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KORT NIEUWS:

Nat pak na val
in sloot

Fiets gestolen
Aalsmeer - Gestolen op donderdagavond
29
december bij de bushalte in de Hortensialaan, nabij de Zwarteweg: Zwarte omafiets met grijs
frame. Rekje voorop voorzien
van tape in de kleuren geel,
groen, blauw en rood. Extra: afneembaar rood achterlichtje.
Twee sleutels aan flesopener.
Info: 06-41065052.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

HARTELUST B.V.

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

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

Een leuke baan
als chauffeur?
Kom werken bij
Van Zaal Transport!
Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

“We pikken alle leuke dingen uit het leven”

Dick en Lenie Langezaal
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 januari was het precies zestig jaar geleden dat Dick en Lenie Langezaal in
het huwelijksbootje stapten. Maandag bracht burgemeester Jeroen
Nobel hen een bezoekje. De vraag
of de ambtsketen om moet voor de
foto wordt bevestigend beantwoord.
De ketting wordt zelfs aandachtig
bestudeerd. Er wordt een prachtig
boeket namens de gemeente overhandigd en een kopie van de trouwakte die zestig jaar geleden getekend is in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. “We zijn getrouwd door
meneer Braber en het was net zo’n
druilerige dag als toen qua weer.”
Aldus mevrouw Langezaal, geboren als Lenie Mey op de Hornweg in
Aalsmeer. Haar man komt oorspronkelijk uit Leiden. De twee hebben elkaar ontmoet op dansles bij Bloemenlust. Dat moet in de winter geweest zijn, want badmeester Geurts
gaf daar dan les. De vonk sloeg
over op het nummer ‘How high the
Moon’ van Les Paul en Mary Ford.
Dat weet het stel nog goed. Gelukkig wist ook de familie dat, want op
het feest dat op zaterdag al gevierd
is in het Westeinder Paviljoen (‘daar
aan de Poel’, aldus Dick) werd er geproost op hetzelfde liedje. “Het was
trouwens een geweldig geslaagd
feest. We hadden er zo naartoe geleefd en het klopte allemaal. Heer-

lijke hapjes, lieve vrienden en familie, echt geweldig.” Lenie zit nog na
te genieten. Dick vertelt zichtbaar
geëmotioneerd dat hun kleinzoon
zo prachtig viool heeft gespeeld en
zijn kleindochter heeft gezongen.
Het stel kreeg drie kinderen, vijf
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. “Kijk, dat zijn die laatste
twee.” Er wordt op een foto gewezen in de moderne lichte huiskamer
die vol staat met bloemen en heel
veel kaarten. Op de blauwe bank
in de A.H. Blauwstraat wordt er ongedwongen gekletst met de burgemeester over van alles en nog wat.
Dochters Petra en Linda zijn daarbij
van de partij. Zij wonen in de buurt.
Zoon Robert is jaren geleden naar
Lelystad verhuisd.
Actueel
Meneer heeft tweeënveertig jaar
gewerkt bij Maarse en Kroon. Begonnen als krullenjongen en opgewerkt tot chef werkplaats. Het
meeste plezier had hij als vakbondsman. Mevrouw was bij de kinderen
thuis, maar toen die wat ouder waren werkte ze voor de extraatjes regelmatig op de veiling of op een
kwekerij. Lenie: “Boeketjes inrollen
en dat soort werk, zodat we lang op
vakantie konden. Met het gezin gingen we altijd kamperen. Niet alleen
in Nederland, ook Frankrijk, Italië

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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‘Dik’ geld verdienen met
inzamelen kerstbomen
Aalsmeer - Woensdag 11 januari
begon met flinke regenbuien, maar

gelukkig nam de zon het na het
middaguur over en dit kwam goed

en Oostenrijk. Eerst met de tent, later met de vouwwagen en weer later met de caravan. Helaas hebben we die een jaar of drie geleden weg moeten doen. Dat ging gewoon niet meer zo makkelijk. Maar
ik mis het wel hoor. Dick rijdt gelukkig nog steeds auto. Ik heb nooit
mijn rijbewijs gehaald en dat is geloof ik wel de misser van mijn leven, maar ach, we komen overal. We
hebben samen ook altijd mooie reizen gemaakt. Cruises bijvoorbeeld
en een heel speciale Canada-reis.
Mijn broer woont daar. Hij is trouwens met zijn vrouw voor ons overgekomen om onze trouwdag mee
te vieren. We zijn bevoorrecht.” Meneer Langezaal is geboren in 1931
en gaat nog wekelijks naar de sport
en mevrouw (1934) leest graag en is
daarnaast digitaal zeer goed onderlegd. “Ik heb Facebook, kan WhatsAppen, internetbankieren. Erg
handig. En ja, ik heb de gebakjes via
internet besteld!” Ook alle foto’s, video’s en zelfs dia’s heeft ze eigenhandig gedigitaliseerd. “We proberen scherp te blijven, zijn actueel
goed op de hoogte en pikken alle leuke dingen uit het leven.” Aldus
een tevreden echtpaar Langezaal.
Burgemeester Jeroen Nobel vertrekt en zegt met volle overtuiging:
“Tot over vijf jaar!”
Door Miranda Gommans
uit. Het was hét moment om verzamelde kerstbomen in te leveren bij
de diverse verzamelpunten in de
gemeente. Bij het inleverpunt op het
Drie Kolommenplein was het de hele middag druk. Kinderen kwamen
met een kerstboom achter zich aan
slepend aanlopen en gingen weer
vrolijk met 50 cent op zak naar huis.
Sommigen arriveerden met meerdere bomen op een karretje wat natuurlijk een hoger zakcentje opleverde. Maar de grootste ‘klus’ was
het uitladen van liefst 68 bomen, bij
elkaar gezocht in de buurt door vier
‘mannen’. De vader van één van de
jongens was overgehaald om met
de vrachtwagen de ‘buit’ naar het
plein te brengen. En hij deed nog
meer. Vaders hielp ook mee uitladen. Een voor een werden de bomen aan de jongens gegeven, die al
vrolijk babbelend (en al tellend) de
ene na de andere boom op de stapel gooiden. De opbrengst (rolletjes
met 50 eurocent) werd door de medewerker van de gemeente gegeven aan vaders. Om te verdelen hopelijk... De jongens leken de toon te
hebben gezet.
Na hen arriveerden continu kinderen met kerstbomen. Geen moment
van verveling voor de medewerkers.
Aan het einde van de middag was
het plein bedekt met een hele forse stapel kerstbomen. En dus zijn
er ook veel muntjes van 50 cent uitgedeeld. De twee van de gemeente moeten zich wel Sinterklaas gevoeld hebben... Uitdelen en getrakteerd worden op een dankbare glimlach! Top toch? Alle bomen
gaan versnipperd worden. Ook dit
jaar geen kerstbomenverbranding
in de gemeente.

GEVRAAGD

Aalsmeer - Op zaterdag 7 januari rond acht uur in de avond
werd er aangebeld bij een bewoonster aan de Helling. De
bewoonster zag een voor haar
vreemde man voor de deur
staan, die benauwd leek. De
vrouw besloot de politie te bellen. Agenten waren snel ter
plaatse. Het bleek te gaan om
een 70-jarige man uit Lelystad die de sloot naast de Helling over het hoofd had gezien
en een nat pak had opgelopen.
Hij had aangebeld voor hulp. De
GGD is gealarmeerd en medewerkers hebben de man onderzocht. Ze wilden hem ter controle meenemen naar het ziekenhuis, maar dit wilde de man absoluut niet. Hij heeft van de bewoners droge kleding gekregen
en is op weg naar huis gegaan.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze
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BEZORGERS/STERS

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)
Omg. Aalsmeer-Zuid (210 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

‘Huiskamer van Aalsmeer’

SLS positief over subsidie
voor De Oude Veiling
Aalsmeer - Het ziet er naar uit dat
Aalsmeer compensatie krijgt voor
de jarenlange overlast door Schiphol. Het college en de fracties hebben de afgelopen maanden regelmatig discussie gehad over het indienen van een subsidieverzoek bij
de Stichting Leefomgeving Schiphol. Begin december is in deze daad
bij woord gevoegd en, zoals ernaar
uitziet, met succes. Burgemeester
en wethouders hebben voor de verbouwing van De Oude Veiling tot
‘huiskamer van Aalsmeer’ een subsidieverzoek gedaan. Er is nu een
voorlopige toezegging van de stichting. In totaal is een aanvraag gedaan voor een bedrag van 762.690
euro. In een brief aan de fracties laat
wethouder Gertjan van der Hoeven
weten dat van het bestuur van SLS
in principe positief staat tegenover
het projectvoorstel voor De Oude
Veiling. Er dient nog aanvullende informatie verschaft te worden, maar
het college heeft goede hoop. “Wij
zien het bericht van SLS als een positieve tussenstap in het besluitvormingstraject omtrent De Oude Veiling. Belangrijke vervolgstappen zijn
nu besluitvorming door de raad en
de definitieve aanvraag van subsidie
bij SLS.” Een raadsbesluit nemen
is min of meer een vereiste van de
Stichting Leefomgeving Schiphol.
Directeur J. Wagemakers schrijft:
“De Stichting Leefomgeving Schip-

hol staat in principe positief tegenover het door u ingediende projectvoorstel, onder de voorwaarde dat
voor het project een breed, aangetoond, draagvlak bestaat onder de
bewoners van Aalsmeer. Het bestuur wil, mede op basis van voornoemde gevraagde gegevens en
een raadsbesluit over het project,
in februari 2017 een besluit nemen
over uw subsidie aanvraag.” Financieel moet het plaatje ook goed zijn.
De Stichting geeft aan een second
opinion van te bouwkosten te zullen
laten verrichten.

2 Keer poging
inbraak woning

gewaagd tussen vijf uur in de middag en vrijdagochtend tien uur. In
de nacht van zondag 8 op maandag 9 januari hebben dieven getracht een woning te betreden in
de Bisschop Koenraadstraat in Kudelstaart. Een poging is gedaan om
de achterdeur van het hoekhuis te
forceren. Omdat de keukendeur
moeilijk van het slot ging, zijn de
bewoners gaan kijken. Bij het kozijn
werden vernielingen aangetroffen.
Deze poging heeft plaatsgevonden
tussen twaalf uur ’s middags en negen uur maandagochtend.

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 januari is geprobeerd in te breken in een woning aan de Hornweg. De bewoners
ontdekten dat een stukje hout van
de deurpost nabij het slot afgebroken was. Het houtje lag nabij de betreffende zijdeur van het huis op de
grond. Het is de dieven niet gelukt
om binnen te komen. De poging is

Commissievergadering
De uitvoering en verbouwing van
De Oude Veiling komt aan de orde in de openbare vergadering van
de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 26 januari. Voor
de verbouwing tot ‘huiskamer van
Aalsmeer’ vragen de bestuurders
een krediet van 1.105.480 euro (mits
de subsidie van SLS doorgaat). Er
gaat dan een doorgang gecreëerd
worden tussen de bibliotheek en De
Oude Veiling en onder andere gaat
de keuken aangepast worden om te
kunnen gebruiken als bakkerij. De
kerngroep voor de toekomstige invulling van De Oude Veiling bestaat
uit Ons Tweede Thuis, AM match,
Amstelland bibliotheken, Cultuurpunt Aalsmeer, ESA en de gemeente Aalsmeer.
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Mini-concert Trumpets of
the Lord in Ontmoetingskerk

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
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.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, 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
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Rijsenhout - Op vrijdagavond 27
januari geeft het koor Trumpets of
the Lord onder leiding van Rob van
Dijk een miniconcert in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Doel van deze avond is om geld in te zamelen
voor de kerk. Het belooft een gezellige muzikale avond te worden!

Nostalgisch Amsterdam
bij het Inloopcentrum
Aalsmeer - Vrijdag 13 januari kan
in het Inloopcentrum met een kopje
koffie genoten worden van verschillende beelden die laten zien hoe
Amsterdam vroeger was. Bijvoorbeeld de bouw van Centraal Station en het openbaar vervoer. Ook
komt de eerste rijtoer van Koningin Juliana na de troonswisseling
in beeld. Kortom, een middag waar
mooie herinneringen opgehaald

worden. Vrijdag 13 januari van 14.00
tot 15.30 uur staat de koffie klaar bij
het Inloopcentrum, in gebouw Irene
aan de Kanaalstraat 12.
Heeft u zelf nog unieke en mooie
beelden van Amsterdam? De medewerkers en bezoekers zien ze
ook graag! Voor vragen of informatie kan gebeld worden naar 0622468574 en vraag naar Ellen Millenaar of Jennifer Jansen.

Discussieavond Zin-Inn:

Dilemma’s van een rechter
Aalsmeer - Donderdag 19 januari spreekt Robert Jan Koopman over
het werk van een rechter. Bij deze lezing zal het gaan over dilemma’s waar je als rechter mee te maken krijgt. Dat gaat bijvoorbeeld
over de vragen: moet ik mijn persoonlijke opvattingen voor mij houden of moet ik daar juist open over
zijn. Moet ik als rechter mij beperken tot het uitleggen en toepassen
van wetten, of moet ik een wettelijke regel niet toepassen als dat zou
leiden tot een onrechtvaardige beslissing? En dan is er nog de omgang met kritiek uit de samenleving:
“Als ik uit de pers en in mijn omgeving veel kritiek op bepaalde beslis-

singen van rechters hoor (bijvoorbeeld over te lage straffen) moet ik
dan andere beslissingen gaan nemen, of moet ik mij daar niets van
aantrekken?” Het idee van de avond
is niet dat Robert Jan Koopman antwoorden geeft, maar dat de aanwezigen samen met hem de discussie aan durven gaan over de hedendaagse rechtspraak en maatschappij. Belangstellenden zijn van
harte welkom om aan te schuiven
op 19 januari, deuren open vanaf 19.30 uur met koffie en thee, om
20.00 uur begint deze Zin-Inn in de
Bindingzaal, Zijdstraat 55. Meer informatie: dgaalsmeer.nl of zininn@
dgaalsmeer.nl
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eenkomst op maandag 16 janumet ds. Z. de Graaf uit Katwijk.
ari. met ds. Oscar Lohuis.
Organist: Johan v/d Zwaard.
Radio-uitzendingen
Levend Evangelie Gemeente
- De kerken en gemeenten verzor- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
gen voor Radio Aalsmeer wekeZondag 10u. Samenkomst, sprelijks uitzendingen. Zondag van
ker Herman Boon. Babyoppas en
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
aparte bijeenkomsten voor kin21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Karmelstroom biedt
ruimte om elkaar te ontmoeten en
de verbondenheid met de spiritualiteit van de Karmel te vieren en vorm
te geven. Vele jaren achtereen wist
men in Amstelveen en in Aalsmeer
niet anders dan dat in een parochie
van de Karmel geleefd werd. Maar,
de Karmelieten vertrokken en doen
hun werk nu op andere plaatsen.
Een vaste groep bleef achter en
probeert door middel van Karmelstroom elkaar te blijven ontmoeten
en de verbondenheid met de spiri-

Aalsmeer - Zondag 15 januari gaat
de Landelijke Week van Gebed van
start. Deze duurt tot zondag 22 januari. Ook in Aalsmeer wordt hieraan meegedaan. Vier kerken hebben samen zes avonden georganiseerd waarop gebeden kan worden voor Aalsmeer, Nederland en
de wereld. De Week van Gebed is
een initiatief van Missie Nederland
en de Raad van Kerken in Nederland en heeft deze keer als thema:
‘Jouw hand, mijn glimlach’.
De gebedsavonden in Aalsmeer vinden plaats op de volgende dagen en
locaties: Zondag 15 januari bij de

Aalsmeerse Cama Gemeente in het
Wellantcollege in de J.P. Thijsselaan 18. Maandag 16 januari bij de
Alphakerk Amstelland in Dorpshuis
Kudelstaart. Op dinsdag 17 januari
in de Christelijk Gereformeerde Kerk
aan de Lijnbaan 5. Op woensdag 18
januari nog een keer in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan (een avond speciaal voor de
jeugd). Donderdag 19 januari en
vrijdag 20 januari in de Dorpskerk
in de Kanaalstraat 12. Alle avonden
beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.00 uur. Iedereen is van
harte welkom!

Lunch/creatief
in Oost-Inn

tieve avond gehouden. Deze keer is
het thema: Koud hè! Alle belangstellenden zijn welkom in de Oost-Inn in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Woensdag 18 januari
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. Gezellig onder het genot van koffie en thee. Aansluitend is
er van 12.00 tot 13.00 uur de maandelijkse lunch. Samen genieten van
een heerlijke broodmaaltijd. En van
19.30 tot 21.30 uur wordt een crea-

Oecumenische
dienst zondag

15 januari

tualiteit van de Karmel te vieren en
vorm te geven. Op vrijdag 20 januari komt de groep bijeen in het Parochiehuis in de Gerberastraat van
17.30 tot 20.30 uur. Het programma
begint met een inloop met koffie en
thee, daarna is er een viering met
een onderbreking voor soep met
een broodjes. Om half acht gaat het
programma verder rond het thema
‘Samen in Eén’. Er is ruimte voor een
gesprek en ontmoeting, De kosten
zijn rond de 7 euro per persoon.
Andere drankjes dan koffie en thee
zijn voor eigen rekening. Informatie en aanmelden bij raakpuntaa@
gmail.com of via 06-30375871, José
van Sante, Loek Seeboldt en Wim
Ernst.

Zondag start Week van Gebed

COLOFON
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Karmelstroom
in Parochiehuis

Na afloop gaat de bar open en kunnen de bezoekers gezellig napraten
en -borrelen. De aanvang is 20.00
uur, de zaal gaat open om 19.30 uur.
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar
in de Ontmoetingskerk of per email
aan kerk@pknrijsenhout.nl, o.v.v.
naam en aantal kaarten.

Cheque OSA voor afbouw
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Op 6 januari is een subsidiecheque uitgereikt aan Willy Holling, secretaris van Stichting Foundation Mission House voor een project
in Nigeria.Er is in 2016 door allerlei
activiteiten, waaronder de verkoop
van zelfgemaakte kerstkaarten, een
bedrag bijeengebracht van 13.756,71
euro. Daarom is voor dit project een
cheque met het maximale bedrag
van 2.500 euro overhandigd door

Betty Kooij, secretaris van OSA. Het
project betreft de afbouw van een
ziekenhuis in Ado Ekiti. Het geld is
onder andere bestemd voor de afwerking van de elektrische installatie. Meer informatie over het project
is te vinden op: www.freewebs.com/
gambiamission. Voor inlichtingen
over de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer kan gekeken
worden op www.osa-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zondag 15 januari wordt in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg een oecumenische
dienst gehouden in het kader van
de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema
voor deze dienst is: De hand reiken.
De liturgiegroep van de Raad van
Kerken Aalsmeer heeft deze dienst,
samen met dominee Mirjam Vermeij, voorbereid. Muzikale medewerking zal worden verleend door organist Nico van Geijlswijk en het Karmelkoor onder leiding van René Domen. De Raad van Kerken Aalsmeer
nodigt belangstellenden van harte uit om deze dienst bij te wonen.
Aanvang is 09.30 uur.

