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

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekGezocht: fulltime financieel controller.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Auto rijdt tegen 
aanhanger

Aalsmeer - Op vrijdag 8 janu-
ari om half acht in de ochtend 
is een automobilist tegen een 
bestelbus met aanhanger gere-
den op de Burgemeester Kas-
teleinweg. De bestuurder had 
te laat gezien dat de bestelbus, 
bestuurd door een 23-jarige 
man uit Nieuwveen, stil stond 
voor het stoplicht bij de Men-
singlaan. De botsing was be-
hoorlijk. De beide airbags van 
de auto waren uitgeklapt. De 
bestuurder is onderzocht door 
medewerkers van de ambulan-
ce, maar hoefde niet mee naar 
het ziekenhuis voor verdere be-
handeling. De auto raakte fors 
gedeukt, de bestelwagen liep 
een kromme trekhaak op. De-
ze bestuurder bleef ongedeerd.

Geldboete na 
teveel alcohol

Kudelstaart - Even voor half 
twee in de nacht van zater-
dag 9 op zondag 10 januari is 
een 32-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats bekeurd 
voor het rijden onder invloed 
van alcohol op de Hoofdweg. 
Agenten hebben de bestuur-
der laten blazen en vervolgens 
meegenomen naar het bureau 
voor een ademanalysetest. Het 
apparaat stokte bij 350 Ugl. Er 
is contact opgenomen met jus-
titie. De 32-jarige kreeg een 
boete van 334 euro en heeft 
deze gelijk moeten betalen.

Teveel alcohol, 
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op donderdag 7 
januari is een 34-jarige man 
uit Rijsenhout in de Dorps-
straat beboet voor rijden on-
der invloed van alcohol. Even 
voor half tien in de avond heb-
ben agenten de automobilist 
tot stoppen gemaand. Hij heeft 
een aantal malen moeten bla-
zen en is vervolgens meegeno-
men naar het bureau voor een 
ademanalysetest. Het apparaat 
stokte bij 715 Ugl. Het Poolse 
rijbewijs van de man is inge-
nomen en hij moet zich verant-
woorden bij justitie.

Aanpak ‘grijs en groen’ op 
bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Er gaan diverse werk-
zaamheden uitgevoerd worden 
op bedrijventerrein Hornmeer. In 
2015 zijn voorbereidingen getrof-
fen en gisteren, woensdag 13 janu-
ari, is aangevangen. De beplantin-
gen van het bedrijventerrein krijgen 
een goede opknapbeurt en het no-
dige herstelwerk aan trottoirs is in 
de plannen opgenomen. Zo wordt 
de stoep in de Lakenblekerstraat 
herbestraat en de overbodige trot-
toirs in de Turfsteker-, Teelman- en 
Visserstraat gaan opgerooid en om-
gevormd worden naar beplantingen. 
Oude heesterbeplanting gaat ver-
dwijnen en maakt plaats voor ande-
re beplantingen. Alle bomen blijven 
overigens gehandhaafd. 
De wateroverlast na hevige regen 
wordt eveneens onder handen ge-
nomen. In het hele gebied worden 
de trottoirbanden hersteld en waar 
nodig op de hoogte van de kolken 

gezet. Verder gaan kleine aanpas-
singen uitgevoerd worden aan de 
kruisingen op de Lakenblekerstraat, 
zodat logische oversteken ontstaan 
voor voetgangers. Er kunnen lich-
te herstelwerkzaamheden aan in-
ritten van bedrijven plaatsvinden, 
maar hierover wordt overleg ge-
voerd door de aannemer met de be-
treffende bedrijven. 

30 Kilometer zone
De Turfsteker-, Teelman- en Vissers-
traat zullen op een later tijdstip wor-
den ingericht tot 30 kilometer zones. 
Dit gebeurt door bebording en belij-
ning. Er vinden geen aanpassingen 
aan de weg plaats. Geen drempels 
dus! De Lakenblekerstraat blijft een 
50 kilometer weg. Voor de uitvoe-
ring van alle genoemde werkzaam-
heden wordt getracht de overlast tot 
een minimum te beperken. Er zul-
len geen omleidingen of afsluitin-

gen plaatsvinden. Voor de veiligheid 
van de medewerkers en weggebrui-
kers zullen duidelijke afzettingsmid-
delen worden gebruikt en eventuele 
snelheidsbeperkingen in de nabij-
heid worden ingesteld. Het ligt in de 
bedoeling om de nieuwe beplanting 
dit voorjaar aan te brengen. Maar, 
dit zou ook het najaar van 2016 kun-
nen worden om zo uitval van nieu-
we beplanting tot een minimum te 
beperken. Gestart is woensdag met 
het ‘grijs en groen’ in de Lakenble-
ker- en Turfstekerstraat, vanaf begin 
februari is de Teelmanstraat aan de 
beurt en tot slot vanaf eind februari 
de Visserstraat. Medio maart wordt 
afgerond met de aanpak van weg-
meubilair en aanbrengen van mar-
keringen. Op de werkzaamheden 
wordt namens de gemeente toezicht 
gehouden door de heer U. Colak. Hij 
is tijdens kantooruren bereikbaar 
via 06-43831133.

Het uitzicht vanuit het pand van de Meerbode: Wordt dit stukje weer groen of nog grijzer (parkeerplaatsen)?

Wilgenlaan: Zelf de handen uit de mouwen steken

Bewoners knotten gezamenlijk 
wilgen in hun laan
Aalsmeer - Vier jaar geleden was 
het voor het eerst en twee jaar gele-
den gebeurde het ook al. En afgelo-
pen zaterdag 9 januari was het ein-
delijk weer zo ver. Ongeduldig had-
den de bewoners van de Wilgen-
laan gewacht op het moment dat de 
snoeischaren en kettingzagen weer 
uit de schuur gehaald konden wor-
den. Om 3 uur ’s middags begroet-
ten de noeste werkers elkaar en kon 
met het knotten van de wilgen be-
gonnen worden. Wethouder Ad Ver-
burg was net als de vorige keren 
ooggetuige van het gebeuren: “Dit 
is prachtig om te zien. Hoe met el-
kaar zo’n klus geklaard wordt en het 
is eigenlijk met zoveel mensen zo 

gebeurd. We werken hier graag aan 
mee als gemeente.” Door de aanwe-
zige bewoners werd hier nog even 
op voortgeborduurd. Het onderhoud 
van de slootkanten wordt voor een 
deel ook al door de bewoners zelf 
gedaan en misschien kunnen er nog 
meer klussen overgenomen worden. 
Er zijn dan wel goede onderlinge af-
spraken nodig.
Na een uur stonden de wilgen er 
mooi afgeknot bij. Twee grote sta-
pels takken waren stille getui-
gen van de knotklus. In één ervan 
hadden de kinderen al een mooi 
speelhol gemaakt. Maandagoch-
tend heeft de Meerlanden de tak-
ken afgevoerd en alles is weer op-

geruimd. Het knotten is vakkundig 
gebeurd en dus gaan de takken bin-
nenkort weer als een razende groei-
en. In twee jaar tijd worden takken 
gevormd van wel 5 meter lengte. En 
die moeten er over twee jaar natuur-
lijk weer af.
Na afl oop was er een korte fotose-
ssie op één van de bergen met tak-
ken en daarna werd er met elkaar 
glühwein, warme chocolademelk 
en andere versnaperingen gedron-
ken. Naast de tevredenheid over het 
verrichte werk was het goed om met 
elkaar bij te praten. En de afspraak 
voor het knotten van de wilgen be-
gin 2018 staat inmiddels in de agen-
da.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Op 21 januari in Studio’s Aalsmeer
Wereldpremière fi lm over 
pramenrace editie 30
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 8 ja-
nuari was de nieuwjaarsreceptie 
van de Pramenrace, de Junior edi-
tie, de Westeinder Corvee club, de 
Raad van 12 en alles wat er zoal bij 
hoort bij de dames en heren van 
SPIE (Stichting Pramenrace In Ere). 
Eerst werd er in een volle Zotte Wilg 
teruggeblikt op 2015. Een jaar waar 
Commercials, het thema van de 
30ste editie, de boventoon voerde. 
Er werd gesproken over de fantas-
tische omstandigheden die alle 160 
deelnemers hadden tijdens de race. 
Dat er tijdens dit Aalsmeers volks-
feest slechts 4 pleisters werden ge-
plakt door de EHBO is maar een 
minimaal dieptepunt. Verschillen-
de prijzen werden uitgereikt die 
zijn blijven staan bij Van Iperen. Het 
team dat mag eten met het SPIE be-
stuur, voor de mooiste reclame slo-
gan is ‘Eén Pot Nat’ geworden. De 
Rode Lantaarn, voor het team dat re-
glementair het langst over de tocht 
der tochten doet, gaat opnieuw naar 
‘De Kleine Brug’. Hans van den Heu-
vel mag blij zijn met het beheer voor 
een jaar van deze fantastische prijs. 
Bij het pramenontbijt voorafgaand 
aan de Pramenrace moest er een 
kunstwerkje worden ingeleverd van 
WC-rolletjes, de ‘Drijvende Diva’s’, 
een nieuw team in 2015, sleept deze 
prijs weg. En tot slot de ‘Joppe Tro-
fee’. Deze is uitgereikt aan de ‘Paci-
fi c Princess’.

Vijf camera’s en drone
De plannen die SPIE heeft in 2016 
zijn zeer divers. Eerst even over de 
wereldpremière. Op donderdag-
avond 21 januari wordt samen met 
Studio’s Aalsmeer de offi ciële 30ste 
editie fi lm vertoont. Een fi lm die het 
bestuur van de Pramenrace heeft la-
ten maken door een gerenommeerd 
bedrijf uit Haarlem. Met maar liefst 
vijf camera’s en een drone zijn ge-
weldige beelden geschoten. Kor-

te interviews, reacties, verwachtin-
gen en schitterende Aalsmeerse 
beelden komen voorbij in deze fi lm. 
De eenmalige vertoning van de fi lm 
in Studio’s Aalsmeer vangt aan om 
19.30 uur. Eerst een kort voorpro-
gramma, een pauze programma en 
daarna de hoofdfi lm. Aansluitend is 
er een wereldpremière borrel in de 
Studio’s waar kan worden gespro-
ken met de verschillende sterren op 
het witte doek. De toegang is 3 eu-
ro en voor deze 3 euro krijgt je een 
consumptiemunt en een aandenken 
aan deze avond! 

Nieuwe secretaris
Nog meer nieuws tijdens deze re-
ceptie: SPIE heeft na een open sol-
licitatie een nieuwe secretaris: Mar-
lon van Diemen komt de heren en 
Erna versterken. De eerste verga-
dering heeft ze inmiddels met vlag 
en wimpel doorlopen en Marlon is 
nu al toe aan haar tweede pen en 
notulenblok. Ook bij de Junioren-
race gaat het roer om. Danny Lan-
ser komt Arnaud Brouwer vervan-
gen in dit enthousiaste team. 

Nieuw leven Bloemencorso
Nog een nieuwtje, een nieuwjaars-
receptie is er tot slot ook voor om 
nieuwe activiteiten te lanceren: 
SPIE gaat Aalsmeers Bloemencor-
so nieuw leven inblazen. Wel op 
een heel nieuwe en vreemde ma-
nier, wacht maar af, het wordt schit-
terend! 
Nog even de agenda voor dege-
ne die niet heeft meegeschreven: 
21 januari de wereldpremière van 
SPIE-fi lm 30ste editie. Op 12 maart 
corvee Westeinderplassen, 19 maart 
feestavond in The Beach (nu waar-
schijnlijk wel met stroom). Ergens in 
het voorjaar het genoemde corso. 
De Juniorpramenrace is op 11 juni 
en de Pramenrace Aalsmeer op 10 
september. 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlemmer-
meer, 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. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Samen bidden in de week 
van het gebed in kerken
Aalsmeer - In het kader van de 
Landelijke Week van Gebed ope-
nen zes kerken in Aalsmeer en Ku-
delstaart vanaf zondagavond hun 
deuren om met elkaar voor verschil-
lende onderwerpen te bidden. Alle 
avonden beginnen om 19.30 uur en 
duren tot ongeveer 21.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom om één of 
meerdere avonden mee te maken!
Op zondag 17 januari begint de week 
van het gebed bij de Aalsmeerse 
Cama Gemeente in het Wellantcol-
lege aan de Jac. P. Thijsselaan 18. 
Op maandag 18 januari is de plaats 

van samenkomst de Levend Evan-
gelie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. Op dinsdag 19 
januari kan plaatsgenomen worden 
in de banken van de Christelijk Ge-
reformeerde Kerk aan de Lijnbaan 
5. Op woensdag 20 januari opent de 
Alphakerk Amstelland in het Dorps-
huis Kudelstaart haar deuren. Op 
donderdag 21 januari de SOW Ge-
meente Kudelstaart in de Spilstraat 
5 en de week van het gebed wordt 
afgesloten op vrijdag 22 januari in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat 12 
in het Centrum.

Alpha-cursus gaat van start
Aalsmeerderbrug - In januari gaat 
op diverse plaatsen in Nederland 
de Alpha-cursus van start voor ie-
dereen die meer wil weten over het 
christelijk geloof. Ook in de Levend 
Evangelie Gemeente wordt de cur-
sus gehouden. Vanaf dinsdag 19 ja-
nuari zijn belangstellenden van har-
te welkom. Op zoek naar de zin van 
het leven? Is er meer is tussen he-
mel en aarde? Gewoon eens verdie-
pen in het christelijk geloof? 
Neem dan deel aan de Alpha-cur-
sus. De cursus is eigentijds, vrijblij-
vend maar ook gewoon leuk. Het is 
een plek waar er naar jou wordt ge-
luisterd en waar je met al je vragen 
over het christelijk geloof terecht 
kunt. Onderwerpen die onder meer 
aan bod komen zijn: Is er meer? Wie 

is Jezus? En wat is bidden? De deel-
nemers komen tien weken lang op 
de dinsdagavond bij elkaar. Elke 
avond begint om 19.00 uur met een 
maaltijd, zodat de cursisten elkaar 
beter kunnen leren kennen. Daar-
na volgt er een inleiding over een 
onderwerp en wordt hier in kleine 
groepjes over door gepraat. Halver-
wege de cursus is er een gezamen-
lijk weekend. 
De Alpha-cursus vindt plaats in de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@leg.nl. De cursus 
is gratis, voor het weekend wordt 
een bijdrage gevraagd. Meer we-
ten? Kijk dan op de website: www.
leg.nl.

Koffieochtend in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 19 januari 
bieden de gezamenlijke kerken be-
langstellenden een gezellige mor-
gen aan in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg in Rijsenhout. De 
koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. 
Kerkelijk gebonden of niet, iedereen 
is hartelijk welkom. Rond half twaalf 
gaat een ieder weer naar huis. Ver-
dere info bij Klaas Kersloot via 0297-
323774 of bij Gre Tuinstra via 0297-
331545.

Zonnebloemauto biedt vrijheid
Amstelland - Als iemand door een 
lichamelijke beperking in een rol-
stoel belandt, ziet de wereld er vaak 
ineens heel anders uit. Zo kan reizen 
van de ene naar de andere plaats 
een enorm grote uitdaging zijn. De 
eigen auto volstaat niet meer en het 
openbaar en/of aangepast vervoer 
hebben vaak hun eigen beperkin-
gen. Nationale Vereniging de Zon-
nebloem streeft er naar dat ieder-
een met een lichamelijke beperking 
zonder extra zorgen deel kan ne-
men aan de maatschappij. Vrijwil-
ligers van lokale afdelingen komen 
met regelmaat bij deelnemers thuis 
en er worden jaarlijks meerdere bij-
eenkomsten georganiseerd. Ook 
kent de vereniging een uitgebreid 
aanbod aan aangepaste vakanties. 
Tot voor kort bood zij echter nog 
geen mogelijkheden voor minderva-
liden die er met de auto een dag-
je uit wilden. Vanuit Amstelveen ver-

huurt de Zonnebloem sinds 1 janu-
ari een aangepaste rolstoelhuurauto 
aan rolstoel- en scootmobielgebrui-
kers. Om de auto te kunnen huren, 
moet via www.zonnebloem.nl/zon-
nebloemauto een pas aangevraagd 
worden, die eenmalig tien euro kost. 
Een dag autohuur kost veertig euro 
waarbij de eerste honderd kilometer 
zijn inbegrepen. 
De Zonnebloemauto geeft huur-
ders hun (bewegings)vrijheid te-
rug. De huurder bepaalt zelf wan-
neer hij gaat en kan ook nog eens 
4 familieleden of vrienden meene-
men. De rolstoelgebondene bezet 
zelf  een plekje achterin de auto. De 
Zonnebloem beschikt ook over een 
pool vrijwilligers die mee kunnen 
als bestuurder tijdens een dagje uit 
met de auto. Meer informatie over 
de auto, of een pas aanvragen? Kijk 
dan op www.zonnebloem.nl/zonne-
bloemauto. 

Op jacht naar vrijwilligers 
en geld met Oranje Fonds
Aalsmeer - Hoe kom je aan geld 
en extra vrijwilligers? Dat zijn vra-
gen waar stichtingen verenigingen 
dagelijks mee zitten, ook in Noord-
Holland. Het Oranje Fonds helpt hen 
daarbij met NLdoet en de Oran-
je Fonds Collecte. Voor beide acties 
is de inschrijving nu geopend. Aan-
melden kan via oranjefonds.nl/col-
lecte en nldoet.nl. NLdoet is dit jaar 
op 11 en 12 maart, de Oranje Fonds 
Collecte in de week van 17 mei. In-
middels hebben organisaties al 530 
klussen gemeld in Noord-Holland 
aan via www.nldoet.nl. Organisaties 
die óók zitten te springen om ex-
tra handen voor een specifieke klus 
kunnen zich aanmelden via de site 
en nog tot en met 25 januari een bij-
drage van maximaal 400 euro aan-
vragen.

Oranje Fonds Collecte
Stichtingen en verenigingen zoe-
ken altijd naar manieren om extra 
geld te vinden voor bestaande acti-
viteiten en nieuwe plannen. Bijvoor-
beeld voor potten en pannen voor 
een kookproject of een rolstoelpad 
in de buurtmoestuin. Met de Oran-
je Fonds Collecte kunnen zij daar nu 
gemakkelijk voor zorgen. De helft 
van wat ze ophalen is voor henzelf, 
de andere helft besteedt het Oran-
je Fonds aan sociale initiatieven in 
de provincie. In Noord-Holland zijn 
dit jaar 487 collectegebieden te ver-
geven. Organisaties moeten er snel 
bij zijn want wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. Aanmelden kan via 
www.oranjefonds.nl/collecte. 

Meedoen is gemakkelijk
Het Oranje Fonds zorgt dat je als 

stichting of vereniging gemakkelijk 
in kunt stappen. Directeur Ronald 
van der Giessen legt uit: “Er zijn al-
tijd extra vrijwilligers en geld nodig. 
Maar we snappen heel goed dat 
het veel tijd kost om dat voor elkaar 
te krijgen. Bij NLdoet en de Oran-
je Fonds Collecte kun je zo instap-
pen. Wij regelen al veel, geven al-
lerlei tips en zorgen voor praktische 
dingen als draaiboeken en voor-
beeldteksten. Als je meedoet zijn 
een mooi geldbedrag en geklaarde 
klussen binnen handbereik.”  

Themabijeenkomst op vrijdag
‘Aalsmeer: vroeger en nu’ 
in inloopcentrum in Irene 
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag or-
ganiseert het inloopcentrum voor 
senioren een themagroep, een goed 
gesprek onder het genot van een 
kop koffie. Vanaf 22 januari gaat el-
ke even week de vrijdagmiddag ge-
wijd worden aan Aalsmeer. Het in-
loopcentrum beschikt over veel 
beeldmateriaal. Het is de bedoeling 
om kleine stukjes film te bekijken 
en daar vervolgens over in gesprek 
te gaan. Denk aan de bloemencor-
so, het vervoer van veilingkisten, 
het openbreken van de buurtsloot, 
de schaatswedstrijden op het ka-
naal, maar ook beelden van de Oos-
teinderweg, de Uiterweg en de ver-
anderingen in de loop der jaren. 
Door de beelden worden herinne-
ringen opgeroepen die herkenbaar 
zijn voor anderen, de beelden kun-

nen ook bewust maken van de gro-
te veranderingen. Het gesprek over 
vroeger en nu in Aalsmeer staat 
centraal. Belangstellenden zijn van 
harte welkom bij de themagroep, el-
ke vrijdag vanaf 14.00 uur in het in-
loopcentrum in Irene in de Kanaal-
straat. Het thema ‘Aalsmeer: vroe-
ger en nu’ is voorlopig op 22 januari, 
5 en 19 februari. Van te voren aan-
melden is niet nodig. Wie zelf over 
beeldmateriaal beschikt en dit wilt 
delen, kan contact op nemen met 
het ontmoetingscentrum en vragen 
naar Jennifer Jansen of Ellen Mille-
naar via 06-22468574 of via emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl. Het 
ontmoetingscentrum is onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer en zet 
zich in voor de senioren in de sa-
menleving. 

Oecumenische 
viering zondag

Aalsmeer - Op zondag 17 janu-
ari, de start van de Week van ge-
bed voor de Eenheid van de Chris-
tenen, is er traditiegetrouw een oe-
cumenische viering. Dit keer in de 
Open Hof Kerk, aan de Ophelialaan 
247. Aanvang: is 10.00 uur en the-
ma van de viering is: Je stappen zul-
len je woorden zijn. Dominee Ari-
anne Geudeke uit Wilnis, geestelijk 
verzorger in Ziekenhuis Amstelland, 
zal de dienst leiden. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet. Orga-
nist is Theo Griekspoor. Er is op-
pas voor de kleintjes en kinderne-
vendienst voor de kinderen van de 
basisschool. Een ieder is van harte 
welkom. 

Koffie en lunch 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 20 janu-
ari van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Van 12.00 tot 13.00 uur 
wordt een lunch geserveerd en van 
19.30 tot 21.30 uur wordt een cre-
atieve avond gehouden. Deze keer 
wordt gewerkt met canvasdoeken. 
Belangstellenden zijn hartelijk wel-
kom bij al deze activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636,  321636 of kijk 
op de website oosterkerk-aalsmeer.
nl.

Eerste zonnepanelen voor 
kindertehuis in Mexico
Aalsmeer - De eerste zonnepane-
len zijn geplaatst. Na het voeren van 
verschillende acties door de stich-
ting ‘Help Paulien Helpen’ en door 
giften van particulieren en bedrij-
ven, en subsidie van de OSA was 
er in de herfst van 2015 voldoende 
geld bij elkaar om de eerste twin-
tig zonnepanelen te kunnen laten 
plaatsen bij het kindertehuis Pi-
lar de Esperanz in Mexico. Voor het 
plaatsen aanbesteed kon worden, 
moesten er nog heel wat admini-
stratieve handelingen verricht wor-
den om dit voor elkaar te krijgen. 
Het vinden van een betrouwbare 
installateur vergde ook de nodige 
tijd. Uiteindelijk is alles net voor de 
Kerstdagen rond gekomen en kon 
met het plaatsen worden begonnen. 
Er is gekozen om een soort afdak 
te maken waarop de panelen wer-
den geplaatst. Dit in verband met de 
veiligheid en onderhoud. De staan-

ders zijn verankerd in beton en ge-
garandeerd orkaan bestendig. Door 
dit systeem toe te passen is er geen 
grondverlies. Uitbreiding is op deze 
manier heel goed te realiseren. Met 
deze start kunnen de eerste was-
machines draaien op zonne-ener-
gie. Natuurlijk zijn deze twintig pa-
nelen niet voldoende om het hele 
tehuis van energie te voorzien. 
De stichting gaat door met het voe-
ren van allerlei acties om dit wel 
te realiseren. In totaal zijn hon-
derd zonnepanelen nodig. Hiervoor 
is nog veel geld nodig. Mocht u na 
het lezen van dit artikel de stich-
ting willen steunen om dit te re-
aliseren dan kunt u uw gift, ove-
rigens aftrekbaar van de belas-
ting, overmaken op banknummer 
NL65INGB0000111952. T.n.v. Stich-
ting Help Paulien Helpen. De kinde-
ren in Mexico zullen u hier dankbaar 
voor zijn.   

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J. de 
Jonge uit Alphen en 16.30u. met 
ds. H.J. van Helden, Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag om 17u. in Kloosterhof 

Woordcommunieviering met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. eucharis-
tieviering met Samuel of Darek 
met samenzang. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Russisch-orthodoxe diensten. 

Zaterdag 17.30u. Avondgebed en 
zondag 10u. Goddelijke liturgie.  

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 10u. Oecumenische vie-

ring m.m.v. dames- en herenkoor
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 19 januari met Hoite Slagter. 
Thema: De Filippenzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 18 janu-
ari met evang. Kees Goedhart.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. met Arj-

en Hulsbergen. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag themadiensten om 10u. 

en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Oecumenische 

dienst in Open Hof kerk, Ophe-
lialaan. Kerkgebouw in Zijdstraat 
gesloten. 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. Oecumenische 
dienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

A.J. Treur uit Waverveen. Orga-
nist: W. Spaargaren. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. A.S. de Winter uit Nigte-
vecht. Organist: D. Vermeulen.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen.  

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

Zondag 
17 januari 



Muziek
Vrijdag 15 januari:
* Bands Wolfhunters, Mr. Dark Hor-
se en Switchboard live in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.
Zaterdag 16 januari:
* Bandjesavond met L.A. Summer-
time, Too Simple en familieband 
Broken Mules live in N201, Zwarte-
weg vanaf 21u.
* Bacchus da Musica met live Leo’s 
Drugstore in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.45u.
Zondag 17 januari:
* Band Young Bee in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer 
vanaf 16u.
* Finale talentenjacht De Stem van 
de Bok in de Bok, Dreef vanaf 20u.

Films
Tot en met 24 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Bioscoop Aalsmeer. Nieuw: Ra-
ket naar de maan en Woezel & Pip. 
Zondag 17 januari:
* Nostalgische filmmiddag in Histo-
rische Tuin vanaf 14.30u.
17 en 19 januari:
* Documentaire over David Bowie in 
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Zondag en dinsdag vanaf 20u.
Woensdag 20 januari:
* Ladies Night met film ‘Brasserie 
Valentijn’ in Bioscoop Aalsmeer. In-
loop vanaf 18u.
Donderdag 21 januari:
* Wereldpremière film over 30ste 
Pramenrace in Studio’s Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 19.30u.

Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schip-
hol met schilderijen, sculpturen en 
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14 en 17u. 
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Vanaf 20 
januari werk van Bob v/d Heuvel.
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp 
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Zaterdag 16 januari:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
16 en 17 januari:
* Schilderijen, beelden en foto’s in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaarts-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot april:
* Expositie fotografe Tiny Nijssen in 
gemeentehuis. 
Vrijdag 22 januari:
* Presentatie fotoboek over buurters 

van Judith Keessen om 16.30u. in 
gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 14 januari:
* Kaartmiddag ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Thema-middag OVAK ‘Een open 
boek’ in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 14u.
* Borrel Aalsmeer in resto FloraHol-
land, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Lezing ‘Botanische reis door Oez-
bekistan’ bij KMTP Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Vrijdag 15 januari:
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan van 18 tot 20u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA in Wel-
lant, Linnaeuslaan 2 van 16 tot 19u.
* Vergadering en films IJsclub Aals-
meer Oost in Centennial, Oostein-
derweg 243 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Whiskytrail Schotland o.l.v. Bert 
Havik in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.
Zaterdag 16 januari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
Dinsdag 19 januari:
* Koffie-ochtend in Het Lichtbaken, 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
Woensdag 20 januari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u. met lunch 12-13u. en 
creatieve avond 19.30-21.30u.
* Kaartmiddag ouderen in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 21 januari:
* Competitie sjoelen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Kaartavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Lezing ‘Heidelbergse Catechismus’ 
in Open Hofkerk, Ophelialaan, 20u.
Vrijdag 22 januari:
* Films en foto’s ‘Aalsmeer: vroeger 
en nu’ in Inloopcentrum voor senio-
ren in Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
* Open Eettafel (koken met elkaar). 
Stichting Fedeli, Ringvaartzijde. Op-
geven: 06-53801380 of debby@fe-
deli.nl.

