek. De gehele opbrengst van 
het door Pieter Groenveld en Leo van 

Erp georganiseerde benefietconcert 
gaat naar stichting De Verdieping. 
Volgens Groenveld was Jansz, die De 
Oude Veiling kent door diverse optre-
dens met CCC Inc, enthousiast over 
de actie en wilde hij graag belange-
loos meewerken. De culturele stich-
ting gebruikt het geld om in de bo-
venzalen van De Oude Veiling (semi)
culturele activiteiten te kunnen laten 
plaatsvinden. Het is de eerste fond-
senwervingsactie van de onlangs ge-
starte stichting. Op 5 maart is het vol-
gende benefietconcert. Voor meer in-
formatie over de stichting kan een e-
mail gestuurd worden naar benefiet-
deverdieping@gmail.com. 

Lions: Salon de Musique
Aalsmeer - Celliste Doris Hoch-
scheid en pianist Frans van Ruth 
zullen op zaterdag 26 januari een 
bijzonder optreden verzorgen dat in 
het teken zal staan van Nederland-
se muziek voor cello en piano uit 
de eerste helft van de 20ste eeuw. 
De Lionsclub Aalsmeer organiseert 
deze Salon de Musique in samen-
werking met KCA. De opbrengst zal 
gaan naar het onlangs opgerich-
te Jeugdcultuurfonds Aalsmeer om 
kinderen die het thuis niet breed 
hebben toch muziekles te kunnen 
bieden. Het zal op 26 januari beslist 
geen traditioneel concert worden 
maar veel meer een informele mu-
zikale ontmoeting. Doris en Frans 
zullen sonates spelen van Ignaz Li-
lien (jaren twintig, wild en uitbundig, 
maar ook jazzy en intiem) en Leon 
Orthel (jaren vijftig, melodieus en 
impressionistisch). Daarnaast zullen 
zij in deze Salon de Musique ook 
enkele echte salonstukjes ten ge-
hore brengen. Zij zijn allebei gedre-
ven musici en dat komt onder an-

dere tot uiting in de manier waarop 
zij met een toefje humor en ook een 
serieuze ondertoon leuke verha-
len weten te vertellen rond hun mu-
ziek. Om er daadwerkelijk een ech-
te Salon de Musique van te maken 
zal deze plaats vinden op een speci-
ale locatie, namelijk in de salon van 
een van de leden van de Lions Club, 
thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor 
ongeveer 40 personen. Het belooft 
een unieke belevenis te worden - in 
een intieme en bijzondere sfeer - die 
muziekliefhebbers niet zullen willen 
missen. Het programma ziet er als 
volgt uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 
uur start programma, eindtijd rond 
18.00 uur. De kosten zijn 40 euro per 
persoon inclusief koffie. thee, hap-
jes en drankjes. Toegangskaarten 
zijn te verkrijgen via Arie Kempkes: 
tel. 06 47452143 of a.kempkes@in-
ter.nl.net. Let op, het aantal toe-
gangskaarten is beperkt, dus aar-
zel niet om snel contact op te ne-
men als u verzekerd wilt zijn van een 
plaats.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
13 januari weer haar bekende en 
gezellige vogelbeurs. Een keur aan 
vogels worden te koop aangeboden. 
Er zijn betrouwbare handelaren uit-
genodigd met onder andere kana-
ries, grasparkieten, agaporniden, di-
verse soorten tropische vogels en 
vele soorten groten parkieten. Ook 
leden bieden hun eigen gekweekte 
vogels te koop aan. Niet leden wordt 
eveneens de mogelijkheid gegeven 
om hun vogels te verkopen. En er is 

een firma met diverse vogelzaden 
en allerlei accessoires. En wie pro-
blemen heeft met zijn of haar vogels 
of wil starten met het houden van 
vogels zijn er altijd leden aanwezig 
die willen helpen. De beurs wordt 
zondag gehouden in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur. 
De toegang bedraagt 50 eurocent. 
Kinderen tot twaalf jaar met bege-
leiding mogen gratis naar binnen. 
Voor verdere informatie: www.de-
rijsenvogel.nl.

Contrapunt en 
De Jantjes
Aalsmeer - Vrijdag 11 januari is in 
het Crown Theater de toneelvoorstel-
ling Contrapunt, naar het gelijknami-
ge boek van Anna Enquist, te zien. 
Op het toneel is Janke de moeder die 
zich verbeten vastklampt aan de 32 
variaties van Goldberg om niet te ver-
drinken in haar verdriet. Loek Peters 
speelt Bach, compleet in historisch 
kostuum en krullenpruik. Aanvang 

20.00 uur. En ‘De Jantjes’ zijn terug 
op de planken en komen naar het 
Aalsmeerse theater op dinsdag 15 en 
woensdag 16 januari. In deze versie 
zijn onder anderen Willeke Alberti in 
de rol van Na Druppel, Winston Post 
als Mooie Leendert, Rosalie de Jong 
en Lucie de Lange te zien. Het wordt 
een eigentijdse versie van het origi-
neel, met als extraatje bekende oer-
Hollandse liedjes die nog nooit eer-
der in ‘De Jantjes’ gebruikt zijn. De 
musical is zowel dinsdag als woens-
dag vanaf 20.00 uur te zien en te ho-
ren in het Crown Theater. 

Wmo vergadert
Aalsmeer - Woensdag 16 ja-
nuari vergadert de Wmo-raad 
vanaf 15.30 uur in kamer 011 
van het gemeentehuis. De ver-
gadering is vrij toegankelijk. In 
verband met de beveiliging van 
het gemeentehuis is het prak-
tisch wanneer bezoekers zich 
even aanmelden. Dit kan bij 
Berend Vollmuller via 360963. 
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Zorg voor goede fietsverlichting!
Ook vandaag reed ik, als altijd, naar 
mijn werk in Aalsmeer. In de och-
tend is het nog behoorlijk donker. 
Als je van Mijdrecht naar Aalsmeer 
rijdt, zie je behoorlijk wat onverlichte 
voertuigen. De auto’s hebben regel-
matig kapotte verlichting, maar die 
zijn niet zo kwetsbaar als fietsers. 
Tot mijn stomme verbazing kom ik 
heel vaak donker geklede kinde-
ren tegen, die ook nog zonder ver-
lichting fietsen. In de Lakenbleker-
straat, op het industrieterrein nabij 
de Gamma, rijdt een jochie van rond 
de 13 jaar, bijna niet te zien. 

Het is een drukke route, met ook 
veel vrachtwagens! Ik hoop dat een 
ieder toch even gaat nadenken en 
niet wacht op de bekeuring of het 
telefoontje dat er een ongeluk is 
gebeurd met zijn of haar kind als 
slachtoffer. Koop even een lamp-
je, je krijgt spijt als je straks te laat 
bent. 
Zorg voor de veiligheid van uw kind, 
nu kan het nog!

Angelique van Elteren
Stadhouderlaan 7
Mijdrecht

ingezonden

“Hecht, sterk en trots”