Youth Alpha in
de Graankorrel
Kudelstaart - He, jij daar! Vraag jij
je af wat geloven eigenlijk inhoudt?
Ben je nieuwsgierig naar het bestaan van God? Vind je het leuk
om nieuwe mensen te leren kennen, een leuke avond te hebben
én heerlijk te eten? Oh, en belangrijk: ben jij tussen de 13 en 17 jaar?
Kom dan zeker naar de Youth Alpha. Vanaf vrijdagavond 20 januari ben je elke vrijdagavond welkom in de Graankorrel (Schweitzerstraat 36, Kudelstaart) om een lekker hapje te eten, gezellig te kletsen
en antwoord te zoeken op jouw vragen. Vraag je vrienden mee of durf
het alleen aan! Je bent welkom vanaf 19.00 uur.

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

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

Zin-Inn: Blinde vlekken
volwassenen in gesprek gaan. Er
wordt gestreefd naar een samenzijn dat meer diepgang biedt, dat
uitdaagt, verbaast en aan het denken zet. De Zin-Inn Zondag duurt
tot 15.00 uur. Adres: Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55. Aanmelden kan
via: zininn@dgaalsmeer.nl.

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Zondag in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Iedereen heeft ze: blinde vlekken. Soms kan je niet geloven dat je buurvrouw niet doorheeft dat ze altijd hetzelfde doet, of
dat je vriend niet inziet dat hij dezelfde fout blijft begaan. Maar je eigen blinde vlek zien is moeilijk. ZinInn Zondag is een open programma voor mensen in de middengroep van 25 tot 55 jaar. Voor gezinnen, jongeren, alleenstaanden, stellen, gelovig of juist niet, iedereen is
welkom. De Zin-Inn Zondag is een
manier om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en samen
te eten. Dit seizoen wordt het thema ‘Kijk’ gevolgd. Parallel is er een
kinderprogramma. Belangstellenden kunnen dus langskomen met
het hele gezin. Op zondag 15 januari komt het onderwerp ‘Blinde
Vlekken’ aan de orde. De aanwezigen gaan met een aantal uitdagende spellen erachter komen wat anderen van hen weten dat zij zelf niet
weten, en hopelijk veel van elkaar
leren. Om 12.15 uur wordt gestart
met een lunch, hier is ruimte om op
een luchtige manier met elkaar samen te zijn. Na de lunch gaan de
kinderen die met sommige mee zijn
gekomen onder begeleiding een eigen programma draaien, terwijl de

Verschijnt donderdag
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Waar is Bloem?
Aalsmeer - Poes Bloem wordt sinds
zondag 9 januari vermist. Bloem is
een witte aanhankelijke poes van
twee jaar. Bloem is doof en miauwt
daardoor heel luidt. Bloem woont
aan de Stommeerweg, ter hoogte
van restaurant Welkom Thuis. Wie
haar heeft gezien of meer informatie
heeft, wordt verzocht contact op te
nemen met haar bazin, Esther Timmer via 06-55832723.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Diverse films in Studio’s Aalsmeer

AGENDA

‘Kappen’ en ‘A Star Wars
Story’ in de bioscoop
Aalsmeer - De tienerfilm ‘Kappen’
is vanaf vrijdag 13 januari te zien in
Bioscoop Aalsmeer. Wat als je beste vrienden steeds vaker met foute vrienden omgaan? Sander kent
Chris en Maarten al zijn hele leven,
maar wanneer ze naar een andere
scholen gaan, komt de ruige Emiel
bij de groep. Sander probeert hem
aardig te vinden, maar dat is erg lastig omdat Emiel nogal gewelddadig
is. Als een middag met zijn vrienden
uit de hand loopt en er een slachtoffer valt, proberen ze Sander daar
de schuld van te geven. Kan hij de
groepsdruk weerstaan of zal hij net
als vroeger nooit zijn vrienden verlinken? Te zien vrijdag 13 en zondag
15 januari om 16.45 uur en dinsdag 17 januari om 16.15 uur. De
film duurt 99 minuten. En Bioscoop
Aalsmeer presenteert vanaf vrijdag
‘Rogue One: A Star Wars Story’. De
film in 3D avonturenfilm is de eerste stand alone-film in het Star Wars
universum. ‘Rogue One’ gaat over

een groep rebellen met de missie
om de plannen voor de Death Star,
het ultieme vernietigingswapen, te
stelen van het oppermachtige Keizerrijk. Dit belangrijke moment op
de Star Wars-tijdlijn is allesbepalend. Lukt het de rebellen het sterrenstelsel te redden? De film duurt
133 minuten en wordt vertoond op
vrijdag 13 en maandag 16 januari
om 21.30 uur en dinsdag 17 januari om 18.45 uur. Ook in Bioscoop
Aalsmeer dit weekend en komende week: ‘Sing’, ‘Mees Kees langs
de lijn’, ‘Fantastic Beasts’, ‘Vaiana’ en
‘Soof 2’ en in de kleine zaal: ‘Sepp,
de wolvenvriend’, ‘Huisdiergeheimen’, ‘Finding Dory’, ‘Café Society’ en ‘Florence Foster Jenkins’. Kijk
voor meer informatie en filmtijden
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten voor voorstellingen reserveren
kan via 0297-753700 of bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en zijn te koop in
de biosruimte in Studio’s Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade.

De band Kurt Rosa: winnaars van 2016

Inschrijven kan tot 17 februari

Voorrondes bandcompetitie
‘Popprijs 2017’ in N201
Aalsmeer - De grootste bandcompetitie van Amstelland en Meerlanden komt er weer aan! Elk jaar wordt
er vanuit Poppodium P60 in Amstelveen in samenwerking met N201 in
Aalsmeer de Popprijs Amstelland
georganiseerd. Deze bandcompetitie geeft talentvolle bands uit omgeving Amstelland en de Meerlanden
de kans om hun talent te laten zien

en grote prijzen te winnen! Voorafgaand aan de grote finale vinden er
verschillende voorrondes plaats in
de N201 aan de Zwarteweg. De finale zal plaatsvinden in Mei in Poppodium P60 in Amstelveen.
Wil je met jouw band meedoen en
kans maken op fantastische prijzen? Schrijf je dan vóór 17 februari in!

Zondag undercover in The Shack

Zevenkoppige band brengt
eerbetoon George Michael
Zaterdag cabaretvoorstelling

‘Voor Alles’ door Jan van
Maanen in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 14 januari presenteert caberatier Jan van
Maanen de voorstelling ‘Voor Alles’
in cultureel café Bacchus. Jan van
Maanen, winnaar van de Wim Sonneveldprijs, door kenners en pers
uitgeroepen tot ‘uitvinder van het
retro-cabaret’ en ‘erfgenaam van
De Grote Drie’, schaamt zich in zijn
nieuwe programma ‘Voor Alles’ niet
voor zijn imago. Jan van Maanen
zingt gul, speelt rijk en ruig en zal u
laten lachen om niets (of: alles). Hij
trekt zich daarbij weinig aan van de
zogenaamde tijdgeest, doet alles in
zijn eigen tempo want, zo zegt hij:
“Ik ben de tijd, u, wij zijn en maken
de tijd.” Zijn compassie lijkt grenzeloos, hij omarmt iedereen en gunt
iedereen alles. Bij Jan mag je roken,

vuurwerk afsteken, daarover zeuren, jezelf zwart schminken, daarover zeuren, mensen beledigen, gekwetst zijn, ballonnen oplaten en
geloven dat de overheid het beste
met je voor heeft. Alles mag, op eigen risico. Jan van Maanen is naast
– in zijn eigen woorden - romantisch-decadent cabaretier onder
andere ook dirigent, componist en
schilder, en wordt door velen inmiddels liefdevol beschouwd als Cabaretier des Vaderland. Zijn voorstelling op zaterdag 14 januari in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur. De entree bedraagt 12 euro. Kaarten zijn
te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch na 18.00
uur via: 0297-342657.

Oude Meer - The Shack heeft ze
ook in het nieuwe jaar weer staan,
die ongeëvenaarde undercoversessies. Het concept van de undercoversessies is inmiddels welbekend:
artiesten uit veelal bekende Nederlandse bands, brengen in een speciaal samengestelde muziekformatie een spectaculaire ode aan ‘de
muzikale groten der aarde’. Kwaliteitscovers dus! De eerste van 2017
is er een van George Michael. Deze
stond al een paar maanden in The
Shack agenda. Helaas is George
Michael afgelopen kerst op jonge
leeftijd overleden. Dit eerbetoon op
zondag 15 januari in The Shack zal
daarom voor de vele fans een bijzonder middag gaan worden. In de
jaren tachtig was George Michael
een groot idool voor vele tienermeisjes, daarna is er veel geschreven over zijn seksuele geaardheid, is
hij gearresteerd voor een ‘oneerbare’ daad in een openbaar toilet, maar
ondanks alles mag George Michael
zich één van de meest succesvolste
zangers uit de jaren tachtig en negentig noemen. Hij won twee Grammy’s, verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd en stond negen keer op de eerste plaats in de
Nederlandse Top 40. Een aantal
daarvan als onderdeel van het duo
Wham. Niemand minder dan Robin
Verkaik kruipt in de huid van George Michael. De zevenkoppige band
bestaat verder uit: Nyjolene Grey,
Lienke Iburg, Reindert Kragt, Otto
de Jong, Sophie Anglionin en Tobias Kerkhoven. Alle bekende hits zullen voorbij komen van zowel George
Michael als van Wham! En, lekker
meeblèren is natuurlijk toegestaan!

Zondag is The Shack open vanaf
15.00 uur. George Michael undercover begint om 16.00 uur en de entree is 8 euro.

The Juke Joints en 70’s Rock
Zondag 22 januari: The Juke Joints!
Masters of Rock Rollin’ Blues. The
Juke Joints zijn ongetwijfeld een
van de meest succesvolle bluesbands in Nederland. Met hun zeer
eigen mix van swing, rock ‘n roll,
bluesrock, zydeco staan deze mannen garant voor een high energy show. Een zondagmiddag om
je adrenalinegehalte op een ongekend hoog peil te brengen. Zondag
29 januari: Tribute to 70’s Rock. Gitarist/zanger Mick Hup brengt met
zijn muzikale maten, waaronder Sebas van Olst (bassist van Typhoon)
een ode aan die onvergetelijke jaren zeventig rock. Topmuzikanten in
een kneitergoeie 70’s rockband, ga
er maar vanuit dat dit een spectaculaire middag gaat worden. Voor het
complete programma en openingsdagen: www.the-shack.info Adres:
Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Muziek/Cabaret
Zaterdag 14 januari:
* Cabaret ‘Voor Alles’ door Jan van
Maanen in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 15 januari:
* Tribute to George Michael/Wham
in The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 16u.
* Finale van de ‘Stem van de Bok’
in feesterij De Bok, Dreef vanaf 20u.
Zaterdag 21 januari:
* Optreden band B-Loose in café
Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 22 januari:
* Hein Meijer Bluesband in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 16u.
27 en 28 januari:
* Akoestische Avonden in Bacchus,
Gerberastraat. Vrijdag/zaterdag 21u.
Films
13 en 15 januari:
* Tienerfilm ‘Kappen’ in Bioscoop
Aalsmeer. Vrijdag en zondag 16.45u.
Dinsdag 17 januari 16.15u.
13 en 16 januari:
* Avonturenfilm ‘Rogue One; A Star
Wars Story’ in Bioscoop Aalsmeer.
Vrijdag en maandag 21.30u. Dinsdag 17 januari 18.45u.
Vrijdag 20 januari:
* Nostalgische filmmiddag bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat van 13.30 tot 18u.
Zaterdag 21 januari:
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Exposities
Zaterdag 14 januari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie Marianne Houtkamp in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Vrijdag 20 januari:
* Opening expositie met posters van
The Madness in gemeentehuis, 16u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van
Yvette van Moch in praktijk fysiotherapie Kudelstaart.
Tot en met 13 april:
* Expositie Michael Glanz in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingstijden.
Diversen
Donderdag 12 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Laatste en 50ste Borrel Aalsmeer
in resto op terrein Royal FloraHol-

Elektrische gitaar

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 12 januari:
* Nieuwjaar viering wijkoverleggen
en afscheid welzijnswerker Frans
Huijbregts in Parochiehuis, Gerberastraat van 20 tot 22u.
* Lezing Rene de Reuver over toekomst plannen PKN in Open Hof
kerk, Sportlaan 86 vanaf 19.30u.
Vrijdag 13 januari:
* Jaarvergadering IJsclub Aalsmeer
Oost in The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 20u.
Zaterdag 14 januari:
* Afscheidsreceptie dokter Nijland
en kennismaking dokter Weve in
The Beach, Oosteinderweg, 14-17u.
* Nieuwjaarsbijeenkomst PACT in
De Zotte Wilg, Uiterweg, 17 tot 19u.

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Lessenaar ‘Boston’
met hoes

model ‘Telecaster’

€ 19,95

€ 165,-

KOOPJE:

Kazoo

diverse kleuren

€ 1,70
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land, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Werelddansen bij Nivon in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over flora
in Spaanse Pyreneeën in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
12 en 13 januari:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 13 januari:
* Beelden van oud-Amsterdam in
Inloopcentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat van 14 tot 15.30u.
* Klaverjassen BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Pubquiz in café de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Zaterdag 14 januari:
* Open huis De Werkschuit in Baccarastraat van 13 tot 16u.
* Zabo Zaalvoetbalcompetitie in
Proosdijhal Kudelstaart vanaf 19u.
* Blind Koppel Toernooi bij Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Biertapwedstrijd in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 17 januari:
* Koffieochtend in het Lichtbaken,
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
Woensdag 18 januari:
* Inloop Oost-Inn in de Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30 tot
11.30u. Lunch van 12 tot 13u. en
creatieve avond 19.30 tot 21.30u.
* Spelletjes voor ouderen (55+)
in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 19 januari:
* Discussieavond Zin-Inn ‘Dilemma’s van een rechter’ in Bindingzaal, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* Speelavond DES in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 20 januari:
* Open Hof Keuken in ’t Baken,
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u. Op
menu stamppotten.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

• Nieuwe Meerbode

TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

Gezellig optreden van Hein
Meijer Bluesband in Joppe

Posters van The Madness
in het gemeentehuis
Aalsmeer - In de Burgerzaal van
het gemeentehuis wordt op de blauwe borden die bedoeld zijn voor exposities met een maatschappelijke
karakter, de komende maanden de
geschiedenis in beeld gebracht van
The Madness. Het in Kudelstaart
begonnen poppodium trok in de jaren zestig heel veel belangstelling.
Men kwam van heinde en verre in
Aalsmeer spelen en luisteren.
Van ieder optreden heeft Henny van
Zanten kleurrijke posters gemaakt
en deze unica worden nu getoond.
Naast het beeld - dat je helemaal terug brengt in de tijd - is er het ge-

Zondag finale
‘Stem v/d Bok’
Aalsmeer - Jan Evert, Tamara,
Kirsten en John Lewis gaan aanstaande zondag 15 januari strijden
om de hoogste eer tijdens de finale van de ‘Stem van de Bok’. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om zondagavond vanaf 20.00
uur een kijkje te komen nemen en

schreven woord in de vorm van een
boek. Tijdens de opening is muziek
te beluisteren uit de jaren zestig van
The Golden Earring, Cuby and the
Blizzards en Rob Hoeke, zoals ooit
in Kudelstaart ten gehore werd gebracht. Volgende week vrijdag 20
januari om 16.00 uur is er rond de
borden met de posters een gezellig samenzijn. Willem van Doorn,
initiatiefnemer van deze expositie,
hoopt op een grote opkomst. Want
het blijft leuk om ook uw verhaal te
horen! Einde van de bijeenkomst is
rond 17.30 uur.
Janna van Zon
te luisteren naar vier miniconcerten die de kandidaten gaan geven.
Er moeten vijf nummers worden
vertolkt waarvan twee opgedragen
door de jury. De vier mogen zelf bepalen welk uptempo nummer ze ten
gehore gaan brengen.
Op het repertoire moet ook een ballad en een Nederlandstalig liedje staan. De toegang is gratis en
feesterij De Bok is te vinden aan de
Dreef 5, achter het zwembad richting de provinciale weg.