Vergaderingen
Donderdag 14 januari:
* Gezamenlijke commissieverga-
dering in gemeentehuis vanaf 20u. 
Onderwerp: Proces opvang vluchte-
lingen.
Donderdag 21 januari:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Zaterdagavond funk, pop en rock
3 Bevriende bands in N201
Aalsmeer - “Muziek maken is leuk, 
maar af en toe een optreden maakt 
het natuurlijk nog leuker”, zeggen 
de leden van  de drie bands die za-
terdag 16 januari in N201 hun kun-
sten willen laten zien en horen. In 
Aalsmeer zijn ontzettend veel bands 
en muzikanten, misschien wel net 
zoveel als in Volendam. Het is mooi 
dat deze talenten de kans krijgen 
om zich verder te ontplooien. Het 
kan en gebeurt in N201. Zaterdag 
is het podium voor een drietal be-
vriende bands, grotendeels be-
staande uit Aalsmeerse muzikanten.
Om 21.00 uur staat L.A. Summer-
time te popelen. L.A. Summertime 
is ontstaan op het Amstelveen col-
lege door een initiatief van een paar 
Aalsmeerse scholieren. Zij spe-
len vooral recente funky nummers, 
maar ook oude helden als James 
Brown en Stevie Wonder staan 
op het repertoire. L.A. Summer-
time bestaat uit: Rowan Groene-
veld op drums, Roy Vorster en Ni-
no Zorn op gitaar, Rik Saan op bas-
gitaar, Kees Buskermolen op saxo-
foon, Bram van Haastrecht op key-
board en op zang Indiana Buenting 
en Maartje Straatman. Daarna, om 
ongeveer 22.00 uur, is het de beurt 
aan Too Simple. Deze band bestaat 
uit vier van oorsprong Bovenkerkse, 

maar inmiddels volledig ingebur-
gerde Aalsmeerse, mannen aange-
vuld met een autochtone Aalsmeer-
der. Het repertoire van deze band is 
overwegend Nederlandstalige pop, 
maar zeer regelmatig kunnen zij 
verrassen met anderstalige num-
mers. Ook voor deze band geldt dat 
ze nog lang haar plafond niet heeft 
bereikt. Too Simple bestaat uit: Jan 
Koolhaas op keyboard, Gert Bohnc-
ke op zang, Ruud Bon op drums, Er-
win de Horde op gitaar en  Meindert 
Buskermolen op bas. 
De Aalsmeerse familieband Broken 
Mules betreedt om ongeveer 23.00 
uur als laatste band het podium. 
De vier broers Thom (keyboard), 
Bram (drums), Dirk (gitaar) en Kees 
(saxofoon) en hun vader Mein-
dert Buskermolen (bas) aange-
vuld met hun nicht Ines Buskermo-
len (zang) spelen, zoals zij dat zelf 
noemen, ‘minder voor de hand lig-
gende, maar toch bekende’ pop- en 
rocknummers uit de jaren vijftig tot 
en met 2015. De band heeft al een 
keer op Plaspop gespeeld. Boven-
dien heeft deze band sinds kort Ma-
ria Keessen, één van de meest ta-
lentvolle Aalsmeerse zangeressen, 
weten te strikken om enkele num-
mers mee te zingen. N201 aan de 
Zwarteweg is open vanaf 20.30 uur.

Documentaire zondag en dinsdag
Eerbetoon aan David Bowie 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Als eerbetoon aan de 
zondag 10 januari overleden legen-
de David Bowie, is de documentai-
re over de zanger en acteur terug in 
de Nederlandse bioscopen. Bij Bios-
coop Studio’s Aalsmeer draait deze 
‘film’ in de kleine zaal op zondag 17 
en dinsdag 19 januari, beide avon-
den vanaf 20.00 uur. De documen-
taire is Nederlands ondertiteld. De 
film neemt het publiek mee op een 
buitengewone reis door de ‘David 
Bowie Is’ tentoonstelling. Ook spre-
ken er speciale gasten, waaronder 
de legendarische Japanse mode-
ontwerper Kansai Yamamoto, Pulp 
Frontman Jarvis Cocker en ande-
re medewerkers. Zo worden de ver-
halen ontdekt achter een aantal van 
de belangrijkste objecten die Bo-
wie’s artistieke carrière documente-
ren. De tentoonstellingsmakers, Vic-
toria Broackes en Geoffrey Marsh, 
bieden een fascinerend inzicht in de 
meest memorabele muziekvideo’s 

en originele kostuums, maar ook 
meer persoonlijke items zoals nooit 
eerder vertoonde handgeschreven 
songteksten, albumhoezen, decors 
en dagboekaantekeningen. De-
ze items onthullen de creativiteit en 
evolutie van Bowie’s ideeën. De do-
cumentaire werd gefilmd op de slot-
avond van de V&A tentoonstelling in 
Londen en werd geregisseerd door 
Hamish Hamilton, de BAFTA-win-
nende regisseur van de Academy 
Awards en de openingsceremonie 
van de Olympische Spelen van Lon-
den 2012. 
Naast de documentaire over Da-
vid Bowie kan op zondag 17 januari 
om 19.00 uur in Bioscoop Aalsmeer 
plaatsgenomen in het pluche voor 
‘Mannenharten 2’ en vanaf 21.00 
uur is het actietijd met ‘Point Break 
3D’. Kijk voor informatie op www.bi-
oscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te 
reserveren via 0297-753700 en in-
fo@crowncinema.nl. 

Joppe stampvol voor Hein
Aalsmeer - Superdruk was het af-
gelopen zaterdag 9 januari in Jop-
pe. Zanger en gitarist Hein Meijer 
verzorgde een optreden in het ca-
fé in het Centrum en de animo voor 
een gezellige bluesavond was groot. 
Fans van alle leeftijden heeft ’Little 
Boogie Boy’, de bijnaam van Hein 
die hij kreeg in Amerika van blues-
legendes. Jong en oud uit Aalsmeer 
en omgeving was gekomen om een 
heerlijk avondje uit vol livemuziek te 

hebben. Het was stampvol! Zanger 
en gitarist Hein Meijer trad op sa-
men met Jan den Boer op bas en 
Bert Fonderie op drums. Het drie-
tal trakteerde op eigentijdse blues 
tot in de late uurtjes. Weer genieten 
van livemuziek in Joppe kan op za-
terdagavond 23 januari. Dan is het 
‘podium’ van het café voor de tribu-
te band ’Up Around The Band’. Hits 
uit de jaren zestig gaan ten gehore 
gebracht worden.  

Ouderwets ‘tekeer’ vrijdagavond
Wolfhunters, Mr. Dark Horse 
en Switchboard live in N201
Aalsmeer - Vrijdag 15 januari gaat 
het weer eens ouderwets tekeer op 
en voor het podium van N201 met 
drie harde bands: Stoner en hard-
rock van Wolfhunters, progressieve 
rock van Mr. Dark Horse en no-non-
sense garagepunk en grunge van 
het Mijdrechtse Switchboard.
Voor het Mijdrechtse Switchboard is 
het een bijzondere avond want het 
is het eerst ‘officiële’ optreden van 
deze kakelverse band. Echt kakel-
vers, want op 15 januari bestaat de 
band nog maar 15 weken, dus dat 
moet wel een teken zijn dat de band 
staat te popelen om uit hun oefen-
ruimte te komen om voor publiek 
hun eerste werk ten gehore te bren-
gen. De stijl van de band is naar ei-
gen zeggen vergelijkbaar met jaren 
negentig punk en grunge, een com-
bi van Nirvana, Green Day, The Off-

spring en Pearl Jam.
Het in 2014 opgerichte Noord-Hol-
landse Mr. Dark Horse tapt muzikaal 
uit een iets ander vaatje en brengt 
een avontuurlijke mix van melan-
cholie met stevige rock. Invloe-
den komen voornamelijk uit de al-
ternatieve en progressieve rock en 
grunge van bands als Arctic Mon-
keys, Queens of the stone age, Tool 
en The Strokes.
Wolfhunters is voor de meeste N201 
bezoekers een oude bekende en 
heeft in hun vijf jarige bestaan met 
hun harde, geraffineerde stoner en 
hardrockrepertoire een indrukwek-
kende reeks successen geboekt en 
menig zaal in Nederland plat ge-
speeld. N201 aan de Zwarteweg is 
open vanaf 20.30 uur, de entree is 
gratis. Meer info is te vinden op de 
website en op Facebook

Swingende zevenmansband zaterdag

Leo’s Drugstore in Bacchus
Aalsmeer -  Leo’s Drugstore komt 
op zaterdag 16 januari optreden tij-
dens Bacchus da Musica in het cul-
turele café aan de Gerberastraat. De 
band Leo’s Drugstore werd gebo-
ren achter de drogisterij van pianist 
Leo de Boer in Noorden. Na Leo’s 
dood zijn de mannen doorgegaan 
en inmiddels staat er een energie-
ke swingende zevenmansband met 
een bijzondere eigen sound en re-
pertoire. De bandleden zijn afkom-
stig uit de driehoek Haarlem, Lei-
den en Utrecht en drie van hen heb-
ben een conservatoriumopleiding 
genoten. Het repertoire bestaat uit 
een mix van instrumentale en voca-
le nummers van onder andere Her-

bie Hancock, Duke Pearson, Chick 
Corea, Miles Davis, Art Blakey & the 
Jazz Messengers en andere beken-
de jazz-namen, maar ook Astor Pi-
azzolla, Janis Ian, JazzInvaders, Ni-
cola Conte, Manu Katché en João 
Gilberto. De unieke sound van de 
drie blaasinstrumenten trompet, 
saxofoon en trombone in combina-
tie met vibrafoon, de eigen maat-
werk arrangementen en het niet al-
ledaagse repertoire maken de band 
uniek in zijn soort. Bacchus da Mu-
sica in Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdagavond 
16 januari om half tien. Toegang: uw 
gift. Inlichtingen: Reinoud Staps, tel. 
0297-325304.

Ladies Night met ‘Brasserie 
Valentijn’ in bioscoop
Aalsmeer - De eerste Ladies Night 
in Bioscoop Aalsmeer wordt geor-
ganiseerd op woensdag 20 janua-
ri. Genoten kan deze avond van de 
romantische film ‘Brasserie Valen-
tijn‘. Het is de voorpremière, de film 
is vanaf 28 januari te zien in de bi-
oscopen. ‘Brasserie Valentijn’ is 
een gerenommeerd restaurant dat 
met succes wordt gerund door Va-
lentijn en chef kok Angelo. 14 Fe-
bruari is de dag van de liefde: één 
van de drukste avonden van het 
jaar. Angelo zorgt voor een pas-
send liefdesmenu en Valentijn heeft 
de tafels tiptop gedekt. Ze heeft al-

les onder controle in haar brasse-
rie. In de keuken en in de zaal zijn 
de verwachtingen hoog gespannen. 
Elk koppel dat een tafel heeft be-
machtigd, hoopt die avond de lief-
de op hun bord te krijgen. Er mag 
niks fout gaan. Dan staat Frank, een 
oude vlam van Valentijn, ineens op 
de stoep... Inloop voor de Ladies 
Night is vanaf 18.00 en 19.00 uur, de 
film start om 20.30 uur en de avond 
wordt besloten met een afterpar-
ty. Kijk voor meer informatie en voor 
het reserveren van kaarten op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Adres: Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 

2 Cola, 2 bier en veel rock and roll

Young Bee live The Shack
Oude Meer - Op zondag 17 janu-
ari verzorgt de band ‘Young Bee’  
met de twee oudgedienden Phil Bee 
en Giant Prince samen met twee 
youngbloods Tom Renet (14 jaar) 
en Lode Dragstra (13 jaar) een op-
treden in The Shack. Door sessies 
in het diepe Zuiden van Nederland 
kwam zanger Phil Bee in maart 2015 
in aanraking met twee jonge super 
talenten via hun muziekleraar Gian 
Prince. Gian kwam tijdens een jam 
aanzetten met deze twee jonge gas-
ten De twee youngsters Tom Re-
net (14) op gitaar en Lode Dragstra 
(13) op drums maakten behoorlij-
ke indruk op Phil Bee. Phil had toch 
al met ‘grote’ jongens op het podi-
um gestaan, maar was meteen ver-
kocht. Hier telde even geen leef-
tijd, hier telde alleen maar de ‘feel, 
groove and soul’. Want ondanks hun 
wel erg jonge leeftijden ‘grooven’ 
deze jongens als de spreekwoor-
delijke trein. Deze jongens moesten 
het podium op en wel snel. Wie kon 
hun de weg beter wijzen dan oude 
rot in het bluesvak: Phil. Op de uit-
nodiging van Phil om er een band 
van te maken werd meteen en-
thousiast gereageerd. En na enke-
le cola’s en biertjes was Young Bee 
al snel een feit. Het eerst optreden 
was twee weken later in Sittard, het 

was afgeladen vol en iedereen was 
en is het er over eens: hier staat een 
sensatie, een volwaardige band, met 
een gouden duo (Tom en Lode) voor 
de komende decennia in de gelede-
ren. Aan hun zijde de twee pro’s Gi-
an en Phil. De band is muzikaal op 
top niveau. Qua show, geweldig! 
Twee jonge jongens die spelen als 
oude rotten. Dit is absoluut een sen-
satie die gezien en gehoord moet 
worden: Young Bee zondagmiddag  
17 januari in The Shack, Oude Meer.

Topshow en verrassend
Alvast voor in de agenda: Zondag 24 
januari: Guy Verlinde & Band plays 
Hound Dog Taylor. Deze rasenter-
tainer uit België is een graag gezie-
ne muzikant in The Shack en staat 
altijd garant voor een topshow! Vrij-
dag 29 januari: Tribute to Iron Mai-
den, met verrassende line-up waar-
in onder andere Serge Naberman 
de gitarist van Najib Amhali, Roy 
Jansen van Jurk en twee leden van 
The Metallicas in een eerbetoon aan 
de heavy metal
The Shack is zondag 17 januari ge-
opend vanaf 15.00 uur, het optreden 
van Young Bee begint om 16.00 uur. 
Entree is 7,50 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Van links naar rechts: Berndt Woest, Devon Donovan Schimmel, Lynn van de 
Polder en Dymphia Batenburg.

Miniconcerten bij finale 
‘De Stem van de Bok’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17 
januari geven de finalisten van ‘De 
Stem van de Bok’ alle vier een mi-
niconcert. Ze hebben twee verplich-
te nummers gekregen van de jury 
en drie nummers kiezen ze zelf. Ui-
teraard zijn Lynn, Dymphia, Berndt 
en Devon flink aan het oefenen voor 
de laatste aflevering en de spanning 
stijgt: Wie wordt de finalist van de-
ze prachtige talentenjacht die op 11 

oktober startte met maar liefst zes-
tien kandidaten? 
Omdat er nog maar vier deelnemers 
zijn, zou het leuk zijn als er tóch net 
zoveel publiek komt als voorgaan-
de afleveringen. Iedereen is dan ook 
welkom vanaf 20.00 uur in de ge-
zellige uitgaansgelegenheid aan de 
Dreef nummer 5. 

Door Miranda Gommans 

Bruisende maand Bacchus
Aalsmeer - Een goede start van het 
nieuwe jaar voor Bacchus in de Ger-
berastraat. De nieuwjaarsborrel met 
een optreden van de driemanforma-
tie Taek, Blank & Frank (TBF) afge-
lopen vrijdag 8 januari trok veel be-
zoekers en ook de belangstelling 
voor de cabaretvoorstelling ‘Gren-
zeloos’ van Omar Ahaddaf de vol-
gende dag, zaterdag 9 januari, trok 
een vol cultureel café. Aanstaande 

zaterdag 16 januari is het tijd voor 
Bacchus da Musica en noteer vrij-
dag 29 en zaterdag 30 januari in 
de agenda: Muziekfestival (voor-
heen akoestische avonden) met 
optredens van speciaal voor deze 
avonden samengestelde bands uit 
Aalsmeer en omgeving. Het gonst 
tussen de vele muzikanten die de 
gemeente rijk is. Het wordt vast en 
zeker verrassend! 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:AANBIEDING:

TIP:AANBIEDING:

Viool 'Leonardo'
met koff er en strijkstok

vanaf  € 97,- (speelklaar)

Microfoon SM58
look-a-like

€ 59,-

Elektrische gitaar ‘SM’
(diverse kleuren)
vanaf  € 125,-

Uitgebreid 
assortiment kabels
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Films ‘Race naar de maan’ 
en ‘Woezel en Pip’ in bios
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
13 januari, is de nieuwe film ‘Race 
naar de maan’ te zien in de bioscoop 
in Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Deze nieuwe animatie-
avonturenfilm voor de hele familie 
gaat over de jonge surfer Mike Gol-
dwing. Hij gaat samen met zijn opa, 
zijn beste vriendin en een grappige 
hagedis op een spannend avontuur 
naar de maan. Een miljonair die be-
weert dat er nog nooit een mens op 
de maan is geweest, gaat op ruimte-
reis om een duivels plan uit te voe-
ren. Hij wil een zeer krachtige en 
gevaarlijke nieuwe vorm van ener-
gie (Helium 3) bemachtigen waar-
mee hij de machtigste man van de 
wereld zal worden. Wat hij niet weet 
is dat Mike, zijn opa en vriendin in 
een ander ruimteschip op weg zijn 
naar de maan om hem tegen te 
houden. Geïnspireerd door de ruim-
tewedloop van de jaren zestig. Van 
‘Race naar de maan’ kon geno-

ten worden op zaterdag 16 janua-
ri om 13.00 uur, zondag 17 januari 
om 15.30 uur en woensdag 20 janu-
ari om 16.15 uur. De film is Neder-
lands gesproken. Niet vergeten een 
3D mee te nemen! En in première in 
Bioscoop Aalsmeer: ‘Woezel en Pip: 
De film’. Woezel en Pip, Buurpoes, 
Molletje, Vlindertje en Charlie gaan 
in dit spannende avontuur op zoek 
naar de gevaarlijke indringer. Een 
vriendschapsfilm vol kleur, emotie 
en avontuur. De film duurt 70 minu-
ten en is te zien op zondag 17 janu-
ari om 10.30 uur en woensdag 20 ja-
nuari om 14.15 uur. 

Zaterdag en Zondag draait tevens 
‘Snoopy en Charlie Brown’, ‘Bin-
nenstebuiten’, ‘Minions’, ‘Fashion 
Chicks’ en ‘Dummie de Mummie 2’. 
Kijk voor meer informatie op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te 
reserveren via 0297-753700 en in-
fo@crowncinema.nl. 

Dit jaar komen in deze rubriek regi-
onale dichters aan het woord. 

BOEKENLUST
Door de jaren heb ik veel geld 
aan boeken uitgegeven.
Sommige niet uitgelezen, 
de geur van het papier, 
amper opgesnoven, 
ze liggen met hun titels, 
bedaard naar mij te staren.

Ik besteed niet al mijn tijd aan lezen, 
maar denk steeds meer na over
wàt ik zoal las, 
hoe heilzaam de zinnen 
tot mij spraken.

Maar hoeveel boeken mag ik lezen,
om het licht te zien
dat dartel en wijs 
mijn hoofd bevrijdt.

Waarin ik wik en weeg 
verwerk versterk.

Michelle De la Haye

Nog plaatsen vrij bij enkele cursussen

Ondanks stroomstoring 
gezellig bij de Werkschuit
Aalsmeer - Het open huis van de 
Werkschuit afgelopen zaterdag 9 ja-
nuari was ondanks de stroomsto-
ring een druk bezochte en gezelli-
ge middag. Er zijn vele nieuwe aan-
meldingen binnen, maar er zijn voor 
enkele cursussen nog plaatsen vrij. 
Wacht niet te lang, de belangstel-
ling is groot. Het seizoen met cre-
atieve cursussen start op maan-
dag 25 januari. Op deze maandag-
avond is er een cursus tekenen en 
schilderen met Annefie. En aanmel-
den voor deze cursus van 6 lessen 
kan nog. En er is op de maandag-
morgen en maandagavond ook een 
cursus breien en haken met Inez en 
hier zijn ook nog enkele plaatsen 
vrij.Voor de vier weken durende cur-
sus Mandala tekenen op de woens-
dagmorgen kunnen belangstellen-
den zich eveneens nog opgeven, net 
als voor de cursus Edelsmeden op 
woensdagavond. Deze cursus be-
staat uit12 lessen en wordt gegeven 
door goudsmid Theo van Dieren. 
Voor de cursus Vilten op de donder-
dagavond is voor beginners en ge-
vorderden nog plek, evenals bij de 
nieuwe fotocursus in praktijk op de 
zaterdagmorgen en aanschuiven 

voor de tien lessen durende cursus 
Portrettekenen en schilderen op za-
terdagmiddag kan ook nog. 

Cursussen voor kinderen
Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de 
kindercursussen. Zo is er de cur-
sus creatieve vorming voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Op de woensdagmid-
dag van 15.30 tot 17.00 uur en op de 
donderdagmiddag vanaf 16.00 uur. 
Woensdagmiddag is er ook de cur-
sus kinderatelier vanaf 6 jaar van 
13.30 tot 15.00 uur en voor kinde-
ren vanaf 9 jaar van 15.30 tot 17.00 
uur. Vrijdagmiddag is er voor kinde-
ren een cursus mozaïek Zaterdag-
morgen vanaf 6 tot en met 13 jaar 
is er het kinderatelier voor kinde-
ren en jongeren van 10.30 tot 12.00 
uur. Voor meer informatie en in-
lichtingen: Marion Buckert, tel. 06-
11864861, Margot Tepas, tel. 06- 
12459347 of via www.gklein.org/
wsa/. De Werkschuit is gehuisvest 
in het Stommeerkwartier in de Bac-
carastraat. Folders met het comple-
te cursusaanbod liggen in het ge-
meentehuis, bij Jumbo, AH en de 
boekwinkels in Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Musical ‘Bankroet’ op het 
Thamen spettert pan uit!
Uithoorn - De jaarlijkse musical op 
RKSG Thamen was weer een groot 
succes. Het verhaal van Bankroet 
was erg herkenbaar en sprak de 
leerlingen dan ook erg aan. Stel: je 
bent 14. Je hebt echt alles wat je wil: 
een pinpas en een vette rekening, 
vriendinnen om geld mee uit te ge-
ven, vrienden om mee uit te gaan 
en een mooi rapport. Je hebt je he-
le leven nog niks gehad om over te 
klagen, eigenlijk. Jouw leven is één 
feestje! Maar dan gaat het fout. Je 
vaders goedlopende zaak gaat fail-
liet. Weg pinpas. Weg luxe. Weg vrij-
heid. 
Hoe lang kun je doen alsof er niks 
aan de hand is? Kun je dat geheim 
houden? Wil je dat? Is je leven he-
lemaal naar de knoppen of zijn er 
ook nieuwe kansen en uitdagingen? 
Fleur en haar broer Casper gaan er 
verschillend mee om. En ook hun 
vrienden reageren allemaal an-
ders. Het publiek leerde ze allemaal 
goed kennen: Fleur, haar broertje 

Casper en hun ouders. De popu-
laire hockeymeisjes en de no-non-
sense vrienden van Casper. En o ja, 
natuurlijk ook Victor, die een oog-
je heeft op Fleur. Zij vindt hem stie-
kem ook wel leuk, maar ja, hij is toch 
eigenlijk niet echt van haar ‘stand’. 
En zit bij de scouting. Dat is heel 
wat anders dan hockey… Alles in 
de musical Bankroet klopte. De ac-
teurs speelden hun rol vol overgave, 
de zang en dans was heel goed en 
de jongens van het back stage, licht 
& geluid zorgden voor een prachtig 
decor en geweldig licht en geluid. 
Veel bezoekers vonden het Tha-
mens beste musical ooit. Na de 
laatste voorstelling verzuchtten veel 
leerlingen dat het jammer was dat 
het weer voorbij was. Niets is leu-
ker dan met een hechte groep leer-
lingen vier maanden samen ergens 
naar toe te werken! Gelukkig is in 
maart weer de Thamen Talenten 
Tank, wanneer het podium weer van 
de leerlingen is.

Bijeenkomst Mystiek Armenië
Leimuiden - Op zondag 17 janua-
ri is er in kerkelijk centrum De Ont-
moeting een informatiebijeenkomst 
over een te houden groepsreis in 
september naar de ongerepte, mys-
tieke wereld van Armenië. Armenië 
is één van de oudste christelijke lan-
den ter wereld en ligt gelegen tus-
sen Europa en Azië. Twee wereld-
delen waartussen Armenië een au-
thentieke, andere wereld laat zien. 
Jaarlijks wordt er door de Protes-
tantse gemeente een reis georga-
niseerd naar landen waarover in de 
Bijbel verhalen en teksten te vinden 

zijn. “Door het reizen naar plaatsen, 
gebieden en landen die in de Bijbel 
genoemd worden krijg je meer zicht 
op de verhalen. Je krijgt er plaat-
jes bij, zou je kunnen zeggen”, al-
dus één van de vorige deelnemers. 
Het is een open bijeenkomst voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de 
groepsreis, die plaats gaat vinden 
van 19 tot en met 26 september. 
Tijd: 11.00 tot 12.30 uur aan de 
Dorpsstraat 51. Contact: Petra en 
ds. Jelis Verschoof, tel. 0172-701081. 
Meer informatie op: www.pgleimui-
den.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Veel polka’s en walsen in de kerk
Flitsend nieuwjaarsconcert 
door Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Traditiegetrouw is 
Aalsmeers Harmonie het nieuwe 
jaar gestart met een Nieuwjaars-
concert. Het concert werd gehou-
den op zondag 10 januari in een 
zeer volle Doopsgezinde Kerk in 
het Centrum. Ruim 200 mensen 
kwamen luisteren naar de vrolijke 
klanken van onder andere Johann 
Strauss. Het concert was dit jaar in 
Weense stijl en dat betekent veel 
polka’s en walsen. Aalsmeers Har-
monie, onder leiding van dirigent 
Maron Teerds, opende het concert 
met de Tik-Tak Schnell Polka. Zo-
als de naam al zegt, een snelle pol-
ka. De Weense sfeer zat er meteen 
goed in. Vervolgens klonk de Egypti-
scher Marsch van Johan Strauss, hij 
was dan wel de koning van de wal-
sen en polka’s, hij heeft ook enke-
le walsen geschreven. Hierna ging 

Recensie:
Pianoconcert door Erwin Rommert 
Weerstra: Precies genoeg noten
Aalsmeer - ‘Te veel noten,’ zei kei-
zer Josef II in de film ‘Amadeus’ over 
het werk van Mozart. Waarop deze 
geantwoord zou hebben dat er pre-
cies genoeg noten in zaten. Ongelo-
felijk veel noten bevatte het nieuw-
jaarsconcert van pianist Erwin Rom-
mert Weerstra in de Oud Katholieke 
kerk. En al vanaf het eerste stuk van 
Mozart, ‘Rondo in D Majeur K.485’ 
konden wij constateren: ‘precies ge-
noeg’! De kerk was half gevuld. De 
pianoliefhebbers die ’s avonds op 
de televisie naar Wibi Soerjadi heb-
ben gekeken, hebben die zondag-
middag een grote kans gemist om 
een niet mindere pianovirtuoos aan 
het werk te zien – maar dan ‘live’. 
Hoewel Driekoningen al geweest is, 
was de kerk nog steeds in kerstsfeer 
en werd er glühwein geschonken. 
De akoestiek was zoals altijd prach-
tig en de klep van de vleugel bleef 
dicht – waardoor de tonen minder 
door de ruimte schalden en ‘ronder’ 
klonken.
Het programma bestond verder uit 
hoogtepunten van de romantische 
muziekliteratuur van Frédéric Cho-
pin, en besloot met het impressio-
nisme van Claude Debussy.
Met open mond volgden wij de 

verrichtingen van Erwin Rommert 
Weerstra die niets voor niets op 
zijn jonge leeftijd (hij is geboren in 
1987) is overladen met muziekprij-
zen – de laatste in november 2014, 
toen Erwin in Warschau de eerste 
prijs bij het internationale Leopold 
Godowsky ‘Young Virtuoso’ Piano-
concours won. Onlangs kreeg Erwin 
nog een uitnodiging van niet minder 
dan professor Mikhil Petukhov van 
het Tsjaikovski Staats Conservatori-
um, om in Moskou een solorecital te 
komen geven. Er zijn liefhebbers die 
hem achterna reizen.

