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Zonnepanelen?

Chiwawa dood
na aanrijding

Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Op dinsdag 30
december is rond acht uur in
de avond in de Dorpsstraat,
hoek met de N196, een hond
aangereden door een auto. Toen agenten arriveerden
hadden omstanders hier dier
al toegedekt. De Dierenambulance is ter plaatse geweest
en heeft de hond meegenomen. Het dier, een Pekinees
Chiwawa, is gechipt, maar de
eigenaar is niet bekend. Deze
kan zich melden bij de Dierenambulance in Mijdrecht.

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Koster
Elke zondag geopend van 16.oo-20.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd een houten maquette van de Watertoren onthuld door burgemeester Jobke Vonk,
wethouder Gertjan van der Hoeven van Cultuur en de oude en nieuwe beheerder van de toren van Sangster, Dirk van
Leeuwen en Dick de Kuijer. De houten maquette dook van de zomer op bij veilinghuis De Zwaan en via deze krant attenteerde het veilinghuis de inwoners, en dus ook het college, op dit prachtige kunstwerk. En met succes, de ‘trots van
Aalsmeer’ is aangekocht en heeft nu een plaatsje gekregen in het gemeentehuis. Foto’s www.kicksfotos.nl.

Burgemeester Jobke Vonk in Nieuwjaarstoespraak:

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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“Gemeenschapszin heeft in
Aalsmeer nog betekenis”
Aalsmeer - Druk bezocht is de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente afgelopen maandag 5 januari.
Bijna 300 inwoners waren hiervoor
naar de sfeervolle burgerzaal gekomen. In haar toespraak keek burgemeester Jobke Vonk-Vedder terug
op het afgelopen jaar met allerlei
evenementen, waaronder de feestweek, het spectaculaire vuur en licht
op het water, de pramenrace en de
nieuwe evenementen Aalsmeer Flower Festival en de drive-in bioscoop.
“Ik heb er van genoten. Evenementen organiseren, dat kunnen wij hier
in Aalsmeer.” De burgemeester bedankte alle vrijwilligers voor hun
inzet het afgelopen jaar en haalde
momenten van zorg en verdriet aan,
natuurlijk de ramp met de MH17, die
iedereen diep heeft geraakt, en het
overlijden van ondernemer Kees Jan
Koster en pastor Henny Post. “Ik kan
niet iedereen opnoemen, maar het
is een enorm gemis.”
Jobke Vonk-Vedder is nu anderhalf
jaar burgemeester. “Ik heb Aalsmeer
en Kudelstaart leren kennen als een

facebook.com/
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Miele specialist

Eigen technische dienst
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hechte samenleving. Het woord gemeenschapszin heeft hier nog betekenis. Mensen kijken naar elkaar om en hebben iets voor elkaar
over. Dat is in deze tijd best bijzonder. Niet voor niets is Aalsmeer uitgeroepen tot de beste ‘Zorg voor elkaar’ gemeente in Nederland. Dat
we samen voor elkaar zorgen, wordt
alleen maar belangrijker. Ons motto
is: Kwaliteit staat voorop, de mens
staat centraal. Het gaat om maatwerk in de zorg. We moeten alert
zijn, leren van wat goed en minder
goed gaat en bijsturen waar nodig. Eén ding staat als een paal boven water: we laten kwetsbare mensen in onze gemeente niet in de kou
staan.”
Economie versterken
Wat de economie betreft is het nog
steeds niet makkelijk. Veel ondernemers en winkeliers hebben het nog
steeds zwaar. “Maar”, aldus Vonk:
“Er zijn gelukkig ook lichtpunten.
Bedrijven die groeien en nieuwe bedrijven die zich in Aalsmeer vestigen. Bij de verkiezing Ondernemer
en Starter van het jaar zag ik tal van
gedreven Aalsmeerse ondernemers
die met succes een bedrijf leiden.
Opvallend veel dames dit jaar en dat
vind ik natuurlijk leuk: Women power.” Komende jaren gaat het college samen met ondernemers kijken
hoe de Aalsmeerse economie versterkt kan worden. In deze is de gemeente natuurlijk wel afhankelijk
van ‘grote partners’ als Schiphol en
Flora Holland. Verder wil het college de kansen die recreatie en toerisme bieden de komende jaren beter benutten. Een rol hierbij kan de
Ride for the Roses spelen. Dit grootse wielerevenement met meer dan
10.000 deelnemers vindt plaats op 6
september en de start en finish zijn
voor de tweede keer in Aalsmeer, bij
FloraHolland. Burgemeester Vonk
riep eenieder op om mee te fietsen voor het goede doel. “Natuurlijk is ons doel veel geld ophalen

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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voor KWF kankerbestrijding, maar
ook om ons mooie Aalsmeer op de
kaart te zetten door er een fantastisch evenement van te maken.”
Roerig politiek jaar
Tot slot ging de burgemeester in op
het politiek roerige jaar. “Het was
lastig voor ons allemaal. Voor de
raad, het college en mijzelf. De krappe meerderheid van 12 om 11 heeft
de verhoudingen op scherp gezet.
Het zet extra druk voor ons allemaal.
Als voorzitter van de raad maak ik
mij zorgen over de sfeer en de verhoudingen in de raad. Ook raadsleden en bewoners maken zich zorgen. We hebben in oktober stappen
gezet om de verhoudingen in de
raad te verbeteren, maar het herstel is nog broos.” De burgemeester
deed tot slot een oproep naar alle
fracties: “Wij moeten over onze eigen schaduw heen stappen en het
gesprek echt met elkaar aangaan.
Met elkaar moeten we Aalsmeer
fatsoenlijk besturen. Laten wij hier
onze schouders onder zetten, zodat
het in 2015 weer om onze inwoners
en de inhoud gaat.”

Naar ziekenhuis
door eend
Aalsmeer - Op maandag 5 januari zijn twee meiden op een bromfiets ten val gekomen op het Spoorlijnpad. Nabij het bruggetje richting
Oosteinderweg moest de bestuurster plots uitwijken voor een overstekende eend. De uitwijkmanoeuvre liep niet goed af, de bromfiets
slipte en de meiden kwamen hard
op de grond terecht. De 18 jarige
Kudelstaartse en de 19 jarige inwoonster van Hoofddorp zijn beide
voor onderzoek naar het Amstelland
ziekenhuis gebracht. De politie, de
GGD en de Ambulance zijn allen ter
plaatse geweest.

Er zijn gisteren, woensdag 7 januari, vele kerstbomen ingeleverd bij de diverse
punten in de ‘eigen’ wijken. Vooral kinderen zijn in het weekend en de afgelopen dagen fanatiek op pad gegaan om zoveel mogelijk bomen te verzamelen. Het levert tot slot 50 cent per boom op én een extra hoge stapel voor het
vreugdevuur waarvan vrijdag 9 januari de traditie, dankzij de brandweer, hervat wordt. Aanvang 19.00 uur, locatie: Hoek Stommeerkade, Aalsmeerderweg.

Kom lopend of per fiets naar
kerstbomenverbranding
Aalsmeer - Onder toeziend oog
van de brandweer vindt op vrijdag
9 januari dan toch weer vanaf 19.00
uur de kerstbomenverbranding
plaats bij de kruising Aalsmeerderweg, met de Stommeerkade en de
Ophelialaan. Voorafgaand aan de
kerstbomenverbranding maakt de
brandweer een ritje met bewoners
van Ons Tweede Thuis. Ook kinderen kunnen een ritje maken met de
brandweerwagen (uiteraard onder
begeleiding).
Bezoekers worden verzocht zoveel
mogelijk met de fiets of lopend te
komen. De organisatie, de vrijwillige brandweer van Aalsmeer, hoopt
echt dat mensen zoveel mogelijk
per fiets of lopend komen, want parkeerterrein bij het terrein is er niet

tot nauwelijks. De Aalsmeerderweg
en de Ophelialaan dienen namelijk
vrij gehouden te worden voor het
doorgaande verkeer en de bus van
Connexxion. Het is tevens ook de
uitvalsbasis van de brandweer voor
een eventuele noodoproep.
Verslag op Radio Aalsmeer
Wie geen tijd heeft of mogelijkheid
ziet om de kerstbomenverbranding
bij te wonen, kan afstemmen op Radio Aalsmeer om toch een beetje
van dit gezellige samenzijn te proeven. In het Vrijdagavondcafé van
Ron en Caroline is een rechtstreeks
verslag te beluisteren, ook van de
brandweerritjes. Het Vrijdagavondcafé zendt uit tussen 21.00 en 23.00
uur bij Radio Aalsmeer.

Ank van der Zwaard en Martin de Boer 25 jaar bij de krant

2 Jubilarissen bij Meerbode
Aalsmeer - Het jaar 2015 is voor
twee medewerkers van de Nieuwe Meerbode vrolijk begonnen. Dit
keer niet één jubilaris, maar twee
personeelsleden die alweer 25 jaar
dagelijks het pand van de 127 jarige krant aan de Visserstraat binnen stappen. “Geacht bruidspaar”,
begon directeur Luuc van der Ouw
gekscherend zijn speech. 25 Jaar
in dienst zijn namelijk Ank van der
Zwaard en Martin de Boer en buiten het feit dat ze tijdens de koffie naast elkaar zaten, hebben deze twee ook dagelijks met elkaar te
maken op het administratieve vlak.

Ank altijd netjes en geordend, Martin rommelig met stapels papieren
om zich heen. Directeur Jan Goulooze nam in 1990 zijn neef Martin in dienst om de boekhouding
onder zijn hoede te nemen. En het
mag wat rommelig aandoen in het
kantoor van deze Amsterdammer,
maar hij weet zelf altijd alles te vinden en de boekhouding is altijd op
orde! Ook Ank is door Jan Goulooze
gevraagd om te komen werken bij
de krant. In augustus 1970 al, dus
formeel is Ank al 45 jaar verbonden
aan de Nieuwe Meerbode. Ze is getrouwd, was voor de kinderen gaan

zorgen en kwam in 1990 definitief
terug. Overigens is Ank in de jaren
tijdens haar huwelijk ook diverse
malen door Jan Goulooze om hulp
gevraagd. Ank woonde namelijk
in de Kanaalstraat, schuin tegenover het oude pand van de krant. En
als Jan om hulp vroeg, was weigeren moeilijk. Ank is getrakteerd op
een mooi boeket bloemen, Martin
op een fles Whisky en beiden hebben een envelop met inhoud gekregen. Het dubbele feest is ‘s middags
(geen bloemen te krijgen op de eerste werkochtend van het nieuwe
jaar) met koffie en gebak gevierd.

De jubilarissen: Ank van der Zwaard en Martin de Boer (rechts) met in hun
midden ook een jubilaris. Directeur Luuc van der Ouw is namelijk zelf ook alweer 35 jaar werkzaam bij de Nieuwe Meerbode.
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Stamppotten op het menu
van de Open Hof Keuken

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 11
januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker Martijn
Mosselman.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met prof. dr. J.W. Maris.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag dienst om 10u. met Menno
Hofman uit Den Haag. Collecte voor
stichting Sport en Spel. Opvang 0-4
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met dhr. R.
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: H.
van Noord. Om 18.30u. Meeting Point
met Martijn Piet.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372.
Zondag dienst om 10u. met ds. R. Kok
uit Zwijndrecht. Organist: D. Vermeulen.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Babyop-

Waar is Rakker?
Aalsmeer - Sinds afgelopen maandagavond 5 januari is kater Rakker vermist vanaf de Helling in het
Centrum. Rakker is geheel rood en
oranje, het dier heeft geen enkel wit
vlekje. Omdat Rakker nooit meer
dan een uur weg is, maken zijn
bazen zich zorgen. Rakker is heel
nieuwsgierig en zou best eens opgesloten kunnen zitten in een huis,
schuur of auto. Rakker is tien jaar
en gechipt. Wie de kater heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen via 06-53912921.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Aalsmeer - Op vrijdag 16 januari om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan tijdens de Open Hof
Keuken. Op het menu staat stamppotten. De kosten bedragen 4.50
euro per persoon. Vanaf 17.45 is
de deur open en de maaltijd eindigt rond 20.00 uur. Het doel van de

Doopsgezinde Gemeente

Adventsproject voor Mali
Aalsmeer - Elk jaar wordt in de
Doopsgezinde gemeente tijdens de
adventstijd gecollecteerd voor een
ontwikkelingsproject. Dit jaar was dat
voor de Stichting Mali. Deze stichting is opgericht in 1998 door de
heer Italiaander, een galeriehouder
die ter ere van zijn 60ste verjaardag
geld had gevraagd om via een stichting structurele hulp te kunnen bieden in Mali. Er werd begonnen met
het bouwen van medische posten, later schooltjes, waterputten, zonneovens, het verstrekken van medicijnen, voedsel, rolstoelen etc. in de regio’s rond de hoofdstad profiteren nu
ruim 300.000 mensen van de structurele investeringen van Stichting Mali. De stichting werkt samen met een
betrouwbare lokale organisatie, Solisa, die ter plekke de coördinatie heeft
en zorgt dat het project in goede banen wordt geleid. Drie à vier keer
per jaar bezoeken twee bestuursle-

den van St. Mali op eigen kosten het
land en gaan dan de nieuwe projecten langs, inventariseren problemen
en mogelijkheden, geven adviezen en
openen nieuwe scholen en klinieken.
Begin november heeft de laatste reis
plaatsgevonden. Dit keer werden er
geen nieuwe scholen of klinieken opgestart, want de donaties aan St. Mali zijn het laatste jaar geminderd. Wel
werd inventaris en medicijnen voor
een kliniek geregeld. Op 7 december
heeft Hanneke Hoekstra, bestuurslid, in de kerkdienst in de Doopsgezinde kerk het een en ander verteld
over St. Mali. De afgelopen zondagen
is bij elkaar 1232,62 euro gecollecteerd. De Doopsgezinde Gemeente
heeft al een subsidie aanvraag bij de
OSA, Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer, ingediend en hoopt dat
het bedrag verdubbeld wordt, zodat
er een mooi bedrag naar de Stichting
Mali kan worden overgemaakt.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. eucharistieviering met L. Seeboldt mmv Black
Gospelchoir B. Lief. Om 14u. in Karmelkerk Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Dienst elke
laatste zondag van de maand.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. A. Christ uit Katwijk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met mw. A. Creemer-Allard.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
19.30. dienst olv parochianen.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
Om de 2 weken. Op 20 janauri met
Hoite Slagter. Thema: Het evangelie
van Lucas.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 12 janauri met drs. Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Twee concerten in Karmelkerk

Project: Feel the Music All
Aalsmeer - In 2011 ontstond bij de
Denktank van de Karmelparochie
het plan om met een projectkoor
een concert te geven met nummers
door Tom Parker gearrangeerd. Wegens grote belangstelling konden
er in oktober 2012 twee optredens
plaatsvinden en vervolgens waren
de reacties zo enthousiast dat er
ook nog een extra optreden in de
Ontmoetingskerk in Rijsenhout georganiseerd werd.
Met dit succes in het achterhoofd
ontstond in de Denktank een nieuw
idee, namelijk om een musicalproject te starten. Begin 2014 werd begonnen met een aantal brainstorm-

Is dit nu de
overgang?

pas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met ds. J. de Jonge uit Alphen
a/d Rijn en 16.30u. dienst met ds.
W.J. v/d Linde uit Barneveld.

Open Hof Keuken is elkaar ontmoeten en gezellig met elkaar eten. De
Open Hof Keuken bestaat alweer
drie jaar en is voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan via het emailadres diaconie@pgaalsmeer.nl of
bel naar de diaconie: 06-41700923
tot zondag 11 januari. Ook u/jij bent
van harte welkom.

Foto: Wethouders mevrouw Zijlstra van Uithoorn en de heer Jop Kluis van
Aalsmeer bieden namens beide gemeentes de donatie aan voor de Serious
Request actie van het Jongeren Rode Kruis in Feesterij de Bok.

Jongeren Rode Kruis en de Bok:

Mooie Serious Request actie
Aalsmeer - Het Jongeren Rode
Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn
heeft zich ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor Serious
Request 2014, in samenwerking met
Feesterij de Bok. Speciaal voor Serious Request was Feesterij de Bok
24 uur lang open. Op 19 december
om 20.00 uur werd de actie geopend
door wethouders van zowel de gemeente Aalsmeer als de gemeente
Uithoorn. Beide gemeentes hebben
ook een grote donatie gegeven aan
de actie. Vrijdagavond vonden verschillende live optredens plaats en
er was een pubquiz. Daarna draaide een DJ tot zaterdag morgen 05.00
uur. Na het ontbijt was om 09.00
ochtendgymnastiek. Bezoekers leerden veel bij een cursus reanimatie en

een lezing over humanitair oorlogsrecht. Na de lunch was het tijd voor
creativiteit in het breicafé. Bezoekers
hadden het vervolgens naar hun zin
bij een djembé workshop. Iedereen
kon genieten van heerlijke versgebakken cupcakes en taart. Bij een
enveloppenlijn en verschillende loterijen werden veel prijsjes gewonnen.
De bekende band The Red Maddies
verzorgde een enthousiast optreden.
Drie vrijwilligers zongen ook enkele
liedjes. De band Double Dutch trakteerde de bezoekers op Schotse en
Ierse folkmuziek. DJ duo Soundshockers draaide de rest van de middag muziek terwijl de aanwezigen
genoten van een barbecue. Met de
actie is een bedrag opgehaald van
maar liefst 1690 euro.

Amstelland - Opvliegers, slaapproblemen, hartkloppingen, menstruatieproblemen, humeurschommelingen en nog veel meer. Is dit nu de
overgang? En is dat wel altijd zo? En
is er iets aan te doen? Op dinsdag
13 januari vertellen maar liefst vier
deskundigen over de overgang, de
klachten en de oplossingen tijdens
een informatieavond in Ziekenhuis Amstelland. Benieuwd naar de
avond en naar de tips om de overgang dragelijker te maken? Kom
dan naar de informatie avond. De
ontmoetingsruimte gaat vanaf 19.00
uur open. De lezing start om 19.30
uur. Aanmelden voor de avond kan
via www.ziekenhuisamstelland.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Bij kinderkoor de Kudelkwetters

Aalsmeer - Woensdag 14 januari
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting. ’s
Morgens van 9.30 tot 11.30 uur is er
ook weer de peuterinstuif. Samen met
je kindje een uurtje dansen, springen,
zingen en gymmen. ’s Avonds staat
van 19.45 tot 21.30 uur een literaire
avond op het programma. De roman

‘Alles is verlicht’ van Jonathan Safran
Foer wordt besproken. Het boek beschrijft een zoektocht van de schrijver
naar de roots van zijn grootvader. Met
een vage foto op zak reist hij af naar
Oekraïne om op zoek te gaan naar de
mensen die zijn grootvader tijdens de
oorlog zouden hebben gered. Met behulp van Alex, zijn Oekraïnse gids die

sinds 1888
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nu heeft niet zo een lange zangcarrière, omdat ze veel hobby’s hebben
en dan valt zingen vaak weer snel af.
Ina en Paula houden wel vol en weten het voor de kinderen altijd gezellig te maken tijdens het oefenuurtje. Terecht dat zij met een mooi boek
bloemen en een flesje wijn gefeliciteerd werden door het kerkbestuur.
De kinderen hadden voor hen slingers
gemaakt met vlaggetjes en voor een
doos bonbons gezorgd. Heel de kerk
heeft de dames daarna met een lied
toegezongen.

Instuif en literair in Oost-Inn

COLOFON

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Dirigente en toetseniste
in het zonnetje gezet
Kudelstaart - Op de eerste zondag
van het nieuwe jaar werden aan het
einde van de liturgieviering in de St.
Jankerk twee trouwe mensen in het
zonnetje gezet. Dirigente Paula Dogger zwaait alweer sinds twaalf en half
jaar de maat bij kinderkoor de Kudelkwetters. Zij wordt al die jaren begeleid door Ina Brandt op het keyboard. Samen zorgen zij er voor dat
de koorzang door kinderen gaande
blijft en met enthousiasme wordt beoefend. Met steeds nieuwe kinderen,
want het merendeel van de kinderen

sessies en kwam een grove opzet
tot stand. In het voorjaar is alles verder uitgewerkt en vervolgens werd
een aantal zangers en zangeressen benaderd om een tijdelijk koor
te vormen. Ook was er al snel een
combo voor de begeleiding gevonden en begin oktober vond de eerste repetitie plaats. Inmiddels nu
drie maanden verder, de stemming
zit er goed in en een flink aantal liederen is al ingestudeerd. Het is de
bedoeling dat een tweetal optredens gaat plaatsvinden, op zaterdag
11 en zaterdag 18 april in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Het
thema is: Feel the Music All. Er zullen bekende musicalnummers ten
gehore worden gebracht en het belooft een ware happening te worden, dus houd vast ruimte in uw
agenda!

oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

behept is met een komisch, spraakverwarrend accent, maakt Jonathan
een don quichot-achtige zoektocht
door een verwoest landschap, terug
naar een onverwacht verleden. Het
verhaal is uiterst komisch en diep tragisch. Belangstellenden zijn welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-345413
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl
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AGENDA

Opening door Janna van Zon

Expositie leerlingen van
kunstenaar Annokkee
Amstelland - Dit weekend wordt
een schilderijententoonstelling gehouden door leerlingen van de kunstenaar Dirk Annokkee. Kom ook
kijken in Ateliers 2005 aan de Van
Weerden Poelmanlaan in Amstelveen. De tentoonstelling wordt op
zaterdag om 15.00 uur officieel geopend door voormalig galeriehoudster Janna van Zon uit Aalsmeer
en opgeluisterd met een bijzondere muzikant.
Er is weer hard gewerkt door de
leerlingen in leeftijd variërend tus-

sen de 20 en 80 jaar waarvan velen
uit Aalsmeer afkomstig zijn. Schilderen is voor alle leeftijden een heerlijke leerzame manier om je dagelijkse zorgen totaal te vergeten, zeker
met Dirk’s inspirerende begeleiding.
De stijlen zijn divers, van abstract tot
heel realistisch, landschappen, maar
ook dieren, stillevens en portretten.
Er is koffie,snert of een drankje aan
de bar verkrijgbaar. De openingstijden van de tentoonstelling zijn zaterdag 10 en zondag 11 januari van
12.00 tot 17.00 uur.