Eind januari: Akoestische Avonden

Twee avonden verrassende
optredens in Bacchus
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus
trakteerde afgelopen weekend op
liefst twee avonden livemuziek. Vrijdag 6 januari was het podium voor
het drietal van TBF en kon genoten worden van bekende covers.
Robert Taekema op zang en basgitaar, Johannes Blanksma op drums
en Herman Frank op gitaar zijn perfect op elkaar ingespeeld en kregen
na ieder nummer de handen op elkaar van de ongeveer 30 tot 35 bezoekers. Geen uitverkocht huis dus,
maar het is vast het slechte weer
met gladheid, ijzige kou en zelfs
sneeuw dat menigeen heeft doen
besluiten thuis te blijven. Taek Blank
en Frank was een bezoek zeker wel
waard geweest. Een waanzinnige
gitarist, een strakke bassist en een
topdrummer. Zaterdag muziek van

een heel ander kaliber. Jazz van het
Rembrandt Frerichs Trio. Ook geweldige muzikanten, allen met het
conservatorium als basis, bestaande
uit pianist Rembrandt Frerichs, bassist Jos Machtel en drummer Matthias de Waele. En er was een verrassend gastoptreden van saxofonist Jasper Staps.
Het knusse café in de Gerberastraat
presenteert aanstaande zaterdag 14
januari vanaf 21.00 uur cabaret (Jan
van Maanen met ‘Voor Alles), op zaterdag 21 januari filmavond en alvast noteren: Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari zijn weer de Akoestische Avonden. Reken op een diversiteit aan speciaal samengestelde bands met vooral veel Aalsmeerse muzikanten! Er wordt al druk geoefend…

Aalsmeer - In Joppe verzorgde
de Hein Meijer Bluesband afgelopen zaterdag 7 januari een optreden. Het café in de Weteringstraat
was heel goed gevuld met trouwe
fans, familieleden en liefhebbers
van blues. Gitarist en zanger Hein
Meijer uit Aalsmeer (geboren Kudelstaart) is geliefd bij een breed
publiek. Happy blues wordt zijn muziek wel genoemd en inderdaad wist
‘Little Boogie Boy’, samen met zijn
bassist Jan de Boer en drummer Egbert Fonderie, een gezellig en sfeervol optreden te brengen. Er klonk
regelmatig applaus en er is zelfs gedanst. Weer een geslaagd optre-

den! Voor wie Hein gemist heeft of
geen genoeg kan krijgen van happy
blues: Op zondagmiddag 22 januari laat hij vanaf ongeveer 16.00 uur
van zich horen in het Dorpshuis van
Kudelstaart.
Volgende week: B-Loose
Café Joppe trakteert om de twee
weken op livemuziek. Op zaterdag
21 januari is het de beurt aan de
band B-Loose. Deze vijfmansformatie brengt allerlei bekende covers uit
de jaren tachtig tot nu. Meezingen
mag! Ook dit optreden begint rond
de klok van 21.30 uur en is gratis te
bezoeken.
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Gouden speld, oorkonde en cadeaubon

Kerstbomen en kranten tellen

Aalsmeer - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van mannenkoor Con Amore afgelopen zaterdag 7 januari is
Gerrit Jansen in het zonnetje gezet. De voorzitter haalde tijdens zijn
nieuwjaarsspeech de jubilaris naar
voren. Veertig jaar is hij lid van Con
Amore. Circa 1.600 repetitieavonden heeft hij bijgewoond en daarbij
nog zo’n 500 optredens. Voor Gerrit komen daar ook nog vele uren
bestuurswerk en ziekenbezoek per
week bij. Gerrit is een trouw lid en
nu, ondanks zijn handicap en met
hulp van koorleden, zingt hij weer
zijn partijtje mee bij de bassen. De
jubilaris kwam als jongeman in 1977
bij het koor. Con Amore had toen
zo’n 80 leden. Gerrit heeft de groei
meegemaakt tot ruim 110 mannen.
Vele hoogte en ook wel wat mindere
punten meegemaakt. Er zou er een
boek over geschreven kunnen worden, maar de heren en Gerrit houden het maar bij zingen. Zingen in
een heel klein kerkje, maar ook in

Aalsmeer - De lokale omroep Radio Aalsmeer blijft vernieuwen. Zo
start komende zaterdag een nieuw
programma met deephouse, techhouse en techno muziek. Wethouder Ad Verburg wordt geïnterviewd
door ‘Halte Zwarteweg’ en het kinderprogramma ‘Lets Go’ gaat kerstbomen tellen. Tenslotte zijn komende maandag krantenverdeelster Anneke van Leeuwen in ‘Door de Mangel’ en Wilco Vreeken in ‘De Top 10
van’ te gast in de studio van de omroep.

Radio Aalsmeer blijft
vernieuwen

Gerrit Jansen 40 jaar lid
van Con Amore

grote kathedralen. Van alles heeft hij
meegemaakt als koor- en bestuurslid van Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore. Uit handen van de voorzitter
kreeg Gerrit de gouden Con Amore
speld, een oorkonde, een cadeaubon en een bloemetje voor zijn Lidia
die in alles ook een trouw supporter
van Con Amore is.

Oude Raadhuis vol met
toegepaste kunst

Volle kerk voor Aalsmeers Harmonie

Geslaagd Nieuwjaarsconcert
Aalsmeer - Zaterdag 8 januari luidde Aalsmeers Harmonie het
nieuwe jaar traditiegetrouw in met
een Nieuwjaarsconcert. Ook dit
jaar vond het concert plaats in de
Doopsgezinde Kerk, die behoorlijk goed gevuld was. Aan Caroline Baarse-Mersie de eer om het
concert aan elkaar te praten en de
stukken aan te kondigen. Aalsmeers
Harmonie, onder leiding van dirigent
Maron Teerds, opende het concert
met ‘Verdi Salute’, een stuk waarin
diverse bekende melodieën uit opera’s van Verdi waren te horen. Hierna werd ‘O Mio Babbino Caro’ ingezet, van Puccini. Vervolgens was het
de beurt aan harpiste Elise van der
Leeuw om haar solowerk ten gehore te brengen. Het harp-spel klonk
prachtig in de kerk. En het applaus
voor haar was dan ook groot.
De harmonie vervolgde het programma met ‘Trois Dances’, een
moeilijk stuk bestaande uit drie delen, waar het orkest de afgelopen
zes weken hard op gestuurd had.

Expositie tot en met 22 januari

Hierna volgde van Mozart ‘Concerto in C’ voor fluit en harp, begeleid
door een deel van het orkest. Een
prachtig, langzaam stuk, gespeeld
door Moniek Eigenhuis op fluit en
Elise op harp. Natuurlijk mocht er
geen werk van Strauss ontbreken
tijdens het Nieuwjaarsconcert, daarom werd de ‘Pizzicato Polka’ gespeeld. Gevolgd door ‘Dance Macabre’ en ‘Elizabethan Serenade’. Het
concert werd toepasselijk afgesloten met een wals: de ‘Schneewalzer’.
Het publiek genoot zichtbaar van de
mooie muziek en het applaus voor
het orkest en de solisten was groot.
Uiteraard mag de ‘Radetzky’ mars
niet ontbreken bij dit concert en deze werd dan ook tot slot gespeeld.
Na het concert was er nog gelegenheid om met elkaar na te praten, onder het genot van een hapje en een
drankje. Aalsmeers Harmonie gaat
in voorbereiding op het volgende
concert: het Jubilarissenconcert op
zaterdag 8 april, om 15.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk.

Aalsmeer - Ook in 2017 organiseert
het KCA de nodige tentoonstellingen in het Oude Raadhuis. Met de
expositie die het KCA nu heeft weten te realiseren tonen zes designkunstenaars hun ontwerpen in het
Oude Raadhuis. Vakmanschap, ontwerp, design, smaak en mooie materialen hebben een expositie opgeleverd met bijzonder vormgegeven hoeden, sieraden, doeken, kleding en keramiek. Het zijn eigentijdse ontwerpen waarin functionaliteit,
techniek en materiaal als vanzelf in
elkaar vloeien.
Het zijn zes vrouwen die door de
beeldende kunstcommissie van het
KCA zijn geselecteerd om hun ontwerpen te showen. Hoed-designer
Mirjam Nuver gebruikt traditionele
materialen als haarvilt, sisal, panama en bandstro. De manier waarop
deze materialen worden verwerkt is
nieuw en innovatief. Ze maakt vrijwel geen gebruik gemaakt van
voorgevormde houten mallen. Vormen ontstaan door uit de hand te
vormen, materiaal in te knippen, naden te naaien, te vouwen, te kreuken of te rekken. De belangrijkste uitdaging voor Mirjam Nuver is
de grens tussen originaliteit, draagbaarheid en de goede pasvorm.
De carrière van virtuoos porseleinbewerker Inge Becka heeft sinds
haar werkperiode in China een grote vlucht genomen. Inge verfraait,
verandert en vervreemdt de basisfunctie van een object zoals ieder
het kent. Barok en strak, toegepast
en vrij; de tegenstellingen en combinaties zijn ongewis en oneindig in
het werk van Inge.
Sieradenmaakster Mecky van den
Brink is van veel markten thuis.
Ze ontwerpt kleurrijke halssieraden, armbanden, ringen en broches
met materialen als leer, kralen, kristal en textiel. Vanwege materiaalen kleurgebruik wordt haar werk
vaak geassocieerd met kitsch. Door

het gebruik van goedkope materialen en het hanteren van eenvoudige
vormprincipes neemt Van den Brink
stelling tegen de rationalisering van
andere (Nederlandse) sieraadontwerpers. Brei- en ontwerpspecialiste Simone van Eerdenburg vestigde
zich in 1998 als zelfstandig ontwerper. In deze beginjaren vonden haar
ontwerpstalen hun weg naar internationale designcollectie waaronder
Donna Karan, Missoni, Etro, Ralph
Lauren, Calvin Klein en Nike. Vanaf 2002 besloot zij haar ontwerpen
voor haar eigen collectie in te zetten. Breien is haar specialiteit geworden. Dat doet ze met spannende materialen, combinaties en een
onconventionele toepassing van de
breitechniek. Het is haar handelsmerk geworden. Sieradenontwerpster Gerrie Vermeulen maakt onder
andere rouwsieraden en sieraden
van kant. Textielvormgever Mariëtte Wolbert creëert met haar unieke textielontwerpen een eigen identiteit voor bedrijven, gemeenschappen, steden en sociale evenementen. Tijdens haar opleiding aan de
Design Academie Eindhoven werd
Mariëtte gefascineerd door het weven. Nog steeds zoekt zij als textielvormgever naar de grenzen van wat
op het weefgetouw technisch mogelijk is. Werk van Mariëtte Wolbert, zoals textielbuttons, kussens,
shawls en huishoudtextiel, is in verschillende museumcollecties opgenomen en heeft diverse onderscheidingen gehad.
Kortom, een expositie die eigenlijk
niet gemist mag worden. Het KCA
hoopt met deze expositie met exclusieve ontwerpen van kwalitatief
hoogwaardige materialen veel publiek over de drempel van het Oude
Raadhuis te krijgen De tentoonstelling loopt nog door tot en met 22 januari. Er is voor elk wat wils te zien.
Openingstijden donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Les van Annefie van Itterzon

‘Zimmer Frei’
Vanaf zaterdag 14 januari gaat het
programma ‘Elements of House’
verder onder een nieuwe naam, namelijk ‘Zimmer Frei’. De heren Marcel Sprenger, Jancoen Borgman en
Marco Verhoeven zijn in de afgelopen vier jaar wat verschoven in het
genre dancemuziek dat zij draaien. Inmiddels focussen zij zich meer
op deephouse, techhouse en techno. Vandaar dat zij de naam van
hun programma hebben veranderd.
De verwachting is dat er vele gasten, zoals organisatoren en gastDJ’s hun opwachting zullen maken. Verder houdt ‘Zimmer Frei’ je
op de hoogte van wat er in de regio
te doen is op het gebied van deephouse, techhouse en techno. ‘Zimmer Frei’ is om de week live te beluisteren op zaterdagavond tussen
19.00 en 21.00 uur.
Interview met wethouder
Vandaag, donderdag 12 januari, is
op Radio Aalsmeer vanaf 18.00 uur
een interview te beluisteren met
wethouder Ad Verburg. Hij heeft onder andere zorg in zijn portefeuille
en gaat daarvoor met de programmamakers van ‘Halte Zwarteweg’,
bestaande uit een groep vrijwilligers
en cliënten van Heliomare Dagbesteding, in gesprek. Ze zullen onder
meer spreken over de Aalsmeerpas,
kinderen op gezond gewicht, de eigen bijdrage en de (zorg)doelen die
gemeente Aalsmeer voor 2017 heeft
gesteld.
Meeste kerstbomen?
Het familieprogramma ‘Let’s Go’ wil
graag weten hoeveel kerstbomen jij
verzameld hebt en wil je in de stu-

Aalsmeer - Op vrijdag 20 januari trakteren Siem Kooy en Wim
Roodenburg in buurthuis ‘t Middelpunt op foto’s en films over oud
Aalsmeer. Samen bezitten Wim en
Siem een groot aantal films en duizenden foto’s over Aalsmeer en
vooral van Aalsmeerders. Voor deze middag hebben zij een greep gedaan uit 1913 tot en met 1938 over

25 jaar Aalsmeers Harmonie met
marswedstrijden, concoursdagen
en kinderfeesten die werden georganiseerd. De jaren tachtig laat zomaar een filmpje van Martin van
Beek zien. Verder beelden uit 1977
toen de Aalsmeerse Brandweer een
demonstratie gaf op het Raadhuisplein en een filmpje over de renovatie van het Oosterbad in 2001. Besloten wordt met beelden van twee
huwelijksplechtigheden, een in
1942 en een in 1964.
Wim start de middag vanaf de Hornweg richting Aalsmeer Centrum met
foto’s van oud naar nieuw. Bij iedere foto wordt een professionele toelichting gegeven over de plaats en
gebeurtenis. De films worden vertoond met bijpassende muziek.
Herkenning , verbazing en enthousiasme zullen elkaar afwisselen. De
entree is gratis, want de heren hebben er zelf veel te veel plezier in om
dit te kunnen doen. De nostalgische
filmmiddag is van 13.30 tot 18.00
uur in het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55 in Oost.

Krantenverdeelster
Afgelopen maandag was Aalsmeers
eerste dorpsdichter te gast in de
wekelijkse talkshow ‘Door de Mangel’. Marcel Harting vertelde vanaf
zijn puberteit al gedichten te schrijven. Zijn eerste gedichten werden
gepubliceerd op Teletekst. “Toen ik
werd uitgenodigd door de EO voor
een gedichtencompetitie op Radio 3, kwam het besef dat ik wel
kan dichten”, aldus Harting. De drie
kernwoorden die hem het best beschrijven zijn volgens de poëet creatief, zorgzaam en rustig. De ouddorpsdichter ontkwam er niet aan
om enkele gedichten voor te dragen. Naast gedichten, maakt Marcel ook schepen op zijn jachtwerf Harting. Zoals elk programma op Radio Aalsmeer, is ook deze uitzending weer terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl. De
scheepsbouwer bouwt verder aan
de lange ketting die inmiddels uit
153 schakels bestaat. Hij heeft als
154e schakel de tante van zijn partner gevraagd naar de studio te komen. “Anneke van Leeuwen verdeelt
dagelijks de dagbladen in Aalsmeer
en ik wil van haar weten hoe zij de
toekomst van de dagbladen ziet”, aldus Haring, zoals zijn schrijverspseudoniem luidt. Het antwoord op
deze vraag maandag 16 januari om
19.00 uur in ‘Door de Mangel’. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel,
digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve programma’s. In de nacht en doordeweeks
overdag kan genoten worden van
fijne non-stop muziek. Volg Radio
ook op Twitter en Facebook.

Recensie KCA-concert

Pianist Erwin Weerstra:
Van verstild tot speels

Ter ondersteuning aankoop kunst

Aalsmeer - Het bleef stil in de Oudkatholieke kerk afgelopen zondagmiddag, nadat Erwin Weerstra zijn
eerste stuk (van Bach) gespeeld
had. Het was maar heel kort, maar
het maakte meteen diepe indruk.
De negenentwintigjarige pianist
liet de piano zingen. Voor de pauze nam hij de tijd om de melodieen van Schubert en Liszt indringend
te laten klinken. Liszt liet één van
zijn composities voorafgaan door
een citaat van de beeldhouwer Michelangelo: ‘Ik ben dankbaar dat ik
slaap en nog dankbaarder dat ik van
steen gemaakt ben. Zolang er onrechtvaardigheid en zonde op aarde
bestaan, ervaar ik het als een zegen
dat ik niets zie of voel. Dus maak me
niet wakker – spreek zachtjes!’ Pre-

cies zo monumentaal klonk het spel
van Erwin. Tijdloos en diep menselijk, afwisselend juichend en duister.
Na de pauze echter, kwam Scarlatti huppelend het kerkje binnen. De
drie sonates barstten van levensvreugde en – voor zover dat van een
achttiende-eeuwse componist gezegd kan worden – ze swingden de
pan uit. Hetzelfde kan gezegd worden van de virtuoze ‘hommage’ van
de moderne Canadese componist
Hamelin, die zowel de draak stak
met, als diep respect betoonde aan
Scarlatti. Ook Beethoven kreeg met
de pianosonate ‘Les Adieux’ een
ideale vertolking. Drie delen, ‘Das
Lebewohl’, ‘Abwesenheit’ en ‘Das
Wiedersehen’ waren precies na te
voelen in de muzikale taal van Erwin
Weerstra. ‘La Valse’ van Ravel was
volgens het programma bedoeld als
een eerbetoon aan de Weense wals
– persoonlijk ervaarde ik het razend
moeilijke stuk (het was eerst geschreven voor twee piano’s) als een
onweer over Johan Strauss. Het verregende walsfestijn klaarde af toe
en toe even op, maar toen waren de
dansers al naar binnen. Een prachtige finale! Maar het publiek liet de
pianist nog niet gaan. Twee toegiften volgden. Leuke jonge briljante
pianist, heerlijke middag, een fantastisch begin van het nieuwe jaar.
Pierre Tuning

Aalsmeer - Voor de komende drie
jaar heeft het college van burgemeester en wethouders ter adviserende ondersteuning van de gemeente betreffende kunstaankopen
in openbare ruimte de volgende leden benoemd: Dea Kraan, Tobias
Rothe, Ben van der Sluis en Janna
van Zon: Dea Kraan: “Kunst is onmisbaar in het leven van de mens
en ik vind het ook belangrijk om
als geboren en getogen Aalsmeerse mee te kunnen adviseren. Wij
hebben een leuk team, met ieder
een eigen achtergrond en invulling.
Ik verheug mij op onze samenwerking.” Dea heeft de klassieke opleiding afgerond aan de kunstacade-

den van de kunstadviescommissie
telt de betrokkenheid van de bewo-

ners. “Belangrijk is de saamhorigheid en het verbinden!”

Cursus Zondagsschilders
bij de Werkschuit
Nostalgische filmmiddag
in het Middelpunt

dio uitnodigen te vertellen hoe jij dat
voor elkaar hebt gekregen. Deed je
dat samen met je vrienden, broertjes, zusjes of buurtgenootjes? Laat
het aan Kim weten en wie weet nodigt zij jou uit in de radiostudio. Mail
naar letsgo@radioaalsmeer.nl. Verder gaat het nog over wie er goed
is in de keuken, want als het goed
is komt winnares Isa van de CupcakeCup langs. Dat alles vrijdag
tussen 18.00 en 19.00 uur op Radio
Aalsmeer.

Aalsmeer - Zondag 5 februari start
de Werkschuit met een cursus Zondagsschilders. Het ruime en lichte
atelier van de Werkschuit gaat nu
ook op zondag open! Annefie van It-

terzon geeft les in tekenen en schilderen en heeft iedere zondag een
inspirerende en leerzame opdracht.
Compositieleer, kleurgebruik, stijlen en technieken worden aangereikt en helpen de amateurkunstenaar verder in de creatieve zoektocht. Wonderlijk mooie maskers
uit Venetië worden opgesteld en reproducties uit kunstboeken worden
besproken. Gekeken wordt door de
oogharen naar licht en schaduw en
zo ontstaat verdieping. Elke eerste
zondag van de maand is een bekende Aalsmeerder te gast als model. En omdat het zondag is, wordt
tijdens het werk naar klassieke muziek geluisterd. De cursus start op
zondag 5 februari en de les is van
14.00 tot 16.30 uur. Inlichtingen en
aanmelden via www.werkschuitaalsmeer.nl. Aanmelden kan ook bij
Margot Tepas via 06-12459347 en
bij Marion Buckert via 06-11864861.