Werelddansen in Hornmeer
Aalsmeer - Elke donderdagavond 
van half acht tot negen uur is er 
werelddansen in de gymzaal in de 
Roerdomplaan, naast buurtcentrum 
Hornmeer. De Nivon Natuurvrien-
den Aalsmeer e.o. organiseert dit 
al jaren. Voorheen heette het volks-
dansen, maar die naam is gemoder-
niseerd omdat er dansen uit allerlei 
landen gedaan worden. En behalve 
uit het volk zijn de dansen ook uit de 
danswereld ontsproten, een spring-
levende tak van het kunst/sport ge-

bied. Deze dansen kunnen op mo-
derne dansen als Zumba of Salsa lij-
ken, maar ook Engelse Squaredans, 
Zweedse walsen en soms de tradi-
tionele volksdansen zijn. De dans-
groep heeft een goede dansleid-
ster, die alle dansen aanleert en zo 
een leuke muzikale dansavond ver-
zorgt. Enige basiskennis van dansen 
is aan te raden, verder een paar ge-
schikte schoenen, gympen kan ook. 
De huidige cursus loopt tot eind 
april. Meer info: 0297-322479. 

Nieuw musici welkom
Nieuwjaarsconcert Sursum 
Corda in de wintertuin
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
januari hield muziekvereniging Sur-
sum Corda een sfeervol Nieuwjaars-
concert in de wintertuin van de flat 
aan de Rozenstraat. Het was een 
beetje fris in de tuin, maar het con-
cert was hartverwarmend. 
Onder het genot van een drankje 
konden bewoners van het Centrum 
onder andere luisteren naar ‘An der 
schönen blauen Donau’ en de ‘Se-
cond Waltz’ die ook bekend is van 

André Rieu. Lijkt het u leuk om sa-
men met anderen te musiceren? U 
kunt het proberen middels een tij-
delijk lidmaatschap. 
Neem dan contact op met de ver-
eniging via e-mail info@sursum-
corda-aalsmeer.nl of via facebook.
com/Sursum.Corda.Aalsmeer. Er 
zijn diverse instrumenten beschik-
baar. Ook voor slagwerkers is er al-
tijd iets te doen bij de muziekvereni-
ging.

Cabaret: Inburgeringscursus
Aalsmeer - In een uitverkocht Bac-
chus trad Omar Ahaddaf zaterdag 
9 januari op met één van de eerste 
try-outs van zijn programma ‘Gren-
zeloos’. De uit Marokko afkomstige 
theatermaker nam het publiek mee 
op reis naar zijn geboortegrond en 
vertelde de bijbehorende verhalen 
over zijn vader, ooms en neven. Ro-
de draad in zijn voorstelling was de 
inburgeringscursus Nederlandse taal 
en gebruiken. De woordspelingen en 
gezegdes, die voor ons zo vanzelf-
sprekend zijn, werden door hem op 
hilarische wijze vertolkt. Bijvoorbeeld: 

Met de deur in huis vallen: Inbreken?, 
Armoe: Arm en moe?, Rijkdom: Rijk 
en dom? En: Handen geven: Hoe doe 
je dat? De interactie met het publiek 
werd door hem niet geschuwd en 
zo ontstonden er ongedwongen ge-
sprekken. Helaas moest de cabare-
tier verschillende malen teruggrijpen 
naar zijn aantekeningen wat de vaart 
uit het programma haalde. Toch zijn 
we er van overtuigd dat ‘Grenzeloos’ 
de potentie heeft om uit te groeien 
tot een succes!
AK
Foto: www.kicksfotos.nl

De jubilarissen: Wim van Rekum , Ben de Geus en Jaap de Jong.

Nieuwe leden welkom
3 Jubilarissen bij Con Amore
Aalsmeer - Zaterdag 9 januari wa-
ren de zangers van Con Amore met 
hun vrouwen in the Beach samen-
gekomen voor de nieuwjaarsrecep-
tie. Er was goed gereageerd op de 
uitnodiging, er waren veel koorle-
den aanwezig. Na de koffie en wat 
lekkers nam de voorzitter het woord. 
In zijn speech nam hij het afgelopen 
jaar even door. Veel optredens, maar 
ook weer afscheidsdiensten. Een 
oud-lid en een koorlid zijn overle-
den, twee leden bedankten en, posi-
tief, een nieuw lid heeft zich aange-
meld. Het koor telt nu nog een klei-
ne zestig man. Con Amore is nog al-
tijd op zoek naar nieuwe zangers, 
heel graag zelfs. Belangstellenden 
zijn op een maandagavond hartelijk 

welkom in the Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. De repetitieavond 
begint om 19.30 uur. Kom eens luis-
teren en/of meezingen!
Na de nieuwjaarsspeech zijn drie ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. Al-
ledrie al vijf en twintigjaar lid van de 
vereniging, trouwe zangers, die deel 
uitmaken van de vaste kern van het 
mannenkoor. Wim van Rekum, Jaap 
de Jong en Ben de Geus zijn alledrie 
persoonlijk toegesproken door de 
voorzitter. Ze hebben een oorkonde, 
de zilveren speld, een cadeaubon 
en een bloemetje voor het thuisfront 
uitgereikt gekregen. Na een hapje 
en een drankje en een verloting met 
mooie prijzen gingen de zangers te-
vreden naar huis.

de harmonie verder met de Kaiser-
Walzer van Strauss. Dit werk bestaat 
uit vier walsen met verschillen-
de thema’s. Toen was het de beurt 
aan de hoorns om te soleren: Rian-
ne, Willem en Marianne speelden 
het Hornfestival, waarbij zij bege-
leid werden door het orkest. De zaal 
was duidelijk enthousiast over het 
hoornspel, want er klonk een luid 
applaus na afloop. Hierna volgde de 
Amboss Polka en daarna werd een 
heel ander stuk gespeeld: Leroy An-
derson Selectie. Hierin klinken ver-
schillende stukken van deze Ameri-
kaanse componist en dirigent. Hoe-
wel Anderson een klassieke oplei-
ding volgde, is hij een meester ge-
worden in de lichte muziek. En dit 
paste prima in het programma voor 
dit Nieuwjaarsconcert. Het concert 
werd afgesloten met Auf der Jagd, 
een polka van Johann Strauss, die 
ook gespeeld werd door de Wie-
ner Philharmoniker op het Nieuw-
jaarsconcert in Wenen dit jaar. Na 
het dankwoord van voorzitter Wilma 
van Drunen klonk uiteraard nog de 
Radetzky Marsch, waarbij het pu-
bliek naar hartenlust meeklapte. Na 
afloop van het concert bleef me-
nigeen nog gezellig wat drinken en 
proosten op het nieuwe jaar. Het 
was weer een geslaagd concert. 
Aalsmeers Harmonie gaat zich nu 
voorbereiden op het volgende con-
cert en de buitenconcerten. Voor 
meer informatie over de harmonie 
en haar activiteiten, kijk op: www.
aalsmeersharmonie.nl. En bent u als 
muzikant op zoek naar een leuk or-
kest, dan bent u van harte welkom 
om een repetitie te komen luiste-
ren of mee te spelen! Neem hier-
voor contact op met één van de be-
stuursleden. 





hebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het conceptbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Wij maken u erop 
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

ExploitatiEvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

tErrasvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

drank- En HorEcavErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

tEr inzagE

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de Leg-
meerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oos-
teinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

t/m 25-02-16 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkel-
polder, derde wijziging” met de daarop betrek-
king hebbende stukken. Het plangebied heeft 
betrekking op de bedrijfsgronden aan de Riet-
wijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

officiële Mededelingen
14 januari 2016

BEkEndMakingEn snEl En MakkElijk 
tE vindEn op www.ovErHEid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de 

hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw 
buurt. Net wat u prettig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBEr 2015 is dE diEnstvErlEning 
Bij dE BaliE BouwEn & vErgunningEn En 
BaliE BEdrijvEn gEwijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

vErgadEring dondErdag 14 januari 2016

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 14 januari 2016, 20.00 uur. 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Proces opvang vluchtelingen

  Sluiting

tErinzagEligging ontwErpplan 
“scHinkElpoldEr, dErdE wijziging” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 15 januari 2016 t/m 25 februari 2016 voor een 
ieder ter inzage ligt:
-  het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde 

wijziging” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan de 
Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is om de vestiging van 
een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 
33 mogelijk te maken. Op het plangebied rust thans de be-
stemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uit-
oefening van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk 
is. Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepassing 
aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van 
de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp van het wijzigingsplan, bestaande uit een toe-
lichting, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met in-
gang van vrijdag 15 januari 2016 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschik-
baar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz3-OW01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 

uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage 
wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de bovengenoemde genoemde termijn van terin-
zageligging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen 
over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van 
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. 
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan Schin-
kelpolder, derde wijziging”. Voor het mondeling indienen van 
een zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op num-
mer 0297-387575) een afspraak maken tot drie werkdagen 
vóór de afloop van de termijn van ter inzageligging. Deze 
termijn loopt t/m 25 februari 2016.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrEcHt 

rEctificatiE, aanvraag ontvangen, toelichting: onvolle-
dige omschrijving: tijdelijkheid was niet vermeld
- Herenweg 100, 1431 GX (Z-2015/070346) (tijdelijk afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. ligplaatsen voor ver-
blijfsrecreatie, voor een periode van 10 jaar)

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330) het op-

richten van een aanbouw met opbouw en het vergroten 
van 2 dakkapellen

-  Aalsmeerderweg 380, 1432 EE (Z-2016/000531) (het aan-
leggen van een in-en uitrit)

-  Seringenstraat 14, 14311 BJ (Z-2016/000645) (het op-
richten van een dakopbouw)

-  Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802) (het herbouwen 
van een opslagloods en het kappen van 2 bomen)

-  Zijdstraat 19 C, 1431 EA (Z-2016/001340) (het wijzigen 
van kantoorruimte naar woonruimte/studio)

Meldingen ontvangen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn ontvangen:
-  Julianalaan 138, 1432 HZ (Z-2016/000315) (het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Oosteinderweg 106B, 1432 AN (Z-2016/000706) (het slo-

pen van kassen, garage, chalet en blokhut en het verwij-
deren van asbesthoudende materialen)

- Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000798) (het slopen van 
een opslagloods)

- Pontweg 24, 1432 BX (Z-2016/001083) (het verwijderen 
van asbesthoudende beschoeiing)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden: 
- Julianalaan 70, 1432 HX (Z-2015/071161) (Het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning) 
- 2e J.C. Mensinglaan 59, 1431 TZ (Z-2015/071110) (Het 

verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatie-
woning)

- Julianalaan 138, 1432 HZ (Z-2016/000315) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

- Oosteinderweg 106B, 1432AN (Z-2016/000706) (het slo-
pen van kassen, garage, chalet, blokhut en het verwijderen 
van asbesthoudende materialen)

- Pontweg 24, 1432 BX (Z-2016/001083) (Het verwijderen 
van asbesthoudende beschoeiing)

Meldingen niet-akkoord
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070560)(het inpandig slopen 

van kantine, entree- en kantoorgebied)
-  Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000798) (het slopen van 

een opslagloods)

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: 
-  Anne Frankstraat 17, 1433 PJ (Z-2015/066944) (het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel)
-  Ringvaartzijde 37, 1431 CL (Z-2015/067393) (het kappen 

van 3 bomen) 
-  Aalsmeerderweg 487, 1432 ED (Z-2015/065103) (het ver-

nieuwen van een dakkapel)
-  Oosteinderweg nabij Lijnbaan (Z-2015/060408) (Het reno-

veren van een brug en het maken van schoeiing en palen)

concEptvErgunning drank- En HorEcawEt***

- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2015/025510), Stichting Histo-
rische Tuin, verleend 6 januari 2016

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet ligt de 
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende 
stukken vanaf 14 januari 2016 voor een ieder gedurende 
zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
bereikbaar via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een 
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over vergunningen. Gedurende deze termijn kan een belang-

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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrEcHt
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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

gEMEEntE aalsMEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinforMatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insprEkEn in dE coMMissiEvErgadEring 
ovEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

ovErigE lokEttEn En inforMatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Uitreiking door wethouder
VZOD eerste sportclub 
met JOGG waterbidons
Kudelstaart - Zaterdag 9 januari 
hebben alle teams van korfbalver-
eniging VZOD hun eigen teamkrat 
met drinkwaterbidons gekregen. De 
bidons werden uitgereikt door wet-

houder Gertjan van der Hoeven van 
Sport. In het kader van Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG) gaat VZOD 
haar leden namelijk zoveel moge-
lijk stimuleren om water te drin-

ken tijdens trainingen en wedstrij-
den. VZOD heeft ook een ‘gezonde 
sportkantine’ waar gezonde snacks 
zoals fruit worden aangeboden. Aad 
Verburg van VZOD: “Voor sporters 
en dus ook voor korfballers is het 
belangrijk om veel water te drinken 
tijdens de trainingen en de wedstrij-
den. Water drinken is veel beter dan 
bijvoorbeeld het drinken van limo-
nade of sportdrankjes omdat daar 
onnodig veel suikers in zitten. Een 
belangrijk voordeel van water drin-

ken is ook een betere concentra-
tie en dus een betere sportprestatie 
dan bij zoete dranken. Wij willen het 
drinken van water zo makkelijk mo-
gelijk maken voor onze leden door 
per team een krat met bidons ter 
beschikking te stellen.”
Wil jouw organisatie of club ook 
contact of informatie over Jongeren 
op gezond gewicht? Neem dan con-
tact opmet Mariëlle Splinter, JOGG-
regisseur gemeente Aalsmeer via 
www.aalsmeer.nl/JOGG. 
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Lichte groei van omzet 
Royal FloraHolland
Aalsmeer - Royal FloraHolland sluit 
2015 af met een omzet van 4,5 mil-
jard euro. Dit betekent een lich-
te groei van 1,5% ten opzichte van 
het jaar ervoor. De grootste interna-
tionale bloemen- en plantenmarkt-
plaats ter wereld verhandelde het 
afgelopen jaar 12,7 miljard produc-
ten. Het totaal verhandelde volume 
steeg met 0,6%. Deze lichte stijging 
van het volume droeg bij aan de 
omzetgroei. Per productgroep zijn 
verschillen te zien, maar de kwe-
kers hebben in 2015 gemiddeld ge-
nomen 0,9% hogere prijs voor hun 
bloemen en planten ontvangen als 
een jaar eerder.

Meer snijbloemen 
De totale omzet van de snijbloemen 
die via Royal FloraHolland in 2015 
verhandeld zijn, komt uit op 2,6 mil-
jard euro. Dat is een stijging van 
2,8% ten opzichte van vorig jaar. Het 
volume van deze productgroep nam 
met 0,7% toe en de gemiddelde prijs 
steeg met 2,1%. De productgroep 
kamerplanten kent een omzetafna-
me van 0,5% tot 1,6 miljard euro. 
Deze daling is vooral toe te schrij-
ven aan een lagere gemiddelde 
prijs, die daalde met 1,9%. Het aan-
tal aangevoerde stuks lag wat hoger 

dan vorig jaar(+1,5%). Na de om-
zetdaling bij tuinplanten in 2014 als 
gevolg van een zeer lang aanhou-
dende winter, zorgt de zachte win-
ter van 2015 voor een lichte stijging. 
Met een lichte daling van het volu-
me met 5,7%, maar door een prijs-
stijging van 6,5% eindigt de omzet 
in deze groep 0,4% hoger op 0,4 mil-
jard euro.

Verbinden en innoveren
In 2015 was wederom een verschui-
ving te zien van verkoop via de klok 
naar directe afzet. Deze verschui-
ving bedroeg 1,2% en was daarmee 
minder sterk dan het jaar ervoor. De 
klok nam in 2015 47,7% van de tota-
le omzet voor zijn rekening en via de 
directe stromen werd 52,3% afgezet. 
Het klokvolume blijft naar verwach-
ting verder dalen en dat betekent 
dat Royal FloraHolland hierop moet 
inspelen. Een belangrijk deel van de 
nieuwe strategie FloraHolland 2020 
is hier op gericht. De coöperatie wil 
de verbinder worden in de sierteelt-
sector en de groei van haar leden 
en hun klanten ondersteunen. Roy-
al FloraHolland verbindt, deelt, faci-
liteert, innoveert en jaagt aan, om 
haar leden en hun klanten succes-
voller te laten zijn.

Gratis advies studiekeuze
Regio - Middelbare school scho-
lieren moeten vóór 1 mei hun stu-
diekeuze gemaakt hebben als ze 
in september willen gaan stude-
ren. De tijd begint te dringen. Speci-
aal hiervoor organiseert Bibliotheek 
Mijdrecht op woensdagmiddag 20 
januari, in samenwerking met No-

loc erkend studiekeuzecoach Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching, een gratis voorlichtingsmid-
dag ‘hoe maak ik een studiekeuze?’. 
Deze is bedoeld voor scholieren die 
een MBO, HBO of WO studie gaan 
kiezen en hun ouders. Rose-Ma-
rie: “Het is best lastig om op jeug-

Sylvia van den Boogaart met Michel Does, die letterlijk en figuurlijk achter 
haar staat.

In G&W GezondheidsWinkel
Nieuw: Schoonheidssalon 
Natuurlijk Aalsmeer
Aalsmeer - In april zit de G&W Ge-
zondheidsWinkel alweer drie jaar in 
de Zijdstraat. Eigenaar Michel Does 
zegt dat de tijd vliegt. “We zijn goed 
gegroeid; Inmiddels zijn er vier me-
dewerksters in dienst. Diane, Joke, 
Paula en Melanie hebben allemaal 
goede kennis van zaken. Omdat we 
erg veel vraag kregen in de winkel 
naar natuurlijke schoonheidsbe-
handelingen hebben we sinds no-
vember de schoonheidssalon ge-
opend en daar gaat het in dit stuk-
je om. In april vieren we ons drie-
jarig jubileum en zullen de klan-
ten worden verrast met leuke ac-
ties, maar nu mag Sylvia haar ver-
haal doen.” Sylvia van den Boogaart 
is gecertificeerd schoonheidsspeci-
aliste en heeft al zeventien jaar er-
varing in de drogisterij- en schoon-
heidsbranche en is tevens gediplo-
meerd Dr. Hauschka therapeut. Ze 
vertelt: “Volgens Michel was er dus 
grote vraag naar behandelingen op 
basis van natuurlijke producten en 
daar spelen we bij Schoonheids-
salon Natuurlijk Aalsmeer dan ook 
helemaal op in. Ik gebruik uitslui-
tend producten zonder synthetische 
geur- en kleurstoffen, zonder con-
serveermiddelen en, belangrijk, niet 
op dieren getest. De uitspraak ‘wat 
je niet eet, smeer je ook niet op je 
gezicht’, daar kan ik me wel in vin-
den. Dit zijn de drie Duitse merken 
waar ik mee werk: Alviana, Anne-
marie Börlind en Dr. Hauschka. De-
ze merken hebben ieder hun ei-
gen unieke behandelingen en la-
ten u heerlijk ontspannen, maar ik 
wil de laatste extra benoemen: De 
Dr. Hauschka behandelingen leiden 
tot een diepe ontspanning en geven 
je een gevoel van innerlijke balans. 
De huid wordt versterkt en zal zich-
zelf herstellen. Een bijzondere erva-
ring, die begint met een overheer-
lijk voetenbadje om geaard te ra-
ken en je gaat vol energie weer naar 
huis. Kom het gewoon eens probe-
ren.” Er is al een behandeling bij Na-

tuurlijk Aalsmeer mogelijk vanaf 27 
euro vijftig. 
 
Open dagen korting
Wie wenst er niet een stralende huid 
of een liftende oppepper? Ook man-
nen zijn van harte welkom in de sa-
lon. Voor een klassieke behande-
ling, het harsen van rug of een kal-
merende massage. Sylvia: “Januari 
is de uitgelezen maand voor bijvoor-
beeld de ‘Tijd voor jezelf’-behande-
ling. Wil jij nu weten wat deze ver-
zorging inhoudt of wens je meer in-
formatie over de salon, kom dan een 
kijkje nemen tijdens de open dagen 
op vrijdag 22 januari van 14.00 tot 
17.00 uur of zaterdag de 23e van 
10.00 tot 13.00 uur.” Wanneer tijdens 
deze dagen een afspraak wordt ge-
maakt voor een behandeling naar 
keuze geeft Sylvia maar liefst 15% 
korting. Bovendien ligt er tevens 
een leuke attentie voor je klaar. En 
is het niet voor jezelf dan kun je 
ook een cadeaubon aanschaffen. 
De geuren van lavendel, rozen, ro-
zemarijn en tijm zullen je tegemoet 
komen in de knusse salon met, 
hoe kan het ook anders, natuurlij-
ke sfeer. Communicatie gaat via de 
winkel of het telefoonnummer 0297-
740020. Schoonheidssalon Natuur-
lijk Aalsmeer werkt met een spaar-
systeem. Vooralsnog zijn de ope-
ningstijden op dinsdag en vrijdag 
van 09.00 tot 18.00 uur, maar uit-
breiding van die tijden zijn mogelijk 
in overleg met de specialiste, die en-
thousiast verder begint te vertellen 
over epileren, verven met natuur-
lijke verf, holistische behandelin-
gen en zelfs bruidsmake-up. “Kom 
volgende week maar gewoon naar 
mijn salon in GezondsheidsWinkel 
Aalsmeer, ik vertel je alles wat je wilt 
weten!” Via de Facebookpagina kun 
je verder op de hoogte blijven. Daar 
is binnenkort een leuke ‘Tag-Like & 
Win’-actie op te vinden.

Door Miranda Gommans 

“Bij ons ben je geen nummer”
Nieuw: IFAA accountants 
& belastingadviseurs
Aalsmeer - Het is menig Aalsmeer-
der wellicht al opgevallen, er prijkt 
een nieuw logo op de gevel van het 
moderne pand aan de N196/hoek 
Zwarteweg; IFAA accountants & 
belastingadviseurs staat er op de 
tweede verdieping. Laurens van 
Kessel staat als partner aan het roer 
van deze nieuwe Aalsmeerse tak 
van het van oorsprong Amsterdam-
se IFAA. Ruim vijftien jaar geleden 
werd het bedrijf opgericht en naast 
een vestiging in Almere is er vanaf 
heden ook een in Aalsmeer.
Van Kessel was jarenlang werk-
zaam bij een ander accountants-
kantoor in Aalsmeer en wilde graag 
een nieuwe, volgende stap ma-
ken: “IFAA kwam min of meer toe-
vallig op mijn pad. Ik ben daar ruim 
een jaar geleden gaan werken met 
in het achterhoofd dat ik namens 
hen in Aalsmeer een vestiging kon 
gaan beginnen, mits er onderling 
een goede klik was. Die klik bleek 
er te zijn en sinds oktober zijn we 
met IFAA dan ook gevestigd in 
Aalsmeer”. 
Om een beetje meer te weten te ko-
men over de AA accountant vragen 
we hem naar zijn ambitie. Zijn va-
der is huisarts in ruste en een aan-
tal familieleden zijn leerkracht ge-
worden. Hoezo cijfertjes?: “Dat lag 
me wel. Op de lagere school was 
dat al direct een passie. Met taal 
had ik een stuk minder. Dan ga je 
vanzelf die kant op. En ik vind het 
leuk. Nog steeds en dat is natuur-
lijk wel belangrijk. Het stoffige ima-
go dat kleeft aan boekhouders, daar 
ben ik het helemaal niet mee eens 
hoor. Wij hebben, vind ik zelf, bij 
IFAA een jeugdige en vlotte uitstra-
ling en bovendien weten we goed 
wat er speelt in het Aalsmeerse.” 
Sinds de opening van het kantoor 
heeft Laurens een collega waarmee 
hij samenwerkt; Rosanne Vergoos-
sen. Deze ervaren assistent accoun-
tant is ook prima op de hoogte van 

wat er gebeurt in de omgeving. Ro-
sanne: “Dat vinden we erg belang-
rijk bij IFAA. We hebben allebei een 
groot netwerk en zijn dan ook be-
kend met de bedrijvigheid hier in 
de buurt. Persoonlijk contact, daar 
draait het om binnen onze organi-
satie.” Zowel Laurens als Rosanne 
zijn dan ook echt georiënteerd op 
Aalsmeer en Kudelstaart. Dat heeft 
inmiddels geleid tot een mooie klan-
tenportefeuille. “We willen nu voor-
al meer naamsbekendheid krijgen, 
want dat gaat niet van de ene op de 
andere dag.”
 
Korte lijnen
Vooral kleinbedrijven, zelfstandigen 
en eenmanszaken kunnen terecht 
bij IFAA accountants Aalsmeer. Er 
is meer dan voldoende kennis in 
huis. Niet alleen op het gebied van 
accountancy, maar ook voor fisca-
le zaken en de loonadministratie is 
men op het juiste adres bij IFAA. 
“We hebben daarnaast ook een in-
ternationale tak, die zich met na-
me bezighoudt met de fiscale ad-
viespraktijk. Het fijne is ook dat we, 
indien nodig, een goede back-up 
hebben vanuit het hoofdkantoor in 
Amsterdam. Daar werken momen-
teel vijfentwintig collega’s. Met el-
kaar vormen we een compleet en 
fijn team”, aldus Laurens van Kes-
sel. Rosanne Vergoossen vervolgt: 
“Wat onze kracht is in Aalsmeer, 
dat is de persoonlijke benadering. 
We garanderen snelheid. Bij ons 
ben je geen nummer. Die korte lij-
nen is een groot voordeel, zo horen 
we vaak van onze cliënten. Sommi-
ge klanten hoeven hun naam niets 
eens meer te noemen, ik herken ze 
al aan hun stem!” 
Wenst u een afspraak te maken voor 
een oriënterend gesprek of verdere 
informatie, bel naar 0297-781000 
of kijk op www.ifaa.nl. Het bezoek-
adres is Zwarteweg 88.
 Door Miranda Gommans 

Langs het tuinpad van mijn vader...
17 ‘Buurters’ in fotoboek 
van Judith Keessen
Aalsmeer - Eindelijk is het dan zo-
ver! Vrijdag 22 januari om 16.30 uur 
overhandigt fotografe Judith Kees-
sen het eerste exemplaar van haar 
fotoboekje ‘De Buurters’ aan wet-
houder Gertjan van der Hoeven. 
Buurters zijn mensen die geboren 
en getogen zijn op de Uiterweg. Het 
zijn er niet zoveel meer. De oudsten 
zijn over de tachtig en de jongsten 
rond de vijftig. Judith is zo’n Buur-
ter, geboren op nummer 218. Haar 
project ziet zij als het bewaren van 
Cultureel Erfgoed. Nu het nog kan 
wil zij vastleggen wat er wel nog be-
staat, wat er is overgebleven van de 
geschiedenis en de sfeer van het 
oudste gedeelte van Aalsmeer. Waar 
vroeger zoveel mensen hun brood 
verdienden op de kwekerij, waar 
bedrijven van vader op zoon over-
gingen. De kwekerijen zijn groten-
deels verdwenen, werden jachtha-
vens, zeilmakerijen, de grond werd 
verkocht en er kwamen luxe land-
huizen te staan. 