Echtpaar Van de Coolwijk 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Maandag 7 januari was 
het groot feest voor Johan en Loe-
kie van de Coolwijk–Bouwman. Het 
gelukkige stel mocht die dag vie-
ren dat ze elkaar zestig jaar ge-
leden het ja-woord gaven. En dat 
het feest was, kon je bij hun wo-
ning in de Hugo de Vriesstraat dui-
delijk zien. De voortuin was vrolijk 
versierd met gekleurde papieren 
bloemen en er was een heuse ere-
boog waarop heel groot ‘60 jaar ge-
trouwd’ stond. “Een verrassing van 
de kinderen”, vertelt mevrouw Van 
de Coolwijk trots. Ook binnen kon je 

goed merken dat er een bijzonde-
re gelegenheid gevierd werd, want 
het stond vol met bloemen en kaar-
ten. Met als blikvanger de zestig ro-
de rozen die de bruidegom aan zijn 
vrouw had gegeven. Het feest met 
familie en vrienden was het week-
end ervoor al uitgebreid gevierd in 
het huis van een dochter op de Ma-
chineweg en met het gezin had-
den ze een gezellig etentje gehad. 
Op de trouwdag zelf bleef het ook 
feest, want toen kwam burgemees-
ter Theo van Eijk het echtpaar per-
soonlijk feliciteren. Hij overhandig-

de namens het gemeentebestuur 
een mooi boeket bloemen. Ze had-
den ook al een gelukwens ontvan-
gen van Hare Majesteit de Koningin 
en de commissaris van de Koningin. 
Maar tot grote verrassing van het 
diamanten bruidspaar bracht hij als 
cadeau de officiële trouwakte inge-
lijst mee met daarop ook de handte-
keningen van de ouders en de ge-
tuigen. “Een bewijs van goed ge-
drag”, volgens de burgemeester. Ten 
overstaan van de volle kamer met 
visite las hij de trouwakte voor. 
De toen 24-jarige Johan van de 
Coolwijk uit Kudelstaart, metselaar 
van beroep, nam in het gemeente-
huis van Ouder Amstel tot zijn wetti-
ge echtgenote de 20-jarige Ludwina 
Bouwman. Zij was toen werkzaam 
als naaister in een atelier in Am-
sterdam, waar ze tot de geboorte 
van haar eerste kind heeft gewerkt. 
Op de vraag “hoe kwam je aan die 
jonge blom uit Ouder Amstel?”, ant-
woordde Johan van de Coolwijk blij 
dat hij haar had ontmoet tijdens een 
avondje uit in Amstelveen, waar ze 
vaak naar de film gingen. Toen bleek 
dat zijn vriendin onverwachts zwan-
ger werd, moesten ze het met be-
vende knieën aan haar ouders gaan 
melden. “Gelukkig reageerden ze 
meteen positief en diezelfde avond 
ging mijn schoonvader al een ka-
mertje timmeren”, vertelt de brui-
degom. “We hebben drie jaar inge-
woond bij mijn schoonouders.” Tij-

delijk konden de jonge ouders in 
een huis wonen aan de Uiterweg 
dat eigenlijk gesloopt zou moeten 
worden. “De woonkamer stond re-
gelmatig vol met water en er werd 
zelfs een bord op het huis gehan-
gen waarop stond dat het pand on-
bewoonbaar verklaard was”, vol-
gens mevrouw van de Coolwijk. “Ik 
ben toen heel vaak bij het gemeen-
tehuis gaan vragen of ze een andere 
woning voor ons hadden en geluk-
kig werden toen de huizen aan de 
Hugo de Vriesstraat gebouwd, waar 
we terecht konden. Hier wonen wij 
met zeer veel plezier alweer 54 jaar.” 
Het gelukkige paar laat trots een 
grote foto zien van het hele gezin, 
die ze als cadeau hebben ontvan-
gen. Daarop staan de vijf kinde-
ren, waarvan vier dochters en één 
zoon met hun partners en de ne-
gen kleinkinderen. Een hecht ge-
zin waarop beide ouders zeer trots 
zijn en zich gelukkig prijzen dat 
ze zo dichtbij wonen om af en toe 
een handje te helpen. Johan van de 
Coolwijk is altijd een drukbezet man 
geweest. Door zijn metselbedrijf, het 
trainen van en wedstrijden rijden 
met paarden, het kweken van vo-
gels (eenden en later uilen) en zijn 
tuin met groenten was hij vaak weg. 
“Als ik zwanger was, dan grapte de 
buurman ‘Johan is zeker weer een 
keer thuis geweest?”, zegt de bruid 
lachend. Het werd een gezellig sa-
menzijn waarbij veel herinneringen 
werden opgehaald, waarbij soms 
ook wat emoties vrij kwamen. Ze-
ker toen het even over de vrijwillige 
diensttijd in Indië ging. “Maar ik ben 
wel de enige in de familie met een 
Koninklijke onderscheiding”, vertelt 
hij trots. Maar nog trotser is hij op 
zijn vrouw Loekie en het geluk spat 
van dit gelukkige diamanten bruids-
paar af. 

Door Ilse Zethof

Burgemeesters stellen callcenter 
open voor inwoners Aalsmeer

Aalsmeer - Met het aannemen van 
het eerste Aalsmeerse telefoon-
tje stelden de burgemeesters van 
Aalsmeer (Van Eijk) en Amstelveen 
(Van Zanen) maandag 7 januari het 
Amstelveense callcenter open voor 
Aalsmeerse inwoners. 

Een zoveelste concrete stap in de 
ambtelijke samenwerking waarbij 
de medewerkers van Amstelveen 
ook inzetbaar zijn voor de gemeen-
te Aalsmeer. 

Eén van de te bereiken doelen van 
de gemeentelijke samenwerking 
tussen Amstelveen en Aalsmeer was 
een verbeterde dienstverlening voor 
Aalsmeerse inwoners. Burgemees-

ter Jan van Zanen van Amstelveen: 
“Met een sterke groep van professi-
onele medewerkers stond ons call-
center jaarlijks al 155.000 bellers te 
woord. Dat aantal gaat oplopen nu 
ook Aalsmeer is aangehaakt. Alle 
eerste klantcontacten worden hier 
afgehandeld.” De Aalsmeerse bur-
gervader Theo van Eijk is zeer te 
spreken over de nieuwste stap. “Zo 
bereiken we uniformiteit en goede 
bereikbaarheid. Dat is 

Eerste afhandeling
Het callcenter handelt alle eerste 
telefonische contacten af, plant af-
spraken in en beantwoordt zo mo-
gelijk de eerste vragen voor de vak-
afdelingen. 

Ook meldingen vanuit de wijken 
worden als eerste afgevangen door 
de medewerkers van het callcenter. 
Ook de afhandeling van aan de ge-
meente gerichte e-mail is een van 
de taken van het callcenter. 

Instemming college nieuwe 
structuur voor peuteropvang
Aalsmeer - Het college heeft op 18 
december ingestemd met een nieu-
we (financiering)-structuur voor de 
peuteropvang en met de inkoop van 
het product Opstap(je) bij Partou en 
Solidoe gedurende het eerste half 
jaar van 2013. Wethouder Rik Rolle-
man: “Het vroegtijdig signaleren en 
tegengaan van achterstanden is één 
van de belangrijkste pijlers van het 
nieuwe jeugd- en gezinsbeleid. On-
derdeel van dit beleid is een goede 
en voor iedereen toegankelijke voor-
ziening, die kinderen voorbereid op 
de basisschool. Deze bestaat al in de 
vorm van kinderopvang en peuterop-
vang. Het college heeft nu besloten 
tot een andere (financiering)-struc-
tuur van die laatste. Op deze manier 
wordt de opvang meer toekomst-
bestendig.” Concreet betekent dit 
dat de peuteropvang vanaf 1 janua-
ri 2013 niet meer gefinancierd wordt 
met een vast bedrag per groep, maar 
door inkoop van specifieke plaatsen 
voor kinderen die een achterstand 
hebben of daar een verhoogd risi-
co op hebben, de zogenoemde Voor- 
en Vroegschoolse Educatie-plaatsen 
(VVE), en plaatsen voor kinderen die 
geen VVE-indicatie hebben, maar 
ook niet naar de kinderopvang toe 

kunnen (doordat hun ouders geen 
kinderopvangtoeslag krijgen). 

Naar draagkracht meebetalen
Ouders gaan vanaf 2013 naar draag-
kracht mee betalen. Er is een ouder-
bijdragetabel vastgesteld, die door 
alle aanbieders van peuteropvang in 
Aalsmeer wordt gebruikt. Deze tabel 
heeft 9 schalen. Om het betaalbaar 
te houden, kennen de hogere scha-
len een hogere ouderbijdrage dan 
nu het geval is. Om de kinderen met 
een (risico op) achterstand te hel-
pen krijgen zij een derde, gratis dag-
deel, voor dezelfde ouderbijdrage. 
Kinderen met een VVE-indicatie die 
op een kinderdagverblijf zitten, krij-
gen met ingang van 2013 ook extra 
ondersteuning. Voor hen wordt een 
VVE-tutor ingezet, die de kinderen 
zelf en de leidsters van het betref-
fende kinderdagverblijf helpen met 
het wegwerken van de achterstand. 
Partou en Solidoe blijven de uitvoer-
ders van de peuteropvang. Zij heb-
ben hun bestaande klanten al schrif-
telijk geïnformeerd over de wijzigin-
gen. Binnenkort zal via de gemeen-
te een folder worden uitgegeven met 
daarin alle informatie over de voor-
schoolse voorzieningen.