Kunstadviescommissie voor
3 jaar benoemd door B&W
mie. Tobias Rothe woont sinds een
jaar in Aalsmeer. De aan de Rietveld Academie afgestudeerde tandtechnicus is binnen de commissie
wel de meest vernieuwende. Daardoor zal hij juist weer op totaal andere details letten. Zijn advies binnen de commissie wordt ongetwijfeld een heel interessante. Ben van
der Sluis, als fysiotherapeut een bekende voor de Aalsmeerders: “Voor
mij moet kunst een betekenis hebben voor de omgeving en de omgeving voor de kunst.” Janna van Zon
is al jaren een grootpleitbezorger
voor kunst in woon- en werkomgeving. “Kunst voedt de mens, kunst
inspireert en is troostrijk.” Bij alle le-
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Officiële Mededelingen
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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Wlaziński

L.A.

22-07-1982 02-01-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Velarde Bacaltos

G.

30-04-1965 04-01-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
WILT U UW GEMEENTELIJKE BELASTINGAANSLAGEN
DIGITAAL ONTVANGEN?
Als u de gemeentelijke belastingaanslagen voortaan niet
meer per post, maar digitaal wilt ontvangen, activeer dan
uw Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl .
Dit is uw persoonlijke, digitale brievenbus waarin u niet alleen post van de Belastingdienst, maar ook van de RDW, SVB
en UWV digitaal kunt ontvangen. Overzichtelijk, veilig en
altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD. De
Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin
ontvangt u post van organisaties zoals de Belastingdienst,
RDW, SVB, UWV en uw gemeente. Als er nieuwe berichten
voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via e-mail.
U ontvangt onder andere berichten over:
- Toeslagen
- Kinderbijslag
- Betaalspecificaties WW
- Verlopen rijbewijs of APK
Activeren Berichtenbox
Als u uw aanslagen digitaal wilt ontvangen, hoeft u slechts
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twee stappen te doorlopen:
1. Activeer uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl met
uw DigiD.
2. Zet een vinkje bij de organisaties waarvan u berichten
wilt ontvangen. Dit kunt u controleren bij ‘Instellingen’
onder ‘Organisaties Berichtenbox’.
Geen DigiD?
Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via www.
digid.nl. U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per
post.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl
TERINZAGELIGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
“ROYAL TERRA NOVA”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de
periode van vrijdag 13 januari 2017 t/m 23 februari 2017
voor een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Royal Terra Nova” met de
daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied heeft betrekking op het woonperceel en de
daarachter gelegen kweekgronden aan de Uiterweg 222. De
gronden worden aan de achterzijde begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de
kweekgronden aan de Uiterweg 222 ten behoeve van verblijfsrecreatie. In dat verband zal het van oudsher aanwezig glastuinbouwbedrijf Royal Terra Nova plaatsmaken voor
maximaal vijftien grondgebonden recreatiewoningen met
enkele gemeenschappelijke voorzieningen. De resterende
bedrijfsbebouwing zal grotendeels worden verwijderd. Als
gevolg daarvan zal het verharde oppervlak binnen het plangebied drastisch afnemen. De daarmee samenhangende opschoning en vergroening levert een belangrijke kwaliteitswinst op.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 13 januari
2017 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.09X2-OW01;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via
http://0358.ropubliceer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovengenoemde periode 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. Het plan ligt 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 openingstijden 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 termijn van terinzageligging, van 13 januari
2017 t/m 23 februari 2017, kan een ieder een zienswijze
naar voren brengen over het ontwerp bestemmingsplan. Het
indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/
of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder
vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Royal
Terra Nova”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene tel.
0297-387575.
Samenhangende produkten
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens een beeldkwaliteitsplan voor de projectlocatie voorbereid. Het “Beeldkwaliteitsplan Uiterweg 222” ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en is
als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan op de hiervoor
beschreven wijze in te zien. Over het beeldkwaliteitsplan
wordt conform artikel 4.1 van de Algemene Inspraak- en Participatieverordening Aalsmeer 2010 inspraak verleend. Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging, van 13
januari 2017 t/m 23 februari 2017, kan een schriftelijke dan
wel mondelinge inspraakreactie op het beeldkwaliteitsplan
worden ingediend. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van “Inspraak Beeldkwaliteitsplan
Uiterweg 222”. Degene die mondeling een inspraakreactie
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Brasemstraat 36, 1432 PJ (Z-2017/000404), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
- Willem-Alexanderstraat 97, 1432 HL (Z-2017/000548),
het vervangen van de bestaande houten kozijnen voor
nieuwe kunststof kozijnen
- Aalsmeerderweg 47, 1432 CG (Z-2017/000778), het oprichten van een inrichting zijnde groothandel in koffiebonen
- Romeijnstraat 16, 1433 ND (Z-2017/000746), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.

- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/052101), het bouwen
van een woning en brug ten behoeve van de toegang
naar het terrein. Verzonden: 04-01-2017
- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/053411), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van tijdelijke bewoning van het bijgebouw op het achtererf en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 04-01-2017
- Kudelstaartseweg 252, 1433 GR (Z-2016/062769), het
plaatsen van een balkonbeglazingssysteem. Verzonden:
29-12-2016
- Kas 1 t/m 119, 1431 MA (Z-2016/062084), het wijzigen
van rook- en warmteafvoer door het plaatsen van roosters. Verzonden: 06-01-2017
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.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2016/067449), het mobiel
puinbreken van bouw- en sloopafval.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg 60 kwek., 1432 JE (Z-2016/060674),
het uitbreiden van een bestaande kwekerij. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Azaleastraat 17, 1431 SH (Z-2016/063114), het plaatsen
van een aanbouw aan de zijkant van de woning. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
Ingetrokken omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Dorpshaven Aalsmeer - Lijnbaan, 1431 DG (Z2016/047093), het oprichten van 78 woningen en appartementen. Toelichting: De vergunning is gedeeltelijk ingetrokken en staat bekend onder zaaknummer 20080261.
Verzonden: 04-01-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken
- Hornweg kavel 3, naast Hornweg 317, 1432 GL (Z2016/059113), het oprichten van een woonhuis. Toelichting: De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 401-403, 1431 AM (Z-2016/054526), het vervangen van een bestaand dubbel woonhuis door een
nieuw te bouwen woonhuis. Toelichting Aanvraag is buiten behandeling gesteld. Verzonden: 29-12-2016
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

Vervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068276), Textielinzameling door Jantje Beton in 2018, ontvangen 28 december 2016
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068280), Textielinzameling door Fonds gehandicaptensport in 2018, ontvangen 28 december 2016
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068282), Textielinzameling door Orange Babies in 2018, ontvangen 28 december 2016

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068269), Textielinzameling door CIBO-CIZIRA BOTAN in 2018, ontvangen 28
december 2016
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Oosteinderweg 247a, 1432AT (Z-2016/046275), Aalsmeer
Roest Niet op 11 juni 2017, verzonden 5 januari 2017
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-

missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grens-

waarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005 – Herenweg 78e”
t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378
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Onthulling thema pramenrace op 3 maart

Nieuwjaarsborrel SPIE:
Gezellig en goed bezocht
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 januari hield SPIE haar nieuwjaarsborrel. In de Zotte Wilg vond deze eerste activiteit van het Pramenrace-bestuur plaats. De uitnodiging bleek gelezen, het was gezellig druk. Er is al weer ‘lang en breed’
gepraat over de tocht der tochten in

september. Menig deelnemer staat
alweer te popelen om de Penta te
mogen starten. Het wordt vast weer
een spektakel. Het thema werd tijdens de borrel nog niet bekend gemaakt. Dat gebeurt altijd in maart.
Nog even geduld dus. Wel kan alvast de exacte datum genoteerd

worden: Op 3 maart is de onthulling
van het thema van de 32ste Pramenrace in The Beach aan de Oosteinderweg.
Certificaten en prijzen
Tijdens de nieuwjaarsborrel zijn
certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de weegavond en de
laatste prijswinnaars bekend gemaakt. Team ‘Tot dat ’t Zinkt’ is verblijd met liefst twee prijzen: De Boezemschop (voor het meest spraakwater makende team) en De Rode
Lantaarn (hekkensluiter, als laatste
reglementair binnen).De snelheids-

College zet in op verdere
verbetering participatie
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer voert
burgerparticipatie goed uit, maar uiteraard zijn er aanbevelingen tot verbetering.
Dat is de voornaamste conclusie van bureau Partners & Pröpper dat het participatiebeleid van de gemeente heeft onderzocht. De raad wilde een evaluatie van het
participatiebeleid en ook het college vindt
dit belangrijk.
Robbert-Jan van Duijn, wethouder participatie: “Het college kijkt ook kritisch naar
haar eigen beleid en hoe ze haar inwoners
hierbij nog beter en actiever kan betrekken. Uit het onderzoek blijkt dat de participatie goed gaat, maar dat er ook verbe-

terpunten zijn. We gaan dit jaar actief aan
de slag met de verbeterpunten en de aanbevelingen uit het onderzoek.”
Partners en Pröpper heeft afgelopen jaar
onderzocht hoe een aantal participatietrajecten de laatste jaren is verlopen. In
totaal zijn 19 projecten onderzocht en is
bij 6 projecten een verdiepingsslag gemaakt. Uit het rapport blijkt dat gemeente Aalsmeer een consistente koers vaart,
het beleid actueel is en voldoende richting
geeft voor uitvoering. Ook concludeert
zij dat participatie goed geborgd is in de
werkprocessen van de ambtelijke organisatie en dat er voldoende aandacht is voor

prijzen zijn uitgereikt aan ‘De Lillike
Draek’, de beker en medailles voor
de snelste onder de bokken, en ‘Het
Mollemegoedje’ kreeg de beker en
medailles voor de snelste tijd onder
de pramen. De Joppe Trofee, voor
het meest gezellige team, mochten
de meiden van de ‘Praamangels’ in
ontvangst nemen. Het mooist Penta onderdeel, de Kappie Silvius prijs,
kreeg ‘Bij Mekaar Geraapt Zooitje’.
En het etentje bij de Zotte Wilg voor
het mooiste ingeleverde verjaardagscadeautje is gegaan naar team
‘Tuuteblik’.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

een goede voorbereiding van participatietrajecten en professionele vormgeving van
de uitvoering.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten waarvoor het bureau een aantal aanbevelingen
doet. Zo stelt Partners en Pröpper dat er
nog onvoldoende oog is voor de verschillende doelen die de gemeente wil realiseren met inzet van participatie. Ook kan de
gemeente meer doen aan verwachtingsmanagement en
creatievere participatietrajecten inzetten.
Daarnaast kan de rol van de gemeenteraad bij participatietrajecten worden verbeterd en moet er meer aandacht komen
voor een goede terugkoppeling aan de
deelnemers als de gemeente een besluit
heeft genomen. De gemeente zal uiteindelijk altijd een afweging moeten maken
tussen individuele belangen en het algemeen belang.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

1
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt
Foto de Boer
Annemieke’s Kramerie
Wittebol Wijn
DA Drogisterij De Horn
DIO Drogisterij Anna

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Exposities, optredens en nieuwe publiekstrekker

Fietsen gestolen

Viering 10 jaar Sous Terre
met scala aan activiteiten
Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 januari is onder grote belangstelling
in galerie Sous Terre een bijzonder
schaakspel onthuld. De koningen,
paarden en pionnen zijn gemaakt
door kunstenares Marianne Houtkamp. Haar beelden van Afrikaanse stammen oogsten bij velen bewondering. Ook bij eigenaar Nol de
Groot van Sous Terre, die haar gevraagd heeft om te komen exposeren in het kader van het tienjarig
bestaan van de galerie in de pompkelder van de Watertoren. Het jubileum van de galerie gaat gevierd
worden met een jaar lang diverse
activiteiten voor en door inwoners.
Eigenaar Nol de Groot is zelf niet
woonachtig in Aalsmeer, maar wil
graag dat galerie Sous Terre meer
betrokken wordt bij en onderdeel
gaat uitmaken van de diverse kunsten cultuuractiviteiten en festivals
in de gemeente. Hiervoor heeft hij
contact gezocht met Peter van Eijk
(directeur van het Crown Theater)
en Janna van Zon (eigenaresse van
het Huiskamermuseum). De nieuwe
elan zagen de twee wel zitten en samen met Aziz Rabath, Tobias en Trudy Rothe en Karina San hebben zij
Team Aalsmeer gevormd. De groep
is enthousiast aan de slag gegaan

en heeft inmiddels het jubileumprogramma zo goed als rond.
Kunst en theater wordt samengevoegd en gaat spektakel bieden voor jong en oud. In ieder geval staan zes grote projecten op
het programma, waarvan een aantal een doorlopend karakter hebben. Overigens krijgt de galerie en
de ruimte rondom ook een opknapbeurt. Voor het onderhoud van het
groen heeft Team Aalsmeer met
succes contact gezocht met Ons
Tweede Thuis. En voor opluistering
van de muren rond het terrein wordt
gedacht aan een graffiti-project met
de jeugd en/of lichtkunst.
Van 11 februari tot april staat Sous
Terre in het teken van Carnavale
Dell’Arte, het bekende carnavalsfeest in Venetië, met beelden van
onder andere Robert Webster, een
optreden van ‘Opera Familia’ en met
op 25 februari een educatieve dag
met Patrizia Espositio, die prachtige maskers maakt, een educatieve
dag voor de jeugd over kostuums
en maskers en in de avond een gemaskerd bal. Vanaf april tot begin
juni presenteert Team Aalsmeer de
expositie ‘Doeken van Sterren’ met
schilderijen en beelden van bekende Nederlanders uit de film-, the-

Activiteiten vanaf nu in Parochiehuis

Gezellige receptie OVAK
Aalsmeer - De Burgerzaal van
het gemeentehuis was goed gevuld op donderdagavond 5 januari
toen Ouderen Vereniging Aalsmeer
Kudelstaart (OVAK) haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie hield. Door veel
vrijwilligers was de zaal sfeervol
aangekleed en was er zitplaats voor
alle aanwezigen. Bij binnenkomst
werden de leden en overige belangstellenden opgewacht door het bestuur en ontving iedereen twee consumptiebonnen. Vanuit de burgerlijke gemeente waren de wethouders Ad Verburg en Jop Kluis aanwezig. Halverwege de avond werd
door OVAK voorzitter Iman Mosselman het woord gevoerd. Nadat hij
de beste wensen had overgebracht
voor het jaar 2017 ging hij uitvoerig
in op alles wat met het ouder worden te maken heeft en de hulpverlening aan ouderen die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Momenteel zorgen drie van de
tien senioren in Nederland voor iemand in hun omgeving en wel zodanig dat het gevaar van overbelasting toe neemt. Het is een goede
zaak dat ook in Aalsmeer initiatieven ontwikkeld zijn en worden om
meer om te zien naar elkaar, levensvragen te bespreken en om op tijd
te signaleren welke zorg en zorgvragen er zijn. Het doel is om mensen
dichter bij elkaar te brengen met
oog voor elkaar. Onderzoek heeft
helaas uitgewezen dat van de 2,9
miljoen 65-plussers bij zo’n 900.000
mensen van eenzaamheid sprake is.
Daar komt bij dat er ook een toename is van verwarde ouderen in onze samenleving. Maar de voorzitter
sprak ook over reële hoop op doorgaande verbetering. Hoop staat voor
doorgaan en niet zomaar opgeven.
Heronderzoek gesprekken bieden
de mogelijkheid om persoonlijke zaken aan de orde te stellen en ouderen van regels op de hoogte te
stellen waardoor zij zich veiliger
en zekerder gaan voelen. Ook vanuit de Vrijwillige Ouderen Organisatie (VOA) vinden regelmatig de zg.
keukentafelgesprekken plaats met
als doel om in een informele sfeer
duidelijkheid te krijgen over de gewenste hulp. Mosselman maakte
de gemeente een compliment over
het snelle ingrijpen toen nijpende problemen zich bij de thuiszorg
aandienden en voor patiënten een
andere zorgaanbieder gevonden
moest worden. Het is een feit dat in
2040 naar verwachting 4,7 miljoen
65 plussers in Nederland wonen en
dit is 26% van de totale bevolking.

Dus blijvend zullen er nieuwe initiatieven ontwikkeld moeten worden voor deze grote leeftijdsgroep.
De lancering van de Aalsmeerpas
zo’n drie maanden geleden voor inwoners met een minimum inkomen
werd gememoreerd. Fijn dat deze
mensen nu voor een sterk gereduceerde prijs kunnen deelnemen aan
activiteiten op het gebied van sport
en cultuur of 50% korting krijgen op
een bibliotheek abonnement.
Als ouderenvereniging kijkt OVAK
met voldoening terug op het afgelopen jaar. Ouderen hebben weer van
uitstapjes en van een midweek genoten. Er waren weer fietstochten
en sport- en spelmogelijkheden. Bijna maandelijks waren er interessante lezingen en presentaties in buurthuis Hornmeer waarbij steeds het
voortouw genomen wordt door de
activiteiten commissie. Vanaf heden
zullen deze middagen gaan plaatsvinden in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Ouderen waarderen
het zeer als bij leuke of minder leuke gebeurtenissen door de commissie ‘Lach en Traan’ een bezoekje gebracht wordt. De vele bedankjes in
het maandblad de Doorvaart getuigen hiervan. Mosselman bedankte
de bedrijven die weer aangegeven
hebben dit jaar te willen adverteren
en die dank betrok hij ook op het
hele bestuur en de tientallen vrijwilligers die hebben meegedacht en
hand- en spandiensten hebben verleend in het belang van onze ouderen. Graag wordt ook in 2017 weer
op deze ondersteuners gerekend.
Met de melding dat de jaarvergadering gaat plaatsvinden in het Dorpshuis te Kudelstaart op woensdag
15 maart (verkiezingsdag voor de
Tweede Kamer) om 14.00 uur, wenste de voorzitter allen nogmaals alle
goeds toe. Daarna bleef het nog geruime tijd heel gezellig met een hapje en een drankje.