Het ware thuisgevoel
Toen Judith na enige omzwervin-
gen weer terug kwam op de Uiter-
weg overviel haar een geluksge-
voel, het was een waar thuiskomen. 
Hoe zou dat voor de andere Buur-
ters zijn, vroeg zij zich af. Zij besloot 
de Buurters die haar vader goed ge-
kend hebben te gaan fotograferen. 
Tijdens de fotosessies ontstonden 
bijzondere gesprekken. “Het voel-
de alsof ik weer langs het tuinpad 

van mijn vader liep.” Haar ‘modellen’ 
werden op een en de zelfde manier 
gefotografeerd: aan de keukentafel. 
Maar niet één foto is gelijk aan de 
ander. De karakters van de 17 ge-
portretteerden komen door de be-
trekkelijk eenvoudig setting op een 
bijzondere wijze tot uitdrukking. Het 
zijn krachtige portretten van men-
sen die door hun geschiedenis ver-
bonden zijn met de Uiterweg. Met 
financiële ondersteuning van de Ge-
meente wordt een zo goed als ver-
gane glorie - door Judith middels 
haar foto’s weergegeven - zicht-
baar gemaakt. Voor ‘de Buurters’, 
maar ook voor degenen die buiten 
deze grens vertoeven krijgen iets 
van de sfeer van vroeger te proe-
ven en kunnen lezen hoe verknocht 
de mensen aan hun geboortegrond 
zijn, ook al is er nog zoveel veran-
derd. Het Buurts dat ooit werd ge-
sproken, dat dialect beheerst zo 
goed als niemand meer. Gelukkig is 
het wel op plaat vast gelegd en nu 
te beluisteren op een cd. 

Expositie gemeentehuis
Belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd om vrijdag 22 januari tij-
dens de opening te komen kijken en 
luisteren naar een mooie geschie-
denis. De tentoonstelling van Judith 
Keessen is tot en met eind april voor 
iedereen toegankelijk en te zien in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis. 
Janna van Zon 

Laatste weekend Rabo-collectie
Verdwalen in ‘Vergezicht’ 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Alleen nog dit weekend 
is een deel van de kunstcollectie van 
de Rabobank te bewonderen in het 
Oude Raadhuis.
‘Vergezicht’ heet het schilderij uit 
1997 van Ronald Versloot (1964), 
dat in de blauwe kamer hangt. Een 
landschap waar we langzaam in 
verdwalen als we er voor staan. Een 
door Ronald Versloot bedacht sur-
realistisch bos. Het lijkt in de eer-
ste instantie een eenvoudige beeld, 
maar als je er langer naar kijkt word 
je er in getrokken en word je door 
hem uitgedaagd je gevoel dieper te 
onderzoeken. Je wordt gedwongen 
naar je zelf te kijken en dat is ook 
precies de bedoeling van Ronald 
Versloot. Hoe fantastisch moet het 
zijn om op de werkplek een schil-
derij van Versloot te hebben en de 
morgen te kunnen beginnen door 
daar een blik op te kunnen werpen 
en de weg voor die dag te gaan be-
palen. Het is duidelijk, veel schilde-
rijen verdienen het om niet één of 
twee keer gezien te worden, maar 
om dagelijks gezien te worden. Het 
kan nog even in het Oude Raadhuis. 
Het is te hopen dat de schilderijen, 
beelden en foto’s weer naar werk-
plekken gaan en niet verdwijnen in 
een depot. Bedrijfscollecties zijn, zo-
als ook deze collectie, met veel lief-
de voor kunst opgebouwd en zijn 
het waard om zichtbaar te zijn. Het 
werk van Ronald Versloot is in veel 
bedrijfscollecties vertegenwoordigd 
zoals de collecties van Akzo Nobel 
en Bouwfonds kunstcollectie.
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is open van donderdag tot en 

met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Boekillustraties
Vanaf 21 januari presenteert KCA 
een nieuwe tentoonstelling in het 
knusse expositiehuis. Boekillustra-
ties met werken van Elsbeth Gorter-
van der Hoeven, Hanneke van der 
Hoeven, Esther Leeuwrik en Moniek 
Peek. De expositie wordt georgani-
seerd in samenwerking met uitge-
verij De Vier Windstreken en wordt 
zaterdag 23 januari om 16.00 uur 
officieel geopend door Boekhuis-
eigenaar Constantijn Hoffschol-
te. Vervolgens te zien tot en met 6 
maart in het Oude Raadhuis.

Foto: www.kicksfotos.nl

Sven Ratzke steelt weer 
de show bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 10 januari loopt 
The Club - eens paar maand het do-
micilie van Bob & Gon - om half 
drie in de middag vol met fans van 
Sven Ratzke. Degenen die een pre-
mière meemaken kijken nieuwsgie-
rig en verwachtingsvol in het rond. 
“Wat een leuk theater zeg.” Een paar 
uur eerder is de vaste geluidsman al 
druk in de weer om het geluid zowel 
vanaf het podium als vanuit de zaal 
zo optimaal te doen laten klinken. 
Een uur voor de voorstelling begint, 
komt Sven (in spijkerbroek en onop-
vallend jack) samen met zijn gewel-
dige pianist Charly Zastrau (met on-
afscheidelijk pet) binnen. Voor bei-
den is The Club (onderdeel van het 
Crown Theater) geen onbekend ter-
rein meer. Het is het vierde optreden 
in dit theater. Sven zingt een paar 
nummers in, geeft aan waar het 
geluid nog niet naar zijn zin klinkt. 
Charly kruipt achter de vleugel en 
doet wat vingervlugge oefenin-
gen en dan verdwijnen beiden ach-
ter de coulissen. Een kwartier voor 
het optreden vraagt de geluidsman 
om een zaklantaarn. Sven heeft in-
eens een leuke ingeving zegt hij. Er 
wordt naarstig gezocht en gevon-
den! Het grote licht gaat uit en daar 
staat de man op het podium waar-
voor de 135 bezoekers zijn geko-
men. Een fel blauw jasje met bre-
de schouderkappen en daaronder 
een oogverblindend zwart glitter 
jumpsuit. “Ach ja dacht ik, laat ik dit 
jaar nu eens niet van die overdre-
ven kleding aan doen.” Hiermee is 
de toon van de middag meteen ge-
zet. Want Ratzke is naast een fan-
tastische zanger - die zijn stem heel 
goed weet te gebruiken - ook gees-
tig, uitdagend, brutaal, sexy. Zijn 
mimiek is heerlijk om naar te kij-
ken en voor iedereen goed te zien. 
Dat komt omdat het publiek hem zo 
goed als op de huid zit. Waarvoor 
hij de zaklantaarn nodig had wordt 
duidelijk bij het tweede nummer. Na 
eerst twee bezoeksters persoon-
lijk te hebben begroet op een wij-
ze zoals alleen Sven dat kan doen, 
is het vervolgens een bezoeker die 
de opdracht krijgt de zaklantaarn te 
bedienen. Het blijkt inderdaad een 
leuk en origineel idee waarom de 
zaal moet schaterlachen. Natuur-

lijk ligt heel veel van het program-
ma vast, toch weet Sven de sugges-
tie te wekken alsof alles spontaan in 
zijn hoofd opkomt. Hoe hij de ten-
toongestelde portretten - geschil-
derd door Bob - beschrijft, zo spits-
vondig. Zijn dolle, pikante, grappen 
en dansjes vallen uitstekend in de 
smaak. Maar het is niet alleen maar 
lang leve de lol. Er wordt ook tijd be-
steed aan ernst en serieuze zaken, 
en worden Bob & Gon op een lie-
ve manier toegezongen. “Zijn tek-
sten grijpen je soms naar de keel”, 
is het commentaar na afloop van 
een bezoeker. Het publiek omarm-
de Sven Ratzke en Sven kreeg van 
zijn publiek het mooist compliment 
dat hij zich kon wensen. Bij het laat-
ste nummer was de zaal zo indruk-
wekkend stil, er kwam een grap die 
de stilte verbrak, maar dat was maar 
voor even, daarna herhaalde de die-
pe stilte zich. Dit moet iedere artiest 
kippenvel bezorgen! 
De optredens in het buitenland ne-
men zo langzamerhand het over-
grote deel van het jaar in beslag. 
Daarom heeft Sven besloten voor-
lopig niet meer in Nederland op te 
treden. Ja, voor Theater Carré en 
het Theater de la Mar, Kleine Co-
medy, maakt hij een uitzondering 
en… voor een optreden bij Bob & 
Gon! “Telkens wanneer ik hier heb 
opgetreden heb ik een goed jaar, 
dus ik moet hier wel naar toe ko-
men anders wordt het een rot jaar 
ben ik bang.” Zo kunnen in januari 
2017 opnieuw 135 bezoekers hals-
reikend uitkijken naar een ras ar-
tiest die begeleid wordt door een pi-
anist die meerdere malen deze mid-
dag een hoofdrol voor zich opeiste 
en terecht ook kreeg.
Janna van Zon 

Sven Ratzke zong ook aan aantal 
nummers uit zijn show ‘Starman’ 
geïnspireerd op de muziek van Da-
vid Bowie waarmee hij in binnen- en 
buitenland volle zalen trekt. Maan-
dagmorgen werd via het nieuws be-
kend gemaakt dat Bowie zondag 10 
januari op 69 jarige leeftijd is over-
leden aan leverkanker. Hij had zijn 
ziekte niet bekend gemaakt en zijn 
dood kwam dan ook voor velen als 
een grote schok. 

dige leeftijd te kiezen voor een stu-
die en te bedenken wat voor werk 
je later wilt gaan doen. Een studie-
keuze maken is iets heel persoon-
lijks en een belangrijke beslissing. 
Er is veel aanbod en alles lijkt even 
boeiend te zijn. Maar hoe ga je uit-
zoeken welke studie er het beste bij 
jou past? Hoe kies je? En wat kan je 
als ouder doen om je kind te helpen 
bij het studiekeuze proces?”
Tijdens de voorlichtingsmiddag kom 
je meer te weten over het maken 
van een studiekeuze en is er vol-

op ruimte voor het stellen van vra-
gen. Na afloop krijg je nog eens 
tips en adviezen mee naar huis. 
Aanmelden doe je door een e-mail 
met je naam en het aantal deelne-
mers te sturen naar info@rooskleu-
rigcoaching.nl of bel 06-53135015. 
De voorlichtingsmiddag op woens-
dag 20 januari is van 16.00 tot 17.15 
uur in de Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8 
te Mijdrecht. De voorlichting is toe-
gankelijk voor iedereen, ook als je 
geen lid bent van de bibliotheek. 
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‘Inloopcentrum Aalsmeer en Kudelstaart verzorgen een 
tekenworkshop i.s.m. lokale kunstenares Judith Stokkel’
Tijdens deze workshop, bestaande uit twee ochtenden, gaan we aan de 
slag met potlood en papier om de geheimen van het tekenen te leren 
kennen en om zelf een tekening te maken. Het onderwerp is typisch 
Aalsmeers, namelijk de Westeinderplassen met de Watertoren van Aals-
meer. U kunt deelnemen aan de workshop op maandag 18 & 25 januari 
in Inloopcentrum Aalsmeer, tevens kunt u zich opgeven voor de locatie 
in  Kudelstaart en deelnemen op donderdagochtend 4 & 11 februari. U 
kunt vanaf 10.00 uur inlopen met koffie. 
Heeft u vragen en/of wilt u zich opgeven? Neem dan contact op met het 
Inloopcentrum tel. 06-22468574 / 06-83441313 of loop binnen! Bezoek-
adres locatie Aalsmeer, Kanaalstraat 12, ‘gebouw Irene’, bezoekadres 
locatie Kudelstaart, Nobelhof 1, ‘wijkpunt voor elkaer’

‘De elfstedentocht in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 29 januari is er een thema avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is
‘De elfstedentocht’! De Start in ‘Voor Elkaer’ is om 17.30 uur. We gaan elf 
gerechtjes nuttigen tijdens onze virtuele elfsteden tocht.
We zullen natuurlijk zorgen dat u de ‘finish’ op de Bonkevaart haalt door 
de porties  aan te passen. De kosten voor deze avond bedragen €15,-
Haal / Reserveer uw startkaart bij een van de gastvrouwen van het 
wijkpunt. U kunt voor informatie en reserveringen terecht bij één van de 
gastvrouwen of bellen met 0297 - 82 09 79. 

dhr. Roodenburg in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Vrijdag 22 januari in wijkpunt ‘Voor Elkaer’  in Kudelstaart komt dhr. 
Roodenburg met een voorstelling van foto’s en dia’s van Aalsmeer en 
Kudelstaart van toen en nu. Inloop vanaf 14.00 uur, de voorstelling start 

om 14.30 uur. Bijdrage in de kosten is € 3,-. Dit is incl. koffie en thee.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Uit de grote stapel inzendingen heeft notaris Labordus de winnaars getrokken.

Op 27 januari prijsuitreiking jaaractie 

Record aantal spaarkaarten 
bij Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers heeft het afgelopen jaar op-
nieuw in samenwerking met Auto-
bedrijf Van Kouwen een spetterende 
actie georganiseerd. Alle spaarkaar-
ten die in 2015 zijn ingeleverd, als 
gewoon betaalmiddel bij één van de 
leden of tijdens de braderie, deden 
weer mee als lot bij de trekking voor 
37 prijzen. De hoofdprijs is een auto, 
een Opel Karl, de tweede prijs een 
weekendarrangement voor 2 perso-
nen in Hotel Greenside van Hotel-
groep Texel ter waarde van 750 euro 
en de derde prijs is ook niet te ver-
smaden: waardebonnen voor totaal 
500 euro van Slagerij Kruyswijk die 
het hele jaar bij deze bloemenzegel-
winkelier in te leveren zijn. Maar dit 
zijn niet de enige prijzen die uitge-
reikt gaan worden. Door de overi-
ge leden van de vereniging zijn ook 
vele andere prijzen toegezegd, vari-
erend van een tientje tot meer dan 
honderd euro. Bovendien is er een 
leuke verrassingsprijs te winnen.
Op woensdag 6 januari heeft nota-
ris Geert Labordus de winnaars ge-
trokken uit een enorme stapel in-
geleverde spaarkaarten. Het record 
van vorig jaar is weer gebroken, er 

zijn liefst 21.000 (!) spaarkaarten in-
geleverd, het bewijs dat de bloe-
menzegel absoluut nog niet heeft 
afgedaan 
Houd de komende tijd uw brieven-
bus in de gaten, want de winnaars 
worden persoonlijk op de hoog-
te gebracht als zij een prijs hebben 
gewonnen. De prijsuitreiking gaat 
plaatsvinden op woensdag 27 janu-
ari bij autobedrijf Van Kouwen aan 
de Oosteinderweg door burgemees-
ter Jeroen Nobel. 

Springlevend
De bloemenzegel is nog springle-
vend, en dat al meer dan 62 jaar, 
want in 2014 bestond de vereniging 
60 jaar! Komend jaar gaan de aan-
gesloten winkeliers gewoon door 
op de ingeslagen weg en organi-
seert het bestuur weer aantrekke-
lijke acties Het is zeker de moei-
te waard om bloemenzegels te spa-
ren. Alle deelnemende winkeliers 
staan vermeld op de spaarkaart, die 
u bij iedere bloemenzegelwinkelier 
kunt krijgen, u hoeft ze niet te ko-
pen. Ook dit jaar doen alle ingele-
verde spaarkaarten weer mee als lot 
voor de te winnen grote prijzen aan 
het einde van het jaar.

Winkel blijft open!
Verbouwingsuitverkoop 
bij Decorette Piet
Aalsmeer - Om met de nieuwste 
woontrends mee te gaat Decoret-
te Piet de winkel vernieuwen. Het 
verlaagde systeemplafond maakt 
plaats voor een nieuw gips pla-
fond, waardoor de winkel meer dan 
een halve meter hoger wordt. Mo-
menteel wordt er nog druk gebrain-
stormd over de indeling en uitstra-
ling van de ‘nieuwe’ winkel, zo-
dat in het voorjaar iedereen in een 
prachtig modern woonatelier gehol-
pen kan worden om het eigen inte-
rieur een nieuwe uitstraling te ge-
ven. De verbouwing wordt gedaan 
in twee delen, zodat de verkoop wel 
door kan gaan en Decorette Piet de 
vertrouwde service kan blijven bie-
den. Er wordt nu gewerkt aan het 
achterste deel van de winkel en als 
dat klaar is wordt het interieur ver-
plaatst en gaat het voorste deel 
aangepakt worden. 
Op dit moment wordt er met man 
en macht gewerkt om het geheel zo 
snel mogelijk te laten verlopen. Ui-
teraard zal iedereen zich daarin her 
en der wat aan moeten passen. Om 
u daarin tegemoet te komen geeft 

Decorette Piet tot 70% korting op 
voorraad artikelen. Tevens is de 
maandactie van januari 20% korting 
op tapijt.
Wellicht weet u al dat Decorette 
Piet oplossingen biedt voor moei-
lijke ramen. Creatieve ideeën aan-
reikt. Een groot scala aan aparte 
wandbekleding heeft. Hele mooie 
gordijnen maakt. Heel veel soor-
ten vloeren heeft en dit professio-
neel voor u legt. Prachtige traplo-
pers verzorgd. Buitenzonwering le-
vert. Krijtverf en Colour Wax in col-
lectie heeft en daar regelmatig een 
workshop in geeft. Diversen soorten 
glas verkoopt. A-merken, onder an-
dere Sikkens, Luxafl ex, Desso , Bo-
naparte, Parade, Eijffi nger, Arte en 
Toppoint, verkoopt. Maar ook een 
uitstekend eigen merk heeft. Uiter-
aard wordt alles voor u opgemeten 
en indien gewenst gemonteerd. U 
kunt dus veel uit handen geven, De-
corette Piet zorgt ervoor. Wees wel-
kom in het Woonatelier van Deco-
rette Piet aan de Oosteinderweg 67. 
Want, de winkel blijft tijdens de ver-
bouwing geopend!

Monic 25 jaar directeur 
kinderopvang Solidoe
Aalsmeer - Monic van Diemen 
werd op 7 januari verrast met een 
druk bezochte receptie. Het was op 
deze dag 25 jaar geleden dat zij van 
start ging als directeur bij de SKO-
KU (Stichting Koepelorganisatie 
Kinderopvang Uithoorn). Van één 
locatie in de Legmeer met drie groe-
pen groeide de organisatie, mede 
door haar leiding, uit tot een fl ore-
rend bedrijf met locaties in alle wij-
ken van Uithoorn en Aalsmeer, met 
ongeveer 250 medewerkers. Naast 
betrokkenheid met al haar mede-
werkers is Monic een gewaardeer-
de gesprekspartner van beide ge-
meentes, schoolbesturen en colle-
ga kinderopvangorganisaties. Na 
al die jaren beschikt zij nog steeds 
over een innoverend vermogen. KC 
Het Duet in Uithoorn is daar een 
goed voorbeeld van en in Aalsmeer 
wordt er hard gewerkt om de plan-
nen van Triade, een nieuw samen-
werkingsverband met de basisscho-
len De Hoeksteen en De Wegwijzer, 
in de komende jaren te realiseren. 

In 2014 mocht Monic voor Kinder-
opvang Solidoe de prijs van onder-
neming van het jaar 2014 in de ge-
meente Aalsmeer in ontvangst ne-
men. Het hoogtepunt van de fees-
telijke bijeenkomst vormde het spe-
ciaal voor haar geschreven Solidoe 
lied dat prachtig werd vertolkt door 
pedagogisch medewerker Elly van 
der Kant en het bezoek van wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
Aalsmeer die Monic van Diemen 
kwam feliciteren met haar jubileum.

Beter leren omgaan met stress
Mindfulness workshop en 
training bij TCO in Oost
Aalsmeer - Al heel veel mensen 
hebben hun weg gevonden naar de 
mindfulnesstrainingen in Therapeu-
tisch TrainingsCentum Oosteinder 
(TCO) in Aalsmeer Oost. Zij hebben 
handvatten meegekregen om beter 
om te kunnen gaan met onder ande-
re stress, piekergedrag, angst of on-
rust. Joke van der Zwaan, mindful-
ness trainer en oprichter van Wings 
& Footprints, heeft al lang ervaring 
met Zen meditatie en werkte als yo-
gadocent en meditatiebegeleider. 
Over mindfulness vertelt ze: “Va-
ker in het nu leven, leren aanvaar-
den wat zich in het nu afspeelt en 
bewuster in het leven staan, is wat 
mindfulness kan leren.” Marianne 
Buskermolen, oprichter van TCO is 
al meer dan 30 jaar werkzaam als 
psychosomatisch oefentherapeut en 
is co-trainer bij de mindfulness. Ze 
behandelt met name cliënten met 
stress gerelateerde klachten waar-
onder overspannenheid en burn-
out. Marianne: “Een acht weekse 
mindfulness training kan als aanvul-
ling op de therapie helpen om een 
eventuele terugval te voorkomen. 
Mindfulness is een krachtige manier 
gebleken om minder snel in oude 
patronen terug te vallen. Het is na-
tuurlijk geen wondermiddel en het 
vergt tijd, oefening en inzet om an-
ders met onze vaak zeer hardnek-
kige (oude) patronen om te leren 
gaan. Toch zijn er wel degelijk po-
sitieve resultaten te boeken, ook al 
na acht weken. Dat is inmiddels te-
vens door wetenschappelijk onder-
zoek al veelvuldig aangetoond.” Joke 
vervolgt: “En het heeft zeker ook een 
preventieve werking. Je hoeft dan 
ook geen klachten te hebben om 
toch baat te hebben bij een training 
mindulness. Als je wilt leren bewus-
ter in het leven te staan, zal de trai-
ning zeker ook een positieve bijdra-

ge kunnen leveren aan jouw kwali-
teit van leven en dat van jouw om-
geving. Dit is mijn drijfveer om dit 
werk te blijven doen, want ik geloof 
dat je door deze bewustwording uit-
eindelijk ook (vanzelf) een steen-
tje bijdraagt aan een positievere sa-
menleving. Ik zou mindfulness ook 
wel ‘heartfulness’ kunnen noemen, 
want je leert bij mindfulness meer 
vanuit het hart te leven. Er wordt 
in de training gewerkt met medita-
tie, ontspannende yoga en bewust-
wordingsoefeningen uit de Boed-
dhistische en Westerse psycholo-
gie.” Joke en Marianne tot slot: “Wij 
vullen elkaar prachtig aan en kun-
nen als team op verantwoorde wij-
ze de deelnemers in de mindfulness 
training begeleiden op hun innerlij-
ke reis.” 

Workshop in The Beach
Op zondag 17 januari wordt een 
workshop mindfulness gegeven bij 
YogAletta in the Beach. TCO biedt 
deze in samenwerking met Wings 
& Footprints en YogAletta aan, zo-
dat mensen kennis kunnen maken 
met mindfulness. Iedereen is wel-
kom in de mooie ruimte van YogA-
letta in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden via www.
yogaletta.nl of www.wingsandfoo-
tprints.nl. En op 28 januari start de 
acht weekse training mindfulness in 
TCO. Deze wordt op traditionele wij-
ze gegeven zoals deze werd ontwik-
keld door Jon Kabat Zinn. Kosten 
acht weekse training: 320 euro, in-
clusief intakegesprek en lesmateri-
aal. Er is nog plek. Aanmelden: www.
tco-aalsmeer.nl of www.info@wings-
andfootprints.nl. Informatie over de 
trainingen en workshop via info@
wingsandfootprints.nl of neem con-
tact op met Joke via 06-23861976.

Stem op Ubink!
Kudelstaart - Handelskwekerij 
Ubink b.v. is genomineerd voor bes-
te bedrijf binnen de glastuinbouw-
sector. In augustus is Ubink b.v. aan 
de Mijnsherenweg op RTL 7 ge-
weest in het televisieprogramma De 
Succesfactor. De hele week kan ge-
stemd worden op handelskweke-
rij Ubink. Er gaan vijf bedrijven door 
naar de fi nale in februari. Help mee 
dit Aalsmeerse bedrijf hoog op de 
ranglijst te krijgen en stem! Dit kan 
tot en met zaterdag 17 januari. Stuur 
een telefonisch berichtje met NB-
SA7248 naar 4422. Het stemmen is 
gratis. Voor meer informatie: www.
ubink.nl

Restaurant De Dorpshoek 
heeft deuren heropend
Aalsmeer - De agenda stond af-
gelopen woensdag volgepland met 
reserveringen. Het visrestaurant op 
de hoek van de Dorpsstraat met 
de N196 is offi cieel geopend. Ei-
genaar en chefkok Philippe Sargis 
is nog met de laatste loodjes bezig 
ten tijde van dit gesprek. De schil-
derijen met afbeeldingen van kreef-
ten en andere schaaldieren heeft hij 
over laten komen uit China en moe-
ten nog worden opgehangen, als-
ook een aantal overgebleven acces-
soires. ‘Zoals het vroeger was’, daar 
is verder aan de binnenzijde van het 
karakteristieke pand niet veel meer 
te zien behalve dat een paar houten 
balken zijn gehandhaafd in het ver-
der opengewerkte plafond. Alle mu-
ren zijn strak wit gestukadoord en 
de blauwe lambrisering past ontzet-
tend goed bij de leren fauteuiltjes. 
Ook de grote lampen, speciaal op 
maat laten maken, zijn opvallend te 
noemen. Er is tevens verlichting met 
kleurverandering. “Heel bijzonder.” 
Aldus Sargis. Het restaurant heeft 
een mooie eetbar bij binnenkomst 
en een semi-open keuken met groot 
aquarium. Aan de bar kan met ze-
ven personen worden gegeten. Ver-
der biedt De Dorpshoek plaats aan 
zo’n zesenveertig gasten en er is in 
de keuken een ‘captains dinner’-ta-
fel waar een speciaal arrangement 
kan worden geserveerd. 
 

Vis op het menu
Op de menukaart staat hoofdzake-
lijk veel verse vis: van kreeft, (king)
krab, oesters, mosselen, garnalen 
tot aan tarbot, coquilles, slib- en 
zeetong. Voor degenen die de kaart 
van De Dorpshoek nog van vroe-
ger kennen: De Tong Picasso staat 
er opnieuw op! Voor de niet-vislief-
hebbers staan er een aantal vlees-
gerechten tussen. Uiteraard ont-
breekt een mooie wijn- en dessert-
kaart niet. Voor iedere portemonnee 
is er iets lekkers te vinden. Philip-
pe Sargis: “We maken hoofdgerech-
ten vanaf zeventien euro vijftig. ‘We’ 
is mijn zoon en ik. Hij is tevens het 
koks vak ingegaan en kan in de toe-
komst wellicht de zaak overnemen. 
Daarnaast zijn er een aantal goede 
medewerkers voor in de bediening 
aangenomen. We hebben allen zin 
om te beginnen. Voorlopig zijn on-
ze openingstijden alleen ’s avonds, 
maar de bedoeling is om ook lunch 
te gaan draaien vanaf februari. En 
uiteraard betrekken we het bui-
tenterras er in het voorjaar bij. Dan 
moet je nog maar eens terugko-
men!” De keuken van de Dorpshoek 
is dagelijks geopend van 16.30 tot 
22.00 uur. Dorpsstraat 93. Voor re-
serveringen: 0297-223134, www.
dedorpshoek.nl of kijk op de Face-
bookpagina.
Door Miranda Gommans 

Businessklas 1B 
bedankt sponsors

Aalsmeer - De businessklas 1B 
van de Westplas mavo en de stich-
ting Alzheimer bedanken de onder-
nemers van Aalsmeer! De leerlin-
gen van de businessklas hebben 
met het organiseren van de kerst-
markt ruim 500 euro verdiend voor 
de stichting Alzheimer! Fantastisch!
Dit hebben zij mede dankzij de 
sponsors in Aalsmeer kunnen re-
aliseren. Daarom bedankt de busi-
nessklas van de Westplasmavo al-
le bedrijven en winkels die hebben 
geholpen om de kerstmarkt tot een 
groot succes te maken.