Felicitatie voor Nieuwe Meerbode 
van een oud-medewerkster 
De oproep van de Nieuwe Meer-
bode om oude artikelen of herin-
neringen door te geven aan de re-
dactie is goed gelezen. Zelfs over 
de grenzen van Aalsmeer, zo blijkt 
uit de post van Tini Cuiper-Piet uit 
het plaatsje Doorn:

“Wellicht aardig om te weten is dat 
Ankie v/d Wiel en ik de eerste meis-
jes waren die in de drukkerij kwa-
men werken. In 1949 stond in de 
Nieuwe Meerbode een adverten-
tie: ‘Twee meisjes gevraagd voor de 
woensdag en donderdag voor lich-
te werkzaamheden in de drukke-
rij’. Op kantoor werkte al een secre-
taresse, Gre Bax, maar in de druk-
kerij zelf was een meisje nieuw. Ik 
solliciteerde en werd aangeno-
men. Mijnheer Wesselius, de di-
recteur, was erg aardig en betaalde 
goed. Het werk bestond uit het vou-
wen en voorzien van adresbanden 

van een boerenkrant, die wekelijks 
verstuurd werd door heel Nedere-
land. Ankie en ik zaten aan een lan-
ge tafel in het smalle gedeelte van 
de drukkerij achter de zetmachines. 
Die maakten vaak zoveel lawaai, dat 
een normaal gesprek niet mogelijk 
was. Ik heb daar, denk ik, 1,5 jaar 
gewerkt en ik had het er reuze naar 
mijn zin. Namen van alle collega’s, 
het waren denk ik acht man, weet ik 
niet meer, maar wel kan ik hun ge-
zichten voor mij halen en ook her-
inner ik mij hun eigenaardigheden. 
Mijnheer Stork, onze directe chef, 
was behoorlijk streng! De ‘mannen’ 
kwamen, als ze even niets te doen 
hadden, bij ons een praatje maken. 
De sfeer in de drukkerij was goed! 
Inmiddels wonen wij al 32 jaar niet 
meer in Aalsmeer, maar als wij daar 
bij vrienden of familie op bezoe-
ken komen, is de vaste vraag: ‘Heb 
je nog een Nieuwe Meerbode?’ Ik 

Staande van links naar rechts: 
Prook, Pannekoek, Matthijs Piet, 
Gilles de Keijzer, Jan Schaap, Gré 
Bax, Jan Goulooze, Arie Nieuw-
koop, K. Stork, Maarten Eveleens, 
Tini Piet, Jan Kaars, Ank van de 
Wiel en Frits van Ackooij.

voor de overlijdensberichten en 
mijn man voor de sport. 
Een felicitatie voor het 125 jarig be-
staan is zeker op zijn plaats. Profi-
ciat!”

Inmiddels heeft de directie nage-
noeg alle namen van de mede-
werkers van de drukkerij weten te 
achterhalen. Zie het onderschrift 
bij de foto uit 1949, Tini (Cuiper) 
Piet maakt deel uit van deze groep. 

In cultureel café Bacchus op 19 januari

Beatrice v/d Poel brengt 
muzikale cabaretavond
Aalsmeer - KCA organiseert een 
muzikale cabaretavond op zater-
dag 19 januari in cultureel café Bac-
chus met Beatrice van der Poel. ‘Ein-
deloos’ heeft haar programma. Een 
warme gloedvolle stem met een 
rauw randje. Teksten die diep gaan, 
oprecht zijn en woorden die nagal-
men. Beatrice van der Poel heeft 
blues, soul, poëzie en het lef om in 
het Nederlands haar ziel en zalig-
heid op tafel te leggen. ‘Eindeloos’ 
is het vierde theaterprogramma 
waarin Beatrice met haar soulvol-
le band haar nieuwste album pre-
senteert. Naast eigen werk zingt ze 

haar Nederlandse herhalingen van 
onder andere Jimi Hendrix, Allen 
Toussaint, Etta James en Nick Ca-
ve. Beatrice: “Muziek is eindeloos, 
zij kent geen grenzen.” Beatrice van 
der Poel wordt op zaterdag 19 janu-
ari in Bacchus muzikaal begeleidt 
worden door Tim Eijmaal op gitaar, 
Daniël van Dalen op percussie en 
Thijs Vermeulen op basgitaar. Adres 
is Gerberastraat 5. De cabaretavond 
begint om 21.00 uur, de zaal is open 
vanaf 20.30 uur. Kaarten à 10 eu-
ro zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch na 
18.00 uur via 0297-342657.

Feestjes bij De Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit houdt 
aanstaande zaterdag 12 januari open 
huis. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn geïn-
teresseerden welkom in ’t Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat 15. De 
stichting biedt creatieve cursussen 
voor volwassenen en kinderen. En 
bij de Werkschuit is het mogelijk een 
creatief kinderpartijtje te houden. De 
jarigen mogen zelf kiezen met welk 
materiaal ze willen gaan werken, bij-

voorbeeld een beeldje van klei ma-
ken, figuurzagen, schilderen op doek, 
een spiegel versieren met mozaïek 
en voor de jongens: solderen. De ver-
jaardagspartijtjes duren ongeveer 
120 minuten en kosten 12 euro per 
persoon. Voor inlichtingen: http:www.
gklein.org/wsa, mail naar margot.te-
pas@printex-int.com of bel Mari-
on Buckert: 06-11864861 of Margot 
Tepas: 0297-340150.
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Zaterdag 12 januari
IJmuiden 4 - Aalsmeer 5 14.30 u 
Kon.HFC Vet.3 - Aalsm./RKAV Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Roda’23 VR.1 14.30 u

RKAV
Kon.HFC Vet.3 - Aalsm./RKAVVet.1 14.30 u

Meisjes
Quick 1890 MA.1 - RKAV MA.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
HBC A5 - J.A.United A2 13.00 u 
J.A.United B2 – Amstelveen B1 12.00 u
DEM C4 - J.A.United C1 15.30 u
DIOS C2 - J.A.United C2 13.00 u
J.A.United C3 – Alliance’22 C3 14.30 u
J.A.United C4 – Hillegom C6 12.30 u
AMVJ C1 - J.A.United C5 10.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Ouderkerk D1 11.30 u
KDO D1 - J.A.United D2 12.30 u
J.A.United D3 – Weesp D3 11.15 u
SDZ D5 - J.A.United D4 10.45 u
J.A.United D5 – HBC D5 10.00 u
J.A.United D6 – DIOS D6 11.15 u
Zeeburgia E5 - J.A.United E1 11.00 u
J.A.United E2 – Buitenveldert E4 9.30 u
J.A.United E3 – AJAX E3 11.00 u
Legm.vogels E5 - J.A.United E4 11.00 u
Ouderkerk E4 - J.A.United E5 11.15 u
VVC E7 - J.A.United  E6 9.00 u
J.A.United E7 – Legm.vogels E7 11.00 u
J.A.United E8 – Legm.vogels E8 9.30 u
Argon E5 - J.A.United E9 8.45 u
J.A.United E10 – Legm.vogels E13  9.30 u
J.A.United E11 – UNO E9 9.30 u
Sp.Martinus E8 - J.A.United E 12 11.30 u
J.A.United F1 – Weesp F1 9.00 u
J.A.United F3 – Amstelveen F2 9.00 u
RKDES F2 - J.A.United F4 9.30 u
De Meer F2 - J.A.United F5 10.30 u
J.A.United F6G – DCG F6 9.00 u
TABA F6 - J.A.United F7G 9.00 u
J.A.United F8 – Muiden F2 9.00 u
Buitenveldert F9 - J.A.United F9 12.00 u
Roda’23 F15 - J.A.United F10 11.00 u 