Kentekenplaat
scooter weg

ater-, kunst- en schrijverswereld.
Zo heeft schrijfster Rosita Steenwijk haar medewerking toegezegd.
“Ze is bijzonder enthousiast”, vertelt Janna. “Ze doet mee samen met
haar twee zusjes.” Ook komen werken te hangen van Han de Vries, hoboïst bij het Concertgebouw Orkest.
Stoel aan de Poel
Ook gaat Sous Terre inhaken op het
Aalsmeer Flower Festival in juni en
is in dat weekend de onthulling van
een bijzonder kunstwerk. Een vier
meter hoge stoel, die uitkijkt over de
Westeinder. Peter en Janna hopen
dat de ‘stoel aan de Poel’ een grote publiekstrekker wordt voor toeristen, bruidsparen en (sport)teams.
De stoel van formaat gaat gemaakt
worden door Arjan de Vos. Peter
ziet het al helemaal voor zich. Mensen in de rij om vereeuwigt te worden met de Stoel aan de Poel. De
stoel wordt natuurlijk voorzien van
een tekst die aangeeft dat deze in
Aalsmeer staat. “I am in Aalsmeer of
I love Sous Terre”, oppert Peter.
Het Aalsmeer Flower Festival wordt
in Sous Terre heel bloemrijk, met
vooral bloemen op kunst. Een ode
wordt gebracht aan bloemen en
kunst met schilderijen uit de negentiende eeuw tot nu. Lyrisch zijn Janna en Peter over het schilderij met
bloemen met op de achtergrond de
kleuren van de Aalsmeerse vlag dat
gemaakt worden. Kunstenaar Bert
Wouters heeft hiervoor al opdracht
gekregen.
Voor de viering van het jubileum
zijn er nog plannen om in november
een expositie over Toon Hermans te
houden en vast staat dat het jubileumjaar afgesloten met een expositie naar keuze van eigenaar Nol de
Groot.

KCA een brunch-concert met een
optreden van het Amstelland Gospel Choir.
Flower Art Museum
Team Aalsmeer wil sowieso galerie Sous Terre betrekken bij diverse
activiteiten in Aalsmeer en samenwerken met onder andere de Historische Tuin, de Watertoren en andere organisaties ter promotie van
‘bloemendorp aan het water’. Uiteindelijke doel is het openen van het
blijvende Flower Art Museum in de
galerie met kunst (schilderijen en
beelden) geïnspireerd op bloemen.
De opening hiervan staat gepland
in 2018.
Peter en Janna: “We pakken niet
gelijk groots uit, maar we bouwen
het op, van klein naar groot. We willen laten zien dat met een low budget veel bereikt kan worden.” Voeg
hierbij de dosis enthousiasme die
de twee tentoon spreiden en concludeer mee: Sous Terre gaat een
mooie (Aalsmeerse) toekomst tegemoet!
Door Jacqueline Kristelijn

Kudelstaart - In de avond of
nacht van woensdag 4 op donderdag 5 januari is in de Joke
Smitstraat (lage nummering)
een achterlicht vernield van een
AGM retro scooter. Waarschijnlijk is het licht kapot gegaan tijdens het stelen van de kentekenplaat. De vernieling en diefstal
heeft plaatsgevonden tussen een
uur in de middag en negen uur ’s
ochtends.

Twee gewonden
na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 5
januari om kwart voor tien in
de avond heeft een aanrijding
plaatsgevonden op de kruising
Aalsmeerderweg met de Machineweg. Een auto en een scooter
zijn op elkaar gebotst. De twee
18-jarige meiden uit Aalsmeer en
Amstelveen op de scooter hebben letsel opgelopen en zijn per
ambulance naar het AMC ziekenhuis vervoerd. De auto werd bestuurd door een 50-jarige man uit
Aalsmeer. De verkeersdienst doet
onderzoek naar de oorzaak van
de botsing.

Aanhanger uit
loods gestolen
Aalsmeer - Op maandag 9 januari rond een uur in de middag werd ontdekt dat is ingebroken in loods aan de Aalsmeerderweg, hoge nummering. Het hangslot van het hek was open gebroken en lag op de grond. De
loods heeft in de loop der jaren
vele huurders gehad en het merendeel heeft een sleutel in bruikleen gekregen. Uit de loods is een
aanhanger gestolen die, volgens
de eigenaar, ooit van één van de
huurders geweest zou zijn.

Vuur en Licht en Kunstroute
Natuurlijk gaat Sous Terre aansluiten met activiteiten tijdens Vuur en
Licht op het Water, open Monumentendag en de Kunstroute tijdens de
eerste drie weekenden in september. Op 16 en 17 september staat
een grote kunstbeurs op het programma met in samenwerking met

Winkeldievegge
steelt biertjes
Aalsmeer - Op vrijdag 6 januari
om half drie in de middag is een
winkeldievegge op heterdaad betrapt in een super op het Poldermeesterplein. De 51-jarige vrouw
uit Aalsmeer wilde de winkel verlaten zonder de door haar gepakte drie blikjes bier af te rekenen.
De diefstal werd gezien door een
medewerker. De vrouw is overgedragen aan de politie. Na verhoor
is ze om kwart over zes in de middag heen gezonden. De inwoonster zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Aalsmeer - Op dinsdag 3 januari is uit de Boomgaard een damesfiets gestolen tussen half zeven en half acht in de avond. De
Sparta, model Pick Up, stond op
slot en was neergezet op de oprit
tussen de schuur en de hier geparkeerde auto. De fiets is zwart
van kleur en heeft een bruin kratje voorop. Op woensdag 4 januari is weer een fietsendief actief geweest. Tussen vier uur in
de middag en kwart voor acht
’s avonds is vanaf het Hortensiaplein een damesfiets gestolen.
Het serienummer van de Gazelle Miss Grace eindigt op 276. Op
vrijdag 6 januari is tussen half zeven en half negen in de avond
nog een fiets ongewenst van eigenaar veranderd. De Cortina damesfiets, type Jeans was afgesloten neergezet in de Koningsstraat. Het serienummer van de
fiets eindigt op 950. In de nacht
van vrijdag 6 op zaterdag 7 januari is nog een damesfiets gestolen. De Sparta Sign was gestald
op het Raadhuisplein. De fiets
is zwart van kleur en het serienummer eindigt op 516. De politie raadt aan fietsen goed op slot
te zetten, liefst met een extra slot
aan rekken of palen.

Reanimatie niet
gelukt
Aalsmeer - Op zaterdag 7 januari om kwart over acht in de avond
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
voor een reanimatie in het Locatellihofje. Toen agenten arriveerden was een brandweerman in
vrije tijd al gestart met reanimeren. Agenten hebben het overgenomen en daarna de medewerkers van de ambulancedienst. Na
ongeveer een half werd besloten
te stoppen. De temperatuur van
de 82-jarige bewoner was te ver
gedaald om de reanimatie nog te
laten slagen. De inwoner is ondanks snelle hulp helaas toch
overleden.

Wel of niet
zakkenrollerij?
Aalsmeer - Op maandag 9 januari rond tien uur in de ochtend
ontdekte een bezoekster aan een
super op het Poldermeesterplein
dat haar portemonnee uit haar
tas was gestolen. De vrouw had
de tas goed afgesloten aan haar
karretje gehangen en verklaart
de kar niet onbeheerd te hebben laten staan. Mogelijk is tijdens het pakken van een brood
toch de portemonnee weggenomen. De inwoonster is nog
thuis gaan kijken of ze wellicht
haar portemonnee vergeten was,
maar daar lag ie niet. De politie
gaat nader onderzoek doen in
samenwerking met de winkelmedewerkers.

Kinderburgemeester Sophie
bezoekt CDA-fractie
Aalsmeer - Kinderburgemeester
Sophie van Raaphorst was onlangs
te gast bij de CDA-fractie. Daar waren de fractieleden zeer vereerd
mee, want het aanstellen van een
kinderburgemeester stond hoog op
de agenda van het CDA. De mening
en de ideeën van kinderen en jongeren doen er namelijk toe bij het
CDA. “We praten liever mét dan
over kinderen”, vinden de fractieleden. Deze uitspraak past precies in
het straatje van de Aalsmeerse Sophie, want ideeën heeft ze voldoende! Sophie zit in groep 8 van OBS
De Zuidooster, doet aan paardrijden
en aan moderne dans en heeft een
prachtige, lieve Labrador. Ze wil na
groep 8 naar de Havo en wil daarna gaan studeren om orthodontist
te worden. Ze is sinds 28 mei 2016
kinderburgemeester van Aalsmeer
en ze volgt hiermee Vince Boom op.
Speerpunten uit het programma van
Sophie zijn: ouderen, vluchtelingen
en cultuur.
Al veel meegemaakt
Er is al heel veel gebeurd sinds 28
mei, zoals: meevaren met burgemeester Nobel in de juryboot van de
pramenrace en een gesprek met de
landelijke kinderombudsman. Ook
werd de grote landelijke kinder-

Nieuwjaar PACT
Aalsmeer - Het bestuur en de fractie van PACT Aalsmeer nodigt belangstellenden van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag
14 januari van 17.00 tot 19.00 uur in
De Zotte Wilg aan de Uiterweg 27a.

burgemeester-manifestatie hier in
Aalsmeer gehouden, waar de kinderburgemeesters spraken over
pesten, armoede en vluchtelingen.
Belangrijke onderwerpen waar de
jongeren duidelijk een mening over
hebben. Ook werd een bezoek gebracht aan het Europarlement in
Brussel, waar met de parlementsleden onder andere is gesproken over
vluchtelingen, cyberpesten en kindermishandeling. Verder was Sophie ook op bezoek bij staatssecretaris Jette Klijnsma om een rapport
over het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds aan te bieden. En natuurlijk was ze in functie tijdens de
intocht van Sinterklaas. Sophie vond
het prachtige belevenissen.
Trots op Sophie
Het CDA is onder de indruk van de
enthousiaste Sophie. Ze wil nog zoveel onderwerpen oppakken, dat
ze bijna moet oppassen dat haar
schoolwerk er niet onder gaat lijden.
En mócht ze toch nog even wat tijd
hebben, dan is ze uiteraard van harte
welkom om nog een keer op de fractievergadering van het CDA langs te
komen. Nu of als ze ouder is.

Auto net niet Ringvaart in
Aalsmeer - Op zondag 8 januari rond acht uur in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd te
gaan naar de Mr. Jac. Takkade. Een
auto zou te water zijn geraakt. De
politie, brandweer en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. De
auto bleek niet geheel in het water
te zijn beland, maar bundelde over
de rand van de Ringvaart. De bestuurster had zichzelf, met hulp van

omstanders, in veiligheid weten te
brengen.
De 72-jarige vrouw uit Amstelveen
heeft wel een nat pak opgelopen. Er
is eerste hulp verleend in de ambulance. Daarna is de bestuurster voor
onderzoek vervoerd naar het VU
ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: Marco Carels

Lezer zoekt
leeskring

De bibliotheek vertelt ook alles over
de leeskoffers. Kom en ontmoet andere enthousiaste lezers! Wie weet
het begin van iets heel moois...
Meer informatie over de leeskringen van de bibliotheek Amstelland is terug te vinden op de website www.debibliotheekamstelland.nl
onder Leeskringen.
De ‘leeskring-date’ is op donderdag
19 januari van 15.00 tot 17.00 uur in
bibliotheek Amstelveen Westwijk.
Deelname is dankzij een actie van
de bibliotheek nu gratis in plaats
van 7,50 euro. In verband met een
beperkt aantal plaatsen is vooraf reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl noodzakelijk.

Amstelland - Delen is het nieuwe hebben. Ook als het om boeken
gaat. Voor iedereen die van lezen
houdt en het leuk vindt om leeservaringen te delen, deze tip; start een
leeskring of sluit je aan. Met een eigen Leeskring selecteer en lees je
boeken, die je samen bespreekt.
Hoe je dat doet? Tijdens de ‘leeskring-date’ krijg je informatie en tips
hoe je een leeskring opstart, boeiend houdt en wat er nog meer bij
komt kijken.
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“Met veel plezier winkel gerund”

Voor iedereen vanaf 55jr.

Boekhuis Aalsmeer zoekt
overnamekandidaat
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer
in de Zijdstraat zoekt een overnamekandidaat. Eigenaar Constantijn Hoffscholte gaat zich vanaf medio 2017 toeleggen op andere werkzaamheden. Het Boekhuis heeft een
lange historie als boek- en kantoorhandel in het Centrum. In 2016 bestond de winkel, die werd opgericht door Joh. Wesselius, 85 jaar. In
2001 werd het familiebedrijf onderdeel van de franchiseformule Plantage Boekhandel. In 2009 nam Constantijn Hoffscholte de zaak over. Hij
bracht de naam Boekhuis terug en
maakte er (weer) een zelfstandige
winkel van.
VVV en OV-chip oplaadpunt
In de afgelopen jaren organiseerde
het Boekhuis talloze activiteiten, van
lezingen en concerten tot het jaarlijkse Groot Aalsmeers Dictee. De
winkel is dé plek in Aalsmeer voor
boekenliefhebbers. Daarnaast biedt
het Boekhuis al geruime tijd plaats
aan het lokale VVV-agentschap, van
waaruit onder andere de Aalsmeerse dorpswandelingen plaatsvinden.
Ook is er een OV-chip oplaadpunt
en een UPS/Kiala-afhaalpunt. De
winkel steunt het verenigingsleven
door belangeloos de kaartverkoop
voor tientallen concerten en evenementen in Aalsmeer te verzorgen.

Journalist, organisator en vader
Na acht jaar heeft eigenaar Constantijn de wens om de zaak over
te dragen aan iemand die het Boekhuis met dezelfde passie wil voortzetten. “Met veel plezier heb ik, samen met het vaste team van medewerkers, deze mooie winkel mogen runnen. Dat blijven we ook de
komende maanden doen. Daarna breekt voor mij een nieuwe fase aan. Naast het Boekhuis ben ik
altijd blijven werken als journalist en organisator, en ook daar ligt
mijn hart. Bovendien ben ik de afgelopen jaren tweemaal vader geworden. De wens voor een iets minder hectisch en economisch stabieler leven strookt niet met het runnen
van twee eigen bedrijven. Ik hoop
het Boekhuis daarom over te dragen aan een ondernemer die er met
nieuwe ideeën tegenaan wil gaan.”
Doordraaien en activiteiten
Het Boekhuis blijft de komende maanden gewoon doordraaien
en dezelfde service verlenen. Ook
worden er weer diverse activiteiten georganiseerd (zie www.boekhuisaalsmeer.nl). Geïnteresseerden
in overname van de winkel kunnen telefonisch contact opnemen
via 0297-324454 of een mail sturen
naar constantijn@ctchoffscholte.nl.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Workshop kleuren voor volwassen in Inloopcentrum Kudelstaart
Donderdag 19 januari is er en workshop kleuren voor volwassen. Teun
van Honk geeft les in hoe je met kleuren diepte en licht kunt maken.
De workshop is van 14.00 - 16.00 uur in het inloopcentrum van Kudelstaart dat zit gevestigd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’. De kosten € 1,50,- p.p.

Huidverbetering bij PACA
door huidtherapeut
Aalsmeer - Wist u dat u terecht
kunt voor medische én cosmedische huidverbetering bij Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA)? Huidtherapeut Linda van de
Winkel is gespecialiseerd in het verbeteren van uw huid. Of het nu gaat
om pigmentvlekken, littekens, fijne lijntjes, vale huid of gewoon een
boost geven aan de huid, er zijn verschillende behandelingen mogelijk
om uw huid een oppepper te geven. Daarnaast kunnen ook ouderdomsplekjes, steelwratjes of andere
ontsierende plekjes worden verwijderd. Omdat zonlicht na een peeling
moet worden vermeden, zijn de komende wintermaanden de beste periode voor dit soort behandelingen.
Linda: ”In de praktijk werk ik veel
met peelingen, mede omdat deze
breed inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld bij
acne, littekens en pigmentvlekken,
maar ook bij fijne lijntjes (rimpels),
grove poriën en een doffe huid.” Afhankelijk van de indicatie, wordt een
specifieke peeling, of een combina-

tie van peelingen gebruikt. Een peeling bestaat uit een zuur, chemische
stof, die de tussencelstof in de huid
verweekt en de huidcellen losweekt.
Met als doel om de huid versneld te
laten vernieuwen. Hierdoor schilferen oude huidcellen af en wordt de
aanmaak van jonge, nieuwe cellen,
onder andere collageen en elastine,
gestimuleerd. Voor het behalen van
de gewenste resultaten zijn meestal meerdere behandelingen in kuurverband nodig.
Tijdens een intake wordt uw huid
onderzocht en worden de mogelijkheden met u besproken. Indien gewenst kan meteen worden gestart
met behandelen. Indicaties als: acne in het gelaat, littekens na acne in
het gelaat, ernstige pigmentvlekken
met medische oorzaak in het gelaat,
worden veelal vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Overige
indicaties vallen hier meestal niet
onder.
Bel voor het maken van een afspraak met PACA: 0297-230960.

Woensdag & vrijdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Op woensdag 18 januari bestaat het menu uit een Italiaanse minestronesoep, balletjes gehakt in tomatensaus met daarbij verse basilicum,
tagiatelle, parmazaanse kaas en tomaten salade. En als dessert
tiramisu. De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p.
Op vrijdag 20 januari bestaat het menu uit een heldere
kippensoep met dille, kalkoen cordon bleu met daarbij champignons
saus, sperzieboontjes + spekjes, komkommersalade en gekookte aardappelen. En als dessert bitterkoekjes pudding uit eigen keuken met naar
keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn € 9 p.p. Voor vragen of
reserveringen 0297 - 82 09 79.
Restaurant
Het Voor Elkaer restaurant is op doordeweekse dagen geopend van 9.00
– 17.00 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u terecht voor een lunch of voor een
warme maaltijd. Eet u liever ‘s avonds warm dan kan dat op woensdag
en vrijdagavond vanaf 17.30 uur. De maaltijden worden ter plaatse
gekookt en worden bereid uit verse ingrediënten. Graag voor een diner
vooraf reserveren bij een van onze gastvrouwen, dit kunt u telefonisch
maar ook in het restaurant doorgeven.
Spelletjes middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´
Iedere woensdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur is er een spelletjes middag. Op deze middag kunt u gezellig met kennissen, vrienden, buren
of familie een spelletje te doen. Onder het genot van een kopje koffie/
thee zijn er diverse kaartspelletjes, rummikub te doen. Sjoelen kan
ook en er is zelfs een poolbiljard. Een middag van
ontspanning en gezelligheid. Voor deze
middagen kunt u zonder opgave binnen lopen en deelnemen.