Koken met 
Willemijn Visser

“Hier is ‘ie dan: het recept voor de maand januari. Gezonde 
chili sin carne, chili zónder gehakt dus. Net zo smakelijk en 
voedzaam, maar toch ook lekker slank”, aldus Willemijn Visser 
enthousiast over haar derde bijdrage in de kookrubriek What’s 
That Smell?

Dessert: 2 personen
Bereiding: 20 minuten 

2016 Is door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot het Internationa-
le Jaar van de Boon. Waarom, 
vraag je? Bonen zijn superge-
zond, verzadigend, duurzaam en 
heel erg lekker. Toch eet de ge-
middelde Nederlander nog geen 
kilo bonen per jaar, en elders in 
de wereld is het ook al niet veel 
beter gesteld met de bonencon-
sumptie. Tijd om daar verande-
ring in te brengen, vindt de VN. 
Mij hoeven ze niet te overtui-
gen, ik ben dol op peulvruch-
ten en kook er veel mee: witte-
bonenstoof, rodelinzensoep, kik-
kererwtensalade en hummus bij-
voorbeeld, mmm.
Maar wat ik écht vaak maak, is 
chili sin carne. Het staat elke 3 
tot 4 weken wel een keer op ta-
fel. Sterker, het is mijn ultieme 
ik-heb-geen-zin-om-te-koken-
maar-wil-toch-iets-gezonds-re-
cept. De verstokte carnivoor kan 
deze chili natuurlijk ook con car-
ne (oftewel: met gehakt) maken, 
maar zonder is wel iets slanker. 
En, eh... Ik kan wel wat compen-
satie gebruiken na al die decem-
berheerlijkheden. Een gezond 
en smakelijk 2016 gewenst al-
lemaal!

Dit heb je nodig:
400 g kidneybonen (= 1 blik)
150 g maïs (= 1 klein blikje)
1 rode paprika
1 flinke prei
0,5 rode peper
400 g tomatenblokjes (= 1 blik)
70 g tomatenpuree (= 1 klein 
blikje)
2 teentjes knoflook 
1 el (pikant) paprikapoeder
0,5 el gemalen komijn (djinten)
Olijfolie
Peper en zout

Zo maak je het:
-  Snij de prei in dunne ringen 

Gezonde chili sin carne

en spoel af in een vergiet. 
Snipper de knoflook en hak 
het rode pepertje en de pa-
prika in kleine stukjes. Hou je 
van pittig? Doe dan de zaad-
jes van de rode peper zo da-
delijk ook in de pan.

-  Verhit een scheutje olijfolie 
in een hapjespan en fruit de 
prei, rode peper en knoflook 
hierin zachtjes aan. 

-  Doe de tomatenblokjes, to-
matenpuree, komijn en pa-
prikapoeder in de pan en laat 
het geheel een paar minuut-
jes pruttelen.

-  Spoel ondertussen de kid-
neybonen en de maïs af in 
een vergiet. Laat dit goed uit-
lekken, en doe ze in de pan.

-  Roer alle ingrediënten door 
elkaar en breng op smaak 
met zout en peper.

-  Laat nog even 5 minuutjes 
lekker doorkoken en serveer.

Oja:
-  Lekker met: grofgehakte ver-

se koriander en een handje 
geraspte kaas.

-  Ook héérlijk maar minder 
slank: 4 tortilla’s vullen met 
een royale schep chili sin 
carne, samen in een ingevet-
te overschaal leggen (dicht-
gevouwen), bestrijken met 2 
el zure room, bestrooien met 
geraspte kaas en 15 min gra-
tineren op circa 200 °C.

Heb je de smaak te pakken? Op 
mijn site www.whatsthatsmell.nl 
vind je diverse bonenrecepten.
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Wie o wie?
Schade aan auto door scooter
Kudelstaart - Rond drie uur in de 
nacht van woensdag 23 op don-
derdag 24 december is schade ge-
maakt aan een in de Dotterbloem-
weg geparkeerde Renault. Een 
scooter is tegen de rode auto met 
kenteken 86-ZTX-9 gevallen of ge-
reden. 
De overbuurman van de eigenaars 
van de wagen heeft rond genoemde 
tijd met de bestuurster en haar pas-
sagier gesproken. Het gaat om twee 
meiden van ongeveer 16 jaar, de 
een met blond haar, de ander heeft 
donker haar. De meiden zijn daar-
na weggereden zonder een briefje 
of iets achter te laten. 
De Renault eigenaren Timo en Si-
mone Peters hopen dat de meiden 

zich alsnog melden, zodat een en 
ander netjes geregeld kan worden 
via de verzekering. Timo en Simone 
zijn bereikbaar via 06-13476436 en 
timosimone@gmail.com.

De locatie Molenvliet op Green Park Aalsmeer, achter het Seringenpark.

Aanvraag debat door PACT
Commissie over proces 
opvang vluchtelingen
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 14 januari, staat op de agen-
da van de vergadering van de com-
missie Maatschappij en Bestuur 
slechts één onderwerp. Er wordt ge-
praat over het proces qua opvang 
van vluchtelingen in Aalsmeer. On-
der andere HAC heeft aangegeven 
ontevreden te zijn over de aanpak 
van het college van burgemeester 
en wethouders. 

Bevoegdheid B&W
Naast de fractie HAC zijn er ook in-
woners die het verloop van het pro-
ces enigszins vreemd vinden. Het 
laatste artikel in deze krant ging 
over het inventariseren van loca-
ties voor opvang van vluchtelingen 
en hierin wordt Green Park als een 
mogelijkheid genoemd. Vreemd, al-
dus enkele inwoners, dat de bur-
gemeester tijdens de nieuwjaars-
receptie meedeelt dat een locatie 
aangeboden is. “Dat wisten de in-
woners van Aalsmeer niet. Het lijkt 
er op dat ‘achter de schermen’ al-
vast van alles geregeld is. Een soort 
dorp Oranje of Steenbergen mis-
schien? Waar de raad al had beslist, 
maar de bewoners van niets wisten. 
Wat zouden de reacties van inwo-
ners zijn geweest als het opvang-
centrum wel zou komen?” 
Het is overigens de bevoegdheid 
van B&W om met het COA afspra-
ken te maken over de opvang van 
vluchtelingen in Aalsmeer. Het COA 
heeft diverse factsheets over hoe 
om te gaan met, onder andere com-
municatie rondom de opvang van 

vluchtelingen. In het land zijn diver-
se voorbeelden van proces en com-
municatie rondom de opvang van 
vluchtelingen waar het tot relletjes 
is gekomen.

Schiphol over hoofd gezien?
Over de locatie is men eveneens 
verbaasd. “Is Schiphol over het 
hoofd gezien? De locatie ligt na-
genoeg onder een aanvliegroute 
van de luchthaven. Gelden er voor 
vluchtelingen andere geluids- en 
gevarennormen?”

Mening fracties
De commissievergadering wordt 
gehouden op verzoek van de frac-
tie PACT, die graag met de com-
missieleden van de andere partijen 
in debat wil inzake het proces op-
vang vluchtelingen. Voorgestelde 
inhoud debat tijdens de commissie-
vergadering: Wat vinden de fracties 
van de bereidheid van de gemeen-
te om vluchtelingen op te vangen 
in Aalsmeer? Wat is de mening van 
de fracties over het door het colle-
ge gevolgde proces en de commu-
nicatie tussen raad en college over 
de mogelijkheid van de opvang van 
vluchtelingen in Aalsmeer? Wel-
ke wensen hebben de fracties over 
de communicatie en het proces tus-
sen raad en college met betrekking 
tot een mogelijke opvang in de toe-
komst? De vergadering donderdag 
14 januari is openbaar, staat onder 
leiding van Wilma Alink-Scheltema 
van PACT en begint om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

Neef slaat alarm 
om hartinfarct 

Aalsmeer - Op maandag 11 ja-
nuari om acht uur in de ochtend 
zijn alle hulpdiensten gealar-
meerd voor een onwel geworden 
automobilist op de Van Cleeffka-
de. De 46 jarige bestuurder uit 
Nieuwveen klaagde over pijn aan 
de borst en begon hevig te zwe-
ten. 

Hoofdwond na aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 8 janua-
ri om kwart over drie in de middag 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op het Spoorlijnpad. Een fiets-
ster en een bromfietser zijn op el-
kaar gebotst. De 77 jarige fietsster 
uit Aalsmeer was bij de kruising met 
de Linnaeuslaan even gestopt. Ze 
stapte weer op om verder te gaan 
en juist op dat moment kwam de 
bromfietser aanrijden. Deze 17 ja-
rige jongen uit Assendelft kon de 
fietsster niet meer ontwijken en de 
twee klapten op elkaar. De 77 jarige 

vrouw kwam ten val en liep een die-
pe hoofdwond op. Ze bloedde he-
vig. Door omstanders is eerste hulp 
verleend. De politie en de ambulan-
cedienst zijn ter plaatse geweest. 
De Aalsmeerse is per ambulance 
vervoerd naar het Spaarne zieken-
huis. De brommer is voor onder-
zoek door de verkeersdienst in be-
slag genomen. Dit mede omdat de 
17 jarige verklaarde dat zijn brom-
fiets wel een snelheid van 70 kilo-
meter haalde. 
Foto: Marco Carels

Wethouder Tom Verlaan zet Bep Korsse en Peggy Moespot in het zonnetje.

Bloemen voor vertrekkende 
leden wijkoverleg Oosteinde
Aalsmeer - Tijdens de goedbe-
zochte nieuwjaarsreceptie van de 
gezamenlijke besturen van de wijk-
overleggen op 8 januari zijn de ver-
trekkende dames Bep Korsse en 
Peggy Moespot toegesproken door 
wethouder wijkgericht werken Tom 
Verlaan. De beide dames namen per 
1 januari 2016 afscheid van het be-
stuur van wijkoverleg Oosteinde. Zij 
laten het wijkoverleg nog niet hele-
maal los, op de achtergrond blijven 
zij nog hand- en spandiensten ver-
richten. Wethouder Verlaan bracht 
aan beide dames zijn dank over 
voor hun inzet gedurende de afge-
lopen jaren en overhandigde sa-
men met de voorzitter van het wijk-

overleg Oosteinde, Timo Kreike, 
een mooi boeket aan beide dames. 
Naast het dankwoord voor de af-
scheidnemende bestuursleden be-
nadrukte de wethouder het belang 
van de wijkoverleggen. Het samen 
optrekken met wijkbewoners om 
belangrijke zaken in de wijk te reali-
seren en de onderlinge verbonden-
heid te vergroten. Het elkaar kennen 
en ontmoeten is de basis voor een 
wijk waarin het fijn leven is en waar-
in medebewoners elkaar helpen als 
dat nodig is. Tot slot sprak wethou-
der Verlaan zijn waardering uit voor 
het goede overleg tussen gemeen-
te en wijkoverleggen en hoopte op 
voortzetting daarvan

Uiteindelijk ja-geknik na 
debat over Woonagenda
Aalsmeer - “Graag tot een volgen-
de keer.” Even voor half elf dins-
dagavond 12 januari sloot voorzit-
ter Dick Kuin met deze woorden 
de gezamenlijke vergadering van 
de commissies Ruimte en econo-
mie en Maatschappij en Bestuur 
af. De bijeenkomst kende geen lan-
ge agenda, er viel zelfs een agenda-
punt af. Van de drie bleven er twee 
over. Het verleggen van de bebouw-
de kom op een drietal wegen viel af 
op verzoek van het college. Het ka-
dermateriaal was nog niet beschik-
baar. Gestart werd met de Woon-
agenda voor Aalsmeer van 2016 tot 
2020. Uitgangspunt is een gemeen-
te hebben waar iedere Aalsmeerder 
een geschikte woning kan vinden 
met woningen die betaalbaar, kwa-
litatief goed en duurzaam zijn. Inzet 
van de gemeente is de woningmarkt 
te vergroten en de focus ligt hier-
bij op met name jongeren en seni-
oren. Prioriteit is om het aantal so-
ciale huurwoningen te behouden 
en doorstroom te creëren van hoge-
re inkomens uit de sociale woning-
bouw. Er is breed en uitvoerig ge-
debatteerd, met uiteindelijk ja-knik-
kende hoofden. 
De Woonagenda heeft unanieme 
goedkeuring voor behandeling in 
de gemeenteraad op 21 januari ge-
kregen. Echter, er is nog wel werk 
aan de winkel voor verantwoorde-
lijk wethouder Tom Verlaan. Er moe-
ten aanpassingen en verduidelijkin-
gen in. Dirk van der Zwaag van de 
VVD ging na de discussie, zoals hij 
zelf zei, minder treurig weg dan dat 
hij kwam. 

Alternatieve woonvormen
PACT hamerde vooral op duurzaam-
heid, HAC vroeg aandacht voor 
meer druk op de wooncoöperatie 
om onderhoud te plegen aan de be-
staande huizen in eigendom en AB 
en CDA deelden mede in het twee-
de kwartaal van dit jaar te komen 
met een voorstel over alternatieve 
woonvormen. Het gaat om wonin-

gen van 40 tot 60 vierkante meter 
groot voor 1 of 2 persoons huishou-
dens voor jongeren, alleenstaanden 
en senioren op verschillende loca-
ties, ook tijdelijke plekken. “Uitein-
delijk toch blij”, concludeerde voor-
zitter Kuin na het debat. Bij de be-
handeling in de Raad kan gerekend 
worden op één of meer amende-
menten. 

Jeugd en Gezin
Tweede en laatste onderwerp was 
de evaluatienota Jeugd en Gezin. 
Conclusie van de gemeente is voor-
alsnog dat er meer samenhang zou 
moeten komen in het jongeren- en 
tienerwerk en de signaleringsstruc-
tuur verdient verbetering. De eer-
ste stappen tot verbetering zijn ge-
zet, maar er moet meer aangepakt 
worden. Dit gaf wethouder Gertjan 
van der Hoeven openlijk toe. “Nog 
steeds is niet iedereen op de hoog-
te van het feit dat de gemeente ver-
antwoordelijk is voor het jeugd-
werk.” Positief om te melden is on-
der andere dat het jeugdhonk in 
Oosteinde, De Keet, qua activitei-
ten gaat uitbreiden en dat de jon-
geren van The Future in Kudelstaart 
zelf werken aan een ontwerp voor 
een nieuw jeugdhonk. In de klank-
bordgroep gaat verder gepraat wor-
den over het jeugd- en gezinsbeleid. 

De Oude Veiling
Het liep al aardig leeg in de raadzaal. 
Wat restte was het vragenkwartier. 
Het Aalsmeers Collectief (HAC) had 
een tiental vragen ingediend over 
de exploitatie van De Oude Veiling. 
De beantwoording was voor de laat-
ste aanwezigen enigszins teleurstel-
lend, maar wel begrijpelijk. HAC had 
vragen over een mail van Konink-
lijk Horeca Nederland aan de ge-
meente. Op het antwoord wordt al 
twee maanden gewacht. Portefeuil-
lehouder horeca, burgemeester Je-
roen Nobel, moest een antwoord 
schuldig blijven. Er is waarschijnlijk 
bij de verkeerde partij aan de deur 

aan de slag. In de plaatselijke ver-
ordening is in deze opgenomen dat 
horeca alvast toegestaan wordt, 
waardoor in eerste instantie aange-
vangen kan worden zonder vergun-
ning. De andere vragen gaan schrif-
telijk beantwoord worden en deze 
antwoorden worden openbaar ge-
geven, wat inhoud dat deze binnen-
kort op de website van de gemeen-
te door iedere belangstellende gele-
zen kunnen worden. En hierbij wilde 
voorzitter Dick Kuin het bij laten. De 
vergadering werd beëindigd. 

Vanavond weer
Tot slot dan nog een fijne medede-
ling. De tissue papiertjes in de toi-
letten zijn weer vervangen door de 
‘ouderwetse’ wc-rollen. Mocht dit 
een reden zijn geweest om de ver-
gaderingen niet meer te bezoeken, 
geen excuus meer! 
Vanavond, donderdag 14 janu-
ari, kan al plaats genomen wor-
den op de publieke tribune. Om 
20.00 uur begint in de raadzaal in 
het gemeentehuis een debat over 
het proces opvang vluchtelingen 
in Aalsmeer op verzoek van PACT. 
Voorzitter is opnieuw Dick Kuin van 
AB. Koffie en thee staan klaar.

geklopt, want van de inhoud van 
de mail was niemand van het col-
lege op de hoogte. “Eerst de zaken 
op een rijtje zetten, dan komen wij 
hier op terug”, aldus de burgemees-
ter. De vragen van HAC over de ex-
ploitatie van De Oude Veiling gaan 
schriftelijk beantwoord worden. Zo 
heeft HAC gevraagd of de gemeen-
te met overheidsgeld met De Ou-
de Veiling concurrerend is ten op-
zichte van de bestaande horeca, wie 
het straks officieel voor het zeggen 
heeft bij De Oude Veiling en of het 
klopt dat De Oude Veiling momen-
teel zonder geldende vergunning 
geëxploiteerd wordt. 
Op deze laatste vraag wilde burge-
meester Nobel wel antwoord geven. 
Er wordt inderdaad gewerkt zonder 
vergunning, maar dit is volgens het 
beleid van de gemeente. In een be-
staande horecagelegenheid mag 
een andere horeca-gegadigde snel 

Zangeres Colette te gast bij Sem
Huiskamerconcert Rogier 
Pelgrim op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Bij Radio Aalsmeer be-
gint vrijdag het weekend swingend 
bij ‘Let’s Go!’ Kim en Joey staan voor 
je klaar met muziek, coole nieuwtjes 
en deze week is het weer tijd voor 
Let’s Quiz met Rick. Hij heeft weer 
een toffe quiz voorbereid en jij kan 
thuis mee doen en een gave prijs 
winnen! Nieuwsgierig hoe? Zorg dat 
je vrijdag om 18.00 uur klaar zit voor 
‘Let’s Go’. Wil je zelf een keer live in 
de radiostudio komen? Kim en Joey 
zoeken altijd naar leuke onderwer-
pen, gasten en talenten. Dus zit jij 
in het leukste sportteam, heb je een 
vette actie met je klas op touw ge-
zet, of kun je heel goed zingen? Aar-
zel niet en geef je op via letsgo@ra-
dioaalsmeer.nl.

Soep in ‘Vrijdagavondcafé’ 
Deze vrijdag staan de deuren van 
het gezellige ‘Vrijdagavondcafé’ 
weer wagenwijd open. Tussen 21.00 
en 23.00 uur ontvangt Ron, die deze 
week samen met Caroline presen-
teert, onder andere radiokok Marc 
Eveleens met zijn maandelijkse ru-
briek ‘Marc’s Culinaire Kookwek-
ker’. Deze keer heeft Marc het over 
de geschiedenis van soep, soorten 
soep en een gemakkelijk te berei-
den maar bijzonder soepgerecht. 
Vorige week zijn de programma-
makers gestart met een nieuw ra-
diospel ‘Soundmemory’. De kan-
didaat krijgt tien geluiden te ho-
ren waarvan er één dubbel is. Hier-
mee is een ‘Mok met je eigen naam 
er op’ te winnen, beschikbaar ge-
steld door Total Copy Service. Wil je 
meedoen aan dit nieuwe radiospel? 
Geef je op via een mail aan: studio@
radioaalsmeer.nl.

Jazz-zangeres Colette live
Zaterdagochtend om 11.00 uur ont-
vangt Sem van Hest niemand min-
der dan jazz en blues zangeres Co-
lette Wickenhagen. Zij heeft in haar 
carrière met verschillende groot-
heden in de jazzmuziek samenge-
werkt, onder wie Clous van Meche-
len, Harry Verbeke en Rinus Groe-
neveld. Afgelopen jaar trad ze op in 
Aalsmeer in Bacchus en De Nieu-
we Meer. De recensies waren lo-
vend: ”Een persoonlijkheid met een 
volle, warme en sensuele stem, die 
het publiek tot luisteren dwingt”. 
Sem spreekt met haar over haar 
liefde voor muziek en zal muziek 
draaien van de inspiratiebronnen 
die haar motiveerden deze weg in 
te slaan. Dat begon al in haar jon-
ge jaren toen ze met haar vader veel 

naar jazz luisterde. Ella Fitzgerald, 
Louis Armstrong, Dizzie Gillespie, 
Ben Webster, Miles Davis en Ernes-
tine Anderson klonken in huize Wic-
kenhagen regelmatig uit de spea-
kers. Van de latere generatie jazz-
musici is de Canadese Diana Krall 
een favoriet van Colette, maar daar-
naast komt ze nog met verrassende 
andere namen.
 
Live concert singer-songwriter 
Op zaterdagavond 16 januari om 
21.00 uur geeft singer-songwriter 
Rogier Pelgrim een huiskamercon-
cert in Aalsmeer. Radio Aalsmeer is 
op locatie en dit concert wordt live 
uitgezonden in het programma ‘Za-
terdagavond Live’. Pelgrim is bekend 
van zijn deelname in 2012 aan het 
televisieprogramma ‘De Beste Sin-
ger-Songwriter van Nederland van 
Giel Beelen. Hij heeft regelmatig op-
getreden bij NPO Radio 1, Radio 
2 en 3FM en speelde reeds in het 
voorprogramma van artiesten als 
Blaudzun, Handsome Poets en Jan-
ne Schra.

‘Door de Mangel’
Iedere maandagavond is het om 
19.00 uur tijd voor een goed ge-
sprek. In de wekelijkse talk-
show ‘Door de Mangel’ wordt een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter een 
uur lang het hemd van het lijf ge-
vraagd door zus en broer Mylène en 
Elbert Huijts. Vorige week nam Ne-
derlands eerste EKO-kweker, bas-
ketbaltrainer en oud-docent Kees 
Buskermolen plaats in de studio. De 
drie woorden die bij hem passen, 
zijn rustig, analytisch en beweging. 
Buskermolen heeft als hobby klim-
men en vindt het leuk andere men-
sen te laten groeien. Uiteraard heeft 
Kees ook weer een nieuwe gast uit-
genodigd voor 111e uitzending van 
‘Door de Mangel’. Maandag 18 ja-
nuari zal onderwijsman en team-
leider Peter Lievaart achter de mi-
crofoon kruipen. Zij kennen elkaar 
van vroeger en van de basketbal-
vereniging. Buskermolen wil van 
hem weten of de liefde voor bas-
ketbal erfelijk is. Voorafgaand aan 
‘Door de Mangel’ wordt de ‘Top 10 
van..’ gedraaid van een inwoner en 
dit is aanstaande maandag Piet van 
Leeuwen. Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Zijn 31 jarige neef, die naast hem 
zat, bedacht zich geen moment 
en sloeg alarm bij 112. De poli-
tie en de ambulancedienst waren 
snel ter plaatse. Medewerkers 
hebben de 46 jarige ter plaat-
se behandeld en vervolgens met 
spoed vervoerd naar het zieken-
huis. De man bleek een hartin-
farct te hebben. Dat wordt straks 
een bloemetje voor de neef uit 
Nieuwveen. Hij heeft tot slot het 
leven van zijn oom gered! 

Eerste postzegel(ruil)beurs 
in 2016 in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16 ja-
nuari gaan de deuren van Het Pa-
rochiehuis” in de Gerberastraat om 
9.30 uur weer open voor vroege vo-
gels onder de postzegelverzame-
laars en postzegelruilers. De en-
tree is gratis. Het is één van de gro-
tere ruilbeurzen in de omtrek van 
Aalsmeer. Cor van Meurs, ruilbeurs-
leider, heeft een mooie presentatie 
over ‘auto’s’ en dat allemaal op brie-
ven en postzegels. Kom gerust kij-
ken naar de Brook uit 1914, de Spij-
ker uit 1912, de Bugatti uit 1932 of 
de Toyota uit 1936. U kunt natuur-
lijk ook heerlijk snuffelen in de ruim 
110 stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels welke op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. Neem je 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee als je wilt ruilen, ook dat kan 
hier. Van de vele ruiltafels wordt 
vaak dankbaar gebruik gemaakt. 
Voor meer informatie kan ook ge-
keken worden op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 
Hierop is alles te vinden over Post-

zegelvereniging Aalsmeer. Zowel 
op de site als op de ruilbeurs kun-
nen de retourkavels van de laat-
ste veiling bekeken worden. Op de 
ruilbeurs zijn deze direct te koop. 
Mocht dit alles niet voldoende zijn, 
dan zijn er nog diverse handela-
ren met materiaal voor uw hob-
by. Gewoon even gezellig bijpraten 
met een kop koffie en een brood-
je of frisdrankje, kan ook. Uiteraard 
is er ook weer een verloting met ve-
le prachtige bloemen en planten.  
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur haar 
deuren. Voor meer informatie over 
deze dag kan contact opgenomen 
worden met Cor via 0297-343885 of 
Gerboud via 0297-345231.
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Gun een kind onvergetelijke vakantie

Europa Kinderhulp zoekt 
vakantieouders
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
biedt kwetsbare kinderen de vakan-
tie van hun leven. Drie weken mo-
gen ze genieten van een zorgeloze 
vakantie bij vakantieouders. Onbe-
zorgd kind zijn. Het lijkt misschien 
zo gewoon maar voor veel kinderen 
is dit niet zo gewoon. Niet ver van u 
vandaan leven kinderen die het he-
lemaal niet leuk vinden om vrij te 
zijn van school. Thuis is het allemaal 
niet zo geweldig. Weinig speelruim-
te, geen aandacht of geen mogelijk-
heden. Het gaat om kinderen van 5 
tot 12 jaar waar het thuis heel an-
ders toegaat dan bij u. Hele dagen 
voor de computer of televisie gaat 
immers ook vervelen. Oudere kin-
deren die veelal voor de kleintjes 
moeten zorgen. Kinderen die nood-
gedwongen wonen in kindertehui-
zen. Kortom kwetsbare kinderen die 
moeten opgroeien in zorgelijke si-
tuaties. Juist deze kinderen krijgen 
via Europa Kinderhulp een prachti-
ge, positieve ervaring bij vakantie-
ouders. Een ervaring die ze hun he-
le leven zullen onthouden, daar kunt 
u aan bijdrage! U kunt eens overwe-
gen om één van deze kinderen een 
vakantie te gunnen. In de zomerva-
kantie bij u thuis. Geen luxe fratsen 
of dure uitjes. De ingrediënten zijn: 
aandacht, grenzen, een bed en bord, 
een veilig huis en kind mogen zijn. U 
geeft een vakantiekind een bijzon-
dere ervaring. Die ervaring neemt hij 
of zij mee in de ‘rugtas van zijn/haar 
leven’. Dat souvenir pakt niemand 
meer af! Europa Kinderhulp is een 
landelijke organisatie, die draait op 
vrijwilligers, die zorgt dat er jaarlijks 
zo’n 1500 kinderen in Nederland op 
vakantie mogen komen. 
De kinderen komen uit Duitsland, 

Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. 
Veel kinderen worden weer uitgeno-
digd in hun vakantiegezin van afge-
lopen jaar. Voor de andere kinderen 
is Europa Kinderhulp op zoek naar 
nieuwe vakantiegezinnen. Durft u 
de uitdaging aan? 
Meer informatie via: Gert Pool, tel. 
023-5272560, Jolanda Langedijk, tel. 
072-5039231, email: noordholland@
europakinderhulp.nl en/of website: 
www.europakinderhulp.nl

In Open Hof kerk
Lezing ‘De Heidelbergse 
Catechismus’ 
Aalsmeer - Bij de Protestantse Ge-
meente komt donderdag 21 januari 
Prof. Dr. Mirjam van Veen een lezing 
geven over ‘De Heidelbergse Cate-
chismus’ in de Open Hof kerk aan 
de Sportlaan 86. Ruim 450 jaar gele-
den ontstond de Heidelbergse Cate-
chismus, één van de oudste protes-
tantse leerboeken. Ook toen had-
den mensen immers hun levens- 
en geloofsvragen en ook toen zoch-
ten zij naar antwoorden op vragen 
als: Hoe moet ik leven? Wie is God? 
Hoe zit het met de kerk? De Heidel-
bergse Catechismus is dan ook in 
de vorm van 52 zondagen met 129 
vragen en antwoorden geschreven. 
Prof. Dr. Mirjam van Veen zal een 
avond verzorgen waarop zij aller-
eerst zal ingaan op de historische 
achtergrond van deze catechismus. 