Meisjes
J.A.United MB.1 – DEM MB.1 14.30 u
J.A.United MB.2 – ADO’20 MB.2 12.30 u
Nw Sloten MC.1 - J.A.United MC.1 12.00 u
J.A.United MD.1 – SCW MD.1 11.00 u
VVC ME.1 - J.A.United ME.1 9.00 u

RKDES
Pupillen
IJburg AFC D1 – RKDES D1 15.15 u
RKDES D2 – NFC D2 9.30 u
DSOV D3 - RKDES D3 12.15 u
Kon.HFC E4 - RKDES E1 11.15 u
RKDES E2 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E3 – SCW E2 11.00 u
Ouderkerk E7 - RKDES E4 12.30 u

RKDES E5 – Ouderkerk E8 9.30 u
RKDES E6 – Hoofddorp E13 11.00 u
Overbos E14 - RKDES E7 11.45 u
RKDES F1 – De Meer F1 11.00 u
RKDES F2 – J.A.United F4 9.30 u
RKDES F3 – Batavia’90 F3 11.00 u
Weesp F6 - RKDES F4 10.00 u
Roda’23 F13 - RKDES F5 11.00 u
RKDES F6 – Badhoevedorp F4 9.30 u
RKDES F7 – DWS F4 9.30 u

Vrouwen
AMVJ VR.1 - RKDES VR.2 12.30 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.1 11.00 u
Roda’23 MD.1 - RKDES MD.1 11.00 u
DIOS ME.2 - RKDES ME.1 8.30 u

SCW
Argon 4 - SCW 2 14.30 u
SCW 3 – Nieuw Sloten 2 12.00 u
Zuidoost United Vet.1 - SCW Vet.1 15.00 u
Legm.vogels Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW B1 – Amstelveen B2 10.00 u
Alliance’22 C2 - SCW C1 13.30 u

Pupillen
Zandvoort D1 - SCW D1 9.00 u
SCW D2 – UNO D4 8.45 u
DEM E3 - SCW E1 11.00 u
RKDES E3 - SCW E2 11.00 u
SCW E3 – Alliance’22 E9 8.45 u
SCW F1 – Almere F6 8.45 u
SCW F2 – Almere F7 8.45 u
UNO F5 - SCW F3 9.00 u
De Meteoor F5 - SCW F4 10.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Sp.Martinus VR.1 13.00 u

Meisjes
Nieuw Sloten MB.1 - SCW MB.1 12.00 u
J.A.United MD.1 - SCW MD.1 11.00 u

Zondag 13 januari
RKAV
RKAV 1 – DSOV1 (Vr) 14.00 u
RKAV 2 – DSOV 2 (Vr) 11.30 u
Abcoude 5 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 5 – Sp.Martinus 4 14.00 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – FIT VR.1 11.30 u

RKDES
RKDES 2 – Ouderkerk 1 (Vr) 12.00 u
AFC 6 - RKDES 4 11.45 u
RKDES 6 – Nautilus 6 14.00 u
RKDES 7 – Hillegom 11 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Sporting Almere A1 12.00 u
RKDES B1 – Pancratius B1 14.00 u
RKDES B2 – AFC B5 12.00 u
SDZ 4 - RKDES C2 10.15 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Schaatsen STG VZOD

14-Jarige Imke jongste 
clubkampioene ooit 
Aalsmeer - Al vroeg in het winter-
seizoen werden de clubkampioen-
schappen van STG VZOD gehou-
den op de ijsbaan in Haarlem. Op 
zaterdag 5 januari behaalden Im-
ke Brommer en Jordy Buskermolen 
het clubkampioenschap 2012-2013. 
Onder luide aanmoedigingen van 
ouders, opa’s en oma’s werd ge-
start met een 100 en een 300 me-
ter voor de jongste jeugd. De over-
winning bij de meisjes Pupillen E en 
F ging naar Fleur Snoek en bij de 
jongens stond het talent Sijmen Eg-
berts op het hoogste podiumplaats 
met een zeer snelle tijd van 34.63 op 
de 300 meter. Broer Mees Egberts 
was de snelste bij de jongens Pupil-
len C en D terwijl Nienke van Dok 
de eerste plaats opeiste bij de meis-
jes Pupillen C en D. Ook de Pupillen 
A en B reden een 300 en 500 me-
ter, waarbij de overwinning binnen 
de familie de Jong viel. Madelief de 
Jong zegevierde bij de meisjes, ter-
wijl broertje Jesper bij de jongens 
de snelste tijden neerzette. Niet al-
leen de winnaars reden prima tij-
den; in totaal worden bij de jeugd-
leden maar liefst 39 persoonlijke re-
cords gereden. Vanaf de Junioren 
C werd een 500 en 1500 meter ge-
reden. Bij de meisjes ging de zege 
naar Imke Brommer met zeer scher-
pe tijden van 45.43 op de 500 en 
2.26.71 op de 1500 meter. Hiermee 
werd zij clubkampioene bij de da-
mes. Met haar 14 jaar is zij de jong-
ste clubkampioene in de geschie-
denis van de Kudelstaartse schaats-
trainingsgroep. Bij de jongens blijkt 
Jerry Schuurman een klasse apart; 
hij won in zijn categorie beide af-
standen. Lotte Spaargaren reed een 
zeer sterk kampioenschap bij de 
dames Junioren B. Met haar snel-
le tijden was zij over all als twee-
de geëindigd bij de dames. Wiel-
renner Niels Ruijter, dit jaar voor het 
eerst deel uitmakend van de Inten-
sieve Trainingsgroep onder leiding 
van Jos van Lith, legde beslag op de 
eerste plaats met een ruime voor-
sprong op zijn concurrenten. Bij de 
dames Junioren A en Neo-Senio-
ren legden de zussen Maud en Pien 
Berk beslag op de eerste plaatsen. 

Toppers van de dag  waren Jordy 
Buskermolen en Kick Spaargaren. 
Met een tijd van 42.03 op de 500 en 
2.06.94 op de 1500 meter behaal-
de Jordy de eerste plaats bij de he-
ren Neo-Senioren en werd daarmee 
ook de clubkampioen bij de heren. 
Na een spannende strijd met Jan 
Willem Hansen wist Kick Spaarga-
ren er in deze categorie nog net met 
de tweede plaats vandoor te gaan. 
Snelle tijden werden gereden door 
Paul Heemskerk bij de Heren Senio-
ren die de eerste plaats in deze ca-
tegorie voor zich opeiste. Bij de He-
ren Masters A en B behaalde Eric 
Aarsen de toppositie. Met 44.07 op 
de 500 en 2.17.18 op de 1500 meter 
eindigde hij ook nog op de tweede 
plaats bij de heren algemeen. On-
der prima weersomstandigheden 
behaalde Jeroen Buskermolen bij 
de Heren Masters C tot en met F de 
beste score. Paulien Pannekoek bij 
de dames Masters A en B en good 
old Ria Bosman bij de dames Mas-
ters C en D waren hier degenen 
die op het hoogste schavot eindig-
den. Onder leiding van wedstrijdlei-
der Leo Bakker verliep het program-
ma zeer voorspoedig, waardoor aan 
het einde van de avond nog een mi-
nimarathon verreden kon worden. 
De dames reden een wedstrijd over 
8 ronden, waarbij opnieuw Imke 
Brommer de overwinning voor zich 
opeiste. Vermeldenswaard is dat zij 
zelfs het peloton van de heren tot en 
met het einde kon volgen. De twee-
de plaats was voor Lotte Spaarga-
ren, gevolgd door Maud Berk. De 
heren reden 12 ronden. Na een val-
partij werd de achterblijver door de 
latere winnaar weer naar het pelo-
ton teruggebracht. 
Na een aanval van Jan-Willem Han-
sen was het clubkampioen Jor-
dy die zijn overmacht toonde door 
met ruime voorsprong na 12 ronden 
als winnaar over de finish te gaan, 
gevolgd door Jan Willem en Bart 
Straathof als sterke derde. Uitein-
delijk zijn er tijdens de kampioen-
schappen 103 persoonlijke records 
verbeterd. Voor de volledige uitslag 
en foto’s kan gekeken worden op  
www.stgvzod.nl.

De clubkampioenen van STG VZOD: Imke Brommer en Jordy Buskermolen.