European Coverbands Battle en

Robert Smit Bluesband
zondag in The Shack

Gevarieerd familiefilmaanbod

Seniorenfilmmiddag en The
Hobbit in Crown Cinena
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 13 januari is weer de maandelijkse seniorenfilmmiddag in Crown Cinema.
Deze keer wordt de film ‘Weekend
in Paris’ gedraaid. Een echtpaar uit
Birmingham, gaat ter gelegenheid
van hun 30 jarige huwelijk terug
naar de stad waar zij drie decennia geleden op huwelijksreis gingen. Ze arriveren in Parijs, de stad
van de liefde, in de hoop hun relatie
weer nieuw leven in te blazen. Als ze
een oud-leerling van Nick tegen het
lijf lopen gaan ze bij hem dineren.
Daar krijgt het echtpaar een nieuwe
kijk op het leven. Een heerlijke film
om in onder te dompelen. Door de
European Film Awards 2014 genomineerd in de categorie Beste Komedie. De film begint om 13.00 uur,
verzamelen om 12.45 in de hal, en
kost 6,50 euro. De entree is inclusief een kopje koffie of thee met een
koekje en na afloop met de mogelijkheid om nog even na te praten.
Fietsparkeren is gratis, autoparkeren 1,50 euro per uitrijkaart. Alle
Aalsmeerse en Kudelstaartse senioren-filmliefhebbers worden bij deze van harte uitgenodigd!
Alleen vrijdag en zaterdag
The Hobbit: The Battle of the Five
Armies is het epische slot van de
avonturen van Bilbo Balings, Thorin Eikenschild en het dwergengezelschap. Na het heroveren van hun
thuisland op de draak Smaug, heeft
het gezelschap ongewild een dodelijke kracht op de wereld losgelaten.
Smaug richt nu zijn vurige wraak op
de weerloze mannen, vrouwen en
kinderen van Meerstad. Gedreven
door de obsessie zijn schat te heroveren, is Thorin bereid vriendschap

en eer op te offeren en dwingt hij
Bilbo tot een haast onmogelijk en
gevaarlijk besluit. Maar er liggen
nog grotere gevaren op de loer. ‘The
Hobbit: Battle of The Five Armies
(3D)’ is alleen op vrijdag 9 en zaterdag 10 januari te zien in Crown Cinema. Beide avonden vanaf 21.15
uur. Deze actiefilm duurt 144 minuten. In de bioscoop aan de Van
Cleeffkade 15 draait deze week ook
het populaire ‘Gooische Vrouwen 2’,
‘Bon Dieu’, ‘Lucy’ en ‘Boyhood’. Families en jeugd kunnen plaatsnemen in het pluche voor: ‘The Penguins of Madagaskar (3D)’, ‘Niko 2’,
‘Mees Kees op de planken’, ‘Koeba de Zebra’, ‘Flits & het Magische
Huis’ en ‘Wiplala’. Kijk voor het volledige programma en alle filmtijden
op www.crowncinema.nl. Kaarten
zijn te reserveren via 0297-753700
en info@crowncinema.nl en te
koop in de biosbar met popcorn en
drankjes in Studio’s Aalsmeer.

Werk Christa in
‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - De ontmoetingsruimte ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart is
een mooie plek voor senioren om te
eten, te ontmoeten, etc. Er wordt elke drie maanden nieuwe kunst opgehangen. Met ingang van heden
hangt er werk van Christa Logman
die op 18 januari een lezing gaat geven voor belangstellenden. Het centrum is laagdrempelig en in ieder
geval alle werkdagen geopend, de
zondagen vanaf 14.00 uur. U/jij mag
dus gerust een kijkje gaan nemen!

Vrijdagmiddag In de Zotte Wilg

Prijzen verdelen tijdens
nieuwjaarsreceptie SPIE
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 9
januari krijgt iedereen dé kans om
het SPIE bestuur, de junioren organisatie, de Westeinder corveeploeg
en de Raad van 12 en alle vrijwilligers lijfelijk een mooi 2015 toe te
wensen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 16.30 uur In de Zotte Wilg aan de Uiterweg 27. Handen
schudden en proberen te ontdekken wat het thema is van de elfde
junioren en de dertigste Pramenrace
Aalsmeer wordt. Vorige jaar, het is
pas vier maanden geleden, was het
thema ‘Op z’n chicst’. Vele uitdossingen zijn langs gekomen, prachtige
creaties! Niet te lang terug kijken,
voorruit ligt het mooie jaar 2015. Tijdens deze receptie zijn er nog enkel prijzen te verdelen. Jullie weten
het vast nog wel, post Zotte Wilg,
lever alhier je eigen mooi gemaakte logo in. De prijs, een etentje met
het bestuur, gaat vrijdag uitgereikt
worden. Ook de prijs voor het langzaamste team staat bij het Pramenrace bestuur nog in de kast, de rode lantaarn. Door enige omstandigheden en het slecht afscheid kunnen nemen van de zilveren Penta
wordt deze door Sparnaaij beschikbaar gestelde prijs ook op deze middag overhandigd. Alle 155 teams

Oude Meer - Aankomend weekend staan er meerdere bands op
het podium in The Shack. Wederom een weekend voor ieder wat
wils! Zaterdagavond 10 januari is de
kwartfinale van The European Battle of The Coverbands! Deze avond
in The Shack wordt georganiseerd
door het team van European Battle. Hier gaan de beste bands van
de voorrondes weer keihard strijden om een plek te veroveren in de
halve finale van de meest eerlijke
en transparante coverbandcompetitie van Europa! Ook in de kwartfinales zal er één publiekswinnaar worden gekozen en één vakjurywinnaar.
Op het podium van The Shack staan
zaterdag maar liefst vijf coverbands:
Snow Control (tribute), On Parole (rock), Radiovox (rock), The Mixx
(alternative), en Apollo Seeck (rock)
Deze bands maken kans op gigantische prijzen. De band met de meeste publieksstemmen mag voor 3.000
euro gaan shoppen bij een bekende muziekwinkelketen in de Benelux. De vakjurywinnaar krijgt studiotijd onder begeleiding van een ervaren producer en zal verschillende
nummers opnemen. Uiteindelijk kan
deze winnaar een single uitbrengen,
die door professionele partijen gepromoot en geplugd wordt. Entree is

10 euro en er zijn alleen kaarten aan
de deur verkrijgbaar. En na de rockcoverbands van zaterdag rolt het
zondag weer richting de blues met
Robert Smith Bluesband. Afkomstig
uit een muzikale familie begon Robert Smith al heel jong aan zijn muzikale avontuur, en nu met zijn 62
jaar is hij één van de jongste muzikanten van zijn Robert Smith Bluesband. De meeste bandleden mogen dan wat ouder zijn, maar dat wil
niet zeggen dat het er rustig aan toe
gaat. In 2011 werd begonnen met
de doorstart met de huidige band,
die bestaat naast Robert Smith op
zang en harmonica uit Ralph Masius op gitaar, Hans Vandenbos op gitaar, Karel Fransen op drums, Rob
van Gemert op toetsen en Bhe van
Beurden op bas. Frontman Robert
Smith is in het bezit van een prachtige donkerbruine stem en samen
met zijn fantastische band maken ze
van ieder optreden een groot feest!
The Shack is zaterdag 10 januari geopend om 20.00 uur, aanvang
van de Battle is om 21.00 uur. Zondagmiddag 11 januari vanaf 15.00
uur open en het optreden van Robert Smith Bluesband start rond de
klok van 16.00 uur. Entree is 7,50 euro. Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Obsessie en de gekte daarbij

Filmdrama ‘There Will
Be Blood’ in ‘t Baken
Aalsmeer - Op maandag 12 januari wordt in de Bakenzaal van de
Open Hof kerk de film ‘There Will Be
Blood’ vertoond. Dit drama van Paul
Thomas Anderson gaat over een familie, geld, olie en religie met als
middelpunt de Texaanse oliebaron
Daniel Day-Lewis. Wanneer Daniel
Plainview begin 1900 een mysterieuze tip krijgt over een klein stadje in het Westen waar de olie letterlijk uit de grond zou spuiten, gaat
hij met zijn zoontje H.W. op avontuur, op weg naar het stoffige Little
Boston. In dit dorre stadje, waar het
plaatselijke vermaak zich beperkt
tot de sektekerk ‘De Derde Openbaring’ van de charismatische voorganger, de streng gelovige Eli Sunday slaat Plainview zijn slag. Maar
ook al maakt de olie hem rijk, toch
blijft niets bij het oude wanneer de
conflicten escaleren en alle menselijke waarden - liefde, hoop, geloof, ambitie, gemeenschap en zelfs
de band tussen vader en zoon - onder vuur komen te liggen als gevolg
van corruptie, bedrog en de rijke-

lijk vloeiende olie. Plainview wordt
langzamerhand een eenzame, rücksichtlose doordouwer, die alles op
zijn weg vertrapt. Uiteindelijk wordt
in de film duidelijk dat de strijd tussen geld en religie gaat, het gaat allemaal om hetzelfde: geld en olie is
de obsessie van Plainview en Sunday, de voorganger, heeft dezelfde
drift als Daniel en wil geld om zijn
openbaring te kunnen verspreiden
en machtiger te worden. Het onderwerp van ‘There will be blood’ gaat
over obsessie, de alles vermorzelende wil. En de gekte die daarbij komt
kijken. De hoofdzakelijk mannelijke personages zijn afstandelijk en
verre van sympathiek, maar blijven
continu intrigeren.
De inloop met koffie en thee is aanstaande maandag vanaf 19.15 uur,
om 19.30 uur gaat het licht uit en
start de film. De film duurt 2,5 uur
en om 21.00 uur wordt een pauze
gehouden. De toegang bedraagt 5
euro, dit in verband met filmrechten. Koffie en thee zijn gratis. Adres:
Sportlaan 86.

worden verwacht, bovenal alle toeschouwers, sponsoren, de pers,
overheid, politie, brandweer, EHBO
en natuurlijk collega’s die ook leuke
activiteiten organiseren in Aalsmeer.
Lilleke Draak en SLK
Kortom, de receptie is natuurlijk
openbaar en voor iedereen toegankelijk! Maar de volgende teams hebben een kans op een prijs en worden zeker verwacht: Lilleke Draak,
Tuuteblik, Het Kacheltje, Team
Uniek, New Kids on the Bok, Team
SLK en Oversharing. Tot aanstaande
vrijdag 9 januari om 16.30 in De Zotte Wilg! Het SPIE bestuur zien jullie
graag verschijnen en staan klaar om
alle handjes, kusjes en beste wensen in ontvangst te nemen! (Natuurlijk staan de heren en dames in
2015 weer open voor steekpenningen.)
Fiets of praam
O, ja, kom per fiets, het Drijfhuis
heeft vele pramen en bokken op de
kant staan. Natuurlijk kan je vrijdag
ook even de Penta aanslingeren,
een geluidsinstallatie op je praam
of bok knallen en gierend over de
Westeinder gaan op weg naar controlepost De Zotte!

Borrel met Merel en John
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
3 januari werden belangstellenden uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel met muziek van Merel en John in Bacchus. De muzikale start in het knusse culturele café in de Gerberastraat trok veel publiek. Het was druk, zowel beneden
als op de balustrade. Merel op zang
en John op akoestische gitaar hadden het moeilijk om boven het publiek uit te blijven komen. Er werd

heel wat gepraat, het is tot slot een
borrel. Maar als Merel om enige
rust vroeg, werd hier gelijk gehoor
aangegeven. In ieder geval een gezellige en muzikale start van 2015.
Ook dit jaar gaat Bacchus weer op
een gevarieerd scala aan optredens
trakteren. Zowel pop als jazz zijn
in de programmering opgenomen,
evenals de jaarlijkse gedichtendag
en, zoals deze zaterdag 10 januari,
cabaretvoorstellingen.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 9 januari:
* Bands Hibakusha in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 10 januari:
* Cabaret ‘Meer hebben we niet nodig’ van Maarten Ebbers en Nina de
la Croix in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* The European Battle of the Coverbands in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 21u.
Zondag 11 januari:
* Zanger Rick van der Kroon vanaf
16u. in Westeinder Paviljoen.
* Robert Smith Bluesband in Shack,
Schipholdijk 253b vanaf 16u.
* Marcel Kapteijn en Friends bij Bob
en Gon in het Crown Theater, Van
Cleeffkade vanaf 15u.
* KCA Klassiek met pianoduo Mephisto in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 vanaf 15.30u.
Vrijdag 16 januari:
* Rock-jam met Guzz Genser in The
Shack, Oude Meer vanaf 21u.
Zaterdag 17 januari:
* Woodstock The Story in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Films
Donderdag 8 januari:
* Film over vogels bij Vogelvereniging in Wellantcollege, Linnaeuslaan 2 vanaf 20u.
9 en 10 januari:
* Film ‘The Hobbit; Battle of the
Five Armies’ in 3D. Alleen op vrijdag en zaterdag in Crown Cinema
Aalsmeer om 21.15u.
Maandag 12 januari:
* Film ‘There will be blood’ in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 19.30u.
Dinsdag 13 januari:
* Seniorenfilm ‘Weekend in Paris’
in Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Aanvang: 13u.
T/m 15 januari:
* Alle dagen diverse films voor alle leeftijden in Crown Cinema, Van
Cleeffkade met Gooische Vrouwen,
Bon Dieu en Lucy. Voor jeugd: Annie, Penguins of Madagascar, Mees
Kees, Wiplala, Flits & het magische
huis, Niko 2.
Exposities
Vanaf 9 januari:
* Nieuw expositie in gemeentehuis,
Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Vanaf 11 januari:
* Nieuwe expositie bij galerie SousTerre met werken van Vladimir Hristov, Erik Langkjaer en Amjad Wardeh. Open iedere zaterdag en zon-
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dag 12 tot 17u. Expositie duurt tot
en met 8 maart.
Zaterdag 10 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
10 en 11 januari:
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Huismuseum met Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag op afspraak: 0612922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 21 januari:
* Expositie met tekeningen van Nynke, foto’s van Heleen en beelden
van Eytie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17u.
Diversen
Donderdag 8 januari:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
* Lezing over Gran Paradiso bij Groei
en Bloei in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 9 januari:
* Kerstbomenverbranding met de
brandweer, hoek Aalsmeerderweg
met Stommeerkade v/a 19u.
* Receptie SPIE in In de Zotte Wilg,
Uiterweg vanaf 16.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 10 januari:
* Open huis creatief centrum De
Werkschuit in Stommeerkwartier,
Baccarastraat van 13 tot 16u.
* Klaverjasmarathon Oostend in ‘t
Middelpunt van 14 tot 20u.
Zondag 11 januari:
* Vogelbeurs de Rijsenvogel in clubgebouw SCW, Konnetlaantje van
9.30 tot 13.30u.
Dinsdag 13 januari:
* Speelavond BV Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 14 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66 van 9.30 tot 11.30u.
Tevens peuterinstuif. Literaire avond
van 19.45 tot 21.30u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging
over 1, 3 of 5 kilometer. Aanvang:
20u. In Sportlaan.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 15 januari:
* Kaartavond DES in de Reede Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 16 januari:
* Open Hof keuken. Op menu:
stamppotten. In ‘t Baken, Sportlaan
van 17.45 tot 20u.

In Oud Katholieke Kerk

Zondag KCA klassiek met
pianoduo ‘Mephisto’
Aalsmeer - De werkgroep klassieke muziek van KCA is er weer in geslaagd om een internationaal duo
naar Aalsmeer te halen om op te
treden in de intieme sfeer van het
Oudkatholieke kerkje aan de Oosteinderweg. Op zondag 11 januari
zal het pianoduo Mephisto het programma ‘Uit het oog, in het hart’ ten
gehore brengen. Het duo wordt gevormd door het echtpaar Katrijn Simoens en John Gevaert. Zij spelen
sinds 2007 samen en hebben diverse beroemde concertzalen met hun
optreden vereerd. Ook waren zij te

zien en te horen in het programma
‘Puur muziek’ op de Belgische televisie. Zondag 11 januari zijn belangstellenden van harte welkom
bij dit eerste KCA klassieke concert
in 2015. Het concert vindt plaats in
de Oudkatholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394 en begint om 15.30
uur. De zaal is open vanaf drie uur.
De toegang per concert bedraagt 15
euro (inclusief consumptie). Kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang
aan de zaal. Voor telefonische informatie kan contact opgenomen worden met Tini Man via 0297-329592

STAGE
MUSIC SHOP
TIP:

Ruime keus
Ukelele’s v/a € 29,95
(Mahalo + Korala)

AANBIEDING:

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Elektrische gitaar
SX ‘Strat’ € 145,(sunburst, zwart, rood)
KOOPJE:

Microfoon ‘Samson’ Akoestische versterker
‘Stagg’ (15W) € 117,R21 S € 28,95
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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officiële mededelingen
ronde tafel gespreK 15 januari 2015
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreKen in het beraad oVer een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de
vergadering 12.00 uur.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

Rtg-1 1 Opening van en toelichting over
het Ronde Tafel Gesprek door de
voorzitter, de heer R.K. van Rijn
2 Vaststelling van de agenda

20.05-20.45 Rtg-2 ontwikkelvisie project hornmeer
Behandeling van de concept ontwikkelvisie en de inrichtingsschets van
het Hornmeerpark. Dit onderwerp is
geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 22 januari a.s., gericht op
het vaststellen van de concept ontwikkelvisie en in te stemmen met de inrichtingsschets.
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over de ontwikkelvisie project
Hornmeer. Gelegenheid tot het stellen
van vragen ter voorbereiding op raadsvergadering van 22 januari a.s.
20.45-21.25 Rtg-3 heroriëntatie maatschappelijk
Vastgoed
Behandeling van het voorstel herorientatie maatschappelijk vastgoed,
dat gericht is op het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de kosten en
opbrengsten van gemeentelijke gebouwen die worden ingezet voor gebruikers uit de sectoren sport, cultuur,
welzijn en onderwijs. Dit onderwerp is
geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 22 januari a.s., gericht op
het uitwerken van voorkeurscenario 2
in combinatie met de vernieuwing van
het huur- en subsidiebeleid.
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over de Heroriëntatie Maatschappelijk Vastgoed. Gelegenheid tot
het stellen van vragen ter voorbereiding
op raadsvergadering van 22 januari a.s.
21.25-21.45 Rtg-4 aanwijzen van drie potentiële
gemeentelijke beschermde
dorpsgezichten
Behandeling van het voorstel betreffende het aanwijzen van drie potentiële gemeentelijke beschermde dorpsgezichten. Dit onderwerp is geagendeerd
voor de oordeelsvormende raad van 22
januari a.s., gericht op het starten van
de aanwijsprocedure van drie gemeentelijke beschermde dorpsgezichten, te
weten het Plassenlint, de Cyclamenstraat 1-28 en het Seringenpark (westelijke deel met bejaardenwoningen).
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over de aanwijsprocedure van
drie gemeentelijke beschermde dorpsgezichten. Gelegenheid tot het stellen van
vragen ter voorbereiding op de raadsvergadering van 22 januari a.s.
21.45-22.00 Rtg-5 niet geagendeerde onderwerpen
Doel gesprekken
Indien er andere (niet geagendeerde)
onderwerpen zijn aangemeld worden
deze besproken bij dit agendapunt
onder Rtg-6. Onderwerpen kunnen tot
12:00 uur op de dag van het geplande
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 15
januari a.s.) opgegeven worden door
belangstellenden aan de griffie van
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of
0297- 387584. De voorzitter van het
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk
of de aangedragen onderwerpen worden
geagendeerd.
22.15

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VerKeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