Kirsten Verhoef over Zaai:
“Jonge ondernemers kunnen zich
geen betere start wensen”

Jaarlijkse biertapwedstrijd
zaterdag in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 14 januari organiseert Café Sportzicht weer een
biertapwedstrijd voor de gasten.
De wedstrijd begint om 20.00 en de
toegang is gratis. Deelname 18 jaar
en ouder.
Biertappen is een ambacht dat,
naast de juiste opleiding en voldoende ervaring, om passie voor
het product vraagt. Passie die verder gaat dan het openen van een
tapkraan en het volschenken van
zomaar een glas. Als je het perfecte pilsje wilt schenken zul je jezelf
moeten verdiepen in het product, de
presentatie en het gevoel van gastvrijheid. Een combinatie van factoren die bij Café Sportzicht prima
geregeld is. Ook dit jaar willen Ben
en Tineke de Koff weer hun gasten
zelf laten ervaren wat er nodig is om
een goed biertje te schenken. “Dit
is een leuke aangelegenheid om on-

ze gasten kennis te laten maken met
de uitdagingen van het kasteleinsvak. We beginnen de avond met
een kleine uitleg verzorgt door één
van onze beste biertappers. Vervolgens gaan de gasten zelf aan de
slag. Speciaal geselecteerde juryleden beoordelen de deelnemers op
de voorbereiding, verzorging van
het glaswerk, het biertappen zelf
en het serviceniveau van de bediening”, leggen Ben en Tineke uit. De
deelnemer die na de taprondes de
hoogste score heeft behaald wordt
geëerd met de titel ‘kampioen biertapwedstrijd’.
Uiteraard zullen alle deelnemers en
bezoekers tussen de bedrijven door
getrakteerd worden op de zelf getapte heerlijkheden. Kortom: De
Biertapwedstrijd wordt niet alleen
een leerzame, maar ook een gezellige avond.

Pluim voor dames Tas en Anema

Campagne ‘Lege batterijen
lever ze in en win’
Aalsmeer - De dames Tas en Anema uit Aalsmeer verdienen een
Pluim. Zij vielen in de prijzen door
mee te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in
en win’ van Stibat. Met hun deelname bewijzen de winnaars uit
Aalsmeer zichzelf en het milieu een
uitstekende dienst. Door lege batterijen in te leveren, maakt u elke
maand kans op mooie prijzen. De
prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen van tenminste
25 euro, twee reischeques van 500
euro en een reischeque ter waarde
van maar liefst 1000 euro. Wilt u ook

meedoen? Doe tien lege batterijen
in een zakje samen met uw naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij één van de
ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te vinden bij onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elektronica- en
fotowinkels. Inleveren kan ook bij
het gemeentedepot of de chemokar.
Elke maand is er een trekking uit de
door Stibat opgehaalde zakjes met
batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op www.
legebatterijen.nl.

Lydia: “Vrijwilligerswerk
is genieten voor twee”
Aalsmeer - Lydia de Vries zocht vrijwilligerswerk en vond dat op www.
aalsmeervoorelkaar.nl. Nu zwemt zij
al anderhalf jaar samen met Galienne Hope. Zij zijn allebei zwemfanaten en met z’n tweeën is het extra gezellig. Galienne heeft een verstandelijke beperking en kan er niet
zomaar alleen op uit. Omdat Lydia
met haar meegaat, kan zij wél doen
wat zij zo leuk vindt: zwemmen. Ga-

lienne: “We zwemmen 32 baantjes. Achter elkaar.” “Ja”, vult Lydia
aan, “we begonnen met 20 baantjes maar nu doen we er dus al 32.”
En Galienne zou best wel meer willen, maar de dames willen ook in
het bubbelbad en weer op tijd naar
huis.” “Lydia zegt dan, het is tijd”, aldus Galienne, die ook nog wel even
kwijt wil dat zij soms een wedstrijdje met Lydia doet: “Die win ik. O ja,

Aalsmeer - Zaai is een initiatief
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de
hand van een coach-traject worden
startende ondernemers gedurende
een half jaar ondersteund, naast de
masterclasses zijn er ook intervisie
bijeenkomsten en een evaluatie gesprek aan het einde van het traject.
Tien deelnemers maken gebruik van
het aanbod. Dit keer aan het woord
Kirsten Verhoef de projectorganisator van Zaai Aalsmeer.
Via haar werkzaamheden voor Ondernemend Aalsmeer werd Kirsten
Verhoef (van Sylt Support) benaderd door de Gemeente om als projectorganisator Zaai te gaan structureren. Zaai is bedoeld voor startende ondernemers die via masterclasses, persoonlijke coachen en intervisie bijeenkomsten inzicht krijgen in hun doelstellingen, die zij
binnen hun startende bedrijf willen
bereiken. Zaai bestond al een aantal
jaren in Amstelveen en gezien het
succes en de belangstelling vanuit
Aalsmeer is het sinds 2016 ook mogelijk het coach traject in Aalsmeer
te volgen. “Hoewel ik in een korttijdsbestek - ik werd in juli 2016 gevraagd en vanaf augustus moest ik
al starten met de promotie van het
coach-traject en van alles regelen
- heb ik toch de uitdaging aangenomen. Ik werk graag met ondernemers, het zijn altijd mensen met
een passie en ik had er vertrouwen
in dat het goed zou komen.”
En zo ging het ook, het kwam goed!
Zaai Aalsmeer is - hoewel het project pas in maart is afgerond - nu al
een succes te noemen. De rol van
Kirsten is het zorgen voor locaties,
de coach-sessies, de masterclasses en alles wat daar nog bij komt
zoals PR, en werving. Eigenlijk gaat
het om het gehele verloop van het
traject. Kirsten koos voor nog een
uitdaging, zij wilde iets toevoegen
aan het coach-project om de deelnemers nog meer te inspireren en
hun bedrijf in de spotlights te zetten. “Dat doe ik door de eventings
te organiseren in de mooie bedrijven die wij in Aalsmeer hebben. Ik
zie dat als een toegevoegde waarde voor beide kanten. Het is toch fijner om bij elkaar te komen in een
prettige ruimte van het bedrijf dan in
een kale onpersoonlijke ruimte. En

het werkt, het krijgt ook een vervolg.
Zo heeft één van de startende ondernemers tijdens een masterclass die werd gegeven in het bedrijf van
een locatiehouder - een opdracht
gekregen. Dan spreek je toch van
een win/win situatie. Je merkt het
aan alles dat een startende ondernemer iets ontleent aan het bedrijf
of aan de ondernemers achter het
bedrijf. Het fijne is dat deze bedrijven ook hun kennis willen delen met
de startende ondernemers. Zij willen de mensen vooruit helpen, dat is
zo zichtbaar.”

soms maak ik ook een bommetje.
Weet je nog, Lydia, naast die mevrouw met dat krullende haar.”

leen naar het zwembad. Ik help haar
door mee te gaan, maar het is vooral gezellig samen. Het is genieten
voor twee.”

Vooral gezellig
Lydia wilde al een tijdje vrijwilligerswerk doen, maar met een fulltime baan lukt dat niet overdag. De
vraag van Ons Tweede Thuis waar
Galienne woont, kwam dan ook
mooi uit. Lydia: “Zwemmen kan in
de avond en het hele jaar door. Ik
zwem graag, anders had ik het ook
niet gedaan. Je moet als vrijwilliger
echt iets doen wat je zelf leuk vindt.
Zo samen met Galienne zwemmen
is ontzettend leuk. Het geeft voldoening, want Galienne kan niet al-

Enthousiaste mensen
Wanneer je een nieuw project start
en dan heb je daar natuurlijk een
bepaalde verwachting bij. Voor
Kirsten is dat niet anders. “Het werkt
zoals ik had gehoopt, het is gaaf om
te zien hoe leuke enthousiaste mensen - allemaal verschillend - inmiddels met elkaar een band hebben opgebouwd. Ik geniet van hun
succes. Van harte hoop ik dan ook
dat de gemeente een tweede Zaai
coach-traject gaat starten want ik
zie dat het werkt. En ik niet alleen,
ook de startende ondernemers van
nu. Zij worden echt uitgedaagd om
over hun doelen na te denken en
over de weg om die doelen te bereiken. Dat zij zoveel aan elkaar
hebben, vind ik geweldig. Zij stellen goede vragen en denken met elkaar mee. Jonge ondernemers kunnen zich met dit coach-traject geen
betere start wensen.”
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef project-organisator via 0297366182 of info@zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Omzetstijging FloraHolland
door hogere prijzen
Aalsmeer - Cumulatief kwam de
omzet van 2016 van Royal FloraHolland uit op een stijging van ruim 3%.
Een mooi resultaat gezien het feit
dat de omzetontwikkelingen van de
afgelopen jaren rond de 1% lagen.
De omzetstijging komt door de hogere prijzen. De totale aanvoer nam
met 0,7% af. De prijzen stegen gemiddeld met 4%. De omzet tussen 5
tot en met 31 december 2016 (periode 13) kwam 14,4% lager uit dan in
periode 13 van 2015. In deze periode zaten 19 veildagen, in 2015 waren dit 22 veildagen. Daardoor was
al bekend dat in 2016 de omzet van
2015 niet gehaald zou worden. Drie
veildagen minder komt overeen met
53 miljoen omzet minder. De kerstverkopen verliepen vrijwel identiek aan de kerstverkopen van 2015.
Door de verspringende weken werd
dit jaar meer verkocht in week 50 en
minder in week 51. Per saldo was er
weinig verschil tussen de twee jaren. De aanvoer daalde harder dan
de omzet en liep terug met 17%.
Mede hierdoor steeg de gemiddelde prijs van de totale aanvoer naar
43,4 cent per stuk voor bloemen en
planten, en dat was de hoogst gemiddelde prijs ooit voor periode 13.
Aandeel directe handel
Bij de snijbloemen ging het aandeel van de directe handel met
1,8%-punt omhoog naar 34,3%. Bij
de kamerplanten was de stijging
1%-punt naar 79,4%. En bij de tuinplanten was de stijging 2,7%-punt
naar 67,4%. In 2016 werd 51,4% van
de totale omzet via de directe handel afgezet. In 2015 was dit net boven de 50%.
Exportstijging sierteelt
In november steeg de export van

Ontmoetingen
Doordat Lydia en Galienne elke
twee weken op dezelfde tijd gaan
zwemmen, leren zij allerlei mensen
kennen. Galienne: “Dat vind ik leuk.
We maken altijd een praatje. Ik vertel wat ik op het dagcentrum doe. Of
hoeveel baantjes ik zwem. En dat ik
heel veel ben afgevallen.” Lydia beaamt dat: “Je hebt al een paar keer
een nieuw badpak moeten kopen.
Het is niet alleen gezellig, maar natuurlijk ook goed voor ons allebei,

dat bewegen. Ik kan het iedereen
aanbevelen om vrijwilligerswerk te
gaan doen. Je kunt zo echt iets betekenen voor elkaar want, laten we
eerlijk wezen, Galienne zorgt er natuurlijk ook gewoon voor dat ik elke
twee weken ga zwemmen!”
Aalsmeervoorelkaar.nl
Ben jij ook op zoek naar leuk en inspirerend vrijwilligerswerk? Of kun
je wel wat hulp gebruiken voor jezelf of iemand anders? Ga dan
naar
www.aalsmeervoorelkaar.nl
en meld je aan! Aalsmeervoorelkaar
wordt in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

sierteeltproducten. De export van
planten groeide met 8% en de snijbloemen met 2%.
Bij twee landen daalde de export;
het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De export naar het Verenigd
Koninkrijk daalde in november met
11%. Deze daling blijft gemiddeld
rond de 11 % sinds de Brexit-uitslag. Naar Rusland daalde de export met 16%. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van 30%.
Gelukkig zijn er ook veel landen die
meer bloemen en planten afnemen:
Duitsland groeide met 9%, Frankrijk
met 6%, België met 18% en Polen
met 15%. Als gekeken wordt naar
de groei van de export en de groei
van Royal FloraHolland, dan ontlopen deze cijfers elkaar niet veel en
komt men aan het einde van het jaar
op dezelfde groei uit.
Snijbloemen
De omzet van snijbloemen ging in
deze periode met 14% omlaag. Reden hiervoor zijn de drie veildagen
minder van december. De aanvoer
daalde met 17%, de gemiddelde
prijs ging met 4% omhoog. De daling van de aanvoer was over de hele breedte van het assortiment terug
te vinden.
Kamer- en tuinplanten
Ook de omzet van kamerplanten
nam af met 16%. Bij de kamerplanten nam de omzet af doordat er 19%
minder stuks werden aangevoerd.
De gemiddelde prijs ging met 3%
omhoog. Ook hier was de aanvoerdaling over de hele breedte van het
assortiment terug te vinden. Tenslotte de tuinplanten die een omzetdaling van 14% lieten zien. De aanvoer daalde met 19%, de gemiddelde prijs ging met 7% omhoog.
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Watertoren zondag open!

Kennis maken met Centrum
Zonnewijzer op open dag
Aalsmeer - “In deze tijd waarin het
drukker is dan ooit voor de vrouw,
is het des te belangrijker om voor
jezelf te zorgen. In Centrum Zonnewijzer hebben we daar alle aandacht voor. We geven allerlei cursussen van Tao Yoga, Yin Yoga, Qigong, Dans, Meditatie, Klankconcerten met klankschalen, Massage,
Mindfullness, Familieopstellingen
en Voeding.” Aan het woord Renske Paardekoper, medeoprichter
naast haar levenspartner John Consemulder van Centrum Zonnewijzer,
het Bewust, Gezond en Welzijnscentrum in de Linnaeuslaan. Renske is werkzaam als Qigong, Tao Yoga, Pilates, Dans docente, is energie, drukpunten en ontspanningsmasseuse en geeft helende klanksessies met klankschalen, stemvorken, instrumenten en stem. De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor ouderen en mensen
met fysieke en chronische klachten, omdat het juist om de training
van het energie lichaam gaat. Aanstaande zondag 15 januari wordt
in Centrum Zonnewijzer een Yogi
tea dag georganiseerd. Er kan kennis gemaakt worden met het aan-

bod aan cursussen, trainingen en
lezingen en met het team docenten en trainers. De hele dag worden
gratis workshops, lezingen en Yogi Tea aangeboden. “Dus kom gezellig op de thee in een ongedwongen huiselijke sfeer en kom kennis
maken met de weg naar jezelf”, nodigt Renske belangstellenden uit.
De open dag zondag 15 januari is
van 13.00 tot 17.00 uur. Adres is Linnaeuslaan 2b. Kijk voor meer informatie op de website www.centrumzonnewijzer.nl of neem contact op
via info@centrumzonnewijzer.nl.

Collectebus ‘Gedenckt den Armen’

Stichting Oud Aalsmeer
zoekt ‘Oudst Aalsmeer’

Gratis, wel vooraf afspraak maken

Screening op glaucoom
bij Sijbrants & van Olst
Uithoorn - Op zaterdag 21 januari
van 9.00 tot 13.00 uur organiseert Sijbrants & van Olst Optiek Uithoorn in
samenwerking met Opsis Amstelveen
een screening speciaal voor familieleden van patiënten met glaucoom. Op
deze zaterdag is de oogarts dr. Dito
aanwezig om uw ogen te onderzoeken op glaucoom. Glaucoom is een
oogziekte waarbij de oogzenuw geleidelijk aangetast raakt waardoor er
blinde vlekken in het beeld (gezichtsvelddefecten) ontstaan. Glaucoom
komt bij 2 tot 4 procent van de mensen ouder dan 40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is veruit de belangrijkste
oorzaak van glaucoom. Verhoogde
oogdruk voel je niet, waardoor toenemende schade aan het gezichtsvermogen daardoor lang onopgemerkt
kan blijven. Naar schatting is bijna de
helft van de patiënten nog niet opgespoord. Vooral bij glaucoom in de
naaste familie, hogere leeftijd, sterke

bij- of verziendheid en hart- en vaatziekten is het risico op glaucoom verhoogd. Eenvoudig, kosteloos en zonder afspraak Glaucoomscreening bestaat uit het beoordelen van de oogzenuw en een oogdrukmeting. Indien
nodig volgt een onderzoek van het
gezichtsveld. De controle is geheel
kosteloos en u kunt hiervoor een afspraak maken bij Sijbrants & van Olst.
Helaas vol is vol, dus meld tijdig aan!
Op 21 januari kunt u zich op de afgesproken tijd melden bij Sijbrants &
van Olst Optiek in de Dorpsstraat 32
in Uithoorn.
Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor glaucoompatiënten die al onder behandeling zijn bij de oogarts. Voor meer
informatie of het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met Sijbrants & van Olst Optiek
via 0297-540777.

Na jarenlange stagnatie

Bouw 43 woningen in
wijk Proosdij-Noord
Kudelstaart - De nieuwbouwwijk
Proosdij-Noord gaat nu dan toch afgebouwd worden. Jarenlang stagneerde de bouw van het project
Proosdij-Noord vanwege vooral de
economische recessie. Ook de reeds
gebouwde woningen verkochten
maar mondjesmaat. Door de recente
opleving in de woningbouw zijn nu
echter alle woningen in de nieuwbouwwijk verkocht. Hurks Vastgoedontwikkeling en Bouw heeft als ontwikkelaar en bouwer te kennen gegeven de verkoop van de resterende woningen in maart 2017 te willen
starten. Hurks neemt voor wat betreft de realisatie het stokje over van
Grontmij Real Estate. De overeenkomst tussen Grontmij Real Estate
en de gemeente blijft evenwel van
kracht.
De resterende woningen bestaan
uit 21 rij- en hoekwoningen aan de
Doelstraat en Korfstraat en 22 tweeonder-een-kapwoningen aan de Zij-

Oud Aalsmeer voorzitter Jan Willem de Wijn met de oudste vogelkooi in
Aalsmeer (1751) en penningmeester Annigje Leighton-van Leeuwen met een
waarschijnlijk 18de eeuwse collectebus ‘Gedenckt den Armen’. Op de achtergrond het oudste gebouw van Aalsmeer: de dorpskerk uit 1549.

lijnstraat. Hiervoor zijn reeds in het
verleden bouwvergunningen afgegeven. De verkoop zal normaliter in
twee fases starten, namelijk een eerste fase van de 21 rij- en hoekwoningen samen met 10 of 12 twee-onder-een-kapwoningen en een tweede fase van de resterende twee-onder-een-kapwoningen. Afhankelijk
van de verkoop kan de ontwikkelaar
besluiten om alle woningen in één
keer te bouwen. De bewoners van
de nieuwbouwwijk Proosdij-Noord
worden door middel van een informatiebrief op de hoogte gesteld.
“Voordat de bouw daadwerkelijk
start zullen de ontwikkelaar, bouwer
en de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren waarbij aandachtspunten als fasering, ontsluiting van het bouwverkeer, overlast,
weghalen van het tijdelijk trapveldje,
communicatie en dergelijke worden
besproken”, aldus wethouder Robbert-Jan van Duijn in een schrijven
aan de gemeenteraad.