Top opkomst bij darten!
Kudelstaart - Na de feestdagen 
was het weer tijd om zelf te darten. 
Tijdens feestdagen was er immers de 
gelegenheid om naar darten te kij-
ken. Raymond van Barneveld en Mi-
chael van Gerwen presteerden uit-
stekend op het afgelopen WK bij 
de professionals. Vele televisie kij-
kers waren er getuige van. Na de-
ze dartspromotie, en het feit dat de 
dartscompetities in Nederland even 
stil lagen, had iedereen extra zin om 
weer eens te darten bij de Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De opkomst was met 88 deelnemers 
zeer hoog. In een ver verleden wa-
ren zulke hoge bezoekers aantal-
len een regelmatigheid, nu was het 
even wennen. Het gangbare vier ni-
veau systeem kon niet worden uitge-
voerd. Nadat de 22 (!) poules waren 
afgelopen, kon worden begonnen 
met de knock out ronden in het win-
naar- en verliezer-systeem. Om de fi-
nale te halen diende men maar liefst 
vijf keer te winnen. Davey Monsees 
en Arie van de Eijkel waren goed op 
weg, maar bleven steken in de hal-
ve finale. Twee nieuwelingen lukte 
het uiteindelijk om de finale te halen. 
Wim Grapendaal kon echter niet de 
kroon zetten op zijn verder uisteken-

de avond. Edwin Kerkvliet wel, hij be-
kroonde zijn prima spel met de uit-
eindelijke hoofdprijs. In de verliezer-
ronde werd ook volop gestreden om 
de finale plaatsen. Jeroen van den 
Helder en Rob Broekhof waren ook 
lang in de running voor de eindstrijd, 
maar zij haakten af bij de laatste vier. 
Erik Jan Geelkerken bleef het één na 
langst uitzicht houden op de over-
winning, maar het was Dennis Ver-
hagen die de beslissende double 
wist te raken. Patrick Duijker had 
met 136 de hoogste uitgooi van de 
avond. Ondanks de vele deelnemers 
was het de organisatie gelukt de fi-
nales rond twaalven te laten spelen. 
Tijdens de volgende speelavond zijn 
de competities weer begonnen, dus 
zal het deelnemeraantal weer wat la-
ger zijn. Voordeel is dan weer wel dat 
het gangbare vier niveau systeem 
van kracht is. Dit is namelijk uitvoer-
baar tot en met 64 deelnemers. De 
volgende speelavond is volgende 
week vrijdag 18 januari in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 17 ja-
nuari houdt buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk (DES) een speel-
avond. Klaverjassen en domine-
ren staan op het programma. Van-
af 19.30 uur worden de kaarten ver-
deeld in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Liefhebbers van kla-
verjassen en domineren zijn wel-
kom. De laatste speelavond in 2012 
is bij het klaverjassen gewonnen 
door Willem van Dam met 5307 
punten en bij het domineren door 
Elly Heemskerk met 8 schrappen.

Handbalcompetitie
Zaterdag Aalsmeer – E&O
Aalsmeer -  Na een paar weken 
zonder competitie pakken de man-
nen van FIQAS Aalsmeer komende 
zaterdag 12 januari de draad weer 
op. Deze wedstrijd stond oorspron-
kelijk gepland voor zaterdag 29 de-
cember, maar toen verzorgde de se-
lectie van FIQAS Aalsmeer een de-
monstratiewedstrijd in Weesp. De-
ze eerste competitiewedstrijd in het 
nieuwe jaar wordt meteen een kra-
ker, want het is ongelooflijk span-
nend in de eredivisie: Het verschil 
in punten tussen de nummer drie 
(E&O) en de nummer zeven (Bevo) is 
klein en daar tussen in staat ook FI-
QAS Aalsmeer. Er wordt de komen-
de weken dus volop gestreden voor 
een plaats bij de eerste zes én een 
zo goed mogelijke uitgangspositie in 
de nacompetitie. Eerder in het sei-
zoen werd de uitwedstrijd in Emmen 
overigens door de Aalsmeerders ge-
wonnen met 30-26. Dat belooft dus 
wat voor zaterdag. De wedstrijd in 
de Bloemhof aan de Hornweg begint 
zaterdag om 20.45 uur. Mis het niet!  

Belangrijke week voor dames
Dames 1 van FIQAS Aalsmeer zijn 
met een goed seizoen bezig en met 
de zesde plaats nog steeds in het 
vizier reizen de dames aanstaan-

de zaterdag af naar Emmen om de 
belangrijke wedstrijd tegen naas-
te concurrent E&O te spelen. E&O 
staat op dit moment zesde en de da-
mes van FIQAS Aalsmeer zijn zeven-
de.  Beide teams hebben 10 punten, 
dus bij winst gaan de dames baar de 
belangrijke zesde plaats op de rang-
lijst. 
Die plek geeft namelijk recht op een 
plek in de kampioensgroep bij de 
nacompetitie. Dat zou voor een de-
butant in de eredivisie een ongelo-
felijk goede  prestatie is. Het is geen 
makkelijke opgave, maar wel een 
haalbare. Thuis werd nipt van deze 
ploeg verloren door de vele kansen 
die toen gemist werden en doordat 
de dekking in de tweede helft niet 
goed op orde was. De dames zijn de-
ze week weer volop aan het trainen, 
iedereen is fit en ze zullen dan ook 
als collectief tot het uiterste gaan om 
zaterdag revanche te nemen. Trai-
ner/coach Ruud v.d. Broeck: “Alles 
is nog mogelijk en vooraf had ik er 
zeker niet op gerekend dat we drie 
wedstrijden voor het eind nog mee 
zouden doen om plek zes. Het zou 
geweldig zijn als we dat haalden, 
maar dan zullen we wél van E&O en 
de laatste wedstrijd bij V&L moeten 
winnen. Het wordt spannend!”   

Lopen beginners en gevorderden
Fit met Body Company!
Aalsmeer - Body Company is ge-
start met looplessen in het Amster-
damse bos en in de wijk Nieuw-
Oosteinde. In de winter traint Bo-
dy Company in de woonwijken van 
Aalsmeer, Westwijk en Bovenkerk. 
Zodra het daglicht het toelaat, wordt 
in het bos getraind. De groepsles-
sen zijn iedere week anders met 
gevarieerde loopoefeningen, loop-
scholing en diverse krachtoefenin-
gen voor benen, billen, en romp. Het 
voordeel van buiten lopen, in com-
binatie met krachtoefeningen, is dat 
je functioneel beweegt. Soms zijn 
het ongepolijste, pretentieloze oe-
feningen, zoals opdrukken bij een 
brug, hellinkjes op en af lopen, over 
boomstammen stappen of springen 
of 30 seconden stil hangen aan een 
rekstok in een speeltuin. Het is een 
leuke, speelse manier van trainen 
die past bij het lichaam. Voor veel 
mensen is deze manier van buiten 
bewegen een ‘eyeopener’. De trai-
ner probeert op een leuke, speelse 
manier de deelnemers enthousiast 
te krijgen voor gezond bewegen en 
hierin grenzen te verleggen. De ba-
sisgroep (0 tot 1 kilometer) is voor 
mensen die niet fit zijn en waarbij 
er eventueel ook sprake is van over-
gewicht. In deze groep wordt het lijf 
in 3 tot 4 maanden ‘klaar gestoomd’ 
voor de 1 tot 5 kilometer groep. De 
kans op blessures wordt met deze 
lessen een stuk kleiner en de kans 
op succesvolle trainingen een stuk 
groter. De les duurt 45 minuten. Aan 

de 1 tot 5 kilometergroep kan mee-
gedaan worden als je minimaal 30 
minuten stevig kunt wandelen en al 
enkele blokjes van circa 3 minuten 
kunt lopen. Deze les duurt een uur. 