Sluiting

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg tussen 420 en 422 (Z-2014/073342),
het bouwen van een woning;
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2014/071454), het oprichten
van een overkapping t.b.v. stofzuigerplaatsen en poetsstraat;
- F.A. Wentstraat 2D (Z-2014/073063), het wijzigen van
en bestemmingsplan t.b.v. logiesfuncties (op de begane
grond en 1e verdieping)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2014/072101), het plaatsen van
verkiezingsborden;
- Korianderhof 10 t/m 13 (Z-2014/073255), het bouwen
van 4 woningen;
- Mr Jac Takkade 28 (Z-2014/072839), het bouwen van een
woning;
- Oosteinderweg (Z-2014/072426), het plaatsen van een
fietsbrug;
- Pasteurstraat 20 (Z-2014/072864), het bouwen van een
blokhut met overkapping en het plaatsen van een schutting;
- Stommeerweg 46 (Z-2014/073254), het vervangen en

verplaatsen van een toegangsbrug;
- Touwslagerlaan 21-31 oneven, 10, 12, 20 en 22, nieuwbouw van 6 woningen (herontwikkeling) en gevelwijziging van 4 woningen;
- Venkelhof bouwnummers 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 en 5
(Z-2014/073386), het bouwen van 8 half vrijstaande woningen;
- Vlinderweg 172 (Z-2014/073357), het bouwen van een
woning en het aanleggen van een in- en uitrit;
- Zwarteweg 75 (Z-2014/073363), het bouwen van een
woning.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Greenpark deelplan 7 (Z-2014/073512), melding activiteitenbesluit voor een tankstation;
- Hornweg 53 (Z-2014/073382), melding brandveilig gebruik;
- Julianalaan 92 (Z-2014/073253), het verwijderen van
asbest uit een mutatiewoning;
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/071295), het wijzigen van een
koelinstallatie binnen de inrichting;
- Machineweg 303 (Z-2014/072874), het slopen van een
verbrand pand;
- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/072853), melding brandveilig
gebruik.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Citroenvlinderstraat 109 (Z-2014/065316), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 december 2014);
- Dorpsstraat 14 (monument) (Z-2014/066954), het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 31 december 2014).
Weigering omgeVingsVergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Zeeltstraat 17 (Z-2014/066211), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 30
december 2014).
KennisgeVing oVereenKomst tot KostenVerhaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel
gemeente Aalsmeer, sectie C, nummer 5045 (geheel), ter
grootte van 680 m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie C,
nummer 2345 (geheel), ter grootte van 18 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen. De percelen
zijn gelegen aan de Jac. P. Thijsselaan en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633) te Aalsmeer. De gemeente is, onder
in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten
behoeve van de omgevingsvergunning voor de realisatie van
het bouwplan voor de betrokken percelen ontheffing te verlenen op het bestemmingsplan “Stommeer 2013”. Hierdoor
is het mogelijk een woning met garage te ontwikkelen en
realiseren.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 9
januari 2015 ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis,
Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.
ontWerp omgeVingsVergunning in afWijKing
Van het bestemmingsplan “landelijK gebied
oost” machineWeg 25 (Z-2014/040712)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 9 januari
2015 t/m 19 februari 2015 voor een ieder ter inzage ligt de
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’, Machineweg 25 met de
daarop betrekking hebbende stukken.
doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” en de bestemming
“Luchthavenverkeerszone-lib”. Het bouwplan is in strijd met
de bepaling artikel 22 van het geldende bestemmingsplan.
Het bouwplan kan worden gerealiseerd, mits voorzien van
een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart.
inzien ontwerp omgevingsvergunning
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken met ingang van 9 januari 2015 t/m 19 februari 2015
voor een ieder ter inzage:
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er
ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de
gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbeschikking’ “Machineweg 25”. Degene die buiten de
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling

het sociaal loKet
Voor alle vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en
jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal loket.
Per 1 januari 2015 is de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal loket.
Hieronder staan de contactgegevens en openingstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 januari dus
geen brieven meer van de G2, maar direct van uw
gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.
openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur
Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.
U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een
laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
ingetroKKen aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 180 (Z-2014/068665), het verplaatsen van 2
arken (verzonden 4 januari 2015).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- 2e J.C. Mensinglaan 69 (Z-2014/049721), het industrieel
vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken (melding activiteitenbesluit) (verzonden 5 januari
2015);
- Julianalaan 92 (Z-2014/073253), het verwijderen van asbest (verzonden 29 december 2014);
- Machineweg 303a (Z-2014/072874), het slopen van een
verbrand pand (verzonden 6 januari 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijKe KWaliteit
(Voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
Vervolg op volgende blz.
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
Vervolg van vorige blz.

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)
- Kerstbomen verbranden op 9 januari van 18.00-21.00 uur,
kruising Aalsmeerderweg/Stommeerkade/Ophelialaan (Z2014/066653).

ter inZage
t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z2014/051286), brandveilig gebruik.
t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stukken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vaststellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te
Aalsmeer. Deze hogere geluidgrenswaarden

zijn van toepassing op de nieuw te bouwen
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16
(oneven nummers) te Aalsmeer.
t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende
stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 266 achter Z-2014/003014
t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbehorende stukken) m.b.t. het oprichten van
een broodfabriek (Machineweg 289 (Japanlaan/Thailandlaan) (Z-2014/066032).
t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren
van aanvraag voor gewijzigd bouwen van een
woning met bootoverkapping (Uiterweg 19
(Z-2013/017230))

t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal
(kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr. 5045 (geheel), ter grootte van
680m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie
C, nr. 2345 (geheel) ter grootte van 18m2. De
percelen zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633)
Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z-2014/040712)
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen)
en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Zondag live bij Westeinder Live

Plaats 4 voor Rick van der
Kroon tijdens The Winner
Aalsmeer - Het was spannend zaterdag 27 december tijdens het programma The Winner Takes It All. Het
was de Kudelstaartse zanger Rick
van der Kroon gelukt om zich de finale in te zingen als de beste imitator van Neil Diamond. Als één na

laatste was hij aan de beurt. Inmiddels zat de imitator van Elvis Presley
al ‘dik’ op de hoogste troon. Met een
ruime acht leek hij deze positie niet
meer te hoeven inleveren. De imitator van Joe Cocker werd door het
publiek en de kijkers thuis net iets

beter gevonden als Frank Sinatra.
Hij zat op de schop. Zou het Rick
lukken om zijn plaats in te nemen
en als derde te eindigen? Het hing
er om, maar helaas kreeg de Kudelstaarter net te weinig stemmen.
Rick van der Kroon werd uiteindelijk vierde en hier mag hij uiteraard
ook heel trots op zijn. De imitator
van Frank Sinatra vond Rick overigens beter en zei verwacht te hebben van de derde plaats gestoten te
worden door ‘onze’ Neil Diamond.
Een mooi compliment van deze ‘collega’. Ook Aalsmeer is natuurlijk
trots op de vierde plaats van Rick
van der Kroon. En natuurlijk gaat hij
door met zingen. Ook in zijn eigen
dorp. Op zondag 11 januari gaat hij
van zich laten horen in het Westeinder Paviljoen op het surfeiland aan
de Kudelstaartseweg. Westeinder
Live begint om 16.00 uur en iedereen die Rick wil zien, horen en feliciteren is welkom!
Vrijdagavondcafé
Zanger Rick is overigens deze vrijdag 9 januari te gast in de studio
van Radio Aalsmeer in het programma Vrijdagavondcafé tussen 21.00
en 23.00 uur. Rond half elf gaat hij in
gesprek met Deborah en wie weet
laat hij op zang ook nog wat horen!

Gitaar, piano en schemerlamp

Cabaret ‘Meer hebben we
niet nodig’ in Bacchus
Aalsmeer - De cabaretiers Maarten Ebbers en Nina de la Croix brengen op zaterdag 10 januari de show
‘Meer hebben we niet nodig’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Een gitaar, een piano en
een schemerlamp, meer hebben ze
niet nodig. U houdt van minimaal?

Dat kan. Daar zijn Maarten en Nina voor. Simpel. Eenvoudig. Goed,
maar niet gek. Of nou ja, een beetje dan. Het zijn tenslotte cabaretiers. Droger dan kurk. Maar vooral muzikaal. Zéér muzikaal. Prachtige liedjes. Ze willen het liefst maar
één ding: optreden. Ze hebben een

gitaar. Ze hebben elkaar. Dan kan
de voorstelling beginnen. Licht uit,
spot aan. Intiemer gaat u het dit seizoen niet vinden. Hoeft ook niet.
Meer hebben deze twee cabaretiers niet nodig. Maarten Ebbers
won in 2009 de Jury- en Publieksprijs van het Leids Cabaret Festival
en toerde vervolgens met veel succes door Nederland met de voorstellingen ’Laat mij maar zitten’ en
‘Laat mij maar voorop’. Zijn juryrapport luidde: “Hij is een goede energieke performer en neemt het publiek even moeiteloos mee in zijn
absurde fantasiewereld.” Nina de la
Croix haalde de finale van het Amsterdams kleinkunst Festival in 2007
en speelde sindsdien de programma’s ‘Poldervrouw’, ‘Alles kan kapot’
en ‘Bas’, waarmee ze ook in cultureel café Bacchus te zien was.
De voorstelling zaterdag 10 januari
begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kijk voor de aankoop
van kaarten (11 euro per stuk) op de
website van Bacchus of bel na 18.00
uur naar: 0297-342657.

Opening vrijdag met rondleiding

Expositie Willeke, Tineke en
Michael in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 9 januari tot en met 2 april exposeren
de kunstenaars Willeke Frima, Michael Glanz en Tineke Coucke in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis.
Dit keer is gekozen voor een meer
contrasterende tentoonstelling. Het
kleurig en uitbundige werk van Michaël Glanz tegenover de ijle wol-

“Ons zesde ritje bomen al”
Aalsmeer - Een sport, een hobby,
in ieder geval een geweldige bezigheid om geld te verdienen: Kerstbomen verzamelen. Ieder jaar krijgen
jeugdige inwoners 50 cent per ingeleverde boom en dit extraatje wil
menigeen graag verdienen. In het
weekend gaan de jongens en meiden veelal op pad om te verzamelen,
maar natuurlijk worden ook doordeweeks rondjes door de wijk gelopen om toch maar zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen. Gisteren, woensdag 7 november, had
de Meerlanden inleverpunten ingericht in de ‘eigen’ wijken. In Oost bij
het Middelpunt was een flinke stapel gebracht. Een vader arriveerde met zijn zoon met beiden achter de fiets een aantal kerstbomen.
Tja, als thuis twee kinderen ziek op
de bank zitten, moet vaders ‘werken’
op z’n vrije dag. Overigens niet met
tegenzin, het is toch geweldig om te
zien hoe fanatiek je kinderen zijn en

je dagelijks de stapel in je tuin ziet
groeien. Bij de gymzaal in de Jac.
P. Thijsselaan arriveren moeder en
dochter, een kar vol bomen voorttrekkend. De uitbetaling is na deze
inspanning de kroon op het werk.
Blij vertrekken de twee weer.
De meeste bomen zijn gebracht
naar de werf van de Meerlanden aan de Zwarteweg. Rond drie
uur in de middag al meer dan 500
stuks. “We hebben het druk”, zegt
een medewerker lachend. “Prachtig toch. De kinderen doen echt hun
best.” Een auto met een aanhanger
vol kerstbomen arriveert. “Ons zesde ritje al”, zegt moeders vrolijk. De
kinderen hebben in totaal een kleine honderd bomen opgehaald via
hun krantenwijk.”
En de volgende bestelbus vol kerstbomen staat alweer klaar. Twee jongens stappen vol trots uit. “We hebben meer dan 180 bomen verzameld. We hebben al heel vaak heen

en weer gereden.” Op de vraag of ze
het nu doen om het geld of de verbranding, hoeven ze niet lang na te
denken. “Om het geld”, klinkt het
volmondig. En het inleveren blijft
doorgaan. Een kleine dame arriveert met achter zich aanslepend
twee kerstbomen. Ze ziet er best
vermoeid uit. En begrijpelijk: “Ik heb
er al 36 ingeleverd.” Chapeau, wat
een kanjer!
De inzamelingsactie kan zondermeer een groot succes genoemd
worden. Er is driftig verzameld en de
jongens en meiden hebben er allemaal zichtbaar plezier in.
Geen doorgang te harde wind
Hopelijk zien zij hun boom in de
brand gaan, want de weersvoorspellingen voor vrijdag zijn niet
goed voor een vreugdevuur. Windkracht zeven en dat is heftig. Vandaar het extra bericht van de gemeente: “De brandweer beslist uiterlijk donderdagmiddag of de
kerstboomverbranding
doorgaat.
Als het te hard waait, kan de brandweer in verband met de veiligheid
besluiten tot afgelasting.”

kenluchten van Tineke Coucke. In
de spreekkamers zijn het de intieme stillevens van Willeke Frima die
hun bewondering zullen afdwingen.
De officiële opening van deze expositie met rondleiding is vrijdag
9 januari om 16.00 uur in het gemeentehuis op het Raadhuisplein.

Overwerk voor de lachspieren

Bubbels en sprankelend
optreden bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 11 januari krijgen de liefhebbers van het Theater Exclusief Bob&Gon een heerlijke nieuwjaarmiddag voorgeschoteld door Marcel Kapteijns and
Friends (collega klompenmaker
Sander Schuurman op gitaar en Nico Dobber op percussie). Zij zorgen
voor een sprankelend muzikaal be-

Iedereen is van harte uitgenodigd
om bij deze opening aanwezig te
zijn. Wel een vriendelijk verzoek om
u van te voren voor deze (gratis)
opening en rondleiding aan te melden. Dit kan via: www.huiskamermuseum.nl of telefonisch via 0612922954.

Kerstbomeninzameling in trek bij jeugd

gin van 2015. Lees de commentaren
en recensies op hun website en je
weet:
Er wacht een heerlijke middag! De
belevenissen van Marcel als klompenmaker zijn van wereldfaam en
bezorgen de lachspieren overwerk.
Maar er is veel meer dan alleen lol

te beleven. Deze bijzondere middagen bij Bob & Gon staan garant als
het gaat om een akoestisch concert.
Een mix van oude en nieuwe songs
worden ten gehore gebracht waarbij natuurlijk het nummer ‘You’ zeker niet zal ontbreken. Er zijn nog
enkele kaarten verkrijgbaar bij Espago, Het Boekhuis en bij Primera. Begin 2015 stralend en verwen
uzelf en uw vrienden op een heerlijke middag bij Bob & Gon in het
Crown Theater aan de Van Cleeffkade! De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Het optreden begint om 15.00 uur.
Janna van Zon

Kudelkamp voor jeugd
Kudelstaart - Van 5 tot en met
11 juli wordt het jaarlijkse Kudelkamp weer georganiseerd
voor jongens en meisjes van 6
tot 15 jaar. Bestemming is Bladel en overnacht wordt in blokhut De Zwerfkei. De zomer is nog
ver weg, maar de organisatie is
al druk bezig met alle voorberei-

dingen. Kudelkamp is een week
spelletjes spelen, knutselen,
kampvuur maken, spelen in het
bos, waterpret en natuurlijk een
week zonder papa en mama. Lijkt
deze leuke, spannende en actieve
week jou iets? Je mag mee. Voor
meer informatie en inschrijving:
kudelkamp@hotmail.com.

Crown Theater
in januari
Aalsmeer - Ook in januari biedt het
Crown Theater een gevarieerd aanbod. Op 11 januari muziek van Marcel Kapteijn & Friends, op 17 januari ‘Woodstock The Story‘, op 18 januari ‘Bumba op reis’ en 21 januari ‘Dobbe en de Draak’ (beide voorstellingen
voor kinderen), op 29 januari de komedie ‘Boer zoekt betere vrouw’ en 31 januari ‘Les Miserables‘. Kijk voor meer
informatie en kaarten op de website
www.crowntheateraalsmeer.nl.
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Jan Sikkema 25 jaar organist
Kudelstaart - Afgelopen zondag is in de Protestantse Gemeente van Kudelstaart gevierd dat Jan
Sikkema 25 jaar als organist aan de
gemeente is verbonden. De eerste
jaren nog in het Dorpshuis, achter
een orgel van wat mindere kwaliteit
en als derde organist. Jan heeft in
de loop der jaren snel ‘promotie gemaakt’.
Op het moment dat de protestantse gemeente het Dorpshuis verruilde voor De Spil was Jan al de ‘eerste organist’. Het orgel daar is ook
vooral ‘zíjn orgel’ en er zijn weinig
zondagen dat hij de toetsen niet beroerd laat. Dit gebeurt gemiddeld
niet meer dan één keer per maand.
Ook bij bijzondere diensten, zoals
diensten van Woord en Gebed en
trouwdiensten, is Jan bijna altijd van
de partij. Dat geldt ook voor dien-

sten bij de Paascyclus en rondom
de Kersttijd. Het is in die zin eigenlijk de ‘meest dienstdoende ambtsdrager’ van allen in de Protestantse gemeente, met dien verstande
dat organist geen ‘formeel ambt’ is.
Ook de vleugel, die voorin de kerkzaal staat, is voor Jan een vertrouwd
instrument! Als Jan achter het orgel zit, kan hij zijn hele gevoel en al
zijn emotie in zijn spel te laten doorklinken. Voor 25 jaar trouwe dienst
ontving Jan van de gemeente een
fraaie oorkonde en een weekendreis naar een door hem uit te zoeken stad, mét daarbij een orgelconcert en natuurlijk een fles ‘Samenop-Weg-wijn’. Wanneer hij dit weekend gaat benutten, is nog niet bekend. Het is in ieder geval wel snel
te achterhalen: Geen Jan Sikkema
dat weekend achter het orgel!

Zondag opening nieuwe expositie

Buitenlandse kunst vanaf
zondag in Sous-Terre

Twee keer optreden Sonority
Aalsmeer - De komende periode is
popkoor Sonority twee maal op zondag te beluisteren. De eerste keer
op zondag 11 januari tijdens de 29e
editie van de Paradiso Korendagen
in Amsterdam. Koren uit het hele
land komen tijdens een vijftien minuten durend optreden hun mooiste nummers ten gehore brengen.
Sonority treedt op in de grote zaal
om 19.10 uur en zingt onder andere
‘All of Me’ van John Legend en ‘Zo

stil’ van Bløf. Entree 3 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaartverkoop aan de zaal. En op zondagmiddag 18 januari gaat Sonority het
jaar muzikaal inluiden in restaurant
Welkom Thuis aan de Stommeerweg 91. Tijdens een gezellig samenzijn wordt een selectie gezonden uit
het staand repertoire. Het optreden
begint om 15.00 uur, de toegang is
gratis. Meer informatie op www.sonority.nl.

Aalsmeer - Met schilderijen van Vladimir Hristov, Erik Langkjaer en Amjad Wardeh, start galerie Sous - Terre het nieuwe jaar met een zeer internationaal getinte expositie. Riky van Duin levert met haar beelden de Nederlandse bijdrage. Iedereen is van harte welkom om kennis
te komen maken met de kunstenaars
en hun werk. De opening van de expositie vindt plaats op zondag 11 januari tussen 13.00 en 17.00 uur. Onder het genot van een hapje en een
drankje zult u zich aangenaam kunnen verpozen tussen het vele moois
wat de galerie te bieden heeft. Indien
u niet in de gelegenheid bent de opening bij te wonen: de expositie duurt
tot en met 8 maart. Naast de kunst-

werken van de exposerende kunstenaars, heeft Sous-Terre een grote vaste collectie van werk van de door haar
vertegenwoordigde kunstenaars. De
galerie werkt samen met meer dan
150 professionele kunstenaars, wiens
werken gepresenteerd worden in de
enorme binnenruimte van in totaal
ruim 1000 vierkante meter en grote beeldentuin. Galerie en beeldentuin Sous-Terre is iedere zaterdag en
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur
of te bezoeken op afspraak via 0297364400 of info@galerie-sous-terre.nl.
Adres is Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. Voor meer informatie over de galerie en haar kunstenaars zie: www.galerie-sous-terre.nl
Foto: Schilderij van Erik Langkjaer.