De ‘Heidelberger’ werd overigens 
niet alleen gebruikt voor de geloofs-
opvoeding, maar had ook zijn eigen 
plek in de kerkdienst. Eeuwenlang 
was het in de ‘gereformeerde’ ker-
ken gebruikelijk om in de middag-
dienst over één van de 52 zondagen 
te preken. Ook aan deze traditie van 
het houden van ‘catechismuspre-
ken’ zal Mirjam van Veen aandacht 
schenken. Maar natuurlijk komt de 
vraag aan de orde, of, en zo ja, wat 
een 450 jaar oud leerboek over het 
christelijk geloof in deze tijd heeft te 
zeggen. Zijn de vragen die hier ge-
steld worden nog wel vragen van 
nu? Mirjam van Veen gaat hierover 
in gesprek. De lezing 21 januari be-
gint om 20.00 uur, inloop met koffie 
of thee vanaf 19.45 uur, in de Open 
Hof kerk in de Sportlaan.

Werken aan grotere bekendheid
Veel ‘woon’-vragen voor 
Ouderen Adviseurs
Aalsmeer - Na het intensieve start-
jaar hebben de Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs (VOA’s) in het afgelopen 
jaar kunnen werken aan grotere be-
kendheid, het vergroten van de ei-
gen deskundigheid en het uitbou-
wen van kontakten met organisaties 
en instanties die ook werkzaam zijn 
op het terrein van zorg en ouderen. 
Dat heeft geresulteerd in een toe-
nemend aantal hulpvragen waarbij 
de VOA’s Aalsmeerse ouderen be-
hulpzaam hebben kunnen zijn bij 
het vinden van hun weg op het ge-
bied van zorg en voorzieningen. Op-
vallend was het verhoudingsgewijs 
grote percentage vragen met be-
trekking tot wonen. Om Aalsmeer-
se ouderen ook op dit gebied goed 
te kunnen adviseren ontstond er bij 
de VOA’s de behoefte aan grote-
re kennis op het gebied van wonen 
en huisvesting in Aalsmeer. Ver-
heugend te constateren dat de ge-
meente deze visie deelt en het be-
lang er van inziet. In 2016 zal dit, 
in samenspraak met de gemeen-
te, verder uitgewerkt worden. Waar-
borg voor een goede voortgang en 
continuiteit van het VOA-project is 
de grote betrokkenheid van de sa-
menwerkende Aalsmeerse oude-
renorganisaties ANBO, KBO, OVAK 
en PCOB, verenigd in het Besturen-
overleg Ouderen Aalsmeer en Ku-
delstaart. Deze betrokkenheid is 
ook voor het komende jaar verze-
kerd. 2015 Was het eerste volledi-
ge jaar, dat de VOA’s actief zijn ge-
weest. De VOA’s zijn vrijwilligers, af-
komstig uit de vier ouderenorgani-
saties uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
Door de intensieve samenwerking 
verdwijnen alle verschillen en door 
ervaringen uit de praktijk met el-
kaar te delen ontstaan er nieuwe 
initiatieven welke allemaal ten doel 
hebben de woon-en leefomgeving 
van de ouderen te verbeteren. Ook 
de contacten met de gemeente, in 
het bijzonder met de wethouders 
is sterk verbeterd: overleggen na-
mens alle georganiseerde ouderen 
in Aalsmeer en Kudelstaart is ook 
voor deze beleidsmakers efficiënter 
dan met elke organisatie afzonder-
lijk. Uit het simpele feit, dat het af-
gelopen jaar nog geen enkele VOA 
is afgehaakt en dat er zelfs verzoe-
ken komen om ook tot VOA te wor-
den opgeleid mag afgeleid worden, 
dat er een succesvolle organisatie 
staat. De vrijwilligers zijn dan ook 
voornemens met dezelfde inzet en 
enthousiasme als in 2015 het derde 
jaar in te gaan.

Hulpvragen
In 2015 zijn de VOA’s 36 maal om 
advies gevraagd. In het merendeel 
van de gevallen kon passend advies 
gegeven worden, in sommige ge-
vallen is doorverwezen naar ande-
re instanties, zoals Vita of het Soci-
aal Loket. Wanneer de situatie daar 

om vroeg, is samenwerking gezocht 
met andere organisaties, zoals Vita, 
Rode Kruis en Zorg voor Elkaar. De 
vragen hadden betrekking op: Wo-
nen 10 keer, financiën 9 maal, ver-
voer 6 keer, gezondheid 2 maal en 
overig 9 keer.

Wooncoach
Met name het grote aantal vragen 
over wonen heeft niet verrast. Wan-
neer de Overheid besluit dat oude-
ren langer zelfstandig thuis moeten 
(willen) wonen, zullen daar passen-
de oplossingen voor gezocht moe-
ten worden. Oplossingen, die niet 
alleen van de Overheid moeten ko-
men, maar ook van de ouderen zelf. 
Dat zij daarvoor hulp nodig hebben 
lijkt evident. Om deze hulp als VOA 
in de vorm van adviezen te kun-
nen bieden hebben de VOA’s ech-
ter aanvullende kennis nodig, vooral 
gebaseerd op de plaatselijke situa-
tie. Daarom is in april 2015 een ver-
zoek ingediend bij de gemeente om 
bij het vergaren van deze kennis on-
dersteuning te bieden. In december 
is door de gemeente het beleid be-
treffende wonen en bouwen voor de 
komende jaren geactualiseerd mid-
dels de Woonagenda 2016-2020. 
In dit stuk werd de introductie van 
een wooncoach aangekondigd. Hier 
hebben de VOA’s uiteraard onmid-
dellijk op gereageerd. Inmiddels zijn 
de eerste verkennende gesprekken 
gevoerd en hoopt de organisatie dit 
in 2016 te kunnen realiseren.

Bevindingen
Evenals in 2015 komen de VOA’s tot 
de conclusie, dat door de ouderen in 
vele gevallen onvoldoende gebruik 
gemaakt wordt van de al bestaan-
de informatiebronnen, zoals de ge-
meentegids, het Vita 65+ boekje en 
andere publicaties. Internet is nog 
voor (te)veel ouderen een ontoe-
gankelijk gebied. Gelukkig neemt 
het aantal mogelijkheden om zich 
deze vaardigheden eigen te maken 
nog steeds toe. Op initiatief van de 
Vrijwilligerscentrale zijn inmiddels 
gesprekken op gang gekomen om 
de bestaande (vrijwillige) praktische 
hulp in Aalsmeer in kaart te bren-
gen en geconstateerde witte vlek-
ken in te vullen. Een boodschappen-
dienst en acuut incidenteel vervoer 
naar ziekenhuis of dokter staan op 
het verlanglijstje. 
Aanbevelingen zijn verder ook: Ou-
deren nog meer activeren zich te la-
ten scholen in het gebruik van een 
laptop, tablet of smartphone. Wan-
neer de kosten een hindernis zijn, is 
de helpende hand van de gemeente 
gewenst. En het Openbaar Vervoer 
voorziet niet in een adequaat ver-
voer naar en van de gezondheids-
centra, winkelcentra en andere be-
langrijke punten in de gemeente. 
Hiervoor zullen oplossingen gezocht 
moeten worden.

Nieuwjaarsreceptie gemeente en OA

Bloemen voor vrijwilliger 
Mike ‘Multi’ v/d Laarse
Aalsmeer - In zijn nieuwjaarstoe-
spraak gisteren, woensdag 6 ja-
nuari, roemde burgemeester Je-
roen Nobel alle vrijwilligers. “De ge-
meenschapszin is enorm. Of het nu 
gaat om mantelzorg, vrijwilligers-
werk bij een sportvereniging, een 
culturele of maatschappelijke in-
stelling, Aalsmeerders zijn mensen 
met het hart op de goede plaats.” 
Tevens bedankte Nobel de vrijwilli-
gers die evenementen organiseren, 
zoals de feestweek, de pramenrace, 
Hibra en de Sinterklaas-intoch-
ten in Aalsmeer en Kudelstaart. Je-
roen Nobel is van plan om dit jaar 
uitgebreider kennis te maken met 
Aalsmeerse verenigingen en maat-
schappelijke organisaties, zo zei hij 
in zijn speech. Eén vrijwilliger was 
Nobel vooral opgevallen. Deze inwo-
ner wist het zelfs te brengen tot vrij-
williger van het jaar in Noord-Hol-
land. Natuurlijk Mike ‘Multi’ van der 
Laarse. Deze roze Sint, hoofdpiet, 
vuurwerkman, soulshow kenner, etc. 
werd door de burgemeester in het 
zonnetje gezet met een groot boeket 
bloemen. Mike kwam naar het po-
dium, maakte een buiging en kreeg 
een luid applaus. Hij blijft overigens 

nuchter onder alle belangstelling. 
“Ik doe het met heel veel plezier. Nu 
maar weer gewoon aan de slag”, was 
zijn antwoord. Mike concentreert 
zich nu op zijn eigen bedrijf dat mo-
menteel uitgebreid wordt tot dubbel 
zo groot en, jawel, een nieuwe acti-
viteit als vrijwilliger. 
Zoveel mogelijk sponsors en kopers 
vinden voor de Müller Multi Moor-
koppen actie. Deze wordt gehou-
den van 1 tot en met 6 februari en 
van iedere verkochte moorkoop gaat 
een deel van de opbrengst naar KiKa 
(Kinderen Kankervrij). Alle 2.400 me-
dewerkers van het Antoni van Leeu-
wenhoek ziekenhuis in Amsterdam, 
waar veel onderzoek naar kanker 
wordt gedaan, worden getrakteerd 
op deze lekkernij van banketbakkerij 
Ab Müller. Hiervoor zijn reeds spon-
sors gevonden. Misschien ook een 
idee voor uw bedrijf om een relatie 
te trakteren op gebak voor het goe-
de doel. Geprobeerd wordt om dit 
jaar 5.400 moorkoppen te verkopen. 
Kijk voor meer informatie over deze 
actie op de site van de banketbakker 
of stap binnen in de lunchroom aan 
de Stationsweg.
Foto: www.kicksfotos.nl

Convenant ondertekend
Samenwerking gemeente en 
Ondernemend Aalsmeer
Aalsmeer - Een goede combina-
tie, de gezamenlijke receptie van 
de gemeente met Ondernemend 
Aalsmeer. “Meer en ook andere ge-
zichten”, concludeerde wethouder 
Ad Verburg van Economische Zaken 
tijdens de nieuwjaarsreceptie afge-
lopen woensdag 6 januari. “Volgend 
jaar weer.” In zijn toespraak com-
plimenteerde burgemeester Jeroen 
Nobel ondernemers in Aalsmeer. 
“Een ondernemersgemeente in hart 
en nieren. Aalsmeer is economisch 
gezien een motor in de regio. Ik vind 
dat we daar in Aalsmeer veel te be-
scheiden over zijn. We hebben be-
drijven van wereldformaat in onze 
gemeente. Die economische kracht 
mogen we veel meer uitdragen.” In 
het kader van een nauwere samen-
werking tussen de gemeente en 
Ondernemend Aalsmeer is tijdens 
de receptie een convenant onder-
tekend. Hierin wordt afgesproken 
dat beide partijen zich gaan inzet-

ten voor een sterk economisch kli-
maat door onder andere een eco-
nomische agenda te gaan uitgeven 
met hierin een uitvoerings- en actie-
programma. Ook gaat de gemeente 
de OA als vaste partner betrekken 
bij beleidsontwikkelingen over on-
derwerpen die alle lokale belangen 
van de individuele ondernemersver-
enigingen overstijgen. Voorbeelden 
hiervan zijn: Schiphol, structuurvi-
sies, bestemmingsplannen, toeris-
me en recreatie, verkeer en vervoer 
en economische ontwikkelingen 
binnen Metropoolregio Amsterdam. 
De gemeente en de OA zijn voorne-
mens drie keer per jaar op bestuur-
lijk niveau bijeen te komen. De OA 
krijgt een formele adviesrol en zal 
de gemeente zowel gevraagd als 
ongevraagd advies geven. Het con-
venant is ondertekend door wet-
houder Ad Verburg en OA-voorzit-
ter John Jansen (zie foto). 
Foto: www.kickfotos.nl

Prima opkomst nieuwjaarsreceptie
2015: Goed jaar voor OVAK
Aalsmeer - Op dinsdag 5 janu-
ari van 19.00 tot 21.00 vond in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
de nieuwjaarsreceptie plaats van 
de Ouderen Vereniging Aalsmeer 
en Kudelstaart (OVAK). Bij binnen-
komst werden de leden en de ove-
rige belangstellenden ontvangen 
door het bestuur. Per persoon ont-
vingen de aanwezigen twee con-
sumptiebonnen. Tegen 19.30 uur 
was de zaal goed gevuld en waren 
aan alle tafeltjes de beste wensen 
voor 2016 uitgewisseld.
Vervolgens werd het woord gevoerd 
door voorzitter Iman Mosselman. Hij 
wenste een ieder namens het be-
stuur een gelukkig nieuwjaar met 
daarbij optimale gezondheid. Hij gaf 
aan dat ook dit jaar weer de nodi-
ge veranderingen in de zorg plaats 
zullen vinden en dat belangenbe-
hartiging steeds meer naar lokaal 
niveau verschoven zal worden. Ou-
deren ervaren het als een plus-
punt dat zij gestimuleerd worden 
om met hen in gesprek te gaan. Zij 
voelen zich gehoord en realiseren 
zich steeds meer dat hun persoon-
lijke omstandigheden een cruciale 
rol spelen. Een punt van grote zorg 
is het feit dat in Nederland jaarlijks 
200.000 ouderen mishandeld wor-
den en dat betekent dat ouderen in 
Aalsmeer daar ook attent op zullen 
moeten zijn. Wat de financiële pro-
blematiek betreft heeft zo’n 70 pro-
cent van de 65-plussers met een 
inkomen beneden modaal te ma-
ken met twee of meer bezuinigings-
maatregelen. Dit heeft weer invloed 
op de koopkracht. Met name de-
ze mensen mogen niet vergeten 
worden want zij hebben het zwaar. 
Mosselman gaf aan dat een ieder 
met een zorgvraag terecht kan bij 
het Sociaal Loket van de gemeen-
te. Ook herinnerde hij eraan dat een 
elftal dames en heren opgeleid zijn 
als Ouderen Adviseur (afgekort tot 
VOA) en hun hulp kan worden in-
geroepen op de terreinen van wel-

zijn, zorg, financiële regelingen, ver-
voer en vrijwilligershulp. Belangrijk 
daarbij is het feit dat elke cliënt te 
allen tijde zelf verantwoordelijk blijft 
voor te nemen besluiten. Een nieuw 
fenomeen is dat gediplomeerde au 
pairs uit hoofdzakelijk Polen en Bul-
garije zich aanbieden als inwonen-
de hulp om ouderen bij te staan. Er 
is zelfs al een suggestie gedaan dat 
gemeentes een uitzendbureau zou-
den moeten gaan runnen die der-
gelijke zorg aanbiedt. De voorzit-
ter is benieuwd hoe deze vorm van 
zorg zich de komende 5 à 10 jaar zal 
gaan ontwikkelen.
OVAK heeft een goed jaar achter de 
rug en alle bestuursleden en de ve-
le vrijwilligers werden bedankt voor 
hun enorme inzet. Vele leden heb-
ben genoten van de uitstapjes, de 
sport- en spelmogelijkheden en van 
de lezingen en presentaties in het 
buurthuis in de Hornmeer. Bij leu-
ke of minder leuke gebeurtenissen 
kreeg men bezoek namens de com-
missie Lief en Leed en de vele re-
acties in het maandblad de Door-
vaart geven aan dat dit bijzon-
der wordt gewaardeerd. Bestuurs-
lid Piet Pannekoek, die aanspreek-
punt is en de contacten legt voor-
dat bezoeken plaatsvinden, is al een 
paar maanden ziek en diverse zie-
kenhuis opnames heeft hij inmid-
dels achter de rug. Helaas nog zon-
der het gewenste resultaat. Hem 
werd heel veel sterkte toegewenst 
voor de komende periode. Burge-
meester Jeroen Nobel kwam nog 
snel even uit een vergadering om al-
le aanwezigen een gelukkig nieuw-
jaar te wensen. Nadat de voorzitter 
had meegedeeld dat de jaarverga-
dering staat gepland op woensdag 
9 maart om 14.00 uur in het Dorps-
huis te Kudelstaart en hij de oproep 
had gedaan om mensen enthousi-
ast te maken om lid te worden van 
OVAK besloot hij zijn toespraak met 
nogmaals iedereen alle goeds en 
een mooi 2016 toe te wensen. 

Tuinvogeltelling dit weekend
Aalsmeer - Dit weekend, zater-
dag 16 en zondag 17 januari, orga-
niseren Vogelbescherming Neder-
land en Sovon Vogelonderzoek Ne-
derland de Nationale Tuinvogeltel-
ling 2016. Net als voorgaande ja-
ren gaan tienduizenden Neder-
landers de vogels in hun tuinen in 
kaart brengen. Vorig werden in bij-
na 80 Aalsmeerse en Kudelstaartse 
tuinen meer dan 2.000 vogels geteld 
en was in de gemeente de huismus 
de overtuigende winnaar. Dat moet 
dit jaar nog beter kunnen! Iedereen 
kan meedoen en inschrijven is zo 
gebeurd via www.tuinvogeltelling.nl. 
Bij inschrijving ontvang je het vol-
gende: Handige tips voor het her-
kennen van tuinvogels per e-mail, 
leuke weetjes en het laatste tuinvo-
gelnieuws per e-mail en een herin-
nering in het telweekend. Help de 
tuinvogels, zet ze op de kaart en 
doe mee met de Nationale Tuinvo-
geltelling!
Foto: Jasper de Ruiter

Campagne bibliotheken Amstelland
‘Lezen e-books is makkelijk’
Amstelland -Alle bibliotheken zet-
ten vanaf 15 januari hun e-bookcol-
lectie met ruim 10.000 titels in de 
schijnwerpers. Het gaat om span-
nende, romantische, jeugd of infor-
matieve boeken die digitaal steeds 
eenvoudiger te lezen zijn. Naast een 
maand lang uitingen op bussen en 
billboards zal ook een gevarieerde 
groep schrijvers twitteren ter onder-
steuning van deze campagne. Om 
de beurt twitteren zij over hun favo-
riete titel om zo alle potentiële lezers 
het gemak en plezier van e-books 
te laten ervaren. Uit de collectie van 
10.000 titels zullen meerdere boe-
ken speciaal uitgelicht worden.

Vraag blijft stijgen
Iedereen die lid is van een openba-
re bibliotheek kan e-books lenen. 
Tot nu toe hebben in Nederland zo’n 

240.000 mensen een account aan-
gemaakt. Het afgelopen jaar wer-
den meer dan 1,5 mln e-books uit-
geleend. 
“Het lezen van e-books van de Bi-
bliotheek is makkelijk, betrouwbaar, 
legaal én vrij toegankelijk als men 
lid is van de Bibliotheek. Maar liefst 
tien titels tegelijkertijd kunnen er 
‘opgehaald’ worden en op de eigen 
digitale boekenplank gezet worden. 
De boeken kunnen vervolgens gele-
zen worden waar en wanneer men 
maar wil, dus ook offline. Zo een-
voudig kan het zijn”, stelt Victor van 
Honk als woordvoerder van de Bibli-
otheek Amstelland. Tijdens de cam-
pagneperiode is er bij alle Amstel-
land bibliotheken extra aandacht 
voor e-books en staan medewer-
kers klaar om vragen hierover te be-
antwoorden. 
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‘De Drakentemmer’ in het 
Amstelveens poppentheater
Amstelland - ‘De Drakentemmer’ 
is een voorstelling over jezelf dur-
ven zijn en over vriendschap. De 
twee beeldende acteurs van Theater 
Valentijn vertellen het verhaal met 
woorden, liedjes en tekeningen. Met 
bordkrijt wordt deze voorstelling 
verbeeld en soms ook weer uitge-
veegd. Op het eiland ‘Krijt’ kennen 
de mensen alleen zwart en wit. Ooit 
is alle kleur uit hun leven verdwe-
nen. Dat was het werk van de vuur-

draak, maar niemand weet meer 
waarom. Totdat een klein, dapper en 
nieuwsgierig jongetje opstaat en op 
zoek gaat naar het antwoord op de-
ze geheimzinnige vraag. Slaagt hij 
erin het geheim van de draak op te 
lossen? Te zien in het Amstelveens 
Poppentheater op zondag 17 janu-
ari. Aanvang 14.30 uur. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl

Nienke van Dok, eerste plaats meis-
jes C junioren.

Atletiek regiocross in Bussum
Veel AVA jeugd op podium
Aalsmeer - Op zaterdag 9 janua-
ri vond de tweede cross van de re-
gio cross competitie plaats. Plaats 
van handelen was het Franse Kamp 
in Bussum. Bijna alle Mila junioren 
van AVA stonden aan de start. Bij 
de jongens Junioren A/B ontstond 
er een strijd op het 4000 meter lan-
ge parcours tussen B junior Davy 
Heijsteeg en A junior Corné Timmer. 
Uiteindelijk bleek Davy in de eind-
fase van de race over meer snelheid 
te beschikken, Davy werd 3e bij de 
junioren B en Corné 2e bij de junio-
ren A. Niet ver daarachter liet Thij-
men Alderden in zijn tweede wed-
strijd zien dat hij flink bij heeft ge-
leerd en dat hij over een sterke eind-
sprint beschikt. Vlak achter Thijmen 
toonde Daan Snaterse zijn vooruit-
gang van de afgelopen maanden. 
Thijmen eindige uiteindelijk als 10e 
en Daan als 13e bij de jongens ju-
nioren B. Bij de meisjes junioren B 
maakte Inger van Dok de hoge ver-
wachtingen over het 2500 meter 
lange parcours meer dan waar, na 
een sterke start nestelde zij zich in 
de top van het veld waarbij ze conti-
nu het hoge tempo kon vasthouden, 
wat resulteerde in een 2e plaats. 
Wessel Heil zorgde bij de jongens 
C voor de volgende podiumplaats. 
Na lange tijd het veld te hebben ge-
leid moest hij in het tweede deel 
van de 3000 meter lange wedstrijd 
zijn koppositie prijs geven en vocht 
zich verder naar een 3e plek. In de-
zelfde wedstrijd liet Gregory ’t Hoen 
zien dat hij weer op de weg terug is 
en hij eindigde na een goede eind-
sprint samen met Justin Heysteeg in 
het middenveld (19e en 23e). Bij de 
meisjes junioren C stonden Nienke 
van Dok, Micky Bek en Melle Jon-
ker aan de start. Al vrij snel na de 
start kwam Nienke op het 2000 me-
ter lange parcours alleen op kop 
te lopen, in een ontspannen race 
welke haar zichtbaar geen enkele 
moeite kostte, liep ze snel ver weg 
van de rest van het veld. Uiteinde-
lijk bleek het geslagen gat met de 
rest van het veld ongeveer 40 se-
conden. In dezelfde race liep Micky 
naar een mooie 22e plaats en werd 
Melle 29e.
Bij de meisjes junioren D2 stond al-
leen Sietske de Bruin aan de start. 
Lotte Zethof had helaas afgezegd, 
maar met een wel heel goede re-
den, haar grote broer kwam na 6 
weken ziekenhuis eindelijk naar 
huis. Sietske begon heel sterk en 
nam direct de koppositie, die ze ook 
na 500 meter nog had. De race was 
echter 1500 meter lang. Toch liep 
Sietske goed door wat resulteerde 
in een hele mooie 3e plaats.

Pupillen
Na het podium geweld van de juni-
oren was het om 13.55 de beurt aan 
de 30 pupillen van AVA Aalsmeer. 
Voor de jongste pupillen was hun 
trainster Eva van Ee weer aanwezig 
voor de warming-up en de begelei-
ding bij de start. Als eerste gingen 
de jongens D (mini) pupillen van 
start. Julius van Wilgenburgh en 
Ryan Waasdorp stonden te popelen 
aan de start om hun 625 meter te 
mogen lopen. Ze hebben prima ge-
lopen, Julius werd 14e en Ryan 19e.
Bij de meisjes D (mini) pupillen 
stond Linn Smithuis aan de start. 
Na haar debuut in november was 
dit haar tweede wedstrijd. Met een 

Jongens A2 pupillen: Sven Muurling, Finn Rademaker en Daniel Winkels.

17e plaats eindigde ze in het mid-
den van het veld. De meisjes C pu-
pillen, Sophie Lucas, Lisa de Vries 
en Dorieke Jonker waren even-
als vorige keer weer bang voor het 
startpistool. Met hun vingers in hun 
oren wachten ze de knal af voor hun 
1000 meter af, dan hoor je de start 
niet, maar zie je de rest wel vertrek-
ken! In een groot startveld eindige 
Sophie als 14e, Dorieke als 39e en 
Lisa als 40e. Bij de jongens C pu-
pillen moest Nils Smithuis de hon-
neurs voor AVA waarnemen. Net als 
voor zijn zusje Linn was dit ook voor 
hem zijn tweede cross. Nils begon 
snel en vooraan, maar moest gedu-
rende zijn 1000 meter wat plaatsen 
prijsgeven. Hij eindige evenals zijn 
zusje Linn op de 17e plaats. De jon-
gens B pupillen stonden evenals in 
Uithoorn weer met zijn achten aan 
de start voor hun 1250 meter. Rink 
Rewijk en Bo Bruine de Bruin voch-
ten vooraan voor de podium posi-
ties. Rink werd uiteindelijk 2e en Bo 
4e. Bo lijkt per week beter te wor-
den en het gat met Rink wordt met 
de week kleiner. Vlak achter Bo en 
Rink, streden Justin Alewijnse, Ste-
ven Waasdorp en Maarten Hermans 
een geduchte strijd, Justin werd uit-
eindelijk 9e, Steven 13e en Maar-
ten 14e. In het middenveld van het 
80 kinderen tellende veld werd Tygo 
Witteveen 29e en deelden Tygo Ver-
hoeven en Mees Eduard samen de 
37e plaats. Met deze prestatie wer-
den de jongens B pupillen weer eer-
ste als team. Bij de meisjes B pu-
pillen stonden Carice Heemskerk en 
Djuna Gersen aan de start. In een 
startveld van meer dan 70 meisjes 
streden zij vlak achter de kopgroep 
hun strijd. Uiteindelijk werd Dju-
na 16e en Carice 24e. De meisjes 
A1 pupillen stonden met zijn drieën 
aan de start. Voor Mette Smithuis, 
net gestart met atletiek, was het de 
tweede cross. Ze eindigde uiteinde-
lijk op een mooie 15e plaats op het 
1250 meter lange parcours. Senna 
Stokman werd 52e en Nicky Ver-
laan 53e. 
Bij de jongens A1 pupillen ston-
den Colin Alewijnse en Julian Sa-
muels aan de start. Colin en Juli-
an liepen een goede race voorin 
het middenveld. Colin werd uitein-
delijk heel mooi 15e en Julian 22e. 
Naast de jongens B pupillen zijn 
ook de jongens A2 pupillen inmid-
dels het vlaggenschip van de pu-
pillen van AVA Aalsmeer. Wellicht 
nog een stukje beter, want zowel 
Finn Rademaker, Daniel Winkels en 
Sven Muurling gingen de strijd aan 
om de plaatsen 1, 2 en 3. De eer-
ste plaats bleek vandaag te hoog 
gegrepen. Finn moest zijn meer-
dere erkennen in een andere jon-
gen, maar werd met een straatleng-
te voorsprong op de nummer drie, 
tweede. Daniel en Sven eindigden 
zij aan zij op een meer dan verdien-
stelijke 7e plaats, in een startveld 
van 90 (!) jongens. Het spreekt voor 
zich dat de jongens met deze pres-
tatie ook eerste werden als team. 
De meisjes A2 pupillen moesten de 
top 5 laten lopen. Roanna Geleijn 
keek de hele race naar de ruggen 
van de nummers 1 tot en met 5 en 
werd heel verdienstelijk 6e. Gwen 
Alewijnse leverde een mooie strijd 
vlak achter de voorhoede en werd 
mooi 15e. Julie Witteveen eindigde 
heel mooi midden in het veld op een 
32e plaats.
De derde en laatste voorronde wed-
strijd van de regio cross competi-
tie is op 6 februari in Amsterdam en 
daarna voor veel kinderen de finale 
op 19 maart in Wieringerwerf.