Wie 5 kilometer in circa 35 minu-
ten kan lopen, is klaar voor de ge-
vorderde groep (5 tot 8 kilometer). 
Deze les duurt een uur. Ontdek hoe 
lekker het kan zijn om ’s avonds 
met een groep te trainen. Ieder op 
zijn eigen niveau binnen de groep. 
Er kan eerst een proefles meege-
daan worden. Kijk voor meer infor-
matie op www.bodycompany.nl. Op 
de hoogte blijven van nieuwe ont-
wikkelingen: ‘ Like’ Body Company 
op Facebook: www.facebook.com/
bodycompany.nl. Sportvereniging Omnia 2000

Turnsters naar Springdag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
5 januari is de productgroep tur-
nen van SV Omnia 2000 met twin-
tig turnsters naar een Springdag ge-
weest in Sommelsdijk. De kinderen 
begonnen met anderhalf uur zwem-
men. Daarna werd een demonstra-
tie gegeven op de tumblingbaan, 
waar met plezier naar gekeken is 
door de groep. Vervolgens weer ac-
tie, want klimmen en tokkelen stond 
op het programma, evenals boog-
schieten en tot de middag bowlen. 
Na de pauze gingen de meiden ‘ein-

delijk’ turnen en springen. Er was 
een heel parcours uitgezet met ne-
gen onderdelen die met turnen en 
springen te maken hadden. Elk on-
derdeel deden de kinderen tien mi-
nuten. De tijd vloog voorbij, het was 
in ene alweer 18.00 uur. Het is een 
groot feest geweest. De leiding 
vond het vooral leuk om eens an-
dere sporten te beoefenen met de 
kinderen. Wat de kinderen het aller-
leukste vonden? Moeilijk om te kie-
zen, maar dat ze volgend jaar weer 
naar de Springdag willen, is zeker! 

Gezellig gymfeest in Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 5 
januari vond in Rijsenhout een groot 
gymfeest plaats. Vanaf 10.15 uur 
zette Gym Vereniging Rijsenhout 
haar deuren open voor kinderen die 
kennis wilde maken met gymmen 
en de turnsport. 
Na een filmpje, waarin de kinde-
ren werden toegesproken door nie-
mand minder dan Epke Zonder-
land en het zien van zijn prachtige 
gouden sprong op de Olympische 
spelen, gingen de jongens en mei-
den onder een vrolijk muziekje ach-
ter de juf aan de zaal in! De kinde-
ren konden  verschillende onderde-
len uitproberen, zoals de brug met 
gelijke en ongelijke leggers, de balk, 
kast met minitrampoline en er kon-
den salto’s geoefend worden. Al-
le kinderen genoten er van. Na het 

gymuur was het tijd voor de tum-
blingbaan. Onder begeleiding van 
een enthousiaste docente werd er 
voorzichtig naar een salto toege-
werkt. Er werd door de groep zicht-
baar genoten van het springen en 
het gezellig samen zijn. Tussendoor 
was er gelegenheid om wat te eten 
en te drinken bij de koffiehoek. Als 
laatste was de keep-fit voor 18+ aan 
de beurt. Helaas was er voor dit on-
derdeel maar 1 enthousiaste dame 
gekomen, maar niet getreurd voor 
de docente, het bestuur, de helpers 
en zelfs de kinderen die er nog wa-
ren deden mee! Al met al een ge-
slaagde dag. Wie ook kennis wil ma-
ken met de vereniging, kan kijken 
op www.gvrijsenhout.nl voor het 
lesrooster. Eerst een proefles vol-
gen, mag altijd!
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Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - De eerste speelavond 
in het nieuwe jaar van Sjoelclub Rij-
senhout vindt vanavond, donderdag 
10 januari, plaats. Deelnemers wor-
den verzocht om 19.45 uur aanwe-
zig te zijn in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Ook nieuwe 
leden zijn van harte welkom.

Speelavond bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 15 janua-
ri houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang de eerste speelavond in het 
nieuwe jaar. Vanaf 20.00 uur kunnen 
leden en liefhebbers weer gezellig 
komen kaarten in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Om 19.30 uur 
gaat de zaal open.

Winnaars 1e NK Beach Aalsmeer:
Stiekema met Varenhorst en 
Van der Vlist met Wesselink
Aalsmeer - Het eerste NK Beach In-
door in Aalsmeer is gewonnen door 
Jon Stiekema en Chris Varenhorst. 
Tijdens de druk bezochte finale op 
het indoor strand van The Beach 
versloegen zij Alexander Brouwer en 
Daan Spijkers in twee sets (21-19; 
21-16). Jon Stiekema vindt het een 
zeer grote eer dat hij de eerste edi-
tie van het NK Indoor Beach gewon-
nen heeft. “Na de winst twee jaar 
geleden tijdens de indoor CEV Sa-
tellite toernooi met Richard Schuil is 
het geweldig dat ik nu het eerste NK 
beach met Chris heb gewonnen! Wij 
hebben al een aantal keren in de fi-
nale gestaan op een groot toernooi, 
maar nog nooit gewonnen, dus 2013 
is erg goed begonnen voor ons!” 
Partner Christiaan Varenhorst geeft 
aan dat het heerlijk is om op zo’n 

sfeervol toernooi te winnen. “Het is 
een te gekke ambiance en de opzet 
is geweldig.” Hij hoopt daarom de ti-
tel volgend jaar met Stiekema te mo-
gen verdedigen in Aalsmeer. Ook Ri-
chard Schuil kijkt ondanks zijn ver-
lies terug op een geweldig toernooi. 
“Het is heerlijk om leuke wedstrijden 
op dit unieke toernooi te spelen, ook 
al heb je verloren”, aldus Schuil.

Bij de dames zijn Jantine van der 
Vlist en Marloes Wesselink Neder-
lands kampioen Indoor Beachvolley-
bal geworden. Er werd in twee sets 
gewonnen van Rimke Braakman en 
Jolien Sinnema. In een spannende 
eerste set gingen de dames gelijk op 
maar wisten Van der Vlist/Wesselink 
nipt te winnen met 24-22. Braak-
man en Sinnema, aangeslagen van 

Koppelkaarten bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het nieuwe jaar begint 
voor buurtvereniging Allen Weer-
baar op maandag 14 januari met 
een avondje koppelkaarten in Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Om 19.30 uur gaat de zaal 
open voor inschrijving en voor kof-
fie of thee. Iedereen is welkom, ook 
liefhebbers van jokeren. Lid zijn van 
de vereniging is geen vereiste.

Vrij zwemmen met het hele 
gezin in De Waterlelie
Aalsmeer - Vrij zwemmen met het 
hele gezin, dat is sporten en bewe-
gen voor groot en klein. De leuk-
ste manier voor ouders en kinderen 
om samen meer te bewegen. Aan 
het begin van het nieuwe jaar heb-
ben de meeste mensen goede voor-
nemens en één daarvan is vaak om 
meer te gaan bewegen en meer aan-
dacht te besteden aan gezinsactivi-
teiten. Deze twee kunnen prima ge-
combineerd worden in zwembad De 
Waterlelie. In het zwembad aan de 
Dreef in de Hornmeer zijn volop mo-
gelijkheden om samen te spelen en 
zwemmen op woensdagmiddag en 
in het weekend. Het zwembad heeft 
een grote glijbaan, veel speelmateri-
alen en een leuk ondiep bad met di-
verse speeltoestellen. Daarnaast zijn 
er warme bubbelbaden, een grote 
zonneweide en een sauna met Turks 

stoombad. Deze week kunnen in-
woners elders in deze krant wel de 
gezinskaart vinden om samen ex-
tra voordelig te komen zwemmen. 
Tegen inlevering van deze bon kan 
men met maximaal 4 personen voor 
slechts 10 euro komen vrijzwemmen 
tijdens één van genoemde vrij zwem-
tijden. Alleen een originele bon uit 
deze krant is geldig. De bon is geldig 
van 12 januari tot en met 30 maart, 
maar is niet geldig tijdens de voor-
jaarsvakantie. De komende maan-
den kan een geschikte tijd gevonden 
worden om met het gezin een spor-
tieve duik te komen nemen. De Wa-
terlelie is hiervoor open op woens-
dag van 13.45 tot 15.45 uur, op za-
terdag van 13.00 tot 14.30 uur en op 
zondag van 10.00 tot 13.00 uur. Meer 
informatie op de website: www.esa-
aalsmeer.nl of via: 0297-322022.