Lezing over de betekenis van
vrijheid in Crash Museum

Emigrant en fotograaf te gast

Wereldprimeur zondag
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in 2015 zal de lokale omroep van Aalsmeer weer garant
staan voor vele uren interessante radio. Radio Aalsmeer blijft investeren
in nieuwe programma’s en andere
activiteiten. Eerst wordt, vertrouwd,
op zaterdag 10 januari in ‘Aalsmeer
Politiek’ de politieke week doorgenomen, dit maal door Het Aalsmeers
Collectief (HAC).
Het eerste nieuwe initiatief wordt
komende zondag 11 januari al onthuld tijdens de (interne) nieuwjaarsreceptie die de omroep samen met
het Crown Theater organiseert voor
alle vrijwilligers van beide organisaties. De onthulling zal plaatsvinden
na afloop van het concert van ‘Marcel Kapteijn and friends’ en onder
het genot van een glaasje bubbels
aangeboden door Crown Studio’s
Aalsmeer. Uiteraard zal de bekendmaking van deze Aalsmeerse wereldprimeur live worden uitgezonden
op de lokale omroep. Tijdens de uitzending van het ‘Weekend Magazine’,
dat deze week gepresenteerd wordt
door nieuwkomers Eric Spaargaren
en Kim Maarse-Verschueren, zullen ook diverse programmamakers
hun plannen ontvouwen voor het komende jaar. Maandagavond 12 januari zijn er weer interessante gasten in
‘Door de Mangel’ en ‘De Top 10 van...’.
Deze week zijn dat achtereenvolgens
André Knol en Patrick Spaander. Wekelijk ontvangen zus en broer Mylène
en Elbert Huijts op maandagavond
in hun talkshow ‘Door de Mangel’
een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter. Volgens het welbekende
‘doorgeefsysteem’ neemt er steeds
weer tussen 19.00 en 20.00 uur een
wisselende gast plaats achter de microfoon. Vorige gast René Kersloot

heeft zijn zwager André Knol gevraagd op maandag 12 januari naar
de studio te komen. “André gaat samen met zijn vrouw emigreren naar
Tsjechië”, aldus Kersloot. “Ik wil graag
weten wat hij daar gaat doen. Wat
gaat hij ondernemen?” Wilt u weten
wat zijn antwoord daarop is? Luister
dan komende maandag naar ‘Door
de Mangel’. ‘De Top 10 van…’ is een
programma waarin diverse (on)bekende Aalsmeerders zijn of haar persoonlijke top 10 mogen samenstellen
en samen met de presentatoren deze nummers aan elkaar smeden. Uiteraard blijft er ook ruimte over om
over andere zaken te praten. Het presentatieteam van het programma bestaat uit Rinus en Talitha van Itterzon, Laurens van Kessel en Miranda
Gommans. Zij presenteren het programma beurtelings. In de aflevering
van maandag 12 januari zal Miranda
het programma presenteren en mag
Patrick Spaander van Foto De Boer
zijn tien favoriete nummers ten gehore brengen op Radio Aalsmeer. De
Top 10 van fotograaf Spaander wordt
uitgezonden op maandagavond van
20.00 tot 21.00 uur. Uiteraard kunnen
weer live vragen gesteld worden aan
de gasten. Radio Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 FM en de kabel op
99.0 FM, maar ook via de livestream
op internet: www.radioaalsmeer.nl.
Het bezoekadres van de studio is Van
Cleeffkade 15 in de Aalsmeer Studio’s.

www.lijfengezondheid.nl

Wij willen wei

De jaren daar tussenin hebben zijn
leven bepaald. Zijn ouderlijk huis
was een onderduikadres zoals zoveel boerderijtjes dit waren in de
oorlogsjaren. Het was allemaal wel
spannend maar als kind realiseerde hij zich niet ten volle, wat het allemaal inhield. Rond 1970 werd de
heer Visser lid en later bestuurslid
van het Voormalig Verzet in Haarlem. Toen leerde hij werkelijk begrijpen wat verzet in de oorlogsjaren inhield en wat deze oorlogsjaren voor
hem hebben betekend. Ook werd
duidelijk welke grote rol vrouwen en
kinderen in het verzet hebben gespeeld. Zonder hun werk, was verzet onmogelijk tot zeer moeilijk geweest. Het was het begin van zijn
werk om het begrip vrijheid levend

te houden en zich daarvoor in te zetten in verschillende organisaties die
voorlichting gaven bij onderwijsinstellingen. In 1985 was hij als coördinator betrokken bij de organisatie
van de tentoonstelling ’40-’45 Nooit
Meer over het dagelijks leven en het
verzet in Haarlemmermeer. Incidenteel zet hij het werk nog voort in de
vorm van lezingen.
Adopteer een monument
Rond 1975 stelde een Amerikaans
Joods echtpaar een groot bedrag
beschikbaar aan het voormalig verzet. Het echtpaar was met behulp
van Nederlanders er in geslaagd
te ontkomen. Met deze schenking
werd de Stichting Februari 1941
opgericht. Deze had als doel om 4
mei herdenkingsmonumenten te laten adopteren door groep 7 van de
basisscholen. Inmiddels zijn bijna
veertienhonderd monumenten geadopteerd door meer dan vierduizend scholen. Dit werk werd negen
jaar geleden overgedragen aan het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Inmiddels wordt alweer tien jaar in november de klaproos uitgereikt. Deze
staat symbool voor alle gesneuvelden vanaf de Eerste Wereldoorlog
tot op de dag van vandaag. Dit gebeurt op initiatief van de Nederlandse afdeling van het Royal Canadian
Legion. Dat is de Poppy Campagne.
Het waren voor het merendeel de
Canadezen die Nederland hebben
bevrijd van de Nazi’s. Over al deze onderwerpen zal de heer Visser
spreken op 9 januari. Voor meer informatie: www.crash40-45.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 11 januari
organiseert Vogelvereniging De Rijsenvogel weer een vogelbeurs. Deze
vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje en belangstellenden zijn
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur.
Voor 50 eurocent kunt u naar binnen, kinderen onder de tien jaar met
begeleiding mogen gratis naar binnen. Leden van de Rijsenvogel bieden hun zelf gekweekte vogels te

koop aan, waaronder een grote variatie aan tropische vogels en diverse soorten grote en kleine parkieten. Ook niet leden mogen hun
vogels te koop aanbieden op deze
beurs. Wie problemen heeft met het
kweken van vogels of wilt beginnen
met deze hobby kan altijd terecht bij
de leden van de vereniging. Op de
beurs kunnen bezoekers bovendien
terecht voor diverse soorten vogelvoer en vogelaccessoires.

Week van Gebed in kerken

Zondag inloop
voor ouderen
Aalsmeer - Zondag 11 januari is er
weer een inloop voor ouderen vanaf 65 jaar in de bindingzaal van de
Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat. Het thema is deze keer: ‘Een
nieuw begin’ en natuurlijk zullen de
spelletjes niet ontbreken. De eigen
bijdrage is 2 euro per persoon en
dit bedrag is inclusief koffie of thee.
De middag begint om 15.00 uur. Alle
ouderen zijn van harte welkom! Kijk
voor meer inlichtingen op de website: dgaalsmeer.nl.

Opbrengst voor Jeugdcultuurfonds

Lions: Salon de Musique
met viool en piano
Aalsmeer - Na het succes van de
eerdere edities van Salon de Musique in 2013 en 2014 organiseert
de Lionsclub Aalsmeer wederom
zo’n uniek muzikaal gebeuren op
zondag 1 februari. Dit keer treden
Ineke Hellingman op piano en Hayato Ishibashi op viool op. Deze veel-

Aalsmeerderbrug - Gerard Visser
verzorgt op vrijdag 9 januari in het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 om 20.00 uur een lezing over het werk van de Commissie Jeugdvoorlichting van de Stichting ‘Samenwerkend Verzet 19401945’, de Stichting Februari 1941,
het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
over de Poppy Campaign. Het centrale thema is: De betekenis van
vrijheid. De zaal is open om 19.30
uur. De toegang bedraagt 3,50 euro. Toegang voor donateurs en veteranen is gratis. Het Crash Museum
’40-’45 is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460. De heer Visser werd geboren in
een klein dorpje in Twente. Daar zag
hij de Duitse troepen binnenkomen
en weer vertrekken.

belovende jonge musici studeren allebei in de Master muziek van Codarts Hogeschool voor de Kunsten in
Rotterdam. Ze treden samen regelmatig op en bereiden zich voor op
het Grachtenfestival concours 2015.
Ineke en Hayato zullen een afwisselend programma brengen met ro-

Aalsmeer - Ook dit jaar nemen verschillende kerkelijke gemeenten uit
onze omgeving deel aan de landelijke
Week van Gebed. Deze gebedsweek,
een initiatief van de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken in Nederland, begint op zondag 18 januari
en eindigt op zondag 25 januari. Het
thema voor deze gebedsweek, aangereikt door Braziliaanse christenen
en gebaseerd op Johannes 4:7, luidt:
Dorst? Dit jaar zullen zes kerken of
gemeenten in deze omgeving samen
optrekken en samen bidden. Tijdens
de Week van Gebed opent de Dorpskerk in de Kanaalstraat op zondag 18

januari haar deuren, de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg op
maandag 19 januari, de Christelijk
Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan
op dinsdag 20 januari, de Alphakerk
Amstelland in het Dorpshuis van Kudelstaart op woensdag 21 januari, de
SOW Gemeente Kudelstaart aan de
Spilstraat op donderdag 22 januari en de Aalsmeerse Cama Gemeente in het Wellantcollege aan de J.P.
Thijsselaan op vrijdag 23 januari. Alle
avonden - behalve op 22 januari, dan
om 19.00 uur - beginnen om 19.30
uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

mantische muziek voor viool en piano, waaronder vioolsonates van
Beethoven (op. 12 nr.1) en Brahms
(op.78). De Lionsclub Aalsmeer organiseert deze Salon de Musique nu
voor de derde keer. De opbrengst zal
gaan naar het Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer om kinderen die het thuis
niet breed hebben toch muziekles
te kunnen bieden. Om er daadwerkelijk een echte Salon de Musique
van te maken zal deze plaats vinden op een speciale locatie, namelijk in de salon van een goede bekende van de Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor ongeveer

40 personen. Het belooft een unieke middag 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 27,50 euro per persoon inclusief koffie, thee, hapjes
en drankjes. Toegangskaarten zijn
te verkrijgen via Jan van Lent: tel.
06-22836301 of post@janvanlent.nl.
Let op, het aantal toegangskaarten
is beperkt, dus aarzel niet om snel
contact op te nemen als u verzekerd
wilt zijn van een plaats.

2 Poolse supers in Centrum
Aalsmeer - Niet 1, maar inmiddels
2 Poolse supermarkten zijn gevestigd in het Centrum. Op de hoek van
de Zijdstraat met de Dorpsstraat is
al langer de supermarkt van ondernemer Wim van Heusden gehuisvest. In het begin werd naast etenswaren ook kleding te koop aangeboden, maar hier is Van Heusden
mee gestopt. “We hebben nu meer
ruimte en kunnen daardoor een
groter assortiment aanbieden”, legt
Van Heusden uit. “We hebben onze producten flink uit kunnen breiden.” In de Zijdstraat, schuin tegen-

over de bank, is rond de kerstdagen een tweede Poolse supermarkt
ingericht. In rap tempo is de ruimte gevuld met etenswaren in blik en
verse producten. “Het is een concurrent van ons”, laat Van Heusden
weten. Maar als er een Deen en een
Albert Heijn in nabijheid van elkaar
kunnen functioneren, moet het deze
twee Poolse supers ook lukken om
te kunnen draaien. De meeste inwoners vinden het leuk om bij beide
supermarkten binnen te wandelen,
Poolse bewoners kunnen deze keuze ook vast waarderen.

Bingoavond bij
BV de Pomp

lid of geen lid, jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er
worden 10 rondes gespeeld met gevarieerde prijzen en 1 hoofdprijzenronde met 2 waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het niet te
laten, want het rendement is altijd
hoger dan uw inleg, is het niet qua
prijzen, dan wel qua gezelligheid!
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp via
0297-344107.

Aalsmeer - Op woensdag 14 januari is de maandelijkse bingo weer.
Buurtvereniging de Pomp houdt
meestentijds de tweede woensdag
van de maand haar bingo in ’t Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00
uur is iedereen van harte welkom,

Vilten bij de Werkschuit
Aalsmeer - Donderavond 29 januari start de Werkschuit Aalsmeer
weer met een korte cursus Vilten
voor beginners. Vilten is een oeroude techniek om van ongesponnen wol, weefsel (vilt) te maken.
Hiervoor zijn drie dingen nodig: wol,
warm water en zeep. De wol wordt
in plukjes op een speciale manier
in verschillende lagen neergelegd,
waarna de wol met warm water en
zeep tot vilt gewreven wordt. Door
deze handelingen ontstaat er vilt. In
vier avonden leren de deelnemers
de basistechnieken van vilt maken.
De lapjes vilten gaat in allerlei diktes en kleuren, met en zonder toevoeging van andere materialen en/
of vezels. Ook worden vilten kralen, balletjes en koorden gemaakt

en wordt de cursisten geleerd om
met eenvoudige mallen te werken,
zodat bijvoorbeeld tassen, sloffen of
kleding naadloos tot een geheel gevilt kunnen worden. Op donderdag
5 maart start vervolgens een vervolgcursus.
De zoektocht met vilt werken gaat
voortgezet worden in een gevorderdencursus van vier avonden. Tijdens
de vervolgcursus maken de deelnemers werk naar keuze met gebruikmaking van de in de beginnerscursus geleerde technieken, hierbij begeleid door de docente. Ook komen
er desgewenst weer andere, nieuwe technieken aan bod. De Werkschuit geeft een folder uit waarin
de aangeboden cursussen toegelicht worden. De folders liggen bij
de boekwinkels, Albert Heijn, Jumbo en het gemeentehuis. Telefonische inlichtingen bij Margot Tepas
via 0297-340150, Marion Bucket via
06-11864861 of via email of margot.
tepas@printex-int.com. Aanmeldingen via www.gklein.org/wsa.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 21 januari vindt het eerstvolgende wijkoverleg Hornmeer plaats. Tijdens
dit overleg voor en door inwoners
komen zaken aan de orde die úw
woon- en leefomgeving aangaan en
dus voor u mogelijk ook interessant
kunnen zijn. Er wordt deze avond
een presentatie gegeven door de
VOA’s, de Vrijwillige Ouderen Adviseurs in de wijk. Ook de voortgang wat betreft het Hornmeerpark,

het vervangen van het buurthuis,
de aanpassing van de kinderspeelplaatsen en de groene oevers staan
op de agenda. Verder ook: zorg voor
elkaar in de Hornmeer, verruiming
winkelopenstelling en is buurtpreventie gewenst? De vergadering
sluit met het inbrengen van onderwerzpen en de rondvraag. Het wijkoverleg wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.

Buiten proosten met HAC
Aalsmeer - Het kan ook eigenlijk niet anders, Het Aalsmeers Collectief doet het anders, dus ook de
nieuwjaarsreceptie. Geen bedrijfsbezoek, geen bekende politici uitnodigen, maar puur en buiten. Op zaterdag 17 januari van 15.00 tot 17.00
uur hoopt HAC met vele inwoners
te kunnen proosten op het nieuwe
jaar. De ‘receptie’ is bij de spreekbus, die wordt geparkeerd op surfeiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg. Is dit anders dan
de andere partijen doen of niet? Er

is overigens toestemming gegeven
door de gemeente. HAC gaat zorgen voor wat warms te drinken en
wat warms te eten. Als entertainment worden de bezoekers zelf aan
het werk gezet. “U kunt kiezen om
zelf uw instrument mee te nemen.
Mogelijk lukt het ons om het een
ander mee te nemen”, aldus Bram
Heijstek in de uitnodiging. Overigens: Er is geen stroom, dus elektrische instrumenten zijn niet praktisch. Wilt u zitten? Neem dan een
stoel mee. Zeg het voort.

College presenteert preventieen handhavingsplan alcohol
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft het preventie- en handhavingsplan alcohol voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Met de uitvoering van dit plan wil de gemeente
een afname van alcoholgebruik bewerkstelligen. Het beleid richt zich
op volwassenen, maar zeker ook op
jongeren onder de 18 jaar. Het doel
is ook om een afname te realiseren
van drank-gerelateerde problemen
in de openbare ruimte en buitengebieden. Op 1 januari 2014 is de gewijzigde drank- en horecawet vastgesteld. In deze wet wordt de gemeente verplicht een preventie-en
handhavingsplan alcohol op te stellen. In Aalsmeer is het plan gemaakt
in samenwerking met vertegenwoordigers van welzijns- en zorgorganisaties. De belangrijkste wijziging uit de nieuwe horecawet is het
verbod om alcohol te verkopen aan
jongeren onder de 18 jaar. In het ka-

der van het preventie- en handhavingsplan komen er met name acties op het gebied van voorlichting,
preventie en handhaving. Zo is er
voorlichting op scholen (bijvoorbeeld het programma de Gezonde
School en Genotmiddelen). De gemeente subsidieert al diverse preventie- en educatieactiviteiten van
de GGD en van de Brijder Verslavingszorg. Ook de Binding en jongerencentrum N201 organiseren diverse activiteiten om jongeren bewust te maken van het risico van alcoholgebruik. Er komt voorlichting
aan ondernemers die drank verkopen, maar ook controle of er geen
drank aan jongeren onder de 18
wordt geschonken of verkocht. De
controle door handhavers van de
gemeente gebeurt bij horecavestigingen, sportverenigingen, slijters,
supermarkten en alle andere instellingen en bedrijven die alcohol verkopen.

Dorpsoverleg Kudelstaart
Kudelstaart - Meedenken en meepraten over de leefbaarheid van Kudelstaart? Kom dan op maandag
12 januari naar het overleg van de
Dorpsraad Kudelstaart voor en met
bewoners en ondernemers. In het
bewonersoverleg van november
zijn door bewoners diverse punten
aangedragen ter verbetering van
de verkeersveiligheid. Naar aanleiding hiervan zijn deze punten samen met een groep enthousiaste
bewoners bekeken en is samen nagedacht over oplossingen. Dorpsraad Kudelstaart heeft hiervan verslag uitgebracht aan de gemeente en de vraag gesteld: Wat kan de

gemeente doen om onveilige of onduidelijk verkeerssituaties op te lossen? De heer Kreukels, ambtenaar
verkeer en vervoer van de gemeente
Aalsmeer, is bereid gevonden om op
deze vraag in te gaan. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en om mee te denken
in oplossingen. Bewoners en ondernemers in Kudelstaart en belangstellenden zijn van harte welkom om
aanwezig te zijn bij dit overleg. De
bijeenkomst op maandag 12 januari begint om 20.00 uur in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Na
afloop is er gelegenheid om samen
met andere bewoners na te praten.

ingezonden
Nooit meer rust in Aalsmeer!
Eis Schiphol en LVNL: Aalsmeerbaan ook tussen de pieken door volop in gebruik. Schiphol en de Luchtverkeersleiding LVNL willen de
Aalsmeerbaan ook tussen de pieken
door volop gaan gebruiken.
Met deze harde eis komen Schiphol
en LVNL op 14 januari naar de laatste vergadering van de Alderstafel.
En ze zijn vast van plan om de gemeenten en de bewoners aan de Alderstafel zover te krijgen dat ze daarmee nog instemmen ook! Als ze hun
zin niet krijgen, zeggen ze alsnog het

Aldersakkoord over nieuwe normen
voor Schiphol van oktober 2013 op.
En let op: de gemeenten en de bewoners krijgen dan de schuld van alle herrie en hinder die er daarna over
de omwonenden wordt uitgestort:
een tweede Kaagbaan, geen verplaatsing van vluchten naar Lelystad,
etc. Met zo’n dreigement is de kans
groot dat gemeenten en bewoners –
ondanks de ernstige gevolgen voor
de leefbaarheid in Aalsmeer door de
knieën gaan en tegemoet komen aan
de eis van Schiphol en de LVNL. Na-

ingezonden
Niet te concurreren voor kleine
winkels tegen zondag openstelling
Nu de VVD het initiatief heeft genomen om de koopzondagen uit te
breiden, bedenk ik dat de slagers,
bakkers en groenteboeren wel geweldig moeten zijn om zich nog te
kunnen handhaven. Gelukkig zijn ze
dat ook, maar voor hoe lang? Immers,
zelfs met openingstijden van 12 uur
per dag, 6 dagen per week, weten de
kleinere ondernemers het nog vol te
houden in Aalsmeer tegen de supermarkten. En daar komen dus nu nog

de zondagen bij, om de laatste kleine
winkelier helemaal weg te werken.
Want dat zal het gevolg zijn, natuurlijk. Ach, het is zo makkelijk om even
op zondag boodschappen te doen,
en nu moeten we helemaal naar Amstelveen, of Uithoorn om een schroevendraaier, een ons ossenworst, een
bloemkool of een 14-granen brood
te kopen. Over oneerlijke concurrentie wordt niet gesproken, want
“de slager kan toch ook op zondag

Ongeveer 130 meldingen in Aalsmeer

Meldpunt ‘Veilig Thuis’ nu
van start in de regio
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft dinsdag 16 december ingestemd met de begroting en het uitvoeringsplan ‘Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland’. Veilig Thuis gaat
met ingang van het nieuwe jaar van
start als advies-, meld-en steunpunt
voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het meldpunt is dan 24
uur per dag 7 dagen in de week onder nummer 0800-2000 (gratis) bereikbaar. De website 020veiligthuis.
nl is dan ook actief. Veilig Thuis valt
onder regie van het Amsterdamse GGD. Inwoners en professionals
kunnen hier terecht om gevallen
of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te melden. Veilig Thuis geeft ook informatie, advies en acute bijstand. Er

is namelijk een interventieteam zeven dagen per week, dag en nacht
paraat. Veilig Thuis werkt indien nodig samen met politie, de Raad voor
de Kinderbescherming en hulpverleners. Om bewustwording te creëren rondom huiselijk geweld en kindermishandeling worden er voor organisaties en bewoners voorlichtingen en trainingen georganiseerd.
Fysiek geweld is bij velen de eerste gedachte, maar er bestaan vele
vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van ouderenmishandeling tot eer gerelateerd geweld en huwelijksdwang tot kindoudermishandeling. De advies- en
meldpunten van SHGA, Vita, Blijfgroep, GGD en Jeugdbescherming
Regio Amsterdam worden allemaal

Burgemeester: “Een goed begin”

Rustig en gezellig Oud en
Nieuw in Aalsmeer
Aalsmeer - In vergelijking met
voorgaande jaren is de jaarwisse-

ling in de gemeente zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

AB houdt nieuwjaarsreceptie
Aalsmeer - Zaterdag 10 januari houdt Aalsmeerse Belangen (AB)
haar nieuwjaarsreceptie. Deze lokale partij hoopt u te mogen begroeten
bij KLIM producties aan de Uiterweg
90a. Tussen 16.00 en 18.00 uur staan
de fractie, de wethouders en het bestuur klaar om u het beste toe te wensen en met u van gedachten te wisselen over de actuele en minder actuele ontwikkelingen in Aalsmeer. KLIMproducties houdt zich bezig met allerlei verschillende promotionele activiteiten rondom bloemen en planten.