Aalsmeer - “Wat is er nou eigenlijk
het oudst in Aalsmeer?” Die vraag
stelt de stichting Oud Aalsmeer. Dit
jaar wil de stichting een tentoonstelling organiseren onder de titel
‘Oudst Aalsmeer’ in het Historisch
Centrum Aalsmeer op de Historische Tuin. Maakt niet uit welk voorwerp of onderwerp: als het maar
(liefst aantoonbaar) het oudste is.
De stichting bijvoorbeeld dat het
schip van de dorpskerk het oudste
gebouw is in Aalsmeer. Gebouwd in
1549 als laatste RK kerk van voor de
reformatie! In de collectie voorwerpen van de stichting bevindt zich
ook het (waarschijnlijk) oudste vogelkooitje van Aalsmeer, gedateerd
1751. Of de oudste collectebus van
Aalsmeer met het opschrift: ‘Gedenckt den Armen’, maar hoe oud
die nou precies is?
Oudste voorwerp, oudste boom
Wat is de oudste bodemvondst, de
oudste gefrankeerde brief, de oudste foto, de oudste slee, de oudste
schaatsen in Aalsmeer. Alles kan.
Bedoeling is een expositie van een
selectie van historische voorwerpen uit of in Aalsmeer. Dat kunnen de voorwerpen zelf zijn of afbeeldingen daarvan. Want het oud-

ste gebouw en de oudste boom van
Aalsmeer zijn niet te verkassen,
daar volstaat een foto van. Maar
welke is nou eigenlijk de oudste
boom van Aalsmeer? En staat die
op het Boomkwekerskerkhof of op
het kerkhof achter de Oudkatholieke kerk aan de Oosteinderweg? En
van welke jaar is die dan? Of misschien staat die wel in Kudelstaart
of zelfs Kalslagen?
En wat is de oudste auto, of de oudste motorfiets? Het oudste document waarin Aalsmeer wordt genoemd (uit 1199) of Kudelstaart
(1237) leent zich het beste voor een
reproductie. Die kan dan voor het
eerst in de gemeente zelf worden
getoond.
Suggesties
De stichting Oud Aalsmeer roept
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart op om suggesties te doen
voor ‘oudste’ voorwerpen of onderwerpen. Dat kan via het contactformulier op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl of via een email
naar
info@stichtingoudaalsmeer.
nl . Een ouderwets briefje mag natuurlijk ook naar: Stichting Oud
Aalsmeer, postbus 374, 1430 AJ
Aalsmeer.

Stem op Oranje Comité
ter promotie Koningsdag
Aalsmeer - De Rabobank Regio
Schiphol steunt lokale verenigingen en stichtingen op verschillende
manieren. Vanaf 2012 is de Bloeiende Ledenbank Actie in het leven
geroepen om deze ondernemingen
aan een donatie te helpen. Dit jaar
is er een bedrag van 60 duizend euro gereserveerd vanuit het Coöperatiefonds van de bank. Leden van
de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen om hun stichting of vereniging naar keuze een warm hart
toe te dragen, maar dan moeten deze bedrijven wel zelf de promotie op
zich nemen. Zo ook het Oranje comité; bekend van het grote kinderfeest op Koningsdag. De leden van
de stichting zijn van plan om komend weekend in Dorp, Zuid en
Kudelstaart deze geweldige feestdag onder de aandacht te brengen.
Iris Stokkel, een van de organisatrices, heeft reeds een oproep gedan
aan vrijwilligers van het comité om
te helpen bij de actie. Rob Severin,
vanaf het begin organisator van het

evenement op het Raadhuisplein,
vertelt: “U kunt ons op verschillende
plekken in Aalsmeer tegenkomen in
onze bekende oranje jasjes met het
logo van Koningsdag. We hopen op
deze manier een leuk bedrag binnen
te halen wat we heel goed kunnen
gebruiken aanstaande 27 april. Dan
gaan we er namelijk met zijn allen
weer een mooi kinderfeest van maken. We hopen natuurlijk dat iedereen die lid is van de Rabobank zijn
of haar stem uitbrengt op ons. Maar
er zijn ook andere mooie stichtingen
die uw steun kunnen gebruiken;
Denk aan stichting Veteranen bussen, de Brandweer, de Handbalvereniging en DownTown Ophelia. Verdeel uw stemmen dus goed. U mag
namelijk drie keer stemmen!” Na
de stemperiode organiseert de Rabobank een feestelijke bijeenkomst
om de actie af te ronden en bekend
te maken welk bedrag de verschillende stichtingen en verenigingen
ontvangen.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De Aalsmeerse watertoren is komende zondagmiddag
15 januari geopend voor belangstellenden. Het is interessant om dit
rijksmonument van binnen te bekijken en voorlichting te krijgen hoe
de werking binnen de toren heeft
plaatsgevonden. Uiteraard is er de
gelegenheid om naar boven te klimmen en vanaf 50 meter hoogte heeft
men een 360 graden uitzicht over
Aalsmeer en de verre regio.
De watertoren, die - tot begin jaren negentig – heeft gefungeerd als
drukverhoger binnen het drinkwater leidingssysteem van Aalsmeer
en omliggende plaatsen – ziet er
grotendeels nog hetzelfde uit als
de oorsprong. In 1926 is gestart
met de bouw van deze hoge toren
en men begon met het heien van
maar liefst 452 palen van 15 meter
lengte. Daarop werden onder andere de enorme kolommen gebouwd,
die de twee bovenbekkens moesten
gaan dragen. Het eerste bekken wat
men tegenkomt is er één van ruim
460.000 liter en het bovenste bekken maar liefst ruim 530.000 liter.

Prachtige verhalen in
programma That’s life
Aalsmeer - Jenny Piet weet met
haar programma ‘That’s life’ dat
eens per maand wordt uitgezonden
op Radio Aalsmeer heel wat luisteraars voor zich te winnen. ‘That’s
Life’ is volgens de presentatrice een
programma dat over het leven gaat
met prachtige verhalen en favoriete
muziek van de gasten. Ieder half uur
schuift er een nieuwe gast aan en
de meest uiteenlopende onderwerpen komen daarbij aan bod. Items
waar naar het prettig luisteren is en
waar men wat van opsteekt.
Donderdag 19 januari om 20.00 uur
wordt de radio-avond gestart met
Wilbert Streng, sinds kort mede
presentator. Voor de luisteraars die
hem nog niet kennen is er een kennismakingsgesprek. De directeurdocent van een basisschool spijbelt
iedere maand één avond door niet
naar koor (ACOV) te gaan, waar zijn
zware bas een mooie aanvulling is.
Zijn brede belangstelling staat garant voor afwisselende en diepte interviews. De eerste gast, die achter
de microfoon plaats neemt, is Debby Albers. Zij heeft haar eerste roman geschreven en licht alvast een
tipje van de sluier op voor de luisteraars van Radio Aalsmeer. Zelf zegt
ze: “Eindelijk na een lang en intensief schrijfproces verschijnt binnen-

Aalsmeer - Equipe Peter Loogman
is winnaar geworden van de RKDES
puzzelrit die afgelopen zondag 8 januari is verreden. De tweede plaats
is behaald door de equipe van Dennis van der Meer en op drie is de
equipe van Rick Bartels geëindigd.
Totaal 68 punten wist het winnende team bijeen te sprokkelen, van
de in totaal te behalen 74 punten.
De nummer twee bleef daar slechts
een half punt op achter. De rit was
ook dit jaar weer uitgezet door Anita en Eppo Buskermolen met Aad
Buskermolen als grote controleur.

Uitgangspunt van de puzzelrit is
om een mooie toer te maken door
Neerlans land en gezien de reacties
is dit weer aardig gelukt. “Wij proberen altijd een vooral mooie route te
maken en vragen te verzinnen, die
soms makkelijk zijn maar soms ook
wel cryptisch. Dit in de hoop om elke equipe toch minimaal een paar
keer aan het twijfelen te brengen en
dat lukt ons nog steeds aardig”, aldus Anita, Aad en Eppo Buskermolen. Volgend jaar zal de rit wederom
voor de nieuwjaarsreceptie van RKDES verreden worden, op 7 januari.

kort mijn roman Thanda. Een roman
vol liefde, romantiek en pijn. Veel
pijn.” Om 21.00 uur is aan het woord
Marion van Berkum van Stichting
Corantijn. “Suriname verkeert in een
grote crisis. Voor de minder- en onvermogende mens een ramp! Baby’s kinderen (meervoudig) gehandicapten, chronisch zieken en ouderen lijden hier erg onder. Er is werkelijk een tekort aan alles.” Zij hoopt
met haar betoog luisteraars te stimuleren een financieel steentje bij
te dragen. De Stichting heeft geen
winstoogmerk en is afhankelijk van
donaties. En dan tot slot om 21.30
uur het traditionele kunst halfuurtje.
Ditmaal komt Tobias Rothe vertellen
over zijn werk. Gelukkig heeft Tobias de gave van het woord om zijn
werk - ook als is dat vanuit de studio - aanschouwelijk voor de luisteraars te maken. Tobias is tandtechnicus van zijn vak, volgde met
succes de Rietveld Academie en
maakt de meest ingenieuze objecten. Donderdag 19 januari van 20.00
tot 22.00 uur lekker radio luisteren. ‘That’s Life’ gepresenteerd door
Jenny Piet en Wilbert Streng. Techniek van Frans van der Wee. Te beluisteren via 105.9 FM 99.0 FM en
via www.radioaalsmeer,nl.
Janna van Zon

Fedeli en Voedselbank doen mee!

Stemronde voor donatie
ING fonds van start
Aalsmeer - Sinds afgelopen maandag 9 januari kan heel Nederland
stemmen op de 260 geselecteerde
stichtingen van de campagne Help
Nederland vooruit van het ING Nederland fonds. In november hebben ruim 1100 stichtingen zich aangemeld voor de campagne, die voor
de tweede keer opgezet is om lokale initiatieven een steuntje in de rug
te geven. Uit Aalsmeer hebben de
stichting Fedeli en de Voedselbank
zich aangemeld.

Equipe van Peter Loogman
winnaar RKDES puzzelrit

Deze bekkens waren vroeger geheel gevuld met leidingwater, dat
gehaald werd vanuit de duinen aan
de kust. Onder de begane grond ligt
nog een derde bekken van 146.000
liter, zodat de totale voorraad water
de miljoen liter overschreed.
De stoere watertoren heeft zich altijd
geweerd tegen onstuimige weersomstandigheden: zelfs stormen met
windkracht 10 en méér kon de toren
hebben. Tijdens de oorlogsjaren had
de toren geluk. Ondanks de nabijheid van Schiphol, dat een mikpunt
zou kunnen zijn, is de watertoren
ongeschonden deze jaren doorgekomen. In tegenstelling tot veel andere watertorens in den lande, die
zwaar beschadigd werden.
Aalsmeer is trots op haar watertoren en de mensen van de beheersstichting zorgen ervoor dat iedereen
er zoveel mogelijk gebruik van kan
maken. Dit weekend dus op zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00
uur. Naar boven kost voor kinderen
1 euro en voor volwassenen 2 euro.
Meer informatie is te vinden op
www.aalsmeer-watertoren.nl.

Ontmoeten en inspireren
Fedeli gelooft in de kracht van ieder mens die bereid is zijn liefdevolle hart open te zetten. Fedeli’s doel
is het bevorderen van het gevoel van
verbondenheid en saamhorigheid en
het uitbannen van alle vormen van
discriminatie en het terugbrengen
van wederzijds respect naar elkaar.
De donatie wordt gebruikt voor activiteiten waar mensen uit de gehele samenleving andere mensen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren, te steunen en te leunen.
Gezond voedsel
Voedselbank Aalsmeer heeft in 4 jaar
al veel Aalsmeerse gezinnen geholpen met tijdelijke voedselhulp. Ongeveer de helft van de klanten, op dit
moment 35 huishoudens, zijn kinderen beneden 18 jaar. Vijftig vrijwilli-

gers doen er alles aan om hen wekelijks gezond voedsel te geven. Ze
dragen hierdoor ook bij aan het tegengaan van verspilling van voedsel.
Voedselbank Aalsmeer krijgt geen
subsidie en is afhankelijk van donaties en giften om de organisatie
te kunnen laten draaien. Een donatie zal gebruikt worden om het werk
voort te zetten.
Help Nederland vooruit
Stemmen is mogelijk tot en met 30
januari via de speciale website: www.
helpnederlandvooruit.nl. De stichtingen gaan zelf ook op pad om zoveel
mogelijk mensen te laten stemmen
op hun initiatief. Het aantal stemmen
bepaalt de hoogte van de donatie die
varieert van 5.000 euro voor de winnaar tot 1.000 euro voor de nummer
vijf. Op 18 februari worden de uitslagen bekend gemaakt. Als Nederlandse bank is ING nauw verbonden
met de Nederlandse samenleving.
Om de betrokkenheid bij Nederland
te laten zien is in 2015 het ING Nederland fonds opgericht. Het fonds
heeft als doel organisaties vooruit te helpen die initiatieven nemen
om Nederland sterker te maken. Dit
doet het fonds in de vorm van kennis, tijd en donaties. Het ING Nederland fonds investeert in omvangrijke maatschappelijke initiatieven en
ideeën, maar wil juist ook de lokale
projecten in Nederland helpen.
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kinder- en jeugd
13-Jarige Isa uit Kudelstaart
winnaar CupcakeCup 2016

Aalsmeer - Op een feestje werd
Isa Verzeilberg geattendeerd op de
aangekondigde Cupcake-wedstrijd
op televisie. De beslissing moest
snel genomen worden, er was nog
slechts een week voor de sluitingsdatum. De 13-jarige Kudelstaartse
schreef zich in, werd uitgenodigd
en heeft uiteindelijk gewonnen: De
CupcakeCup 2016. Afgelopen zondag 8 januari was de finale op de
televisie en nam Isa het op tegen
Mauro, Sterre en Arda. Ze scoorde tijdens de wedstrijddagen iedere keer goed. Mooie cijfers en veel
complimenten van chefkoks Robèrt
en Rémi. Tot op het laatste moment
bleef het spannend. De jeugdige

bakkers deden nauwelijks voor elkaar onder, maar de Kudelstaartse
was de beste!
En nu komt het: De finale heeft Isa
met een groep vriendinnen en familie thuis gekeken. Groot was de
vreugde natuurlijk. Er is een feestje gevierd. Voor Isa was het ook opluchting, want ze heeft maar liefst
tweeënhalve maand haar mond
moeten houden. De opnames zijn
namelijk gemaakt in de herfstvakantie. “Het was moeilijk, maar het
is gelukt”, vertelt de vrolijke en spontane tiener over haar zwijgplicht.
Behulpzaam en aardig
Ze kijkt met veel plezier terug op de

CupcakeCup. “Het was heel gezellig
en van de masterclasses heb ik veel
geleerd. De koks waren wel streng,
maar ook behulpzaam en aardig.”
Allerlei aparte ingrediënten mengde Isa tijdens de wedstrijden en de
smaak van haar cupcakes werden
veelal bejubeld. Hoe doet ze dat?
“Ik experimenteer met van alles en
meestal pakt dat goed uit. Veel van
de recepten heb ik thuis geoefend.
Testen en proeven.” Cupcakes bakken en taarten maken, is de grootste hobby van Isa. Samen met haar
vriendinnen staat ze regelmatig in
de keuken en soms met haar tante.
Het bakken is iets wat de 13-jarige
zichzelf aangeleerd heeft. Ze heeft
geen moeder of oma als voorbeeld.
“Niemand in de familie, ik heb het
zelf ontwikkeld. Op m’n zesde bakte
ik al koekjes en op m’n achtste ben
ik begonnen met cupcakes. Ik vind
het geweldig om te doen.”
Het lijkt duidelijk, deze dame maakt
van haar hobby uiteindelijk haar
beroep. Maar nee hoor. Isa weet
nog niet wat ze wil worden. Ze zit
in de tweede klas VWO plus op
het Alkwin College in Uithoorn en
heeft het prima naar haar zin. “Geen
idee wat ik wil worden, ik hoef gelukkig nog niet te kiezen.” Een eigen schuur met al haar bakspulletjes ziet ze echter wel zitten en een
naam voor haar bakkerijtje heeft ze
ook al: Isa’s Bakery. “Ik ga er sowieso iets mee doen”, zegt ze dan toch.
“Ik zie wel. Het blijft in ieder geval
mijn hobby.”
Palmboom en danseres
Voor de inschrijving voor de CupcakeCup had Isa snel een filmpje
gemaakt en ze was best verbaasd
dat ze ook daadwerkelijk een uitno-

diging kreeg. In totaal werden zestig
kinderen gevraagd naar de selectieronde te komen. Ze moesten allemaal twee cupcakes meenemen en
ter plaatse met een voor hen onbekend persoon een marsepeinen figuur maken. Isa had cupcakes met
een palmboom en een met een danseres erop gemaakt. De opdracht
vond ze best moeilijk. “Je moest aan
de slag met iemand die je niet kent,
je bent niet op elkaar ingespeeld,
maar het ging hartstikke goed.”
Uiteindelijk werden twintig kinderen uitgeloot en met hen is in twee
groepen van tien in de ochtend en
de middag de Cupcake-wedstrijd
gehouden tijdens zes opnamedagen. Isa wist stand te houden en bij
de laatste vier te eindigen. Tijdens
de finale was ze best zenuwachtig,
vertelt ze. “Het was ook een hele
lange dag, van half acht in de ochtend tot negen uur ’s avonds.”
Nog meer ‘bedrog’, slechts een uurtje duurde deze op de televisie…
Trofee mee naar school
Maar bovenal heeft de Kudelstaartse genoten, van het bakken, van
de lessen en van haar medefinalisten. “We houden contact. We hebben een groepsapp met elkaar aangemaakt.” De eerste schooldag na
de kerstvakantie is Isa Verzeilberg
groots onthaald op haar school.
Ze heeft getrakteerd, niet op cubcakes, “daar had ik geen tijd meer
voor”, maar op een presentatie voor
haar klas over cupcakes en natuurlijk had ze de supertrofee mee naar
school genomen. Met de wedstrijd
heeft Isa ook een grote mixer gewonnen en hier verheugd ze zich
enorm op: Ze mag cupcakes gaan
geven aan minister-president Mark
Rutte en alle andere ministers.
Spannend, maar Isa blijft er nuchter
onder. Het winnen heeft haar voldoende zelfvertrouwen gegeven en
ze mag weer de keuken in voor haar
grote hobby: Cupcakes bakken!
Door Jacqueline Kristelijn

Lessen muziek, dans, theater en dj

Nieuwe cursussen februari
van start bij Cultuurpunt

Kinderen spelen, drummen
en rollen tijdens CombiFun
Aalsmeer - Het lijkt wel feest! Vrolijk gedrum, koeienbellen en shakers klonken uit de Can Dance Studio’s in Aalsmeer, waar CombiFun
plaatsvond op vrijdag 6 januari. Tijdens deze middag boden Cultuurpunt Aalsmeer, Sportservice Haarlemmermeer en de Binding verrassende workshops aan. Omdat Aalsmeer een JOGG-gemeente is, kregen alle kinderen een gezond tussendoortje en water. Het
getrommel komt van de workshop
samba, aangeboden door Cultuurpunt Aalsmeer. Meester Pieter-Jan
leerde de kinderen hoe ze door verschillende instrumenten bij elkaar
te brengen een groot feest kunnen
bouwen. De zaal bruiste en even
leek het of de kinderen zich in Brazilië bevonden. Een deur verderop
leek het wel een gezellige huiskamer. Op verschillende tafels stonden uitdagende bordspellen uitgestald. Inge en Tessa van de Binding legde de spellen uit en speelden een potje mee. De kinderen
speelden Sushi Dice, een spel waarbij ze zo snel mogelijk sushi moeten sparen met dobbelstenen. Daarnaast speelde de kinderen Pitchcar
waarbij ze op een racebaan formule 1 autootjes met hun vinger voortbewogen en probeerden als eerste

over de finish te komen. Iedereen
hing fanatiek over de baan heen en
deed zijn uiterste best. Verder werd
Loony Quest gespeeld, waarbij je
probeert een pad uit de losse pols
na te tekenen op een transparant
scherm. Dit scherm wordt vervolgens over de kaart gelegd om te kijken hoe goed de speler het pad gevolgd heeft. Ook ging De Binding de
diepte in met de kinderen met het
spel ‘Safe Kids’. Tijdens dit vragenspel bespraken de kinderen waar
hun grenzen liggen en hoe ze dit
kunnen en willen aangeven.
Een paar trappen naar boven gaf
Sportschool ‘Meer dan Judo’ van
Ron van Raaphorst een kennismaking workshop Judo/zelfverdediging. De kinderen leerden hun val
breken door middel van de wereldberoemde judorol. Als een van
de kinderen zegt: “Dat kan ik niet”,
legt Ron de kinderen uit dat sommige dingen niet zo goed bij je kunnen passen, maar dat als je iets echt
probeert je het vaak wel gewoon
kan. Om half vijf werden de kinderen weer opgehaald, nadat zij de
docenten hebben bedankt. Al swingend en koprollend gingen de kinderen weer naar huis. Ze hebben
een hoop plezier gehad en enorm
veel geleerd.