het verlies in de eerste set, kwamen 
niet meer in de wedstrijd en verloren 
de tweede set met 21-10. Op de ge-
deelde derde plaats eindigden Lau-
ra Bloem en Rebekka de Kogel-Ka-
dijk en Marielle Kloek en Mila Mi-
chel. Marloes Wesselink, de eer-
ste speelster die de NK Beach zo-
wel outdoor als indoor gewonnen 
heeft, vertelt dat het lekker is om 
buiten de reguliere beachcompeti-
tie om op wedstrijdniveau te spelen. 
“Het is geweldig om te spelen in de-
ze ambiance en nog mooier om te 
winnen”, aldus een gelukkige Wes-
selink. Arnold Vanderlyde, aanwe-
zig als ambassadeur voor stichting 
Hartekind, is super enthousiast over 
het NK Indoor Beach. “De sfeer met 
dans, dj en speakers, maakt een eve-
nement als dit uniek. De combina-
tie van entertainment met topsport, 
daarvoor komen de mensen. Dat zag 
je afgelopen jaar ook op de Olympi-
sche Spelen. Beachvolleybal is wat 
dat betreft een goed voorbeeld voor 
andere sporten”, aldus Vanderlyde. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
is eveneens bijzonder enthousiast: 
“Geweldig dat het NK dit jaar door 
The Beach Aalsmeer georganiseerd 
is. Als gemeente hechten we veel 
waarde aan topsportevenementen, 
omdat die het beeld van Aalsmeer 
als sportieve gemeente versterken. 
Ik hoop dat onze jeugd na het zien 
van dit NK ook gaat beachsporten.” 
Toernooidirecteur Irene van Uden 
kijkt terug op een heel geslaagd 
toernooi en wil alle sponsoren en 
vrijwilligers bedanken die het moge-
lijk gemaakt hebben dit unieke eve-
nement neer te zetten. Vermeldens-
waardig is nog dat met de veiling 
en verkoop van Olympische kleding 
een bedrag van liefst 3.900 euro is 
opgehaald voor de stichting Harte-
kind. Volgend jaar zal het NK Beach 
Aalsmeer opnieuw begin januari ge-
speeld worden in het sportcentrum 
aan de Oosteinderweg 247a.

ZABO ronde 8 in Bloemhof
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie 
van de ZABO Aalsmeer wordt zater-
dag 12 januari voortgezet met alweer 
de achtste speelronde. Speellocatie is 
ditmaal sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Publiek is van harte welkom 
en de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. Om 18.35 uur be-
gint Amsec Beveiliging aan de wed-
strijd tegen Piller Sport. Om 19.20 uur 
is de ontmoeting tussen Pottenshop 
en Lemo Gaat Los. Om 20.05 uur volgt 

de partij Polish Shooter tegen FC East 
Europe. Om 20.50 uur is de aftrap van 
LEMO tegen Choekie’s Hairsalon en 
om 21.35 uur tenslotte kan als afsluiter 
naar het duel tussen Odido en Heem-
horst Watersport gekeken worden. 
Stand vooraf: Piller Sport 7-19, LEMO 
7-15, FC East Europe 7-14, Choekie’s 
Hairsalon 7-12, Polish Shooter 7-10, 
Heemhorst Watersport 7-9, Odido 7-9, 
LEMO Gaat Los 7-8, Amsec Beveili-
ging 7-3, Pottenshop 7-0.

Willem wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag georganiseerd 
in het Dorpshuis. Klaverjassen, jo-
keren, rummicup en hartenjagen 
staan op het programma. De speel-
middag is van 13.30 tot 16.30 uur. 
Op donderdag 3 januari is het kla-
verjassen gewonnen door Willem 
Buskermolen met 5315 punten, ge-
volgd door Gemma van As met 5079 
punten en Marry Akse met 5021 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Gerard de Wit met 34 punten de 
hoogste eer. Op twee Henny de Wit 
met 154 punten. Voor inlichtingen 
kan gebeld worden naar mevrouw 
R. Pothuizen: 0297-340776.

Programma 
handbal
Zaterdag 12 januari
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 –
 Lelystad
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens D1 –
 Snelwiek
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –
 Rijnstreek
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 – 
 Nieuwegein
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C3 –
 Lelystad
14.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
  Vido
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –
 Kremer/Hurry Up
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Pals groep/E&O (eredivisie)

Zondag 13 januari
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 –
 Vido
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
 Hercules
11.55 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 Legmeervogels
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 NEA
14.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – 
 US

Alle wedstrijden worden thuis 
gespeeld in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg. Publiek is 
van harte welkom.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Ook in 2013 wordt 
het gehele jaar door op de woens-
dagavonden gezellig gekaart in het 
Dorpshuis. Wie zin heeft om te ko-
men klaverjassen, is van harte wel-
kom. Het motto van klaverjasclub 
De Geluksvogels luidt: Gezelligheid 
is troef. Om 20.00 uur worden de 
eerste kaarten verdeeld. Op 2 janu-
ari is Ben Bon eerste geworden met 
5637 punten, Jan Raadschelders 
tweede met 5459 punten en Hannie 
Houthuijs derde met 5222 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Bert Buijs met 3460 punten.
 

Zaterdag Trots van Aalsmeer 
zaalvoetbaltoernooi 
Kudelstaart – Komende zater-
dag12 januari organiseert Trots van 
Aalsmeer voor de tweede achtereen-
volgende keer het Trots van Aalsmeer 
zaalvoetbaltoernooi, voorheen voor-
al bekend geraakt onder de naam 
Proosdijtoernooi. Zestien teams strij-
den zaterdag om de eerste prijs, 
de finale wordt gespeeld om kwart 
voor tien ’s avonds, aansluitend is er 
een groot feest in de kantine van de 
Proosdijhal. Een aantal teams deed 
vorig jaar ook al mee, een aantal 
teams speelt dit jaar voor het eerst 
mee. Zo is Albert Heijn Praamplein 
voor het eerst van de partij, maar wel 
met liefst twee teams. Ook is Renault 
Nieuwendijk afgevaardigd, waar dit 
vorig jaar niet het geval was. 

Oude bekende teams, als FC Proos-
dij, Legmeervogels, RKDES en Trots 
van Aalsmeer zelf, zullen hun kun-
sten vertonen, evenals de finalis-
ten van vorig jaar, De Beloften en FC 
Hollywood. Laatstgenoemde werd 
uiteindelijk de winnaar van het toer-
nooi. Om 16.00 wordt de eerste wed-
strijd gespeeld. FC Proosdij neemt 
het op tegen De Rode Schoentjes, 
een afvaardiging van RKAV. Na-
dat alle poulewedstrijden gespeeld 
zijn, spelen de nummers laatst van 
de poules tegen elkaar en vervol-
gens de nummers drie, twee en één. 

Nieuw aan deze opzet is dat elk team 
in plaats van drie, nu vier wedstrij-
den speelt. De uiteindelijke finalis-
ten spelen er vijf. De finale wordt ge-
speeld om kwart voor tien ’s avonds. 
Direct na de finale wordt in de kan-
tine van de Proosdijhal de prijsuitrei-
king verricht door wethouder Ad Ver-
burg, die volgens eigen zeggen ‘zeer 
trots is’ dat hij op dit grote toernooi 
zijn steentje mag bijdragen. Hij zal de 
winnaars van het toernooi in het zon-
netje zetten en ook de nummer twee 
belonen met een prijs. Vervolgens zal 
een prijs worden uitgereikt aan het 
meest sportieve team en zal de beste 
speler van het team bekend gemaakt 
worden. De keuzes voor sportiefste 
team en beste speler zullen gemaakt 
worden door de scheidsrechters van 
dienst, in overleg met de organisa-
tie. Vorig jaar viel de eer van de bes-
te speler ten deel aan Calvin Koster, 
die deel uitmaakte van het winnende 
team FC Hollywood. De organisatie 
kijkt uit naar een grandioze dag, die, 
mede door de veelzijdige herkomst 
van de deelnemende teams, vast en 
zeker wederom een groot succes zal 
gaan worden. Heeft u zaterdag niets 
te doen? Kom dan gerust langs in 
de Proosdijhal om een wedstrijdje te 
bekijken, of misschien zelfs wel een 
drankje mee te drinken op het groot-
se feest na afloop, in de kantine. 