Vanuit de werkschuur worden allerlei
creatieve campagnes gelanceerd en/
of ingevuld. Om dit te kunnen doen
hebben Frits Nisters en Elize Eveleens een omgeving gecreëerd waar
hun creativiteit optimaal wordt gestimuleerd. Voor hen betekent mooie en
duurzame dingen creëren een omgeving die ‘helder, licht en basic’ is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen
Frits en Elize u graag alles uitleggen
over hun manier van werken en hun
inspirerende werkomgeving. Iedere
belangstellende is van harte welkom!

Verschuiving van klok naar directe afzet

Omzet veiling FloraHolland
groeit met 1,2 procent
Aalsmeer - De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland
sluit 2014 af met een omzet van 4,4
miljard euro. Dit betekent een lich-

te groei van 1,2% ten opzichte van
het jaar ervoor. De grootste internationale marktplaats voor bloemen
en planten ter wereld verhandelde afgelopen jaar 12,5 miljard producten. Een lichte stijging van zowel
de prijzen als het volume droegen
bij aan de omzetgroei. Per productgroep zijn verschillen te zien, maar
de kwekers hebben in 2013 gemiddeld genomen een 0,2% hogere prijs voor hun bloemen en planten ontvangen dan een jaar eerder. Het totale verhandelde volume
steeg met 1%.
Verschillende resultaten
De totale omzet van de snijbloemen die via FloraHolland in 2014
verhandeld zijn, komt uit op 2,5 mil-

tuurlijk, wel in ruil voor ‘iets’, maar
van dat ‘iets’ zal later blijken dat het
niet kan, niet mag of niets oplevert.
Wat kunt u daar nog aan doen?
Als het aan Schiphol en de LVNL
ligt, is de Aalsmeerbaan binnenkort
net zo’n baan als de Kaagbaan en
de Polderbaan, alleen met veel meer
mensen dichtbij de baan en nooit
meer rust, ook niet tussen de pieken door. Of u dat kunt voorkomen is
niet zeker, maar u kunt wel uw best
doen! Steun uw raadslid, bestuurder
en/of bewonersvertegenwoordiger
en laat hem/haar direct weten dat in
elk geval deze keer de rug recht en
de knieën sterk moeten worden gehouden. In het belang van de leefbaarheid in Aalsmeer.R
Jan Boomhouwer
Info@geus-aalsmeer.nl
opengaan?” Uiteraard kan dat, maar
dan moet hij wel op andere dagen
dicht, omdat hij zich wél aan de winkelsluitingstijden moet houden. Supermarkten niet, als het aan de VVD
ligt. Ik weet wel dat het een landelijke traditie aan het worden is om de
zondag niet meer te respecteren als
rustdag, maar hier valt dus niet tegen te concurreren als je een kleine winkel hebt. Het zal me niet verbazen als we straks om 03.00 uur ‘s
nachts onze inkopen kunnen doen,
fijn naar Amerikaans voorbeeld van
de 24/7 stores. Zal de VVD wel toejuichen, dunkt me! Ondertussen ga
ik snel mijn boodschappen doen, bij
de kleine winkelier uiteraard, nu het
nog kan !
Martin van Beek
mgbeek@gmail.com
opgenomen in ‘Veilig Thuis’. De eerste maanden van 2015 blijven de telefoonnummers van de huidige instanties nog actief en worden doorgeschakeld naar het nieuwe nummer. ‘Veilig Thuis’ is een samenwerking van de gemeenten Amsterdam,
Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Met de inrichting van Veilig Thuis
is er één regionaal meldpunt gekomen waar alle gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld kunnen worden. In de
komende tijd komt er nog een landelijke en regionale communicatiecampagne om telefoonnummer en
website bij iedereen bekend te maken. Het is erg belangrijk dat mensen niet aarzelen om, ook al zijn het
alleen maar vermoedens, misstanden te melden bij Veilig Thuis. Om
een beeld te geven: voor de hele regio gaat het per jaar om 10.000 meldingen, waarvan er ongeveer 130 uit
Aalsmeer komen.”
Ook het vreugdevuur in Kudelstaart
verliep zonder problemen. Politie en
brandweer spreken van een relatief
rustige jaarwisseling. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder: “We kunnen
tevreden terugkijken op een rustige,
gezellige jaarwisseling in Aalsmeer
en Kudelstaart. Ook bij het vreugdevuur dat de jongeren in Kudelstaart
organiseerden heerste een gezellige, ontspannen sfeer. Dat het zo
goed is verlopen is mede te danken
aan de uitgebreide voorbereidingen van zowel de jongeren en jongerenwerkers als brandweer, politie
en medewerkers van de gemeente Aalsmeer. Kortom, een goed begin van dit spiksplinternieuwe jaar.
Ik wens iedereen in onze gemeente
een gelukkig en gezond 2015.” Ook
de politie kijkt terug op een goed
en rustig verlopen oud en nieuw. Er
zijn tussen 30 december en 3 januari ‘slechts’ (ten opzichte van andere jaren) veertien meldingen binnen
gekomen over vuurwerkoverlast.
Het vreugdevuur in Kudelstaart. Prima verlopen!
Foto: www.kicksfotos.nl.

jard euro; een stijging van 0,7% ten
opzichte van vorig jaar. Het volume
van deze productgroep nam met 1%
toe terwijl de gemiddelde prijs licht
daalde met 0,3%. De productgroep
kamerplanten kent een omzettoename van 2,6% tot 1,6 miljard euro.
Deze groei is vooral toe te schrijven
aan een hogere gemiddelde prijs
die steeg met 1,9%. Ook het aantal aangevoerde stuks lag wat hoger dan vorig jaar(+0,8%). Na de
omzetdaling bij tuinplanten in 2013
als gevolg van een zeer lang aanhoudende winter, zorgt de uiterst
zachte winter in 2014 wederom voor
minder omzet. Met een lichte daling
van het volume met 0,3% en prijsdaling van 1,5% eindigt de omzet in
deze groep 1,8% lager op 0,35 miljard euro.
Beweging in de markt
In 2014 was wederom een verschuiving te zien van verkoop via de klok
naar directe afzet. Deze verschuiving bedroeg 2,7% en was daarmee
minder sterk dan het jaar ervoor. De

klok nam in 2014 48,9% van de totale omzet voor zijn rekening en via de
directe stromen werd 51,1% afgezet. Het klokvolume blijft naar verwachting verder dalen en dat betekent dat FloraHolland hierop moet
inspelen. Een belangrijk deel van de
nieuwe strategie FloraHolland 2020
is hier op gericht. De ideeën hiervoor worden verder uitgewerkt met
de leden, hun klanten en medewerkers van FloraHolland.

Fiets gevonden
in de sloot
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
in de sloot bij de Beethovenlaan, tegenover de winkels, een fiets gevonden. Het betreft een blauwe Gazelle herenfiets met serienummer
341. Bij de politie staat de fiets niet
opgegeven als gestolen. De eigenaar kan zijn rijwiel op komen halen
bij het bureau aan de Dreef.

Auto gestolen,
alarm af
Aalsmeer - Op vrijdag 2 januari
om kwart voor vijf in de middag
kreeg de politie een melding dat
er al geruime tijd een alarm afging van een in de Jupiterstraat
geparkeerde auto. De zwarte Subaru bleek in september in
Amsterdam te zijn gestolen. De
wagen is meegenomen en de
rechtmatige eigenaar wordt in
kennis gesteld.

Kluisgeld St. Jan
ook gestolen!
Kudelstaart - Na inbraak in de
Karmelkerk met de kerstdagen
is nu ook de St. Jan kerk in Kudelstaart door dieven bezocht.
Via waarschijnlijk de nooddeur
hebben de inbrekers zich toegang verschaft. Ook zijn de inbrekers de pastorie ingegaan en
hebben hier de kluissleutel weten
te vinden. Uit de kluis is een aanzienlijk geldbedrag ontvreemd.
De inbraak heeft plaatsgevonden in de nacht van donderdag 1
op vrijdag 2 januari. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Brand in schuur
Aalsmeer - Op zondag 4 januari rond zeven uur in de avond is
alarm geslagen door bewoners
van de P.F. von Sieboldlaan vanwege een brand. Er was rook en
vuur gezien in de schuur van de
buren. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. Het
vuur hadden de spuitgasten snel
onder controle. Aan de schuur is
rook- en waterschade ontstaan.
Oorzaak van de brand is vermoedelijk oververhitting van een
verlengsnoer.

Schaafwonden
na valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 31 december om drie uur in de middag
heeft in de Ophelialaan een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.
Twee jongens van 17 en 18 jaar
uit Aalsmeer varen ten val gekomen met hun snorfiets. De twee
hadden beide schaafwonden,
maar zijn niet zwaar gewond geraakt. De jongens zijn ter plaatse
behandeld. Een van hen is thuisgebracht door agenten.

14 Meldingen
over vuurwerk
Aalsmeer - De meldingen over
vuurwerkoverlast dit jaar is de
politie alles meegevallen. In andere jaren kregen agenten diverse telefoontjes van inwoners
over jongeren die massaal vuurwerk aan het afsteken waren op
pleinen. En niet alleen op oudejaarsdag, maar al enkele dagen daarvoor. Dit jaar mocht
pas vuurwerk afgestoken worden vanaf zes uur op oudejaarsavond en hier hebben de ‘afstekers’ zich redelijk aan gehouden. Er zijn tussen dinsdag 30
december en zaterdag 3 januari totaal 14 meldingen over vuurwerk-overlast bij de politie binnen gekomen. Er wordt sowieso
terug gekeken op een goed en
rustig verloop van oud en nieuw
met helaas wel enkele kleine
vernielingen aan palen, borden
en bakken, inclusief de drukke maar perfect verlopen laatste
werkdag viering.

Vuurwerk en sieraden weg!

4 Inbraken in woningen
Aalsmeer - Afgelopen is in een viertal woningen in de gemeente ingebroken. Op oudejaarsnacht is een
huis in de Ruisvoornlaan in Oosteinde bezocht door dieven. Om binnen
te komen hebben de dieven aan de
achterzijde een cilinderslot verwijderd. Het hele huis is doorzocht. De
inbrekers zijn er vandoor gegaan met
sieraden en een doos vuurwerk. Er
loopt een onderzoek, mogelijk zijn er
beelden gemaakt. Met oud en nieuw,
de nacht van woensdag 31 december en donderdag 1 januari, is ingebroken in een woning in de Hadleystraat (lage nummers). Via de voordeur zijn de dieven het huis ingegaan. De achterdeur was open gezet,
mogelijk op tijdig te kunnen vluchten. Ook is hier is de gehele woning
doorzocht. Gestolen zijn sieraden,
een iPad en een Nintendo spelcomputer. Tussen donderdag 1 en zon-

dag 4 januari is de achterdeur van
een woning in de Jac. P. Thijsselaan
(lage nummers) geforceerd door inbrekers. Het cilinderslot is open gebroken. Eveneens bij deze inbraak is
het hele huis doorzocht. Onbekend
is nog wat de dieven gestolen hebben. In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 januari is ingebroken in een
woning aan Tuin (lage nummering).
Door het cilinderslot in de achterdeur te forceren, zijn de dieven binnen gegaan. De inbrekers zijn op onderzoek geweest in alle kamers van
de woning. Er wordt een lijst van vermiste spullen gemaakt. Bijzonder van
deze inbraak: De trampoline in de
achtertuin heeft brandplekken. Dit
kan echter ook door vuurwerk zijn
ontstaan. Blijf alert, en alarmeer de
politie bij het zien van verdachte personen in uw buurt! Bel 0900-8844 en
bij spoed 112.
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Interessant bedrijfsbezoek en
nieuwjaarsreceptie van CDA

Dierenbescherming stopt
met infolijn na 15 jaar
Aalsmeer - Per 1 januari is de infolijn Aalsmeer en Omgeving van de
Dierenbescherming opgehouden
te bestaan. Vijftien jaar lang hebben de vrijwilligers via deze infolijn de inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen met raad
en daad bijgestaan bij hun vragen
over dieren. Men kon doorgeven
dat hun huisdier vermist was of dat
er een onbekende kat in de buurt
rondliep. Nu stopt de infolijn omdat er in de loop van 2014 steeds
minder telefoontjes binnen kwa-

men. Veel mensen gebruiken tegenwoordig internet om hun dier
als vermist of gevonden op te geven. Sinds de komst van de nieuwe Stichting Dierenambulance de
Ronde Venen en Amstelland begin
dit jaar gaan ook telefoontjes direct
naar hen toe. Alle vermiste en gevonden dieren in de omgeving van
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde
Venen kunnen vanaf heden worden
doorgegeven aan de Dierenambulance via 06-53315557 of via dierenambulancera@gmail.com.

Nick Driehuis en Jeroen Vismans (rechts) van The Beach. Klaar voor de landelijke tapfinale maandag in de RAI.

Bij beste 25 bartenders van Nederland

Nick en Jeroen in finale
van NK Biertappen
Aalsmeer - Op maandag 12 januari
strijden de beste 25 bartenders om
de titel Nederlands Kampioen Biertappen. Deze wedstrijd vindt plaats
in de RAI tijdens de nationale horeca beurs, de Horecava. Na regionale voorrondes, waar ruim 2.000
deelnemers hun tapkunsten vertoonden, wisten Jeroen Vismans
en Nick Driehuis van The Beach
zich te plaatsen voor de halve finales in Nijkerk. En na een spannende strijd met de beste 120 van Nederland wisten beide tap-talenten

ook de finale te behalen. De deelnemers moeten fluitjes en vaasjes
tappen en speciaalbier uitschenken voor de deskundige jury die bestaat uit oud-winnaars en bierspecialisten. De Stichting Tapwedstrijden.
nl, de organisator van de wedstrijden, stimuleert de horeca ondernemers om meer aandacht te geven
aan vakmanschap. Voorzitter Vincent van der Wardt: “Het niveau ligt
elk jaar hoger en wij zien dat kwaliteit en service in de horeca steeds
meer aandacht krijgt.”

Aalsmeer - “Interessante ondernemers en een mooie invulling van
de nieuwjaarsreceptie’’, concludeert
CDA Aalsmeer/Kudelstaart over het
zeer geslaagde bedrijfsbezoek aan
Celieplant op 3 januari. Met ruim
vijftig leden en gasten, vertegenwoordigers van alle politieke partijen en het voltallige college van B
&W werd het nieuwe jaar ingeluid.
“Het CDA zit in de lift, omhoog’’, kon
voorzitter Hermen de Graaf melden
op basis van het toegenomen aantal leden. Het is inmiddels een traditie geworden: CDA Aalsmeer/Kudelstaart moderniseert de klassieke nieuwjaarsreceptie met een bedrijfsbezoek. Twee jaar geleden bij
Bunnik Vriesea’s, vorig jaar bij Paraat Beveiliging en dit jaar op 3 januari genoten de gasten de gastvrijheid bij Celieplant en Bouquetnet. Een ‘prachtbedrijf’ karakteriseerden de gasten van het CDA de
vorig jaar in bedrijf genomen vestiging van Celieplant en Bouquetnet in Greenpark Aalsmeer. De directieleden John Celie en Peter Janmaat gaven een toelichting en een
rondleiding, waardoor het gezelschap een prima indruk kreeg van
de strategie en werkwijze van een
van de ‘parels van ondernemend
Aalsmeer’. Met name de concretisering van duurzaamheid, de maatschappelijke betrokkenheid, ver
doorgevoerde efficiency en bijzon-

dere marktbenadering maakten indruk. Tijdens het formele gedeelte van de nieuwjaarsreceptie kregen vier CDA-sprekers twee minuten spreektijd. Wethouder Tom Verlaan ging in de het Schipholdossier
en zijn collega Ad Verburg op de decentralisaties waardoor de gemeente Aalsmeer meer taken gaat uitvoeren. Fractievoorzitter Robbert-Jan
van Duijn, door zijn collega-raadsleden uitgeroepen tot ‘beste raadslid 2014’, toonde zich ingenomen
met de samenwerking in de fractie.
“Twee leden zijn doorgeschoven als
wethouder, Paul van Soelen is een
prima vervanger van de helaas door
ziekte gevelde Ines van der Boon en
met Ton Harte en Ton Smit heeft ons
zeshoofdige team geweldige assistentie’’, lichtte hij toe. Voorzitter
Hermen de Graaf noemde het CDA
Aalsmeer/Kudelstaart tegendraads.
“Landelijk verliezen politieke partijen. Die neerwaartse trends heeft het
CDA Aalsmeer/Kudelstaart in 2014
omgebogen in een stijgende lijn tot
bijna 130 leden.
Het christen-democratische gedachtegoed leeft in Aalsmeer, wordt
in de praktijk gebracht door onze
wethouders en uitgedragen door de
fractie’’, gaf hij aan. De Graaf staat
voor het CDA op de zesde en verkiesbare plaats bij de verkiezingen
voor provinciale staten op 18 maart
aanstaande.

College B&W op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - Het College van B&W
bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te horen wat er speelt
en op welke manier gemeente en
organisaties elkaar kunnen versterken. Op 22 december was tuincentrum Het Oosten aan de beurt. Dit
grootste tuincentrum van Nederland met 80.000 vierkante meter oppervlakte heeft het volgens de directie nog steeds prima naar zijn zin
in Aalsmeer. Het College werd ontvangen en rondgeleid door de directie. De directie benadrukte dat ze
hun regiofunctie goed kunnen uitvoeren vanuit hun vestiging aan de
Aalsmeerderweg. Het tuincentrum
heeft daarom onlangs nog flink geinvesteerd in diverse verbouwingen.
Zo zijn in verschillende hallen de
plafonds verhoogd en het tuinrestaurant is helemaal vernieuwd. Het
restaurant is nu ook ingericht voor
kinderen, zodat het tuincentrum een
prima locatie is geworden voor een
gezinsdagje uit. Esther van Verseveld, directeur: ”Wij zijn als tuincentrum blij dat de meerderheid van de
gemeenteraad instemde met de motie die zondagsopenstelling voor alle

winkels in Aalsmeer mogelijk maakt.
Ons tuincentrum is namelijk typisch
zo’n winkel waar mensen juist op
zondag naar toe willen om planten
of cadeautjes te kopen.” Wethouder
economie Ad Verburg was aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid van tuincentrum Het Oosten. Ad Verburg: ”Beleid van tuincentrum Het Oosten is
om minstens ieder jaar een Wajonger in dienst te nemen.
Daarmee lopen ze eigenlijk al vooruit op de nieuwe participatiewet die
gemeente en werkgevers met ingang van 1 januari 2015 oproept
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.” Esther van Verseveld: ”Wij vinden het
inderdaad onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid om ook mensen in dienst te nemen die moeilijker aan het werk komen. Ik ben blij
dat we met de invoering van de participatiewet te maken krijgen met de
gemeente. Ik denk dat we met hen
beter de verantwoordelijkheid voor
het plaatsen en begeleiden van deze mensen kunnen delen.”

www.lijfengezondheid.nl
Zoethoudertje

Cheque voor kinderboerderij
Aalsmeer - Op 21 november is Kinderopvang Solidoe Ondernemer
van het jaar 2014 in Aalsmeer geworden. Naast deze eervolle vermelding ontving Solidoe een geldprijs van 1000 euro. Een bestemming om dat bedrag aan te schenken was snel gevonden: Kinderboerderij Boerenvreugd. Daar hebben alle kinderen in Aalsmeer plezier van! Op 30 december zijn kinderen van De Stek, één van de locaties van Solidoe in Aalsmeer, op

pad gegaan met de cheque naar de
kinderboerderij. Daar aangekomen
werden zij ontvangen door medewerkers en bestuursleden van Boerenvreugd. De mascotte van Solidoe heeft de cheque overhandigd
aan voorzitter Rene Kroon. Voor de
kinderen was het natuurlijk feest op
de kinderboerderij: bij de dieren kijken en lekker spelen. Solidoe is blij
met de kinderboerderij als een ketenpartner in de Hornmeer, om de
hoek bij de locatie De Stek!