Luuk nog aan kop na ronde 
twaalf in schaakcompetitie
Aalsmeer - De twaalfde ronde van 
de schaakcompetitie voor de jeugd 
bracht een stabilisatie in de stand. 
Luuk won wederom en staat ste-
vig bovenaan met 10,5 punten. Mul-
tatuli schreef al: “Lezers, mijn ver-
haal wordt eentonig.” Maar Luuk 
heeft daar geen probleem mee. In 
de achtervolging zijn nog steeds Si-
mon met 8,5 punten en Willem met 
7 zeven punten, die wonnen van 
Gijs (5,5 punten) en Sam (5 punten). 

Ook Jasper (op vier met 7 punten)
houdt de achtervolging nog vol door 
van Flora te winnen (2,5 punten). In 
de staart was Stijn (10e plaats met 
4,5 punten) weer aanwezig en vier-
de dit met een overwinning op Ke-
vin (plaats elf met 3 punten). Merlijn 
(plaats negen en 6 punten)won ten-
slotte van Rune (plaats dertien en 
2,5 punten). Christiaan (plaats ze-
ven met 5 punten) was uitgeloot.
Door Ben de Leur

Geruststellende gedachte!
Groep 8 De Brug geslaagd 
voor Jeugd EHBO examen
Aalsmeer - Afgelopen maanden 
hebben de leerlingen van groep 8 
van basisschool De Brug hard ge-
werkt om de kennis en de vaardig-
heden van de Eerste Hulp Bij Onge-
lukken onder de knie te krijgen. Ze 
begonnen met de werking en func-
ties te leren van de diverse onder-
delen in het menselijk lichaam: de 
bloedsomloop, het spijsverterings-
kanaal, de ademhaling, het ske-
let en de huid. Daarna volgden de 
praktijkhandelingen van de eer-
ste hulp en heel belangrijk daarbij 
is waarom je bepaalde handelingen 
zo doet. De kinderen legden klasge-
noten en familieleden in de stabiele 
zijligging, leerden wat je moet doen 
bij een verslikking en de noodver-
voersgreep van Rautek. Bij de les-
stof behoren de belangrijke vijf pun-
ten: die kenden ze bij het examen 
allemaal uit het hoofd! Ze leerden 
ook hoe je een wond behandelt, ver-

banden aanleggen en wat je moet 
doen bij brandwonden. Na wekelijk-
se lessen vanaf de zomervakantie 
en veel oefenen legden ze het the-
orie en praktijk examen af. Tijdens 
het examen moesten de toch wel 
zenuwachtige leerlingen laten zien 
en vertellen wat ze hadden geleerd. 
Gelukkig kon de examencommis-
sie hen aan het einde van de mid-
dag meedelen, in samenzijn met de 
uitgenodigde ouders, dat iedereen 
die deelgenomen had aan het prak-
tijkexamen geslaagd was voor het 
Jeugd E.H.B.O. A-examen. Juf Jo-
rie en juf Thea werden bedankt voor 
hun enthousiaste inzet om de kin-
deren dit alles te leren. Zij zorgden 
ervoor dat er in Aalsmeer nieuwe 
jeugd E.H.B.O.-ers rondlopen, die 
als het nodig is, de benodigde Eer-
ste Hulp kunnen bieden bij een on-
geval. Dit is zeker een geruststellen-
de gedachte!

De Werkschuit: Creatieve 
vorming voor kinderen
Aalsmeer - Woensdagmiddag 27 
januari vanaf 15.30 uur en donder-
dagmiddag 28 januari vanaf 16.00 
uur is er creatieve vorming voor kin-
deren van 6 tot en met 9 jaar bij 
de Werkschuit. Hou je van knutse-
len en schilderen? Dan is dit echt 
een cursus voor jou! Je kunt leren 
hoe je iets echt kunt namaken van 
klei of ander materiaal, maar voor-
al ook hoe je zelf iets nieuws kunt 
maken dat heel bijzonder is. Anders 
dan anders, iets wat je op school of 
thuis misschien niet zo gauw doet. 
Je zit in een gezellige groep met kin-
deren die allemaal graag knutselen 
en schilderen. Het is leuk om van 
elkaar te zien hoe je iets maakt en 
je krijgt weer nieuwe ideetjes. De-
ze cursus is ook leuk voor kinderen 
die al een cursus hebben gevolgd, je 
krijgt steeds weer andere opdrach-
ten.

Tekentalent gezocht
Wel eens gewerkt met een fineliner 
of met waterverf en spons? Ben je 
tussen de 6 en 12 jaar en creatief en 
wil je een vos of een uil goed leren 
tekenen? Het kon allemaal afgelo-
pen zaterdag tijdens het open huis 
van de Werkschuit. Aan de hand 
van een paar kleine aanwijzingen 
van kunstdocent Annefie van Itter-
zon, leren kinderen een uil te teke-
nen. De fineliner is een pen waar je 

goed details mee kan tekenen. De 
pentekeningen worden later op de 
cursus uitgewerkt met krijt en verf. 
Sommige ouders maakten ook te-
keningen en een vader gaf zijn 11 
jarige dochter een tekencursus als 
verjaardagscadeau. Hij kan er zeker 
van zijn dat zij de cursus af sluit met 
een map vol tekeningen. Het stimu-
leren van creativiteit van jongs af 
aan, dat is waar het de Werkschuit 
om gaat. De cursussen worden ge-
geven op woensdagmiddag en za-
terdagochtend.

Kinderpartijtjes
Bij de Werkschuit kan je ook te-
recht voor creatieve kinderpartijtjes. 
Wil je eens wat anders? Dan kan je 
jouw verjaardag ook in de Werk-
schuit vieren. Je mag zelf uitkiezen 
met welk materiaal je wilt gaan wer-
ken. Een beeldje van klei, figuur-
zagen, schilderen op doek, brood-
deeg of een spiegel met mozaïek of 
beeldhouwen en voor de jongens is 
er solderen. Deze verjaardagspartij-
tjes duren ongeveer 120 minuten en 
kosten 12 euro per persoon.
Inlichten en aanmeldingen voor 
één van de cursussen kan via inter-
net http:www.gklein.org/wsa, e-mail 
margot.tepas@printex-int.com. Of 
telefonisch: Marion Buckert, tel. 06-
11864861 of Margot Tepas, tel. 06-
12459347.

Muziek, ballet, DJ en breakdance
Nieuwe cursussen voor 
kinderen bij Cultuurpunt
Aalsmeer - Op maandag 8 februa-
ri starten de nieuwe cursussen voor 
basisschoolleerlingen, georgani-
seerd door Cultuurpunt Aalsmeer. 
In deze korte, oriënterende cursus-
sen kunnen kinderen kennismaken 
met de beginselen van muziek, bal-
let, musical, improvisatietheater, DJ 
en breakdance. Nieuw in het aan-
bod is de Improvisatie show. Ont-
dek je talent op een instrument en 
het swingende Westeinder kinder-
koor! Wil je alvast kennismaken met 
de cursussen muziek en de Improvi-
satie show?
Kom dan naar de open dag op 
woensdagmiddag 20 januari op de 

zolder van het Cultuurpunt Aalsmeer 
in de bibliotheek in de Marktstraat 
en ervaar deze nieuwe cursussen! 
De cursussen bestaan uit 9 lessen 
van 45 minuten en kosten 58 euro. 
De lessen vinden plaats op diverse 
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag in de naschoolse tijd. 
Het cursusaanbod is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Wil jij jouw talent ontdekken? Kom, 
durf en schrijf je in! Meer informatie 
over de lessen en de leslocaties is te 
vinden op de website www.cultuur-
puntaalsmeer.nl. Inschrijven kan tot 
27 januari. 

Foto: Nick van Ormondt. 

‘De Circusbaron’, spannend avontuur

Musical Suske en Wiske in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Striphelden Suske en 
Wiske beleven een spannend en 
vrolijk avontuur op vrijdag 29 janua-
ri in het Crown Theater in Aalsmeer. 
‘Suske en Wiske De Musical’ zit vol 
avontuur, humor, en fijne muziek die 
je niet meer uit je hoofd krijgt! Een 
onvergetelijk theateravontuur voor 
het hele gezin. Niet alleen voor de 
kinderen, maar voor de hele familie.
Wanneer de oersterke Jerom op 
mysterieuze wijze wordt ontvoerd 
besluiten zijn vrienden Suske, Wis-
ke, Sidonia, Lambik op onderzoek te 
gaan. Zo belanden ze in de werve-
lende wereld van het Circus, waar 
ze nauw in de gaten worden gehou-
den door de sluwe ringmeester, ge-
speeld door Ben Cramer. Zou het de 
vrienden lukken om dit avontuur tot 
een goed einde te brengen? 

Wedstrijd
Na de voorstelling komen alle ac-
teurs naar de foyer voor een uit-

gebreide Meet & Greet. Doe mee, 
maak een eigen Suske en Wiske 
stripverhaal en maak kans op fan-
tastische prijzen! Download het 
wedstrijdformulier op www.Sus-
keenWiskeDeMusical.nl. Doe deze 
vóór de voorstelling in de speciale 
brievenbus in de foyer van het thea-
ter en maak kans op een extra Sus-
ke en Wiske pakket uitgereikt op het 
podium.
Dit theateravontuur met Suske en 
Wiske is tot stand gekomen er ere 
van hun 70e verjaardag. En is een 
productie van Van Hoorne Enter-
tainment in samenwerking met 
WPG Uitgevers en Music Hall.
Vrijdag 29 januari, aanvang 19.00 
uur, Crown Theater, Van Cleeffkade 
15, Aalsmeer. Kaartprijs 23,50 eu-
ro. Reserveringen: www.crownthea-
teraalsmeer.nl of telefonisch: 0900-
1353. Exclusief reserveringskosten. 
Kijk voor meer informatie op www.
SuskeenWiskedemusical.nl 
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Sjoelavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 21 ja-
nuari houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers weer een sjoe-
lavond. Aanvang 20.00 uur in buurt-
huis Het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. De deuren gaan van-
af 19.30 uur open voor inschrij-
ving, koffie en thee. Bij de laatste 
sjoelavond vielen Thomas van Bra-
kel met 1899, Siem Kooy met 1707, 
Wim van de Merbel met 1635 en Jan 
Joore met 1591 punten in de prijzen. 
Denk niet dat dit een mannenclub 
is, er zijn zelfs meer dames, maar 
zij hadden geen geluk deze avond. 
Het nieuwe jaar is net begonnen, 
kom ook eens sjoelen, er kan nog 
meer bij.

Gerrit en Bets 
winnen soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Belangstellenden zijn welkom. 
Stap eens binnen en schuif direct 
aan. Op donderdag 7 januari is het 
kaarten gewonnen door Gerrit van 
der Geest met 5454 punten, gevolgd 
door Nico de Ron met 5069 punten 
en Kees van der Meer met 5040 
punten. Bij het jokeren was deze 
week Bets Teunen met 141 punten 
de beste. Gerard de Wit werd met 
158 punten tweede en Hennie de 
Wit met 397 punten derde. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297 - 340776

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Om 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. Op 6 januari is het 
klaverjassen gewonnen door Theo 
Roeleveld met 5151 punten, ge-
volgd door Jaap Steefkerk met 5043 
punten en Erik van de Beitel met 
4982 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Jan Ramp met 4131 
punten. 

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 21 
januari organiseert buurtvereni-
ging DES de volgende speelavond 
in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Klaverjassen en do-
mineren staan op het program-
ma en kaartliefhebbers zijn welkom 
vanaf 19.30 uur. De laatste klaver-
jasavond vorig jaar, op 10 decem-
ber, is gewonnen door Jan Verdel 
met 5598 punten, gevolgd door Ir-
ma Mandemaker met 5344 punten 
en Nel Spaargaren met 5333 pun-
ten. Bij het jokeren twee winnaars 
met elk negen schrappen. Na loting 
is mevrouw Huiskens eerste gewor-
den en mevrouw J. Koolhaas twee-
de.

Ben van Dam 
eerste bij darten

Aalsmeer - Op 5 januari is er darts 
gespeeld in ’t Middelpunt, de com-
petitie begon om 20.00 uur. De zaal 
was vanaf 19.30 uur open, zo kon 
men eerst weer lekker ingooien, 
want na een paar feestelijke weken 
vrij te zijn geweest, is dat wel weer 
nodig. Er werd dan ook heel erg se-
rieus en een ietsje fanatiek, maar 
toch sportief, begonnen. Een nieuw-
komer mocht verwelkomd worden: 
Justin Huiskens. Hij deed het gelijk 
behoorlijk goed. Vast al vaker de pij-
len ter hand gehad. Hij werd direct 
tweede. Alleen Ben van Dam gooi-
de beter en werd eerste. De derde 
plaats was voor Franklin Dolk. In de 
verliezersronde werd Kees de Lan-
ge eerste, tweede Sebastiaan Dolk, 
die duidelijk nog in zijn ritme moet 
komen, en op de derde plaats Hans 
Dolk, die veel pech had met zijn 
laatste uitgooi. En daar komt het 
bij het darten toch op aan. Dins-
dagavond 19 januari is er weer dar-
ten. De leeftijd om mee te kunnen 
doen is vanaf 16 jaar en deelname 
kost 2,50 euro per avond, Wil je ook 
eens ervaren hoe het is om te dar-
ten? Je hoef om het uit te proberen 
niet eerst eigen pijlen te kopen, er 
is een oefenset aanwezig. Kom eens 
langs op dinsdag in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. 

Jubileumseizoen voor ZABO
Zaalvoetbal speelronde 8
Aalsmeer - Het 40-jarig jubileum-
seizoen van de ZABO Aalsmeer 
zaalvoetbalcompetitie wordt zater-
dag 16 januari voortgezet met de 
achtste speelronde. Er wordt dit-
maal gespeeld in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Om 18.35 uur 
begint lijstaanvoerder Sportcafé de 
Midi’s aan de wedstrijd tegen LE-
MO. Om 19.20 uur is de aftrap bij 
Atlas Lions tegen Kids Aktief. Om 
20.05 uur start de partij tussen EZ 
Flower en IBH Aalsmeer. 20.50 Uur 

is de aanvang van Amsec Piller te-
gen Café Sportzicht en om 21.35 uur 
tenslotte is er als afsluiter FC Mad-
revo tegen Koning Nieuwendijk. Pu-
bliek heeft gratis toegang bij de ZA-
BO en is welkom in de Bloemhof 
aan de Hornweg.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
7-21, Atlas Lions 7-18, Kids Aktief 
7-15, Amsec Piller 7-9, LEMO 7-8, 
EZ Flower 6-7, Café Sportzicht 7-7, 
FC Madrevo 6-6, IBH Aalsmeer 7-6, 
Koning Nieuwendijk 7-3.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 4 – Hillegom 6 12.00 u
F.C.A. 5 – VVA/Spartaan 3 14.30 u
F.C.A. 6 – Argon 10 14.30 u
AMVJ 5 – F.C.A. 7 12.30 u
Breukelen Vet. - F.C.A. Vet. 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – Zeeburgia VR1 14.30 u
Junioren
Kennemerl A2 - F.C.A. A2 13.00 u
F.C.A. B1 – Pancratius B3 14.30 u
F.C.A. C2 – Alliance’22 C2 12.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Sp.Martinus D1 10.15 u
F.C.A. D5 – SCW D1 10.15 u
Zwanenburg D4 - F.C.A. D6 11.00 u
F.C.A. E2 – CTO’70 E2 8.45 u
Meisjes
F.C.A. MD.1 – SDZ MD.1 10.15 u

R.K.D.E.S.
Amstelveen D1 - RKDES D1 9.00 u
Arsenal E5 - RKDES E5 9.00 u
RKDES F5 – Zeeburgia F10 11.00 u
Vrouwen
RKDES VR1–Buitenveldert2 13.00 u
Meisjes
RKDES MB1 – Hertha MB1 13.00 u
RKDES MC1 – Argon MC1 11.00 u
RKDES MC2 – HFC MC2  9.30 u 

 

S.C.W.
S.C.W. 4 – Amstelveen 7 12.00 u
UNO 3 - S.C.W. 5 11.45 u
TOG Vet1 - S.C.W. Vet1 15.00 u
Martinus Vet. - S.C.W. Vet2 14.30 u
Junioren
NFC A1 - S.C.W. A1 12.00 u
S.C.W. C2 – DSOV C3 9.00 u
Pupillen
F.C.A. D5 - S.C.W. D1 10.15 u
S.C.W. D2 – Ouderkerk D5  9.00 u
S.C.W. E1 – Buiksloot E2 10.30 u
Terrasvogels F3 - S.C.W. F2  9.00 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – De Meer VR3 14.30 u
Meisjes
S.C.W. MC1 – DSOV MC1 10.15 u

Zondag 17 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 2 – Hillegom 4 11.00 u
F.C.A. 3 – Ouderkerk 3 11.30 u
Hoofddorp 6 - F.C.A. 4 11.00 u
Portugal.A’dam2 - F.C.A.5 12.00 u
Argon 2 - F.C.A. 6 11.00 u
VVC 2 - F.C.A. 7 11.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 5 – BSM 2 12.00 u
United/DAVO 3 - RKDES 6 13.00 u
Junioren
RKDES A2 – Hoofddorp A4 12.00 u
KDO C2 - R.K.D.E.S. C2  9.30 u
Badh.dorp C2 - RKDES C4 12.00 u

Daniël Giacon met coach 
Daniel Nivard.

Brons op wereldbekerwedstrijd
Super start van 2016 voor 
floretschermer Daniël
Aalsmeer - De Aalsmeerse scher-
mer Daniël Giacon van Scherm 
Centrum Amsterdam (SCA) is het 
jaar goed begonnen. Op 9 januari 
deed Daniël mee aan de Eden Cup 
in Londen. Dit is een wereldbeker-
wedstrijd voor junioren (de leeftijds-
groep tot 20 jaar) en telt als kwalifi-
catietoernooi voor het WK voor Ju-
nioren. De pouleronde verliep moei-
zaam en met twee winst en drie ver-
liespartijen stond Daniël op een 78e 
positie. Vervolgens verliep het toer-
nooi op rolletjes. Daniël versloeg de 
ene na de andere tegenstander en 
wist als enige Nederlander de Top 
16 te behalen. Daarna volgden nog 
meer winstpartijen en pas in de hal-
ve finale werd hij gestopt en stond 
hij op het podium in het veld van 
124 deelnemers. Een bronzen me-
daille op een wereldbekerwedstrijd 

voor junioren is heel bijzonder voor 
een Nederlandse schermer, zeker 
als deze nog in een lagere leeftijds-
categorie schermt.
Op 10 januari was er in dezelfde hal 
een senioren toernooi met 160 deel-
nemers. De poule verliep hier beter 
voor Daniël met vier winst en twee 
verliespartijen. Ook de eerste eli-
minatie werd met gemak gewon-
nen. Voor een plaats bij de beste 
32 schermers moest Daniël het op-
nemen tegen de bronzen medaille-
winnaar van de Olympische Spelen 
in 2012. Een hele belevenis om te-
gen deze grootheid te schermen op 
je vijftiende! De partij werd verloren, 
maar het weekend van Daniël kon al 
niet meer stuk. 
Door het uitzonderlijke resultaat 
bij de Junioren is Daniël weer een 
stukje dichterbij kwalificatie voor de 

Zondag Fortcross UWTC
De Kwakel - Zondag 17 januari or-
ganiseert UWTC de fortcross op fort 
de Kwakel. Een cyclocross wedstrijd 
voor jong en oud. Iedere liefhebber 
kan meedoen op een cyclocross-
fiets of een mountainbike. Deelna-
me is op eigen risico, valhelm ver-
plicht! Inschrijven vanaf 9.30 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor de 
jeugd 2 euro, overig 3 euro. De cross 
start om 10.30 uur voor de jeugd tot 
en met 14 jaar. De wedstrijd duurt 
ongeveer 20 minuten. Daarna is het 

om 11.15 uur de beurt aan de nieu-
welingen, dames en recreanten. De-
ze cross duurt rond de 30 minuten.
Om 12.00 uur klinkt het startsein 
voor de groep 40+. Deze wedstrijd 
duurt ongeveer 40 minuten. En om 
13.00 uur tot slot mag de groep 40- 
de onderlinge strijd aan. De wed-
strijd duurt zo’n 45 minuten. Publiek 
is uiteraard van harte welkom.

NK veldrijden in Hellendoorn
Op een loodzwaar parcours is afge-

Sjoelcompetitie 
in Dorpshuis

Kudelstaart - Na de eerste voor-
ronde voor het NK in Heemskerk 
konden de sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer op 7 januari weer direct 
aan de bak voor de eerste com-
petitiewedstrijd van 2016. Voor-
al de nummers 3 tot en met 5 in de 
competitie pakten de nodige pun-
ten, zodat het de laatste maan-
den nog spannend gaat worden 
wie er als winnaars per klasse uit-
komen. Hoofdklasse: 1. Patrick Ha-
ring, 2. Petra Houweling en 3. Wim 
Eijlers. A-Klasse: 1. Marja Sprin-
gin’tVeld, 2. Cock van der Vlugt en 
3. Karin Geleijn. B-Klasse: 1. Theo 
van Leijden, 2. Henk Brozius en 3. 
Dirk Mol. C-Klasse: 1. Herman Berk-
hout, 2. Maria Baggen en 3. Mirjam 
van den Berg. De volgende compe-
titieavond wordt gehouden op don-
derdag 21 januari vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl of bel met Mirjam 
van den Berg via 0297-347439.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer -Vrijdag 15 januari is er 
weer gewoon kaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Iedere liefheb-
ber van klaverjassen of jokeren is 
van harte welkom in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie en thee. Het koppel-
kaarten op 8 januari is gewonnen 
doorhet koppel Siem Burgers en 
Ben Johannessen met 5480 punten, 
op twee Wil ter Horst en Ans Does-
wijk met 5343 punten en op drie 
Wim Springintveld en Rijk van Eg-
dom met 5309 punten. De poedel-
prijs was voor Paul van Aalst en Frits 
Zeldethuis met 3988 punten.

Activiteiten, verrassing en muziek
Feestelijke opening nieuw 
complex van FC Aalsmeer
Aalsmeer - Er wordt nu nog flink 
geklust in en rond het terrein van 
FC Aalsmeer aan de Beethoven-
laan. Het clubhuis is zo goed als 
af en het speelterrein is gebruiks-
klaar. Volgens planning verloopt een 
en ander. Want, zaterdag 6 februari 
wordt het nieuwe sportcomplex van 
FC Aalsmeer officieel geopend. Het 
grootste deel van de dag zal in het 
teken staan van diverse voetbalac-

tiviteiten voor alle jeugdleden. Aan 
het einde van de middag vindt het 
officiële gedeelte plaats met spre-
kers en een (magische) verrassings-
act. De dag wordt afgesloten met 
een grootse feestavond met een op-
treden van de liveband Jamento en 
een loterij met grote prijzen.
Alle leden en genodigden ontvan-
gen komende week een officiële uit-
nodiging.

wereld jeugdkampioenschappen in 
april. Daarvoor zijn financiële mid-
delen nodig. Daarom is Daniël nog 
steeds op zoek naar sponsors. Al-
le beetjes helpen, dus Daniël komt 
graag in gesprek voor een tegen-
prestatie. Mail naar dgiacon@hot-
mail.com of doe mee aan de crowd-
fundingsactie op Talentboek (zoek 
op www.talentboek.nl op Daniël Gi-
acon).

lopen weekend het NK veldrijden in 
Hellendoorn verreden. Heeft u de 
samenvatting gezien bij het NOS 
sportjournaal waar Mathieu van de 
Poel de nationale titel greep? Dan 
heeft u kunnen zien dat de renners 
wel drie keer het zandgat in moes-
ten en ook drie maal weer omhoog! 
En dat gaan de benen voelen na en-
kele rondes. Bas de Bruin hield op 
zaterdag de eer van UWTC hoog. In 
een veld van 100 amateur renners 
reed hij heel sterk naar de 5e plaats. 
Lorena Wiebes startte ook erg sterk 
bij de junioren dames, maar later in 
de wedstrijd kreeg ze het moeilijk 
en zakte terug naar de 17e plaats. 
Dennis Moolhuijsen werd 68e en 
Pieter Heidema 38e. Op zondag re-
den de ACC toppers Bart de Veer en 
Tommy Oude Elferink mee bij de be-
loften. Maar beide kwamen erach-
ter dat het niveauverschil tussen de 
ACC en de landelijke top toch best 
wel groot is. Tommy werd 30e en 
Bart 33e. Maar een geweldige er-
varing om tijdens de training gelijk 
met Mathieu van de Poel en Lars 
van de Haar over het parcours te rij-
den. Zondag zullen ook deze top-
pers aan de start staan bij de fort-
cross de Kwakel.

Clubcross afgesloten
De clubcross competitie van UWTC 
is afgesloten. Van 25 oktober tot en 
met 10 januari is er iedere zondag 
een veldrit gereden. Bij de 40+ ging 
de winst naar Maarten de Jong voor 
Harry van Pierre en Cock Fangman. 
Bij de 40- ging de winst naar Lars 
Wiebes voor Michael van Meerland. 
De jongste jeugd werd gewonnen 
door Bo Versteeg en de winst bij 
de oudste jeugd ging naar Flip van 
Walraven.