Schaatscompetitie
Recordregen voor leden 
Blauwe Beugel in Inzell
Rijsenhout - Het zijn drukke tijden 
geweest voor de IJsclub De Blau-
we Beugel leden in de kerstvakan-
tie. Zowel het Challenge Schaats-
team als de Haarlemse selecties 
met daarin een aantal van de ijs-
clubleden zijn afgereisd naar In-
zell voor een uitgebreid trainings-
kamp en mooie wedstrijden op de 
snelle baan van de Max Aicher Are-
na. Tijdens de Internationales Weih-
nachtsrennen (500 en 100 meter) 
werden al de eerste persoonlijke re-
cords gereden door Menno Kramer, 
Olaf Smit, Tamara Goossen, Natasja 
van Wijk en Mirte van der Eyden. In 
de Internationales Jahresabschluss-
rennen verspreid over 29 en 30 de-
cember werden de diverse persoon-
lijke records nog eens verder aan-

gescherpt door onder andere Men-
no Kramer, Olaf Smit, Tamara Goos-
sen en Nicky van Leeuwen. Ook Erik 
Kramer en William Koole van de C-
selectie kwamen in actie. William 
wist een persoonlijk record te reali-
seren op de 1500 meter. Erik Kramer 
had op 20 december zijn persoonlijk 
record op de 500 meter al flink aan-
gescherpt, maar kon dat helaas in 
Inzell niet verder verbeteren. 

Jan van Gennip toernooi
Zaterdag 29 december is er voor de 
13e keer het jaarlijkse J.C van Gen-
nip Toernooi verreden in Haarlem. 
Aan de start stonden meer dan 200 
pupillen en junioren C1. Van de ijs-
club waren Dian van Staveren, Jim 
Tates, Onno Zonneveld, Igor Baars, 

Onno Zonneveld (midden), kampioen bij het Jan van Gennip toernooi pupillen C.

Luke Kooij, Bart van der Zwaard, 
Niels Bart, Marjolein van der Zwaard 
en George Ravesteijn aanwezig. Het 
eerste uur was het zwaar ijs en was 
er veel tegenwind. In het begin wer-
den er dan ook nauwelijks persoon-
lijke records gereden. Later op de 
ochtend werd het ijs beter, de zon 
brak door en de wind zwakte iets af. 
Dit was direct terug zien in de resul-
taten, er werden opeens persoonlij-
ke records gereden door Dian, Jim, 
Onno, Bart, Niels en George. Bij de 
jongens pupillen C behaalde On-
no Zonneveld de eerste plaats, een 
prachtige prestatie. Alle deelnemers 
kregen na afloop nog een mooie 
herinnering mee naar huis. 

De heren marathonschaatsers die 
op landelijk niveau uitkomen heb-
ben ook een drukke periode ach-
ter de rug van wedstrijden op al-
le zaterdagavonden en tussendoor 
het NK in Utrecht op tweede kerst-
dag. Voor ijsclub De Blauwe Beu-
gel kwam in de Top Divisie Mats 
Stoltenborg uit op het NK, en in de 
Eerste Divisie Michiel Maerten en 
Bart van der Vlugt. Helaas was Jas-
per van Tol geblesseerd geraakt en 
moest het NK laten schieten. In de 
KPN Marathon Cup van 29 decem-
ber in Enschede deed Mats Stolten-
borg van zich spreken in een prach-
tige poging om te ontsnappen aan 
het peloton. Hij durfde het om al-
leen de strijd aan te binden tegen 
de oppermachtige BAM ploeg en 
wist tot 5 ronden voor het einde 
een halve baan uit te lopen. Helaas 
strandde deze gedurfde poging 2 
rondjes voor de finish, maar oogst-
te Mats zeer de waardering van het 
publiek voor zijn aanval. De rijders 
gaan zich opmaken voor de laat-
ste 3 wedstrijden in januari om ver-
volgens naar de Weissensee en Re-
schensee te vertrekken voor de na-
tuurijswedstrijden. 
Om alle uitslagen in detail te bekij-
ken of om meer informatie over de 
IJsclub De Blauwe Beugel te vin-
den wordt verder verwezen naar de 
website van de club: www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl

Klaverjassen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op 22 december hield 
de buurtvereniging Oostend in het 
Middelpunt een kerstklaverjastoer-
nooi. De avond is uitzonderlijk goed 
bezocht. Er waren liefst elf tafels met 
klaverjassers en aan één tafel namen 
de jokereraars het tegen elkaar op. 
De rollades en de overige vleesprij-
zen zijn als volgt verdeeld: Op één 
het koppel Corrie Balder en Cees 

Eerste dartavond 
in Middelpunt 
Aalsmeer - Er is weer fanatiek ge-
dart tijdens de eerste speelavond af-
gelopen dinsdag 8 januri. Er moch-
ten twee nieuwe jonge dartfans ver-
welkomt worden. Zij hebben het 
darten al aardig onder de knie. Al-
leen het dubbel uit gooien moet nog 

geoefend worden . In groep één is 
Kees de Lange eerste geworden. En, 
al was hij er voor het eerst, toch wist 
Mark Roode de eerste plaats te be-
machtigen in groep twee. In groep 
drie behaalde Tiny v de Maden de 
hoogste eer. De volgende dartavond 
is op 15 januari en deze begint om 
20.00 uur in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 5. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Wil je darten? Je 
bent van harte welkom

Meekel, op twee Ubel en Ab van der-
Stroom en op drie Gerard Presser en 
Kees Kooiman. Op 3 januari stond de 
eerste klaverjasavond in het nieuwe 
jaar op het programma. Deze is ge-
wonnen door Dirk Tromp met 5401 
punt, op twee Ubel met 51677 pun-
ten en op drie Maarten van der Vaart 
met 5137 punten Op donderdag 17 
januari wordt er weer gekaart in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal gaat open om 19.30 uur, van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Iedere klaverjasliefhebber is 
van harte welkom.

Indoorwedstrijd in Apeldoorn
Goede resultaten AVA kids
Aalsmeer - Op zaterdag 5 janu-
ari namen twee junioren van AV 
Aalsmeer deel aan een door AV PEC 
1910 georganiseerde indoorwed-
strijd in de Omnisporthal te Apel-
doorn. C-junior Corné Timmer liep 
bij de oudere B-junioren de 1500 
meter. Hij liep een uitstekende tijd 
van 4.40.98 minuten en werd ze-
vende in zijn serie. Voor Corné een 
mooi nieuw indoor persoonlijk re-
cord op deze afstand. B-junior Evert 
Bunschoten heeft deelgenomen aan 
de 400 meter. Ook hij behaalde een 

nieuw persoonlijk record op de-
ze afstand. Zijn tijd op de 400 me-
ter was 56.50 seconden. Evert werd 
derde in zijn serie.

Jeugdhandbalnieuws 
Meiden B1 winnen toernooi 
Aalsmeer - Op 27 december hebben 
de meiden B1 van FIQAS Aalsmeer 
deelgenomen aan een uitwisselings-
toernooi bij HV Dongen. In totaal de-
den aan dit toernooi vier teams mee, 
te weten: HV Dongen (deze ploeg staat 
ongeslagen bovenaan in de 1e klas-
se West-Brabant), TV Aldekerk 07 (zij 
spelen in Oberliga Mädchen C (1998-
1999), waar ze mee strijden om het 
kampioenschap), Velo (een ploeg die in 
dezelfde topklasse poule speelt als FI-

QAS Aalsmeer) en dan de Aalsmeerse 
meiden. Om 12.45 uur verzamelden de 
meiden zich bij de Bloemhof om naar 
Dongen te rijden. Tijdens het toernooi 
zouden 6 wedstrijden van 17 minuten 
gespeeld worden, met ook nog tussen-
door een strijd om een Penalty Cup. Het 
werd een zeer succesvol toernooi voor 
de FIQAS meiden, want aan het begin 
van de avond konden ze uit handen van 
de voorzitter van HV Dongen de eerste 
prijs in ontvangst nemen! 