Het College van B&W wenst u een gelukkig en gezond 2015!
Aalsmeer - Als nieuw college zijn wij in 2014 enthousiast
van start gegaan met een ambitieus programma dat de nadruk legt op leefbaar, zorgzaam
en ondernemend!
Dit eerste jaar was een jaar van
plannen maken. De komende jaren gaan we die plannen
vormgeven en uitvoeren. Samen met u als bewoners en
ondernemers van de gemeente
Aalsmeer. Politiek gezien was
2014 een bewogen jaar.
Een leuk moment
in 2014 van:
Burgemeester Jobke VonkVedder: “De dag dat ik met de
ambulancedienst ben meegegaan en gezien heb hoe professioneel en snel de hulpdiensten klaar staan voor de
Aalsmeerse samenleving.”
Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “Mijn werkbezoeken
in de jeugdzorg. Ik heb zorgteams en interne begeleiders van
scholen gesproken, medewerkers van Altra, het Kabouterhuis, Spirit en de Opvoedpoli.”
Wethouder Jop Kluis: “De Uitreiking van een cheque voor
een duurzaam watertappunt
in het Wellantcollege Westplas
Mavo. Een leuk en duurzaam
initiatief van 2 leerlingen van
de Westplas Mavo.”

Wethouder Ad Verburg: “De afronding van het project Mijnsheerlyckheid, waar inwoners
mooi wonen met 24-uurs zorg
vlakbij, met de plaatsing van
een kunstwerk en de opening
van ‘Voor Elkaar’.”
Wethouder Tom Verlaan: “Het
slaan van de eerste paal voor
de starterswoningen van het
project Lijnbaangebied.”
Waar zijn we mee bezig?:
Voorbereid op onze nieuwe
zorgtaken Vanaf 1 januari 2015
is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de
zorg. Daarom hebben we sinds
2 januari een ‘Sociaal Loket’ in
het gemeentehuis. Bij het ‘Sociaal Loket’ kunnen inwoners
terecht met al hun vragen over
zorg en ondersteuning, jeugdhulp en hulp bij het zoeken
naar werk.
Mensen die al zorg of ondersteuning kregen blijven deze ook in 2015 ontvangen. De
gemeente is in 2014 druk bezig geweest om medewerkers
goed op te leiden, contracten
af te sluiten met zorgverleners
en het loket zo in te richten dat
we de juiste zorg kunnen bieden.
Maar hoe goed we ook zijn
voorbereid; het is geen garantie dat straks alles in één keer
goed gaat.

Creatieve oplossingen
voor de woningmarkt
Iedereen moet goed kunnen wonen in onze gemeente. Er is behoefte aan betaalbare woningen
voor starters, senioren en jongeren. Voor jongeren denken we
aan alternatieve woonvormen,
die snel semipermanent kunnen
worden gebouwd. Het bouwen
van zorgcomplexen zien we als
een oplossing voor ouderen om
zelfstandig te blijven wonen met
zorg binnen handbereik. Kortom, we gaan doelgroepgericht
bouwen voor jongeren, senioren, starters én arbeidsmigranten. Het bouwproject: ‘De Tuinen
van Aalsmeer’ biedt hiervoor diverse mogelijkheden.
Waterdorp Aalsmeer
op de kaart zetten
De watersportsector is een economische motor van formaat.
We willen de samenwerking met
de watersportsector versterken
en samen zoeken naar kansen,
zoals nieuwe vormen van verblijfsrecreatie en water- en oeverrecreatie.
Daarbij denken we aan uitbreiding van het strand bij het Surfeiland, nieuwe evenementen,
de ontwikkeling van fort Kudelstaart tot icoon van de watersport en een ‘varende boswachter’. Door samenwerking
met ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ willen we meer toeristen naar ons dorp halen.

Passend onderwijs
voor ieder kind
Elk kind heeft recht op goed en
passend onderwijs en moet het
beste uit zichzelf kunnen halen. Samen met kinderen, ouders, scholen, jeugdhulporganisaties en sport- en cultuurorganisaties gaan we een aanpak ontwikkelen die gericht is
op optimale ontplooiing van
onze jeugd. Dat wij nu verantwoordelijk zijn voor de gehele
jeugdhulp is een kans voor om
ervoor te zorgen dat deze samenwerking echt van de grond
komt.
Veilig wonen en
leven in Aalsmeer
In Aalsmeer is het veilig wonen, leven, werken en recreeren. Aalsmeer is een relatief veilige gemeente, maar
we moeten er samen met
de hulpdiensten en bewoners wel aan blijven werken.
We zijn momenteel bezig met
een nieuwe veiligheidsnota
voor 2015-2018. Goed nieuws
over 2014 is dat het aantal inbraken flink is gedaald en de
jeugdoverlast in Kudelstaart is
afgenomen.
Versterken lokale
economie
Aalsmeer is en blijft een ondernemersdorp. We willen
een goed ondernemersklimaat voor alle bedrijven in on-

ze gemeente. Dit jaar gaan we
met ondernemers aan de slag
met een nieuwe economische
visie. Daarbij blijven wij aanjager van Greenport Aalsmeer
als platform voor samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden. De sierteelt is een belangrijke sector voor Aalsmeer
en we doen er alles om de positie te versterken.

Kritische blik op Schiphol
Schiphol zorgt voor veel banen
in de regio maar ook voor overlast.

dupeerden en andere bewoners in Aalsmeer, bijvoorbeeld
door met extra geld vanuit het
de tweede trance van Stichting Leefomgeving Schiphol faAls college willen we als goe- ciliteiten te bieden waar heel
de buren met de luchthaven Aalsmeer iets aan heeft.
Schiphol omgaan en de lusten en de lasten eerlijk ver- Daarbij is het belangrijk dat er
delen. Het college maakt zich ruimte blijft voor groei van behard voor een goede compen- drijven en nieuwbouwplannen
satie voor de individueel ge- van de gemeente.
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Oudjaarsduik Thamen geslaagd

Wedstrijden Veldvoetbal

Aalsmeer - Geheel in traditie hebben leden van duikteam Thamen
ook dit jaar afgesloten met een oudjaarsduik op zandeiland 4 in Vinkeveen. De weersomstandigheden boven water waren zeer aangenaam,
de watertemperatuur was een graat
of 7, voor deze tijd van het jaar een
redelijke temperatuur. Van Thamen
gaan twaalf mannen en vrouwen te
water. Het water was weer zeer helder, in de bus was een snoek te zien
en verder zijn er nog een paar donderpadjes en baarzen gezien. Op de
kant werd de partytent neergezet en
de nodige versnaperingen, zoals de
oliebollen, appelflappen, glühwein,
chocomelk met of zonder ‘antivries’

Zaterdag 10 januari:
F.C. Aalsmeer

en verder wat toevoegingen om de
calorische waarde wat op te drijven.
Met een flinke opkomst van ongeveer 30 personen kan gezegd worden dat de oudjaarsduik weer zeer
geslaagd was. Dus op naar 2015,
het jubileumjaar van duikteam Thamen. Duikteam Thamen is een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en
zondagochtend, ook nog diverse
andere activiteiten organiseert en
opleidingen verzorgt. Iedere donderdagavond wordt er getraind
in zwembad de Waterlelie aan de
Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. Kijk
voor meer informatie of foto’s op
www.thamen-diving.nl.

Opening jubileumjaar Duikteam Thamen: Zondag 4 januari was de nieuwjaarsreceptie van duikteam Thamen. De receptie is zeer druk bezocht en
stond in het teken van het 40 jarig jubileum. Het startschot is gegeven voor
een jaar vol feestelijkheden. Duikteam Thamen is op1 oktober 1975 opgericht
en was tot 1988 gevestigd in Uithoorn. Zo rond 1980 beschikte het team over
een eigen clubhuis in Uithoorn. Na de sloop het clubhuis blijkt een nieuw of
ander clubhuis financieel niet haalbaar en tot op de dag van vandaag doet
Thamen het zonder. Sinds 1988 wordt gebruik gemaakt van het restaurant en
zwembad De Waterlelie in Aalsmeer.

Bloemendaal 2 - F.C.Aalsmeer 3
Ouderkerk 4 - F.C.Aalsmeer 4
F.C.Aalsmeer 6 – Geinburgia 3
Roda’23 4 – F.C.Aalsmeer 5
RKAVIC Vet.1-F.C.AalsmeerVet1

en Christa Buskermolen. Tweede is
het team Peter Loogman en Fred
van Leeuwen geworden met 2 foute antwoorden en op drie zijn Peter
en Helga van de Bergen met kinderen geëindigd met slechts 3 fouten, net als overigens het team Kees
Spaargaren. De winnaars zijn getrakteerd op felicitaties en natuurlijk
prijzen van Gall en Gall Kudelstaart,
AH Kudelstaart en visserij Rekelhof.
De organisatoren Eppo, Aad en Anita Buskermolen willen alle deelnemers bedanken voor het meedoen
en hopen dat iedereen een mooie
dag heeft gehad. De drie hebben nu
al zin in de volgende puzzelrit, weer
op de eerste zondag van het nieuwe
jaar en voorafgaand aan de RKDES
nieuwjaarsreceptie.

15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Zandvoort C4 -F.C.Aalsmeer C4

Titel voor Elke Schuil en Mered de Vries. Foto: www.beach.nl

Nationale beachvolleybaltitel voor Elke en Mered
Aalsmeer - Elke Schuil-Wijnhoven en Mered de Vries mogen zich
een jaar lang Nederlands kampioen beachvolleybal indoor noemen.
Het beachvolleybalkoppel versloeg
in de finale van het evenement in
The Beach in Aalsmeer de favorieten Roos van der Hoeven en Michelle Stiekema: 2-0 (21-19 en 21-16).
“Jouw opslag maakte het verschil”,
prees Mered de Vries haar partner
Elke Schuil-Wijnhoven. “Vergeet je
eigen inbreng niet”, antwoorde diezelfde Elke Schuil-Wijnhoven, nahijgend van de inspannende finale.
“Oké, maar dat was alleen in de eerste set”, mompelde de ander vervolgens weer.
De uitslag doet vermoeden dat de
finale een formaliteit was, maar in
het veld was daar niets van te merken. Van beide kanten werd tot op
het scherpst van de snede gestreden, maar bij Schuil-Wijnhoven en

De Vries liep het net allemaal even
wat soepeler. Beiden meiden maakte het net even iets beter af. “Wij
groeien ook altijd in een toernooi”,
meldde Schuil-Wijnhoven. “De eerste wedstrijd verliep nog wat moeizaam, maar dat was ook het gevolg
van de lengte van die meiden (Lauri Luyken en Joy Stubbe). Dan stuit
bijna elke aanval in het blok. Nu in
de finale stond er een koppel van
ongeveer dezelfde lengte en daar
hebben we het een stuk minder
moeilijk mee.” Mered de Vries vertaalde het succes bij het NK in de
voorbereiding op de duels. “We wisten elke keer het vooraf bedachte
plan goed uit te voeren. Hadden een
idee van wat de tegenstander zou
doen en vervolgens deden ze dat
ook. Daar hebben we goed op geanticipeerd. We groeiden steeds beter in het toernooi. Alles lukte, alles
viel als een puzzel in elkaar.”

Team Blom wint puzzelrit
Kudelstaart - Maar liefs 45 equipes met 152 deelnemers vertrokken zondag 4 januari voor de RKDES puzzelrit.
Het was prachtig weer en dan is de
natuurrit met totaal 68 vragen nog
mooier om te doen. Langs kronkelige wegen door Tienhoven en Westbroek kwamen de deelnemers uiteindelijk aan in de Mauritshoeve
in de Lage Vuursche waar gezellig
wat gegeten en/of wat kon worden
gedronken om daarna weer over
prachtige landweggetjes terug in
Kudelstaart aan te komen. De organisatie staat er ieder jaar weer versteld over hoe goed sommige alle
vragen kunnen vinden. Winnaar dit
keer, met slechts 1 fout antwoord,
het team Dennis en Angela Blom

R.K.D.E.S.

Zwemmen aangepast sporten

Teamprijs voor Oceanus
tijdens Oliebollen Cup
Aalsmeer - Zaterdag 27 december hebben de Oceanus zwemmers
aangepast sporten, de sneeuw getrotseerd om de Oliebollen Cup in
Voorthuizen te zwemmen, in het
gloednieuwe zwembad. Als eerste stond de schoolslag op het programma. Liza Kempen en Anya
Dekker beten de spits af. Liza verbeterde haar persoonlijke record met 6
seconden. Anya sleepte op deze afstand het goud in de wacht. Naresh
Murli en Bram Grootjans stonden op
dezelfde afstand naast elkaar op het
startblok. Naresh bleef Bram ruim
voor en pakte ook het goud. Bram
werd beloond met brons. De tweede afstand was rug. Lorenzo zwom
mooi naar de derde plaats. Anya
en Liza zwommen beide een mooie
race. Anya werd eerste en Liza bleef

met een vierde plaats net buiten het
podium. De strijd tussen Naresh en
Bram was erg spannend. Naresh
tikte een fractie eerder aan, maar
Bram won deze afstand op punten
en nam het goud in ontvangst. Naresh volgde met zilver. Tot slot de
borstcrawl. Ook deze keer zwom
Lorenzo zichzelf op het podium met
een derde plaats. Anya pakte wederom het goud. Liza bleef buiten
de prijzen, maar kan erg tevreden
zijn met haar persoonlijke prestaties. Bram en Naresh wisten weer
allebei een podiumplaats te behalen, Bram kreeg brons en Naresh
verdiende, ondanks zijn blessure,
de gouden medaille! Met de spectaculaire start van Bram op de rugcrawl sleepte het team van Oceanus
de teamprijs in wacht.

9.00 u

Kudelstaart - Het jaar sportief beginnen, tijd voor een andere uitdagende sport? Taekwon-do en Korean Kickboxing-school Chung Do
Kwan heet jong en oud van harte welkom. Er worden Taekwondo lessen gegeven, evenals Korean Kickboxing, ook voor ladies only voor weerbaarheid en zelfvertrouwen en ook de kleine krijgers vanaf 4 jaar worden welkom geheten.
Alle trainingen geschieden op basis van motivatie en plezier en altijd
naar eigen vermogen. Wie zich voor
15 januari inschrijft krijgt gedurende de eerste trainingsmaand vijftig
procent korting op de contributie.
Overigens rekent Chung Do Kwam
geen inschrijfkosten en wurgcontracten zijn taboe. Er worden lessen

gegeven in Aalsmeer, Kudelstaart,
Uithoorn en Amstelveen. Kijk voor
meer informatie op www.chungdokwan.nl of bel 06-25433375 (na
18.00 uur).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Elk jaar is het voor de
Jozefschool traditie om Kerst te vieren in de Karmelkerk. Alle spelers
in de kerststal waren voorzien van
een prachtig handgemaakt pak.
Met dank aan Marianne, de vrouw
van conciërge Chris, die dit allemaal
voor de school verzorgd heeft. Dit
maakte het kerstverhaal ‘Geen stille nacht’, dat in de kerk verteld werd,
extra levendig voor de kinderen en
ouders die waren toegestroomd. En
dat waren er nogal wat: de kerk zat
helemaal vol! ‘s Avonds werd het
kerstdiner gehouden in school. Alle

ouders hadden een gerecht voor dit
diner verzorgd, dat aan mooi gedekte tafels werd opgesmuld. Ook hierbij werd stilgestaan bij de geboorte van Jezus en hopelijk een mooi
nieuw jaar voor iedereen. Terwijl de
kinderen in hun mooiste kleren van
hun kerstdiner genoten, was er voor
de ouders op het schoolplein een
gezellig samenzijn met glühwein en
warme chocolademelk. Een mooie
start van de kerstvakantie, die nu
weer over is overigens. Afgelopen
maandag 5 januari zijn alle scholen
weer begonnen!

9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes

F.C.Aalsmeer D1 – HBC D1
11.00 u
F.C.Aalsmeer D4 – Hoofddorp D7 14.30 u
F.C.Aalsmeer D5 – KDO D2
11.15 u
CSW D5M – F.C.Aalsmeer D7
8.50 u
F.C.Aalsmeer E2 – Buitenboys E2
12.00 u
Sp.Martinus E14 -F.C.Aalsmeer E7
9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – Legm.vogels E10 10.30 u
RKDES F2 – F.C,Aalsmeer F2
11.00 u
RKDES F3 – F.C.Aalsmeer F4
11.00 u
RKDES F4 – F.C.Aalsmeer F5
11.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – RKDES F7
12.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – RKDES F8
9.00 u
F.C.Aalsmeer F8 – RKDES F6
9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – RKDES F5
9.00 u
F.C.Aalsmeer F 10 – RKDES F9
9.00 u
F.C.Aalsmeer F 11 – RKDES F10
9.00 u

Kadoelen MC.1 - RKDES MC.1
Kadoelen ME.2 - RKDES ME.2

10.30 u
10.30 u

S.C.W.
Swift Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – BZC’13 Vet.1

12.00 u
14.30 u

F.C.AalsmeerMC.2–Hazersw.boysMC1
Kockengen MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1
F.C.Aalsmeer ME.3 – Alkmania ME.2
F.C.Aalsmeer ME.4–Hazersw.boysME1

Junioren
SCW C2 – Olympia,Haarl. C3

10 00 u

Pupillen
HSV’69 E1 - SCW E4

11.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – SCH’44 VR.1

14.30 u

Zondag 11 januari:

Meisjes
14.30 u
9.00 u
10.30 u
10.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 5 – OSC 2
RKDES 6 – Hoofddorp 11

12.00 u
12.00 u

Atletiek: AV Aalsmeer

Meisjes D bij Sylvestercross
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
31 december werd in Soest het atletiekjaar traditioneel afgesloten
met de Sylvestercross, één van de
zwaarste crossen van het land over
een geaccidenteerd terrein met ook
nog eens flinke stukken mul zand
waar de atleten hun tanden op konden stuk bijten. In een sterk veld van
ruim zeventig dames, met daarin de
sterkere Nederlandse meiden, waren het ook dit keer weer de D meisjes van AV Aalsmeer die de show
stalen. Na een ronduit slechte start
in het mulle zand gingen de dames
zo rond plaats vijfenveertig het bos
in. Jammer, want dit kostte de dames wel de echte topklasseringen.
Desondanks waren er, na een enorme inhaalrace, mooie klasseringen
te noteren. Rachel Aarsen toonde haar potentie door in dit sterke
veld als tiende te eindigen met niet
ver daarachter op een mooie zeventiende plaats, Nienke van Dok.
Ook Naomi Verhoef deed van zich
spreken. Na een periode van blessures knokte zij zich in deze wedstrijd naar een prima drieëntwintigste plaats. Bij de jongens junioren D had Graeme ’t Hoen het lastig,
maar al knokkend kwam hij toch tot
een keurige zesenveertigste plaats !
Bij de meisjes junioren C verbeterde Inger van Dok zich enorm ten
opzichte van 2013. Ook zij had een
zeer matige start, maar wist zich gedurende de race op te werken naar
een mooie zevenentwintigste plaats.
Met een betere start had er ook hier
veel meer ingezeten! Bij de jongens
junioren C twee AV Aalsmeer deelnemers, te weten Gregory ’t Hoen en
Justin Heysteeg. Zij deden niet veel
voor elkaar onder door respectievelijk als vierenzestigste en negenen-

vijftigste te eindigen. Corne Timmer
bij de jongens junioren B trof het
niet aangezien hij in de weken voor
de cross enigszins grieperig was geweest. Daardoor kon hij jammer genoeg niet brengen wat hij normaal
wel kan. Desondanks is een negentiende plaats niet slecht te noemen.
Eva van Ee deed dit keer mee bij de
prestatieloop en zeker niet onverdienstelijk. In een gemengde race
eindigde zij als tweede met slechts
één man voor zich! Ook een aantal
pupillen hadden zich voor deze zware cross opgegeven met de volgende keurige klasseringen: Tygo Witteveen, zevende JPC, Justin Alewijnse,
achtste JPC. Colin Alewijnse, tweeentwintigste JPB. Roanna Geleijn,
drieëndertigste MPA, Gwen Alewijnse, eenenveertigste MPA en Julie Witteveen, drieënveertigste MPA.
Rachel Aarsen, tiende plaats in sterk
veld.