Winst op SAS Uithoorn
Volleyballers Heren 1 sterk 
van start in nieuwe jaar
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van 
Oradi/Omnia Heren 1 uit tegen SAS 
heren 3 in Uithoorn, begon donder-
dag 7 januari goed voor Oradi/Om-
nia. Deze wedstijd in de 2e klasse 
werd met 3-1 gewonnen door de 
mannen uit Aalsmeer. Ondanks dat 
de set met 25-16 werd gewonnen, 
begonnen de Aalsmeerders wat 
onzeker. Het lag niet aan de posi-
ties want die waren over de gehe-
le linie van de wedstrijd gedegen. 
Maar de passing liet aanvankelijk 
veel te wensen over. Maar na een 
time out wisten de coach en de trai-
ner de mannen op scherp te zetten. 
De trainer was voor de gelegenheid 
ook meegekomen, omdat de wed-
strijd op hetzelfde tijdstip plaats 
vond als normaal de training. Deze 
scherpte was weer even verdwenen 
in de tweede set die met 21-25 werd 
verloren. In de derde set kwamen 
de passes weer preciezer aan bij de 
spelverdeler. Het publiek, bestaande 
uit een geblesseerde teamgenoot, 
zag vanaf de zijlijn zijn teamgenoten 
de derde en vierde set weer win-
nen met 25-22 en 25-17. Oradi/Om-
nia Heren 1 die met het 3 – 2 – 1 sy-
steem speelt was verder compleet. 
Dat wil zeggen met zes man. Dat is 
wel een krappe bezetting. 
Aalsmeer is groeiende en ook het 
ledental van Oradi/Omnia neemt 
langzaam in aantal toe. Dit is onder 
andere te danken aan meer zicht-
baarheid van de vereniging. Ook is 
er meer verbinding binnen de club 
en komen er steeds meer zeer en-
thousiaste vrijwilligers bij. De jeugd 
is ook erg betrokken bij de vereni-
ging en groeiende. Mooi is het ook 
om te zien dat oud leden de weg te-

rug naar de vereniging weten te vin-
den. Toch heeft Oradi op dit moment 
een tekort aan leden. Aan spelers, 
die al enige volleybal ervaring heb-
ben om in de hoogste teams mee 
te draaien(Tweede klasse). Een veel 
gehoorde reden is dat het spelen in 
competitieverband gevolgen heeft 
voor de agenda. Dat is inderdaad 
waar, maar het is ook een stimulans 
om de nodige sportbeweging niet 
voor andere zaken aan de kant te 
schuiven. Een ander aspect van juist 
het in team verband op elkaar inge-
speeld zijn geeft een waardevolle 
extra dimensie aan het sporten. Dit 
was donderdag goed te zien. De po-
sities waren al goed, maar toch la-
ten de spelers zich sturen door aler-
ter en lager bij de grond te zitten in 
de verdediging, duidelijker te com-
municeren als er ballen worden 
overgenomen. Hierdoor werd het 
spel allengs beter en aantrekkelij-
ker. De punten die in steeds strak-
kere aanvallen werden gemaakt, 
werden vervolgens ook goed ge-
vierd. Daarom konden de man-
nen uit Aalsmeer met een goed ge-
voel van voldoening het veld verla-
ten en proosten op de goede afloop. 
Ook SAS kon met geheven hoofd 
van het veld komen na zich goed te 
hebben geweerd en een mooi spel 
te hebben laten zien. Ben je zelf in 
Aalsmeer of omgeving komen wo-
nen en ben je geïnteresseerd in 
competitie-volleybal? Kom dan eens 
langs op de trainingsavond. Deze is 
zowel voor de heren als voor de da-
mes op donderdag in de Proosdij-
hal in Kudelstaart vanaf 20.30 uur. 
Of kijk op www.svomnia.nl onder de 
tab van volleybal. 

Handbalwedstrijd tegen Bevo
Beetje pech voor Dames1
Aalsmeer - Zondag 10 janua-
ri speelden de dames van FIQAS 
Aalsmeer thuis tegen Targos/Be-
vo. En misschien waren ze wat uit 
hun ritme… want ze speelden niet 
op de voor hen gebruikelijke zater-
dagavond thuis, maar op zondag-
middag. Toch leek dat in de aanloop 
naar de wedstrijd niet zo te zijn. De 
dames hadden er zin in, waren fris 
en de voorbespreking verliep als al-
tijd. En ook in het eerste deel van de 
wedstrijd was het nog niet zo zicht-
baar dat ze vandaag het beoogde 
doel - de punten in Aalsmeer hou-
den - niet zouden behalen. Balen, 
zeker achteraf. Toch was zeker de 
eerste helft goed genoeg. Hoewel 
het initiatief in de eerste helft mis-
schien wat vaker van de kant van 
Bevo kwam bleef FIQAS Aalsmeer 
de hele tijd lekker scherp en dicht 
bij.. Ze wisselden af in wie er voor 
stond en het verschil was steeds 
maar 1 punt. Tot 23 minuten in de 
eerste helft was dit het geval en 
stond het 7-7. Daarna namen onze 
dames een voorsprong die ze niet 
meer uit handen gaven tot de rust: 
ze gingen met een stand van 10-
8 de kleedkamer in. Niet heel veel 
doelpunten dus… maar dat was 
aan Aalsmeerse kant in ieder ge-
val vooral te danken aan formidabel 
keeperswerk van Jesse van de Pol-
der! Dat er in de afronding wat pro-
blemen waren is dan ook duidelijk, 

want anders liggen er wel wat meer 
in dan 10 doelpunten. Ze gooiden 
eens op de lat, dan weer over of 
naast en net wat te vaak dan ze van 
zichzelf gewend zijn.
In de tweede helft wisten de dames 
zich, in tegenstelling tot andere ke-
ren, helaas niet goed te herpakken. 
Hun antwoord op de ietwat opener 
dekking van Bevo was matig, het af-
standsschot kwam niet goed tot zijn 
recht en ook het spel achter de iet-
wat open dekking van Bevo was 
niet scherp genoeg.. op een enke-
le keer na dan. Natuurlijk werden er 
wel ballen onderschept, maar dan 
was er weer de pech in de afron-
ding. En nog altijd stond Jesse van 
de Polder het doel goed te verdedi-
gen waardoor ook Bevo moeite had 
om echt langszij te komen. Tot 6 mi-
nuten voor tijd kon FIQAS Aalsmeer 
de schade beperkt houden en was 
de stand 15-15. Maar de speel-
sters vochten in de tweede helft het 
meest tegen zichzelf, wisten uitein-
delijk zelf maar 5x te scoren en Bevo 
profiteerde. Eindstand 15-17. FIQAS 
Aalsmeer gaat de wonden likken en 
zich klaarmaken voor de uitwed-
strijd van zondag 17 januari tegen 
Borhave. Zin om met de ploeg mee 
te gaan? Dat kan, de dames vinden 
het geweldig als er fans mee gaan 
en zijn blij met de aanmoedigingen! 
Meld je wel even aan via teamma-
nager@fiqasaalsmeer.nl



BeNe League handbal
Heren nog één week vrij
Aalsmeer - De BeNe League, de 
Belgisch/Nederlandse competitie 
waar de handbalheren van FIQAS 
Aalsmeer in spelen, ligt nog één 
week stil. Dit in verband met wed-
strijden van het Nederlands Heren-
team op 13 en 17 januari. Daarna, op 
zaterdag 23 januari, wordt de BeNe 
League hervat. Er volgen dan nog 
twee speelrondes en daarin treft FI-
QAS Aalsmeer beiden wedstrijden 
een Belgische tegenstander. 
Op zaterdag 23 januari spelen ze 
thuis in de Bloemhof aan de Horn-
weg tegen Initia/Hasselt (aanvang 
20.00 uur) en op 30 januari de laat-
ste uitwedstrijd bij Callant/Tongeren 
vanaf 20.00 uur. De BeNe League 
wordt aangevoerd door OCI/Li-

ons, FIQAS sluit de rij op de laatste 
plaats met slechts één punt verschil 
op Achilles/Bocholt.
Final Four: zaterdag 6 en zondag 7 
februari. 

FIQAS 3 in regiofinale 
De heren van FIQAS Aalsmeer 3 
hebben zich geplaatst voor de re-
giofinale van het NHV bekertoer-
nooi en moeten het daar in opne-
men tegen het tweede herenteam 
van Volendam. De wedstrijd wordt 
vanavond, donderdag 14 januari, 
gespeeld in sporthal Opperdam in 
Volendam en begint om 19.30 uur. 
Volendam 2 komt uit in de Eerste Di-
visie en staat daarin momenteel ne-
gende. 

RKDES luidt nieuwe jaar 
al puzzelend jaar
Kudelstaart - Sinds mensenheu-
genis luidt de Kudelstaartse voet-
balclub het nieuwe jaar in met een 
puzzelrit en nieuwjaarsreceptie. 27 
Teams van in totaal 89 mensen leg-
den dit jaar 95 kilometer af om weer 
bij RKDES te eindigen. De puzzelrit 
bracht de Kudelstaarters dit jaar on-
dermeer naar Oude Water waar ook 
de lunch plaatsvond. Ook dit jaar 
leidde de vragen en aanwijzingen 
tot veel stof tot nadenken en twij-
fel. Menig team heeft heel wat me-
ters in zijn achteruit gereden om 
toch nog even een vraag na te kij-
ken. De laatste teams waren uitein-
delijk met het donker weer terug 
waarna de puntentelling kon plaats-
vinden. De eerste plaats werd ge-
deeld door team Dave Buskermo-
len, team Peter van den Bergen en 
team Leen Stieva. De prijzen waren 
echt Kudelstaarts, paling en bier, en 
werden eerlijk verdeeld. Na de lan-
ge dag in de auto ging een glaasje 

er wel in bij de afsluitende nieuw-
jaarsreceptie. Een grote groep RK-
DES-fans hoorden de voorzitter 
Frans Kuipers vooruit kijken naar 
een mooi jaar waarin wordt uitgeke-
ken naar een tweede kunstgrasveld, 
de voetbalschool van Michael Bus-
kermolen, een groei in (jeugd)leden 
en een dak dat niet langer zal lek-
ken. Het wordt een jaar om groos op 
te zijn voor RKDES!

Spelers van de week met de ‘groten’ van VZOD1.

Zaalkorfbalcompetitie
Valse start voor VZOD
Kudelstaart - De afgelopen peri-
ode had VZOD de smaak te pak-
ken, van de laatste vier wedstrijden 
werden er drie winnend afgesloten. 
Hiervan scoorden de Kudelstaarters 
in één wedstrijd weer meer dan 20 
goals, dus trainer/coach Frits Vis-
ser mocht weer op appeltaart trak-
teren. Een goede gewoonte, die he-
laas zaterdag tegen het op bezoek 
komende Velocitas uit Leiderdorp 
geen navolging kreeg. Zij stond in 
punten gelijk met VZOD, maar had 
een aantal wedstrijden in de laatste 
seconden nipt verloren. De teams 
kennen elkaar goed, waren elkaar 
eerder dit seizoen al tegengeko-
men op een toernooi en tevens was 
de huidige coach van Velocitas eer-
der actief bij VZOD. De teams heb-
ben dus niet veel geheimen voor el-
kaar, zeker niet na het bestuderen 
van videobeelden van elkaars eer-
dere wedstrijden. 
De Proosdijhal was zaterdag weer 
zeer goed gevuld. Ook wethouder 
van Gertjan van der Hoeven van 
Sport was aanwezig om in de rust 
van de wedstrijd aan alle jeugd-
teams een krat waterbidons uit te 
reiken in het kader van Jeugd Op 
Gezond Gewicht (JOGG) om zo het 
drinken van water te stimuleren. Een 
uitstekend initiatief van de vereni-
ging om dit te laten sponsoren voor 
haar talrijke jeugd. 
Na een aftastend begin scoorden de 
gasten als eerste, maar was het Eric 
Spaargaren die van dichtbij gelijk 
maakte: 1-1. Na de 2-2 werd er door 
VZOD een strafworp gemist, waar 
Velocitas in de aanval daarop wél 
doel trof: 2-3. Door twee afstand-
schoten van Josine Verburg en Jes-
sica Zijerveld kwam het team van 
coach Visser weer op voorsprong: 
4-3. Zo ontliepen de teams elkaar 
niet veel en stond het na twintig 
minuten 6-6. VZOD kwam echter 
weer op 8-6 door treffers van Ver-
burg en Alyssa te Riele. Toen ech-
ter een doorloopbal van Zijerveld 
om onduidelijke reden werd afge-
keurd, knalde Velocitas aan de an-
dere kant tweemaal raak en was het 

weer gelijk. In de slotfase van de 
eerste helft kwam Velocitas weer op 
voorsprong door een makkelijk toe-
gestane doorloopbal te benutten en 
was het gelukkig Dineke de Boer 
die in de laatste seconden vóór rust, 
na een subliem passje van Bart Ver-
heul de teams weer op gelijk hoog-
te bracht: 10-10. 
Na de pauze pakte Velocitas echter 
als eerste de draad weer op en leek 
een tandje bijgeschakeld te heb-
ben, terwijl er bij VZOD juist zand 
in de motor terecht was gekomen. 
Van alle kanten schoten de gasten 
raak, waar VZOD niet veel tegen-
over wist te stellen. Na twaalf mi-
nuten, bij inmiddels een stand 11-
17, bracht coach Visser de van een 
blessure terugkomende Martijn 
Vervark binnen de lijnen om trach-
ten de negatieve spiraal te door-
breken en de koppies weer over-
eind te krijgen. Weliswaar scoorde 
Verburg onmiddellijk een vrije bal, 
maar in de volgende aanval scoor-
de Velocitas gelijk twee treffers: 12-
19. De jeugd van VZOD kon trom-
melen en toeteren wat het wilde, 
maar kon ook het tij niet meer ke-
ren. De Kudelstaarters waren geen 
schim meer van het team in de eer-
ste helft. Bijna niets lukte meer en 
als je dan ook niet meer mee kan 
komen in de scoringsdrift van de te-
genstander sta je een paar minuten 
voor het eindsignaal op een teleur-
stellende 15-25 achterstand. Velo-
citas had na de rust de gashendel 
open gedraaid en de Kudelstaar-
ters het nakijken gegeven. Door nog 
wat freewheelen in de slotfase van 
het duel werd er door beide teams 
over en weer gescoord en finish-
te de wedstrijd uiteindelijk in 18-27. 
Gelukkig volgt aanstaande zaterdag 
16 januari alweer een nieuwe wed-
strijd, zodat deze vervelende smaak 
gelijk weggespoeld kan worden, 
ODO komt dan om 15.25 uur op be-
zoek in de Proosdijhal. Hier hebben 
de Kudelstaarters nog een appel-
tje mee te schillen, omdat de uitste-
kende heenwedstrijd door een dipje 
nipt werd verloren.

Voetbal jeugd
RKDES D2 herfstkampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde de D2 van RKDES een in-
haalwedstrijd tegen concurrent 
SCW uit Rijsenhout. In deze zinde-
rende derby stond veel op het spel, 
namelijk het kampioenschap. Ge-
lukkig wisten de mannen van RK-
DES het hoofd koel te houden en 
werd met een 3-1 winst op SCW 
het herfstkampioenschap veiligge-
steld. Dit kampioenschap was meer 
dan verdiend na een seizoen waar-

in neggen keer werd gewonnen en 
slechts eenmaal werd verloren en 
gelijk gespeeld. Met 64 doelpun-
ten was het scorend vermogen van 
de D2 bewezen en met slechts 15 
tegendoelpunten heeft de verdedi-
ging en de keeper laten zien hun 
mannetje te staan. Na de overwin-
ning op SCW werd door de D2 het 
herfstkampioenschap uitbundig ge-
vierd. RKDES feliciteert de D2 met 
dit prachtige resultaat!

Samenwerking Zeilschool 
en zeilverenigingen
Aalsmeer - Zaterdag 9 januari was 
er op de Zeilschool een eerste bij-
eenkomst van de zeilverenigingen 
Nieuwe Meer, Aalsmeer, Schiphol 
met de zeilschool. Besproken zijn de 
mogelijkheden van samenwerking 
op het gebied van instructeurs op-
leidingen, uitwisseling van instruc-
teurs en een gezamenlijke organi-
satie van een Q-cup evenement. Dit 
is een landelijk initiatief van het Wa-

tersportverbond en het NPJ (Neder-
lands Platvorm voor Jeugdzeilen) 
om jeugdige zeilers op een leuke 
manier kennis te laten maken met 
het wedstrijdzeilen. Plan is dat de 
zeilschool en de verenigingen hier-
voor samen drie of vier wedstrij-
den in de Optimist op de Westein-
derplassen gaan organiseren. Meer 
informatie via info@zeilschool-
aalsmeer.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Rob Broekhof gooit 152 uit!
Kudelstaart - Het jaar 2016 werd 
door dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart begon-
nen met de Open Dart Kampioen-
schap. Met 38 deelnemers was de 
opkomst prima. De organisatie was 
ook erg verheugd enkele nieuwe 
en ‘oude’ gezichten te mogen ver-
welkomen. Op het grote scherm in 
de zaal was ondertussen het darts-
spektakel van de PDC Wereldkam-
pioenschap zichtbaar. Het hoge ni-
veau in Engeland werkte stimule-
rend, en anders deden de mooie 
bekers die op de winnaars stonden 
te wachten dat wel. Eén van deze 
bekers kwam in het bezit van Rob 
Broekhof. Hij had met een prachtige 
finish van 152 de Hoogste Uitgooi 
van de avond. De grootste beker 
en de wisselbokaal kwamen ech-
ter in het bezit van Marco Corne-
lisse. Hij werd voor de tweede keer 
ooit de Open winnaar. Zijn vorige ti-
tel was alweer tien jaar geleden in 
2006. Frappant was dat het ook tien 
jaar geleden was dat Jelle Klaasen 
de finale van de Lakeside won van 
Raymond van Barneveld. Uitgere-
kend Jelle en Raymond waren zicht-
baar op het grote scherm. Zij kon-
den de prestaties van Marco ech-
ter niet volgen, want zij werden bei-
den op deze avond uitgeschakeld 
voor een finale plaats. De prijzen bij 
de Open Kudelstaart waren echter 
nog niet verdeeld, want er was ook 
een verliezerronde. Eén van de aan-
wezige ‘oude bekende’ bereikte de 
kwartfinale, namelijk John Fokker. 

Ook Lenny Vork, Wim Könst en Mar-
co van de Hoorn bereikten de laat-
ste acht. Twee toppers bereikten de 
halve finale; Martin Bax en Jeroen 
van den Helder. Jeroen was in 2004 
Open winnaar. De finale ging ech-
ter tussen William Hunitetu en John 
Kater. William was torenhoog favo-
riet, want hij was de Open winnaar 
van vorig jaar. William maakte zijn 
favorietenrol inderdaad waar, zodat 
hij niet met lege handen naar huis 
ging. Morgen, vrijdag 15 januari, is 
weer een gewone speelavond van 
de Poel’s Eye. De Poel’s Eye is geen 
besloten club en vooraf inschrijven 
is niet nodig. Iedereen is welkom, 
van man tot vrouw, van jong tot oud. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de websi-
te www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

Rob Broekhof scoort bij Poel’s Eye.

Schaakcompetitie
AAS 1 stunt bijna tegen 
koploper Lauwrierboom
Aalsmeer - AAS 1 was afgelopen 
zaterdag 9 januari dicht bij een stunt 
tegen de koploper Lauwrierboom-
Gambiet uit Amsterdam. In de ope-
ning leek Jeffrey van Vliet door In-
ternationaal Meester Blees onder 
de voet gelopen te worden, maar 
door een dameoffer kreeg hij initia-
tief en een boeiend gevecht volgde. 
De tweede Fidemeester van AAS, 
Johannes Rudolp, trof op bord 2 FM 
Babak Tondivar. Met fluwelen tech-
niek wist Johannes een betere stel-
ling te krijgen, hetgeen tot pionwinst 
leidde. In het eindspel verzette Ton-
divar zich echter heftig en duurde 
de strijd voort. Jasper van Eijk verga-
loppeerde zich in de opening tegen 
de sterke Kremer en was in twin-
tig zetten klaar. Aldert Jan Keessen 
trok in een verwoestende aanval de 
stand weer gelijk en de wedstrijd 
zag er goed uit voor de Azen. De 
meeste borden gelijk of beter. Paul 
Schrama speelde op bord 4 een 
mooie partij en overspeelde lang-
zaam maar zeker zijn sterke tegen-
stander en uiteindelijk moest zwart 
opgeven. Voorsprong voor de Azen! 
Maar, zoals al bijna het gehele sei-
zoen, begonnen de Azen hun stel-
lingen te verprutsen. Ad v/d Berg 
had de hele goed verdedigd en een 
paar pionnen geoogst. In plaats van 
te scoren gaf Ad de pionnen weer 
terug en erger, kwam in een slech-
te stelling met stukverlies en opga-
ve tot gevolg. Mark Trimp is totaal 
uit vorm, verspeelde in een ondui-
delijke stelling materiaal tegen de 
2e FM van Lauwrierboom en werd 
in de tijdnood van zijn tegenstander 
opgebracht. 

Maar het kon nog. Johannes had 
het eindspel met ijzeren hand tot 
winst weten te voeren en Henk 
Noordhoek had een prachtige aan-
val die tot stukwinst had moeten 
leiden, maar in tijdnood een da-
me koste. Daar Jeffrey alleen maar 
kon verliezen in het eindspel bij een 
winstpoging werd er tot remise be-
sloten en was de wedstrijd verloren.
AAS 1 speelt in de 2e klasse van de 
landelijke competitie.

AAS 2 wint degradatieduel
AAS 2 heeft afgelopen vrijdag 8 ja-
nuari goed zaken gedaan door Phi-
lidor 3 te verslaan in de vierde ron-
de van de Promotieklasse. Olaf had 
vooruit gespeeld en verloren, zodat 
de Azen met achterstand begonnen.
Echter voor het eerst in de sterk-
ste opstelling werd de stand al snel 
rechtgetrokken door een overwin-
ning van Redmar Damsma op bord 
1. Daarna bracht Peter Poncin op 2 
de Azen op voorsprong. Ook Willem 
Hensbergen en Simon Groot won-
nen en een bloedbad dreigde voor 
de Leidenaren. Maar in tijdnood 
raakte Sipco Schimmel zijn voor-
sprong kwijt en kwam zelfs op ach-
terstand en moest tenslotte opge-
ven. Eric Breedveld is dit seizoen ge-
heel uit vorm en verloor helaas weer.
Hij moet kennelijk even wennen 
aan de luxe van pensioen. Martin 
van Zaanen speelt steeds sterker en 
scoorde het beslissende vijfde punt 
voor AAS, dat nu weer iets meer 
lucht krijgt en afstand van de rode 
(degradatie) zone neemt.

Door Ben de Leur

Goud, zilver en brons voor 
jeugdzwemmers Oceanus 
Aalsmeer - Winterkring 2016, de 
ploeg van zwemclub Oceanus had 
er zin in. De middag begon met de 
100 meter vrije slag. Romee Veldt 
kaapte een bronzen plak weg en 
maatje Ebba Vonk, die haar tijd met 
3 seconde aanscherpte, werd vier-
de. Madelief Blesgraaf, Rachelle de 
Meij, Sam Eveleens, Olivia Schale-
kamp en Femme Bol wisten allen 
hun inschrijftijden lekker te verbete-
ren. De jongens en heren 100 meter 
rug leverden mooie plaatjes op. Zo 
zwom Jayden netjes, maar te traag, 
Jort Kemp ging als een gracieuze 
handen insteek zwemmer door de 
banen heen en Luuk Scheuer had 
het gaspedaal gevonden en wist een 
1.19,12 te laten klokken. Bij de 100 
meter schoolslag 4 toppers aan de 
start en ondanks dat Nina Bellaart 
deze slag niet had willen zwemmen 
wist ze wel haar tijd te verbeteren. 
Ook Olivia Schalekamp wist er 2 se-
conde vanaf te zwemmen. Jayden 
v/d Bijl ging zijn te trage race bij de 
rug goed maken tijdens de 50 me-
ter vlinderslag. Op karakter wist hij 
een 47,11 te zwemmen. Bij de heren 
100 meter vlinderslag zwom Luuk 
maar liefst 8 seconde van zijn tijd af, 
Sebastian v/d Born ook ruim 1 se-
conde en Ruben van Vierzen, die 
nog drie zware waterpolo wedstrij-
den in zijn benen had zitten van de 
dag ervoor, verraste vooral zichzelf 
door 1.02,60 te vlinderen. De minio-
ren meiden Esmee Scheuer en Za-
rah Tas hadden er zin in, vol pas-
sie volbrachten ze de rugslag en de 
tijden logen er niet om, prachtige 
persoonlijke records. Romee kaap-
te met 1.22,81 een gouden medail-
le weg. De dames 100 meter rug le-
verde Olivia een bronzen medaille 
op. Ook Anouk Hilgers wist een zil-
veren medaille veilig te zwemmen. 
De 100 meter wisselslag was zeer 
succesvol voor Jort Kemp en Liam 
Breebaart. Romee en Ebba legde 
bij de 50 meter vlinderslag beslag 
op een gouden en zilveren medail-
le. Nina wist bij de 100 meter vlin-
derslag een bronzen medaille vei-

lig te zwemmen, daarbij haalde ze 
maar liefst 10 seconde van haar tijd 
af. Ook Femme Bol legde beslag op 
een medaille, in de kleur zilver, en 
ze scherpte haar tijd met 5 secon-
de aan. Naomi Visser eveneens een 
pracht van een persoonlijk record 
en zilver. Sam Eveleens en Anouk 
Hilgers maakten er een spannen-
de race van, ze lagen zij aan zij en 
het kwam aan op de aantik waarbij 
Anouk net even beter uitkwam dan 
Sam. Het verschil was 5 honderd-
ste. Michael Masseurs gaf gas bij 
de 100 meter vrije slag en scherpte 
zijn tijd aan tot 1.12,70. Ruben inge-
schreven met 59,10 maakte er 56,34 
van, het was absoluut zijn middag. 
De meiden 100 meter wisselslag le-
verde mooie resultaten op voor Es-
mee, Zarah, Ebba, Nina, Danique 
Pannekoek en Naomi. Het laatste 
programmanummer van de middag 
was de 100 meter schoolslag. Jay-
den, die de begeleiding even goed 
liet schrikken omdat hij niet op tijd 
op het blok stond, spoot vol adrena-
line door het bad heen en haalde er 
2 seconde vanaf. Liam legde beslag 
op een gouden plak en Ruben en 
Sebastian maakten er een gewel-
dige strijd van, Sebastian dacht dat 
hij brons in de pocket had en beng 
daar tikte Ruben 1 honderdste snel-
ler aan, hij was er ziek van. De eind-
stand in medailles na een gezellige 
sportieve middag: 6 goud, 7 zilver en 
14 brons.

Goud en zilver voor Ebba Vonk.

Spannende wedstrijden voor 
dammers K&G voor de boeg
De Kwakel - In het nieuwe jaar 
wachten de dammers van Kunst & 
Genoegen spannende damavon-
den, zowel voor de wedstrijden in 
de onderlinge competitie als voor 
de wedstrijden voor de bond. Na de 
eerste maandagavond van dit nieu-
we jaar in ’t fort De Kwakel, voeren 
vier dammers met evenveel pun-
ten de damlijst aan. Kampioen Wim 
Keessen stond daar al, samen met 
Piet Terlouw, en daar voegden Adrie 
Voorn en Wim Konst zich bij. On-
derlinge wedstrijden van dit kwartet 
liggen nog in het verschiet. Eerst zal 
dinsdagavond kopman Wim Konst 
de kar van zijn tweede team nog 
moeten trekken, dit team voert op 
dit moment de ranglijst van de eer-
ste klasse aan. Dinsdagavond gaat 
K&G 2 op bezoek bij de nummer 
twee Purmerend, een zeer belang-
rijke wedstrijd voor de mannen van 
teamleider Leo Hoogervorst. Daar-
bij staat Wim Konst ook nog op de 

eerste plaats in het individueel klas-
sement van deze klasse. Gesteund 
door invaller Henk Springintveld 
gaan zij vol vertrouwen naar Purme-
rend. Het eerste team ontvangt eind 
januari Diemen, bij een positief re-
sultaat kunnen zij het hoofdklasser-
schap weer met een jaar verlengen. 
Er zal weer zwaar gedacht moeten 
worden in dit prille 2016, maar dat 
doen de dammers met plezier.
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