‘Brave hendrik’ in Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 11 januari om 14.30 uur speelt Jouke Lamers de 6+ familievoorstelling ‘Brave hendrik’. Tekst en regie: Ad de
Bont. Brave Hendrik is een lichtvoetige, beeldende voorstelling met
poppen over een wonderlijke vader
en een eigenzinnige dochter. Over
een kangoeroe die zich bedenkt,
over spoorloos verdwijnen en tenslotte terug gevonden worden. Het
is een vreemd mannetje, die Hendrik. Om te beginnen is hij niet geboren maar uit een ei gekropen. En
het liefst wil hij een kangoeroe als

Wij willen wei

Kerstdiner op Jozefschool

9.30 u
10.00 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u

Pupillen

www.lijfengezondheid.nl

Sporten bij Chung Do Kwan

RKDES D2 – Roda’23 D6
CSW E1 - RKDES E2
CSW E5 - RKDES E5
F.C.Aalsmeer F9 - RKDES F5
F.C.Aalsmeer F8 - RKDES F6
F.C.Aalsmeer F6 - RKDES F712.00 u
F.C.Aalsmeer F7 - RKDES F8
F.C.Aalsmeer F10 - RKDES F9
F.C.Aalsmeer F11 - RKDES F 10

huisdier. Maar dat is vragen om problemen natuurlijk. Misschien moest
hij dan maar een kind nemen. Geen
klein kind: daar heb je alleen maar
last van. En zo rolt er op een zonnige
lentedag een ei van de berg waaruit een al even vreemd meisje, een
eigenwijze bakvis, kruipt: Trui. Ze
noemt Hendrik ‘pa’ en is een permanente donderwolk. Maar toch is
Hendrik de gelukkigste mens van de
wereld. Tot Trui plotseling spoorloos
verdwijnt. Reserveren kan via 0206450439 of via www.Amstelveenspoppentheater.nl.

2014

IN WOORD EN BEELD

januari

Een traditie inmiddels, de Nieuwjaarsduiken op 1 januari in het Oosterbad en in de Westeinderplassen
vanaf het surfeiland waar de Watertoren neerkijkt op
de durfals.
Het gesprek van de dag of misschien wel de maand.
De bebording op de nieuwe N201. Aalsmeer is van
de kaart geveegd en het Centrum bestaat niet meer.
Zelfs de burgemeester was even de weg kwijt. Bij de
afslag Rijsenhout is door de provincie uiteindelijk het
Centrum op de kaart gezet. Het lijkt overigens niet
van harte, de letters zijn niet lichtgevend...

125 Jaar Ijsclub Uiterweg. Officieel opgericht op 9 januari 1889 en gevierd op 11 januari met een receptie en tentoonstelling in de Historische Tuin. Voorzitter Gert Lanser van de Ijsclub heeft een onderscheiding gekregen van de KNSB.
Ook leuk: Ezel Roos op de kinderboerderij heeft een
maatje gekregen, ruin Willem. Volgens de medewerkers van Boerenvreugd is Willem een schat, makkelijk in de omgang en heeft hij een positieve uitwerking op het humeur van Roos.

maart

Schiphol zal altijd een onderwerp van gesprek blijven in Aalsmeer. Dit jaar zeker, anderhalve maand is
de Polderbaan dicht geweest, vanwege de Nucleaire top vanaf 10 maart omdat de tientallen vliegtuigen
van de wereldleiders hier geparkeerd moesten worden en daarna voor groot onderhoud tot 21 april.
Een spektakel, op vrijdag 14 maart is de balgstuw uit
de Ringvaart gehaald voor reparatie. De kunstmatige dam is 30 meter lang en 6 meter breed. Gewerkt
is met een hoge kraan, die zelfs zichtbaar was op de
radar van Schiphol.

mei

februari

Staking voor een betere ontslagvergoeding en hogere vergoeding van de reiskosten op veiling FloraHolland. Liefst 500 actievoerders uitten hun ongenoegen. Uiteindelijk bereikt de bond overeenstemming
met de directie.
Triest nieuws, het overlijden van supermarkt directeur Kees Jan Koster van de C1000. Hij is slechts 49
jaar geworden en laat een vrouw en twee zoons achter. Inmiddels is het C1000 rood vervangen voor het
Jumbo geel. De laatste dag was op 15 september en
‘Hallo Jumbo’ is feestelijk ingeluid op 15 oktober.
Een opmerking in het Ronde Tafel Gesprek in februari. Het bruggetje voor fietsers en voetgangers op de
Lijnbaan is wel heel stijl. Positief is dat bootjes er onder door kunnen varen, maar als het echt glad wordt
gaan fietsers en voetgangers waarschijnlijk deze
‘klim’ mijden en maken zij gebruik van de ingangen
voor auto’s.

april

De verkiezingen van de gemeenteraad en het college. De opkomst lag iets hoger dan vier jaar geleden, 52,2 procent. De VVD wint een zetel, CDA, AB
en PACT blijven gelijk en nieuw: HAC. De rest van de
politieke perikelen met de ruzies onderling, de coalitievorming, het herstelproces, etc. gaat verder in
2015!
Op 12 maart is Jan Peterse overleden. De radioman
in hart en nieren is betrokken geweest bij de oprichting van Radio Aalsmeer. Aan de Meerbode is Jan
achttien jaar trouw geweest. Hij is 71 jaar geworden.

De broers Roy
en Justin Huiskens
winnen
het NK Goochelen voor junioren
in Meppel. Inmiddels hebben
de twee, samen
met hun moeder
en broer Dylan,
het bedrijf Briljant Illusies opgericht en hiermee de titel
‘starter van het
jaar’ gewonnen.

Gouden speld voor trampolinespringer en organisator van de Flower Cup, Ron de Ruiter. Dit als bekroning op zijn eerste plaats tijdens de plaatsingswedstrijd op 12 april en voor het verleden: Totaal vier
keer Nederlands kampioen.

De eerste Koningsdag op 26 april. Een gezellige en
zonnige dag met vrijmarkten in Kudelstaart en het
Centrum en allerlei attracties op het Raadhuisplein.
De jaarlijkse lintjesregen is wel ‘gewoon’ gebleven. Acht kanjers van vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet door burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn:
Irene van Gelder-Kuit, Janny Oosterloo-Hartsuiker,
Hanny Verhoef-Van der Pol, Margot Tepas-Prins, Ton
Hol, Tinus van Tol en moeder Annie en zoon Peter
van der Nouland.

juni
En dan het begin van de zomer, het weekend van
21 en 22 juni. Het tweede bruggenfestival, Aalsmeer
Flower Festival, Plaspop, Westeinder Culinair en de
junior pramenrace. De tiende editie is gewonnen
door OK1, op twee Aprameja en op drie is Junior
Stoppies geëindigd.
De handballers van Fiqas A1 zijn Nederlands kampioen geworden. Op 12 juni wordt het team gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis. Het team
speelt in de hoogste divisie van de landelijke competitie en de laatste wedstrijd werd van Houten gewonnen met 16-10.

Afscheid Dick de Kuijer na veertig jaar als directeur van de ESA en zwembad de Waterlelie. Tijdens
de viering van ook 40 jaar de Waterlelie met leuke
shows en acties op 17 en 18 mei is Dick de Kuijer
Koninklijk onderscheiden.
De veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Jaarlijks een
succes en ook op 10 mei een vol Dorpshuis. Er zijn
326 kavels onder de hamer gegaan van veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink en het heeft het
mooie bedrag van 21.987 euro opgeleverd.
De actie Free a Girl, Lock met Up, in restaurant Welkom Thuis half mei. Tien inwoners uit Aalsmeer en
Kudelstaart hebben zich vrijwillig laten opsluiten in
een kleine ruimte. De actie werd voor de derde maal
georganiseerd door Ingrid Claasen en medekanjers
waren Hanny de Bruyn, Ines van der Boon, Jacqueline Zekveld, Joyce Hoefs, Miranda Gommans, Petra
de Ree, Valeska Hovener, Vickie van Zijverden en de
enige man, Ton Harte. De Aalsmeerse helden hebben zich laten opsluiten voor de mooie opbrengst
van 14.062,50.

Het hele jaar aan de orde, eigenlijk. Een doorn in
het oog bij heel veel inwoners. De vervallen kassen aan de N196 en het verbrande huis in de Dorpsstraat. Weg er mee! Maar volgens de gemeente gaat
dit niet zo makkelijk. Er is wel een procedure opgestart om handhavend op te treden. 2015 Het jaar dat
Aalsmeer eindelijk verlost wordt van deze onbegrijpelijke entree van de gemeente?
In juni begint het te bruisen met activiteiten. Bijvoorbeeld op 14 juni, de veiligheidsdag van de politie,
brandweer, hulpdiensten en de gemeente. De burgemeester liet zich voor de opening de hoogte in hijsen.

Ook in juni: Voetbalkoorts. Wat een prachtig en onverwacht WK. In de eerste wedstrijd wist Nederland
Spanje met 5-1 te verslaan, Australië werd naar huis
gestuurd na 3-2 winst en ook van Chili, Mexico en
Costa Rico (via strafschoppen) werd gewonnen. Helaas werd tegen Argentinië verloren, maar van Brazilië werd wel gewonnen, waardoor Oranje derde is
geworden. Wereldkampioen werd Duitsland. In kroegen, kerken en verenigingsruimtes kleurden het deze zomer steeds meer oranje!
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juli

School’s Out for directeur Jan van Veen van OBS Kudelstaart. Na 40 jaar directeur geweest te zijn heeft
hij op 3 juli met pijn in het hart afscheid genomen
van het onderwijs en ’zijn’ school. De afscheidsreceptie is bijzonder goed bezocht.
Bootje bouwen voor leerlingen van de basisscholen in het kader van de Westeinder Water Week.
Ruim 200 jongens en meiden bouwden met hulp
een praam van drie meter. De eerste prijs is behaald
door de Antoniusschool. Op 4 juli vond op de Poel de
spectaculaire Regenboog zeilwedstrijd plaats.

Op 7 juli start groot onderhoud aan de Aalsmeerderbrug. Allereerst wordt het brede wegdek aangepakt
waardoor al het verkeer over 1 rijstrook moet. Lange files tot gevolg en grote ergernis. Op 18 augustus
werd de pijn iets verlicht en was het smalle brugdek
aan de beurt. Het verkeer had weer twee rijstroken
beschikbaar. Overigens hebben de werkzaamheden,
ook vanwege verborgen gebreken, geduurd tot 21
november.
De vliegramp op 17 juli van vlucht MH17 boven de
Oekraïne. Alle 298 passagiers en bemanning overleven het neerstorten niet. Onder dit aantal 193 Nederlanders. Een groot verlies. Aalsmeer kende geen
slachtoffers, maar omliggende gemeenten, waaronder Amstelveen en Hoofddorp, wel. In het gemeentehuis wordt een condoleanceregister geopend.
De economische crisis nekt De Oude Veiling. Met
een grote groep vaste klanten heeft eigenaar Leo
van Erp op 27 juli afscheid genomen van zijn cultinair genieten. De verhuur van de bovenzalen kende
een terugloop en de toenemende concurrentie was
te zwaar. “We hebben zes jaar leuke dingen gedaan”,
aldus Leo van Erp.

september
September was als vanouds weer een bruisende
maand met geen corso, maar wel de braderie, vuur
en licht op het water met de botenshow en het spectaculaire vuurwerk, feestweek, de pramenrace, de
Hibra klassieke motorendagen, de kunstroute en op
21 september de eerste toerrit van het Aalsmeerse
Bromfiets Genootschap. Gelijk het maximale aantal
van 75 deelnemers mochten de organisatoren Jan
van Schuppen, Joost de Vries en Dirk van Leeuwen
verwelkomen. En weet iemand nog wie de 29ste pramenrace heeft gewonnen? Natuurlijk: Team Uniek
en deze jongens tikten 1,5 minuut eerder aan dan de
praam van The Next Generation en een kleine 2 minuut eerder dan nummer drie, Team SLK. De SPIEorde is uitgereikt aan Arie van der Schilden.

Het stoepenplan, de nieuwe schoolroute in het centrum van en naar basisschool Samen Een is op 23
augustus geopend door wethouder Tom Verlaan. Het
idee van de kleurige tegels in de straat is een idee
van dorpsbewoonster Janna van Zon. De tegels zijn
gemaakt door leerlingen van Samen Een. Overigens
begon de opening zonnig, maar eindigde met een
heftige regenbui.
Feest op de Antoniusschool. Meester Peter Rodenburg 25 jaar directeur van de RK school in Kudelstaart. Hij zit overigens al 38 jaar in het vak. Door
alle leerlingen is meester Peter toegejuicht en er is
een voorstelling gegeven. Voor de ouders was er een
receptie en met alle college juffen en meesters heeft
Peter onder andere een solextour en een boottocht
gemaakt.
Lia Drost 25 jaar peuterjuf. Begonnen bij de stichting
Aalsmeerse peuterspeelzalen en inmiddels een bekend gezicht voor alle kinderen van Solidoe. Er zijn
ballonnen opgelaten, liedjes gezongen en op 22 augustus is een fietstocht langs een aantal vestigingen
van Solidoe gemaakt.

oktober

En er was een Koninklijke onderscheiding tijdens de
feestweek voor voorzitter Henk Sietsema. Twintig jaar
heeft hij zich onafgebroken ingezet voor de feestweek en deze passie en inzet voor het Aalsmeerse is
beloond met de Orde in Oranje Nassau.
Op 27 september is de feestelijke afsluiting van het
project Landplaats. Het project van bewoners van de
wijk Rietlanden in Kudelstaart en kunstenaar Femke
Kempkes. De twee stalen banken en de elf betonnen zitelementen zijn een prachtige verfraaiing in de
wijk.

november

Begin november wordt bekend gemaakt dat bij de
Historische Tuin een nieuwe voorziening gerealiseerd gaat worden. Het Tuinbouwmuseum gaat verrijkt worden met een thuis met aanlegsteiger en een
gezellig terras aan het water bij het Praamplein. Het
theehuis krijgt totaal zo’n 35 zitplaatsen. Voor de financiering van deze horecagelegenheid zoekt de
Historische Tuin sponsors en kan een bijdrage geleverd worden via obligaties. Wie geïnteresseerd is
kan een mail sturen naar info@historischetuin.nl. De
opening van het thuis is gepland in mei dit jaar.
Op 8 november was er tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer applaus voor de vrijwillige brandweermannen Howard Maarsen en Marc
Naber. Beide inwoners zetten zich alweer 12,5 jaar
vol inzet in voor het brandweerkorps van Aalsmeer.
De twee kregen uit handen van burgemeester Jobke Vonk-Vedder en medaille en een oorkonde. Tijdens deze korpsavond mochten ook drie nieuwe
collega’s officieel welkom geheten worden. Natuurlijk bloemen voor P. Hoek, N. Kolkman en T. Kolkman. Nieuwe collega’s kan de vrijwillige Aalsmeerse
brandweer overigens altijd gebruiken. Loop de kazerne aan de Zwarteweg 77 eens binnen voor meer
informatie.

augustus

Begin oktober wordt bekend gemaakt dat de afgebrande Ontmoetingskerk in Rijsenhout herbouwd
gaat worden. Er wordt direct een start gemaakt met
het slopen van de kerk en de kosterswoning. Volgens de planning is de nieuwbouw in mei dit jaar
klaar. Onderdeel van de nieuwbouw is de nieuwe
kerktoren als herkenningspunt van het dorp van 15
meter hoog.
Nico
Borgman
65 jaar lid van de
Partij van de Arbeid. Als 18 jarige
is hij lid geworden. Nico Borgman werd in 1963
raadslid voor de
PvdA in Aalsmeer,
is van 1974 tot
1982 fractievoorzitter geweest en van 1982 tot 1994
wethouder. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van de Historische Tuin, is hij 15 jaar
voorzitter geweest van de stichting Oud Aalsmeer en
sinds 1994 is hij voorzitter van stichting de Bovenlanden. Nico Borgman heeft de gouden jubileumpenning gekregen van de partij en de ophaalbrug van
het Praamplein naar de Tuin draagt nu zijn naam.

Op 4 oktober vond voor de derde maal de Vitaliteitsmarkt plaats in het gemeentehuis. Er mochten meer
dan 600 belangstellenden welkom geheten worden.
Op 21 oktober was voor het eerst de weekmarkt op
het Praamplein plaats. De eerste markt op de nieuwe locatie kende een natte start. Een week later was
er wel een zonnig onthaal, knipte wethouder Ad Verburg als officieel moment een lint door en werden alle bezoekers getrakteerd op poffertjes.

december
Een groots onthaal voor Sinterklaas en zijn Pieten op
15 november in Aalsmeer. Superdruk was het bij de
ontvangst en later bij pepernotenmolen De Leeuw
waar een ballonnenwedstrijd werd gehouden en tot
slot in het gemeentehuis waar de burgemeester officieel de sleutel van Aalsmeer aan de Goedheiligman overhandigde. Geen gedoe in deze gemeente
over roze, groene of blauwe Pieten. In Aalsmeer, en
een week later ook in Kudelstaart, waren alle hulpen
van Sinterklaas gewoon donkerbruin gekleurd. Wel
nieuw dit jaar: De Sint had ook vrouwelijke Pieten
meegenomen!
En de maand november staat in het teken van de
Verkiezing van de Starter en de Onderneming van
het jaar. Rond de bekendmaking was een sfeervolle avond in het Crown Theater georganiseerd met tal
van optredens. Starter van het jaar is Briljant Entertainment geworden van de goochelfamilie Huiskens.
Genomineerd waren ook Luizenkliniek Aalsmeer van
Wilma Heeren en Lanka Marble Interiors van Maaike van der Wal. Tot Onderneming van het jaar is Solidoe Kinderopvang van Monic van Diemen bekroond.
Genomineerd waren ook Judith Keessen Fotografie,
Installatiebedrijf P. Hoekwater van Frans Sparnaay
en Maru Watersport van Margreet Elfrink. Tijdens de
verkiezingsavond werd ook bekend gemaakt dat de
Ride for the Roses in 2015 weer gaat starten en finishen in Aalsmeer, begin september!

Begin
december is na 43 jaar
afscheid
genomen van twee
vrijwilligers van
de Zonnebloem
Aalsmeer. Terecht
zijn Annie Boerlage en Sien van de
Hoek in de bloemetjes gezet door
voorzitter
Rob
Langelaan. Door de landelijke vereniging zijn Annie en Sien bedankt met het beeldje van gebondenheid. Vrijwilligers zijn overigens van harte welkom bij
de Zonnebloem Aalsmeer en de afdeling is op zoek
naar een nieuwe voorzitter.
Een Koninklijk onthaal kregen de acht jongens en
een meisje van de Koreaanse karateclub Wassanim
in de Raad begin december. De groep heeft tijdens
het NK in Londen liefst zes gouden, zeven zilveren
en vier bronzen medailles behaald. En dat is een bovenbeste prestatie voor hun leraar Johan van der
Nald uiteraard ook bijzonder trots op is. Midden in
de raadzaal kregen de negen kampioenen luid applaus en tot slot gaven enkele van hen een demonstratie.

De campagne ‘Wie brengt jou naar huis’ deed op
Twitter en Facebook behoorlijk veel stof opwaaien.
Overigens in positieve zin. De campagne is een initiatief van wijkagent Erik van den Brun en Uiterwegbewoner Frans Klaassen en is bedoeld om alcohol
in het verkeer aan de kaak te stellen. Op een rij waren een taxi, een politieauto, een ambulance en een
rouwwagen gezet. “Confronterend, maar het zet je
wel aan het denken”, aldus Erik en Frans.
En in december lanceerde de brandweer het idee om
de traditie van de kerstbomenverbranding in ere te
willen herstellen. Een heel draaiboek was gemaakt
en de locatie (in Greenpark Aalsmeer) was ook gevonden. Het vreugdevuur ging altijd gepaard met
rondritjes voor kinderen in de brandweerauto’s en
ook deze had de brandweer in haar draaiboek opgenomen. Om 19.00 uur gaat het vuur aan en starten de motoren van de wagens voor ritjes met bewoners van Ons Tweede Thuis aanstaande vrijdag 9 januari, want de kogel is door de kerk. Net voor oud en
nieuw stemde het college in met dit initiatief dat veel
steun kreeg vanuit de bevolking. Kom je ook? De locatie is wel gewijzigd: Op het terrein aan de Stommeerkade, hoek Aalsmeerderweg met de Ophelialaan, gaan alle verzamelde kerstbomen verbrand
worden. Kom op de fiets of lopend, er is nauwelijks
tot geen parkeergelegenheid.
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NK Baanwielrennen

Brons en zilver voor Leon
Aalsmeer - Op 27, 28 en 29 december is in Apeldoorn het NK baanwielrennen gehouden. Op zaterdag
27 december reed de 15 jarige Leon
Buys uit Aalsmeer de scratch, twintig
ronden wielrennen en de eerste die
over de streep komt die wint. Met de
sprint wist Leon zich goed te positioneren en door middel van een foto finish won de nieuweling in deze sport
brons. Zondag 28 december reed de
jeugdige Aalsmeerder de 200 meter sprint en werd hier knap vierde.
Op de slotdag, maandag 29 december, reed Leon de Kairin: Acht rondes
met zes renners in de baan achter de
derny, waarvan de laatste twee ronden de derny uit de baan gaat. Leon pakte met een half wiel verschil
het zilver. Voor de 15 jarige Leon heel
geslaagd weekend. Zondag 4 januari reed hij ook de zesdaagse van Rotterdam waar hij voor het eerst in het

Local Hero Sven Vismans
op dreef in The Beach
shirt van UWTC de Volharding uit
Utrecht mocht rijden. Leon behaalde
een mooie achtste plaats.

Open speelavond badminton
Aalsmeer - De hele maand januari kan geheel vrijblijvend kennis
gemaakt worden met de badmintonsport bij Flower Shuttle. Badminton is een van de leukste en snelste racketsporten die je kunt beoefenen. Vanaf elk niveau en elke leeftijd kun je beginnen aan deze sport.
Omdat de wedstrijden kort en intensief zijn, zie je al heel snel verbetering in je spel komen. Single, dubbel of mix er zijn altijd medespelers van jouw niveau en achteraf is
er een lekker bakje koffie. De jeugd
is welkom op maandag van 19.00

tot 20.00 uur. De volwassenen kunnen vanaf 20.00 uur terecht. Als u
om 20.00 uur aanwezig bent kunt
u meetrainen om zo de basistechniek en tactiek onder de knie krijgen. Trainen is geen verplichting. Er
kan ook alleen vrij gespeeld worden, dan kunt u ook later komen.
Rackets en shuttles liggen klaar.
Zelf voor sportkleding zorgen. Kom
gratis drie keer meedoen. De badmintonvereniging traint en speel in
sporthal de Bloemhof aan Hornweg
187. Voor meer informatie: www.flowershuttle.nl.

Aalsmeer - Luid toegejuicht door
het in grote getalen opgekomen
publiek was het zilver bij het NK
beachvolleybal indoor voor ‘local
hero’ Sven Vismans en zijn partner
Wessel Keemink. De twee moesten in een zinderende finale het
hoofd buigen voor het koppel Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst, die daarmee hun favorietenrol waarmaakten. Vismans had
er vrede mee. “Reinder en Christiaan
zijn op dit moment nog een maatje
te groot voor ons”, erkende de Am-

stelveense beachvolleyballer, die bijna naar het goud werd geschreeuwd
door zijn luidruchtige achterban. Vismans speelde duidelijk een thuiswedstrijd. “Na de kwartfinales was
het een gekkenhuis”, lachte hij. “Dat
geeft een enorme boost. Ik zat er fysiek aardig doorheen in de finale,
maar als je een rally wint en je hoort
dat geluid... Man, dan ben je alle vermoeidheid in een klap kwijt.” De bijna 27-jarige Amstelvener groeide op
in het zand van The Beach, waar zijn
ouders Ruud Vismans en Irene van

Darten in het Dorpshuis

Peter en Gilbert in de
prijzen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de zevende speelavond van het
seizoen van de dartclub Poel’s Eye.
Negenendertig darts liefhebbers
verkozen het zelf darten boven het
thuis voor de buis darten kijken. Dat
bleek een uitstekende keus, want
ook in het Dorpshuis waren Vincent van de Voort en Raymond van
Barneveld uitstekend te volgen op
een groot scherm in de darts zaal.
Zelf darten en ondertussen de toppers met een schuin oog in de gaten
houden bleek een uitermate gezellige combinatie. Terwijl de toppers op

de televisie hun kunsten vertoonden
stond dé topper van het moment in
het Dorpshuis, Danny Zorn, weer
op. Voor alweer de derde keer op
rij won hij de speelavond. Frappant
was dat zijn tegenstander in de finale dezelfde was als de vorige keer:
Danny de Hartog. De finale is in zijn
geheel terug te zien op de website van de Poel’s Eye. Tom Keijzer en
Martin Bax bereikten knap de halve
finale. Op het tweede niveau bereikten Ilona van Emden en Huib Gootjes de halve finale, maar de finale
ging tussen Peter van de Laarse en

Handbal

FIQAS spelers in WK selectie
Aalsmeer - Komend weekend gaat
een Oranje selectie van spelers onder de 21 jaar deelnemen aan een
serie WK kwalificatiewedstrijden
in Engeland. Ook FIQAS Aalsmeer
spelers Nils Dekker en Tim Bottinga zijn opgenomen in de groep van
Gino Smits. Oranje speelt vrijdag tegen Hongarije, zaterdag tegen Israël
en treft zondag Groot-Brittannië. Op
het spel staat plaatsing voor het WK,
komende zomer in Brazilië.

Vier Nieuwjaarsduiken!
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is weer
sportief en waterrijk begonnen in
Aalsmeer. In het Oosterbad gingen zo’n 100 durfals te water tijdens
de Nieuwjaarsplons. Voor afgeteld
werd, is eerst een warming-up gehouden. Daarna mocht de sprong
gewaagd worden en het was koud.
Niet zo koud als twee jaar geleden
toen er ijs gehakt moest worden,
maar de wind was wel ijzig. De hoofden konden de deelnemers in ieder
geval warm houden met de oranje
muts van Unox. De initiatiefnemers
van de ‘eigen duik’ in de Westeinderplassen hadden zelf hun hoofden bedekt met een muts. Drie maal
is op 1 januari onder toeziend oog
van de Watertoren het water inge-

Kaartavond bij
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 13 januari gaat buurtvereniging Ons Aller
Belang weer kaarten. In ieder geval

rend. Rond het middaguur op initiatiefnemer van café Sportzicht, daarna kon Ton Ter Horst trots zijn op
zijn buurtkinderen Kim en Melissa
van Eenennaam en Bo en Max van
Aalst. Samen met deze vier kanjers
nam hij een verfrissende Nieuwjaarsduik in de Poel en even over
drie uur in de middag ging een grote groep ouders en kinderen onder
toeziend oog verkleumde toeschouwers vanaf het Surfeiland te water.
Nieuwjaarsduiken: Een mooie traditie, maar het blijf koud. Gelukkig is
er na afloop altijd iets warms in de
vorm van koffie met, chocolademelk
of erwtensoep.

Mini’s in actie
Na een paar weken vakantie komen de aller kleinste handballertjes
van FIQAS Aalsmeer weer in actie:
op zaterdag 10 januari a.s. spelen ze
een toernooi bij KDO in de KDO-hal

in de Kwakel. Verder staan de komende maanden nog toernooitjes
op het programma in Lelystad en in
Volendam. Eind maart organiseert
FIQAS Aalsmeer zelf een toernooi
voor mini’s.
E2 begint jaar goed!
In het laatste weekend van de kerstvakantie mochten de jongens E2 van
FIQAS Aalsmeer het lekkere eten
van de laatste weken er weer afrennen tegen de handbalvereniging van
de buren, Legmeervogels. De eerste
helft liep moeizaam. Legmeervogels
kwam al snel op een 1-0 voorsprong.
De snelheid zat er bij FIQAS Aalsmeer
nog niet in, het zuiver overspelen viel
ook niet mee. Gelukkig kon Sep-

Uden de scepter zwaaien. Een grotere zandbak kon hij zich als kind niet
wensen. Toch duurde het nog tot zijn
achttiende eer hij zich liet overhalen een beachvolleyballetje te slaan.
Nu, bijna tien jaar later, behoort hij
tot de top van Nederland. Sinds vorig
seizoen samen met partner Wessel
Keemink, met wie hij een lekker eerste jaar achter de rug heeft. Derde bij
hun eerste toernooioptreden in Arnhem om vervolgens de rest van het
seizoen steevast met succes in de
prijzen gespeeld met als bekroning
van het seizoen 2014 de 2e plaats
op het NK Beachvolleybal in Scheveningen achter de wereldkampioenen Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen. Nu, aan de vooravond
van seizoen 2015 is het eerste zilver
binnen. “En het smaakt naar meer”,
klinkt het ambitieus. “Komende zomer is het WK in Nederland en het
zou natuurlijk geweldig zijn om daar
te staan.” Het beachkoppel moet dan
nog wel even aan de bak. “Nederland heeft vijf plekken, waarvan er
al drie zijn vergeven. De vierde wordt
verdeeld volgens de internationale
ranking en om de vijfde moet worden gespeeld in een kwalificatietoernooi. Vismans en Keemink focussen
zich volledig op die twee nog te verdelen WK-tickets. En dan? “Gaan
we er helemaal voor”, zegt Vismans
strijdlustig. “En wie weet, zorgen we
dan wel voor een leuke stunt!”
Foto: www.kicksfotos.nl.

Gilbert van Eijk. Voor Gilbert was het
alweer de derde finale van het seizoen, op de vorige speelavond won
hij nog knap het derde niveau door
een rijtje toppers te verslaan. Deze
keer was de hoogste eer echter voor
Peter weggelegd, waardoor hij voor
de zesde keer ooit een finale bij de
Poel’s Eye won. Gilbert pakte echter met een ander wapenfeit wél de
hoogste eer.
Met een knappe uitgooi van 131
had hij de hoogste uitgooi van de
avond. Gilbert mocht vervolgens
een zwiep geven aan het rad van
de Mystery Out, maar deze stopte (weer) niet bij een reeds gegooide uitgooi, zodat de pot (weer) bleef
staan tot de volgende speelavond.
Dit gold ook voor de Triple Pot, Tom
Keijzer miste jammerlijk drie pijlen
op triple 19 op een training dartbord (een bord met kleinere vakjes). Tim van de Poel wist wéér een
hoofdrol te vertolken. Hij stond voor
de vijfde keer, waarvan vier op rij, in
de finale. Wist hij zijn honderd procent score in de finales vast te houden? Lenny Vork werd weer gesignaleerd in het vierde niveau. Tot
nu toe bereikte zij alle keren dat zij
aanwezig was de finale. Lukte haar
dat dit keer weer? Al deze wapenfeiten kunt u volgende week lezen
of alvast op de website www.poelseye.nl. De volgende speelavond is
volgende week vrijdag 16 januari.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven
is niet nodig, u bent van harte welkom in het Dorpshuis.
pe het toch gelijk maken: 1-1. Jesse
ging het in het doel ook steeds beter doen, maar kon toch niet voorkomen dat Uithoorn weer voor kwam te
staan. Max probeerde nog wel voor
rust de boel weer gelijk te trekken,
maar dit lukte helaas niet, dus ging
FIQAS Aalsmeer met een 2-1 achterstand de rust in. Omdat dit niet echt
nodig leek, moest coach Pieter even
wat motiveren en activeren en dat
had effect: al vrij vlot in de tweede
helft kon Seppe vanuit een vrije bal
van Koen de stand op 2-2 brengen.
Seppe was ook verantwoordelijk voor
het derde doelpunt. Doelpuntenmakers waren Max, invaller Mick, Mike
(2 keer) en Seppe nog een keer, opnieuw na goed aanspelen door Koen.
Daarnaast stond Daniël goed te keepen, dus van Uithoornse kant kwam
er niets meer door, waardoor de E2
het jaar 2015 goed is begonnen met
een 2-8 overwinning.

Aalsmeer - Het bestuur van de IJsclub Aalsmeer-Oost nodigt hiermede haar leden uit tot het bijwonen
van de jaarvergadering op vrijdag 16
januari in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a. De vergadering begint om 20.00 uur en aan de
orde komen het jaarverslag en het financieel verslag en er vindt een bestuursverkiezing plaats. Volgens het
rooster zijn Rolf Maarse, Jac Pannekoek (voorzitter) en Frank Weening
aftredend en herkiesbaar. Secretaris van de IJsclub is Maarten Maarse en de penningen worden beheerd
door Anko Splinter. De vergadering
wordt besloten met de rondvraag.
Na afloop vertoont Siem Kooy enige
korte films over Aalsmeer-Oost. Ook
de traditionele gratis verloting vindt
weer plaats.

Baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 14 januari kan iedereen weer meedoen met
de 1, 3 en 5 kilometer baanloop bij
Atletiek Vereniging Aalsmeer aan de
Sportlaan 43. Deelname kost 2 euro
voor niet-leden van AVA. Het startschot wordt gegeven om 20.00 uur en
inschrijven kan tot 15 minuten voor
aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico loopchip die aan de
deelnemer wordt uitgeleend. Kleedkamers met douches zijn beschikbaar. Na afloop ontvangen de meeste deelnemers een plant. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 15 januari houdt buurtvereniging DES
de eerste speelavond in het nieuwe jaar. Klaverjassen en domineren
staan op het programma. Er wordt
gekaart in dorpshuis de Reede in
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur.
Het klaverjassen op 11 december is
gewonnen door Ton Koolhaas met
5373 punten, gevolgd dor Gert van
Coevorden met 5269 punten en Irma
Mandemaker met 5112 punten. Bij
het domineren ging de hoogste eer
naar Ria Kant met acht schrappen.

Kaartavond bij
Ons Genoegen

Aalsmeer - In het gebouw van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan
houdt kaartclub Ons Genoegen op
dinsdag 13 januari weer een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Deze eerste speelavond van het nieuwe
jaar begint om 19.30 uur en de entree is gratis. Vanaf 19.00 uur staan
koffie en thee klaar. Iedereen gaat
met een prijsje naar huis. Het klaverjassen tijdens de laatste speelavond in 2014 is gewonnen door Ferry Goede met 5318 punten, gevolgd
door Riet Hoekman met 5237 punten
en Nico Bekkers met 5131 punten.
Bij het rummicuppen bleek Joke de
Vries met 57 punten de beste. Iedereen is van harte welkom. Hoe meer
mensen hoe meer speelvreugde.

Programma
handbal
Zondag 11 januari
12.30 uur:
FIQAS Aalsmeer,
heren 4 – Foreholte
13.45 uur:
FIQAS Aalsmeer,
dames 4 – N.gein
15.10 uur:
FIQAS Aalsmeer,
dames A1 – SEW
(Jeugddivisie)
De thuiswedstrijden speelt de handbalvereniging in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg 187.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Foto Oosterbad: www.kicksfotos.nl
staat klaverjassen op het programma. Er wordt gekaart in het Parochiehuis in de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de
deur open voor koffie of thee. Na
het kaarten wordt een verloting met
leuke prijzen gehouden.

Vergadering bij
IJsclub Oost

Eerste tennis winnaars in 2015
Aalsmeer - Op 2 januari werden
de eerste prijzen al weer uitgedeeld
bij het Kersttoernooi van Health &
Sports Club Aalsmeer. Het jeugd

toernooi voor jongeren de leeftijd
van 10 tot 16 jaar in diverse categorieën werd na de eerdere voorrondes afgesloten met diverse span-

nende finales. Aan de prijswinnaars
bij de jeugd werden prachtige bekers uitgereikt. Op zondag 4 januari
was het de beurt voor de afsluiting
van de senioren in de categorieën
5 tot en met 8. Ondanks de super
spannende finales bleef de sportiviteit recht overeind. De prijswin-

naars kregen uit handen van voorzitter Willem van Wassenberg waardebonnen, inclusief een paar weken gratis sporten bij de fitnessclub. Voor de eerste prijswinnaars
waren er ook nog bloemen. De organisatie was wederom in voortreffelijke handen van TV Tennis2Tennis. Vele complimenten kreeg men
van de aanwezigen over de strakke
maar toch flexibele organisatie met
een persoonlijke benadering van de
deelnemers.
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Rode draad: Opbouwen goed ondernemerschap

De bijzondere projecten van de Westplas Mavo
Aalsmeer - Buiten onder de luifel van de Westplas Mavo zijn
twee jongens aan het stoeien met
een lange ladder. Zij proberen een
spandoek van spant tot spant vast
te zetten. Het waait nogal en het
karwei is niet zo maar geklaard.
Omdat ik om half vier, na de les van
economiedocent R, Pordon, een afspraak heb om met hem over het
project Day for Change te praten
sta ik hen even te volgen. “Wilt u
naar binnen? Dan doe ik wel even
open, ik heb een sleutel!” Die spontane aandacht zet zich in de school
voort. Mooie giechelende meiden,
die graag hun ingeleverde iPhone terug willen. De conciërge dolt
wat met hen, een leerling vraagt
of hij even de telefoon mag lenen
om thuis te vertellen dat hij wat later is. “Ik moet nog even een toets
inhalen.” In de prettige ogende aula maakt een aantal leerlingen huiswerk aan lange tafels. Aan de wand
hangen door leerlingen gemaakte tekeningen die niet onderdoen
voor het werk van bekende naïeve
schilders.
Day for Change
Op de voorlichtingsavond van Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer

(OSA) was docent R. Pordon als
afgevaardigde van de Westplas
Mavo aanwezig om belangstellenden te vertellen over zijn project
dat hij met een tweetal collegae op
school leidt. Het was een interessant en meeslepend verhaal, inspirerend ook. Leerlingen van het derde lesjaar die als richting businessklas hebben gekozen leren hoe zij
een onderneming kunnen opzetten
met een microkrediet. Het lesmateriaal van Stichting Day for Change is uitermate geschikt om het
besef arm en rijk en dan met name in ontwikkelingslanden, duidelijk te maken. Zij spelen na wat in
die landen een goed leven of een
miserabel leven is. En leren verder
dat het lenen van een klein bedrag
toekomst bepalend kan zijn. En dan
is het de kunst om minimale geldmiddelen te laten groeien. Als basis krijgen de leerlingen vijf euro.
Tijdens de lessen economie zoeken zij naar een mogelijkheid hoe
dat bedrag valt te vermeerderen.
Het begint met het bedenken en
maken van een business plan. Dat
plan moeten zij tegenover een jury (waaronder de directeur van de
Rabobank Schiphol) verdedigen.
Zij moeten de jury weten te overtui-

gen dat het om een goed plan gaat.
Daarvoor krijgen zij vijf minuten de
tijd. In die vijf minuten leggen zij uit
hoe zij hun project willen gaan aanpakken. Vindt de Rabobank het een
goed idee, dan gaat de bank in dat
plan investeren. Er wordt een leenovereenkomst afgesloten, waarvoor de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn. Alle uitgaves moeten bewezen worden. Het gehele project
neemt twee voorjaarsmaanden in
beslag met drie lesuren per week.
In die maanden leren zij ook presenteren en een winst- en verliesrekening maken.
Het lokaal waarin deze lessen
plaats vinden, lijkt wel een eldorado. Kleurige wanden en veel licht.
Er staan grote ronde tafels waaraan gebrainstormd wordt, verder
voldoende computers waarop het
plan kan worden uitgewerkt en
daarnaast ook nog eens een grote werkplaats waar alle producten gemaakt kunnen worden. “Bij
de voorgelegde plannen zitten echt
uitschieters die behoorlijk wat geld
opleveren. Zoals bijvoorbeeld de
gezaagde boomstammetjes gevuld
met vetplantjes en ook de boomstammetjes met een waxine lichtjes
vonden veel aftrek. Er waren zelfs

nabestellingen”, vertelt een trotse
docent.

Waar opbrengst naar toe?
De opbrengst van de actie Day for
Change gaat naar de volgende projecten: Aflateen-Youth Cahnge Makers van Aflatoun in Kenia. Een programma ontwikkeld voor jongeren
tussen de 15-18 jaar. De jongeren
worden opgeleid tot ‘Youth Change
Makers’ die hun lot in eigen handen nemen, in staat zijn een doelbewuste veranderingen te realiseren in hun eigen leven en directe
omgeving. En naar: De Bulock-cart
Workers Development Association
(BWDA) is een organisatie die arme mensen, vooral vrouwen, op het
platteland helpt met het lenen van
geld, zodat zij kunnen investeren
in een bedrijfje. BWDA biedt vrouwen ook trainingen en begeleiding
op het gebied van gezondheid, hygiëne en financiën. “Wij willen onze leerlingen bewust maken dat er
ook een andere wereld is, en inspi-

reren hen met de daarvoor bestemde films. Ook dat zij als consument
zelf mede kunnen bepalen hoe en
waar zij hun euro’s willen besteden.
Wij stellen misstanden aan de kaak.
Is het wel verstandig om bij Primark
te kopen, realiseer je je dat de daar
verkochte spullen worden gemaakt
onder zeer slechte omstandigheden, en weet je dat aan mobiele telefoons ook veel narigheid kan kleven? Make it fair! Het stemt hen tot
nadenken. Day for Change wordt
gezien als één van de leukste projecten tijdens het schooljaar.”

Toekomst gericht
“Ondernemen is leuk, wij proberen
hen die kick mee te geven. Ondernemend bezig zijn is heel belangrijk
in deze tijd en voor de toekomst.
Deze generatie moet leren dat zij
zelf aan de slag moeten. De achterbank generatie (kinderen die door
ouders per auto worden vervoert
naar clubs) bestaat niet meer. Deze
school doet veel aan het opbouwen

van een goed ondernemerschap.
Wij leren onze leerlingen hoe zij dat
het beste kunnen aanpakken. Het
loopt als een rode draad door de
gehele schoolperiode heen.”
Eco-school
De Westplas Mavo kreeg als Ecoschool onlangs het bronzen certificaat. Dus er valt nog een paar
plaatsen te winnen. De school
wordt op een aantal thema’s beoordeeld, zoals op energie, afval,
veiligheid, voedsel, mobiliteit en hygiëne. De leerlingen zijn hierin een
belangrijke factor, zij beoordelen
en geven aan waar het wel of niet
goed gaat, dragen zelf verbeteringen aan. Het is een veel belovend
van A tot Z verhaal. Want met een
juiste motivatie (Samen overleggen,
plannen en organiseren en evalueren en leren presenteren) is een inspirerende zelf gecreëerde ondernemende toekomst mogelijk. Een
mooie gedachte!
Janna van Zon