Aalsmeer - Vanaf dinsdag 7 februari starten de nieuwe cursussen
voor basisschoolleerlingen, georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer.
In deze korte oriënterende cursussen kunnen kinderen kennismaken met de beginselen van muziek,
dans, theater en DJ.
Nieuw in het aanbod zijn de cursussen Danskriebels (groep 1/2) en
Doe de dab en hiphop mee! (groep
3/4/5) op de Jozefschool. Ook start
de succesvolle cursus Ontdek je talent op een instrument weer, maar
nu op twee locaties: Kudelstaart en
Aalsmeer. Daarnaast zijn er weer
cursussen DJ, musical en muziek.
De cursussen bestaan uit 9 lessen

van 45 minuten en kosten 58 euro,
de DJ-cursus kost 70 euro.
De lessen vinden plaats op diverse
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart
op dinsdag- en woensdagmiddag
in de naschoolse tijd. Voor de kinderen die op dinsdag gebruik maken van BSO de Partou in de Catharina Amalialaan is er de mogelijkheid om door de docent opgehaald te worden voor de musicalles in basisschool De Zuidooster.
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.cultuurpuntaalsmeer.nl. Inschrijven kan tot
23 januari aanstaande.

Bibliotheek zoekt kinderjury
Aalsmeer - Ook dit jaar staat de
Amstellandse Kinderjury weer op de
agenda. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar
en lees je boeken? En heb je een eigen mening over boeken? Doe dan
mee aan de Amstellandse Kinderjury. De bibliotheek heeft de leukste boeken uitgezocht om te lezen.
De jurygroep komt drie keer bij elkaar in de periode van eind januari tot eind april. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de leden van de kinderjury speed-boek-daten. Ze krijgen tips hoe je het beste een boek
kunt beoordelen en met elkaar wordt
gepraat over de verhalen. De top
drie stelt de kinderjury zelf samen.
De Amstellandse Top 3 (van alle juryleden) wordt op 28 mei tijdens het
eindfeest onthuld in de bibliotheek
Westwijk. Er komt een bekende kinderboekenschrijver, misschien wel

jouw lievelingsschrijver, die je het
hemd van het lijf kunt vragen (en een
handtekening). Wie dat is blijft nog
even een verrassing. De drie bijeenkomsten zijn zowel in de bibliotheek
Stadsplein (24 januari, 7 maart en 18
april), Westwijk (28 januari, 18 maart
en 22 april) als Aalsmeer (23 januari,
6 maart en 17 april). Tijdens de eerste bijeenkomst worden de titels van
de te lezen boeken bekend gemaakt.
De bibliotheek zorgt voor genoeg
boeken, juryformulieren, limonade
en iets lekkers! Kaartjes kosten 11,50
euro voor alle drie de bijeenkomsten inclusief het slotfeest. Inschrijven voor deelname aan de Kinderjury
kan via de website van de bibliotheek
www.debibliotheekamstelland.nl of
kom langs in een van de vestigingen.
In Aalsmeer in de Marktstraat. Let op:
inschrijven kan tot 23 januari.

Vrolijk slakkenavontuur
in het Poppentheater
Amstelveen - Eddie en Eduard zijn
twee nieuwsgierige slakken. Vanuit
hun kleine theatertje treden ze de
wereld vol verwondering tegemoet.
Ze beleven korte avonturen, die samen één verhaal vormen. Na iedere
scène gaan de deurtjes even dicht.
En als ze weer open gaan worden
de kinderen verrast door een nieuw
mini-decor. Hilarische peutervoorstelling zonder tekst, met muzikale
ondersteuning. Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag
15 januari om 14.30 uur. Toegangs-

prijs is 8,50 euro. Reserveren kan via
www.amstelveenspoppentheater.nl
of telefonisch via 020-6450439.

krant

V.l.n.r.: Michael Masseurs, Luuk Scheuer, Jort Kemp en Liam Breebaart.

Winterkring jeugd

Goud, zilver en brons
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Tijdens het eerste Winterkring weekend is er best lekker
gezwommen en zijn diverse medailles buit gemaakt door de Oceanus
zwemmers/sters. Er werd gezwommen in het Noorderparkbad te Amsterdam-Noord zaterdag met een
ploeg van 12 uiterst gemotiveerde jongens en meiden. De middag
begon met de 100 meter vrije slag
waarbij Jort Kemp bij de start zijn
nieuwe bril meteen verloor en zijn
badmuts als een soort van keppeltje
naar boven kroop. Liam Breebaart,
die ernaast lag, liet zich niet van de
wijs brengen en zwom een tiende van zijn tijd af. Yoni Joore, niet
geheel fit aan de start, ploeterde
vooral tegen zichzelf. Luuk Scheuer ging als een speer door het water
en zwom drie seconde van zijn tijd a
af. Ook Michael Masseurs ging voor
het eerst onder de 1 minuut 10 seconde grens. De dames begonnen
met de 100 meter schoolslag. Sam
Eveleens deed wat ze kon, maar lekker ging het niet volgens eigen zeggen. Naomi Visser haalde er 4 seconde vanaf. Ook Olivia Schalekamp
dook 3 seconde onder haar inschrijftijd. Rachelle de Meij snoepte er ook een tiende vanaf. De 200
rug van Liam was niet echt geweldig, maar wel goed voor een gouden medaille. Het knalnummer 50
meter vrij leverden Nina Bellaart en
Romee Veldt helaas geen tijdsverbetering op, maar voor Romee was
het goed voor brons. Anouk Hilgers
en Olivia doken hier onder de 30 seconde grens. Dan drie giganten aan
de start op het zware nummer 400
wissel: Rachelle de Meij, Naomi Visser en Anouk Hilgers en de dames
deden het super. Rachelle behaalde
een persoonlijk record van 4 seconde en Naomi wist er 3 tiende vanaf te halen. Brons en Zilver werd er
opgehaald door Naomi en Anouk.
De jongens sloten de zaterdag af
met 200 meter wissel. Met een andere bril dook Jort te water en hij
had het wederom zo druk met deze bril dat hij vergat te doen waarvoor hij in het water lag. Michael
haalde er een kleine halve seconde
vanaf. Liam en Yoni zwommen voornamelijk tegen zichzelf daar waar
Luuk frank en vrij door het water

heen schoot en 6 seconde ervan af
zwom. De meiden knalde de dag uit
met 50 meter rug en deze keer wist
Nina Bellaart een persoonlijk record
te halen. Romee keerde te vroeg op
haar buik waardoor ze een dis achter haar naam kreeg en volgens de
kamprechters was Anouk te snel
vertrokken, helaas geen tijd. Zondag deel 2 en wederom 12 zwemmers in de ploeg, met wat wisselingen in de samenstelling gingen ze
van start. Liam beet het spits af met
400 vrije slag en 5.32,22 was goed
voor zilver. Nina stortte in de derde
baan van de 100 vlinder in en finishte niet echt blij net boven haar tijd.l
Romee had de keerpunten nodig
als plakpunt om even adem te halen, het leverde haar wel een pracht
van een 1.25,31 en zilver op. Sam
stond bol van de spierpijn, maar ze
ging er vol voor en was dan ook verbaasd dat ze maar 5 honderdste boven haar tijd zat. Naomi legde beslag op het brons. Anouk had het
conditioneel even zwaar. Sebastian
van der Born dook te water op zijn
afstand, de 200 meter schoolslag.
De kamprechters hadden het maar
druk met zijn keerpunten, wel of niet
dissen, het werd niet, wat een gouden medaille opleverde. Olivia vlamde er op de 50 school flink op los en
zag 40,51 verschijnen op het elektronische bord. Liam en Luuk deden
hun best op de 100 rug wat voor Liam zilver opleverde en Luuk kwam
het bad uit met een persoonlijk record van 2 seconde. De 200 meter vrije slag met acht Oceanus dames aan de start, Mila van Duinhoven deed wat ze kon, maar twee weken vakantie deden haar de das om.
Nina en Danique Pannekoek haalde
beide 3 seconde van hun tijd af. Liam zag zijn 50 vlinder tijd nog lekker naar beneden gaan net als Luuk
en Sebastian. Het laatste nummer
van dit weekend de 4x100 wisselslag met Romee, Olivia, Anouk en
Naomi en de dames hebben eruit
geperst wat er nog in zat. Het was
goed voor zilver.
Een weekend dat 2 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen medailles opgeleverd heeft voor de dames en heren
zwemmers. Op naar volgend weekend.

Vrijdag start schaaklessen jeugd

Spelletjesavond bij AAS

Aalsmeer - Traditioneel is er de
laatste vrijdagavond voor de kerstvakantie een spelletjesavond bij AAS.
Dit houdt in dat er in plaats van het
gebruikelijke schaken andere bordspellen gespeeld mogen worden en
iedereen zijn of haar favoriete bordspel mag meenemen. Zo gezegd zo
gedaan werd er scala aan bordspellen die vrijdagavond gespeeld. Het
eerste spel was Monsterval waarbij
je met behulp van enkele schuifjes
binnen de tijdspanne van een zandloper een monster door een doolhof
in de val moet schuiven zonder dat
het monster omvalt. Daar de schuifjes nog wel eens enige weerstand
ondervonden was dit nog best lastig te doen zonder het monster te
laten omvallen. Een ander spel deze avond was een Betoverd Labyrint dat bestaat uit vaste en losse tegels met een gedeelte van het doolhof erop. Iedere speler krijgt enkele kaartjes met onderwerpen erop
die in het doolhof zijn te vinden. Het
onderwerp wat op je kaartje staat
moet je bereiken door het doolhof,
dat echter zoals een echt doolhof
betaamd soms doodloopt. Door een
losse tegel in het doolhof te schuiven kun je de loop van het doolhof
aanpassen en zo de weg vrijmaken
naar het onderwerp dat je wilt bereiken. Je kunt echter ook je tegenstander dwarsbomen door het doolhof zo te verschuiven dat hij geen
vrij baan meer heeft naar zijn beoogde onderwerp. Al met al wel ze-

ker een leuk spel waarbij je wel enig
inzicht nodig hebt hoe het doolhof
voor jou of voor je tegenstander zo
optimaal of zo slecht mogelijk te positioneren. Ook een soort bingo variant werd er gespeeld. Een vingerplant was als prijs helaas niet beschikbaar…
Het overbekende vier op een rij was
ook van de partij (rijmt ook nog). Na
de jeugd zo rond 21.00 uur huiswaarts was getrokken speelde de
leiding nog een spel waarbij je steden in en rond Duitsland met elkaar
moet verbinden en in elke stad een
huis moet bouwen. Voor al deze acties krijg je punten en u raadt het al.
Degene met de meeste punten wint
het spel. Al met al was het weer een
gezellige afsluiting van het kalenderjaar bij AAS.
De reguliere schaaklessen gaan
weer van start op vrijdagavond 13
januari om 19.00 uur.
Henk van Leeuwen

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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Aanvragen starterslening bij
gemeente weer mogelijk
Aalsmeer - Per 1 januari 2017 is het
weer mogelijk om een starterslening aan te vragen bij de gemeente Aalsmeer. Met een starterslening
krijgen starters op de woningmarkt
een financieel steuntje in de rug bij
het kopen van hun eerste woning en
kan het gat tussen het bedrag dat
iemand nodig heeft om een woning
te kopen en het bedrag dat iemand
maximaal kan lenen bij een ‘gewone’ hypotheekverstrekker worden
overbrugd. Wethouder Robbert-Jan
van Duijn: “Met behulp van de Starterslening kunnen starters, op een
heel verantwoorde manier, vaak net
dat beetje extra lenen om een woning te kopen. We geven daarmee
starters een kans om een voor hun
geschikte woning te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de

doorstroming op de woningmarkt
bevorderd en dat is precies wat we
in Aalsmeer willen.”
De gemeente Aalsmeer verstrekt al
vanaf 2003 startersleningen. Sinds
die tijd zijn er in totaal 111 leningen
verstrekt. In eerste instantie waren de startersleningen alleen voor
de aankoop van nieuwbouwwoningen, maar vanaf 2013 kan deze ook
aangevraagd worden voor bestaande woningen. De belangrijkste voorwaarden waar u/jij aan moet voldoen is dat u/jij niet eerder eigenaar bent geweest van een woning
en dat u/jij in Aalsmeer woont of de
afgelopen 10 jaar minimaal drie jaar
achter elkaar in Aalsmeer heeft gewoond. Alle voorwaarden en het
aanvraagformulier zijn te vinden via
www.aalsmeer.nl/starterslening.

‘Dubbelzinnig’ is thema
Carnaval in Kudestaart
Kudelstaart - Van 24 februari tot en
met 1 maart wordt er weer carnaval
in Kudelstaart gevierd. Dit jaar dompelt Poelgilderdam zich in de feestvreugde onder het thema ‘Dubbelzinnig’. Net als vorig jaar gaat Prins
Peter de derde de geordende chaos leiden en samen met zijn Raad
van Elf heeft hij al de nodige voorbereidingen getroffen voor een carnavalsweek voor jong en oud. De grote
optocht gaat zondag 26 februari om
12.11 uur van start bij het Dorpshuis. Opgeven voor deelname aan
de optocht kan nog tot 4 februari via
info@pretpeurders.nl, maar langs
de weg kijken en daarna mee feesten in de dorpstaveerne is natuurlijk ook heel gezellig. Zaterdagmid-

dag 25 februari staat geheel in het
teken van de kindercarnaval. Om
13.01 uur kan alle jeugd zich verzamelen op de parkeerplaats achter
De Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat
de stoet met versierde wagens en
fietsen naar woonwijk De Rietlanden, waar omstreeks 13.41 uur ballonnen worden opgelaten. Daarna
gaat de kindermiddag verder in het
Dorpshuis. Deelname en toegang
is gratis, opgeven is niet nodig. Het
prinsenbal op zaterdagavond 25 februari belooft weer een groot feest
te worden. De kaartverkoop start op
zaterdag 11 februari bij Gall&Gall in
Kudelstaart. Wees er op tijd bij, want
op is op! Kijk voor meer informatie
op: www.pretpeurders.nl

Mooi resultaat VHG-actie
‘Snoeien voor Leven’
Streek - Afgelopen zomer vond
onder het motto ‘VHG-hoveniers
snoeien voor Leven’ de inzamelactie
van taxussnoeisel plaats. Aan de actie namen ruim 100 VHG-hoveniers
deel. Het uiteindelijke resultaat is
dat er meer dan 255 kubieke meter aan taxussnoeisel is ingezameld.
Daarmee kunnen 255 chemotherapieën worden geproduceerd. Daarnaast heeft het ingezamelde taxussnoeisel voor een geldbedrag van
7.677 euro opgebracht. VHG schenkt
dit bedrag, namens de deelnemende bedrijven, aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Donderdag
5 januari heeft VHG-directeur Egbert Roozen een cheque met dit bedrag overhandigd aan Rien Schimmel van KiKa. Twee deelnemende hoveniersbedrijven hebben er
voor gekozen om hun deel van de

opbrengst te bestemmen voor een
andere stichting op het gebied van
kankerbestrijding. Egbert Roozen,
directeur van Branchevereniging
VHG: “Ik ben erg blij met het geweldige resultaat van de taxusinzamelactie en ongelofelijk trots op en
dankbaar voor de inzet van de deelnemende bedrijven. We hebben samen onze schouders gezet onder
de strijd tegen kanker. Ik hoop van
harte, dat de door ons ingezamelde taxus meehelpt aan het bieden
van perspectief op genezing voor
mensen met kanker. Het bedrag dat
het taxussnoeisel heeft opgeleverd,
schenken we aan de Stichting Kinderen Kankervrij. Graag steunen wij
daarmee het goede werk van deze
stichting.” VHG is van plan om de
actie ‘VHG-hoveniers snoeien voor
leven’ ook in 2017 te voeren.

Jeugd Ergometerwedstrijden
bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Op elke tweede zaterdag
in januari organiseert de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel
de Ruyter Jeugd Ergometerwedstrijden, dit jaar op zaterdag 14 januari in de kantine van de club. Ergometers zijn roeimachines, zoals je ze
ook ziet bij sportscholen. Alle jeugdleden, die lid zijn van een vereniging
die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, zijn
van harte uitgenodigd. Voor buitenlandse deelnemers geldt dat zij bij
een zusterorganisatie van de KNRB
moeten zijn aangesloten. Er zijn acht
heats voor jongens en meisje tot en
met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot en
met 16 jaar en tot en met 18 jaar. Na
deze individuele wedstrijden worden
er nog estafette wedstrijden gehouden. Vier jeugdleden moeten om de
beurt 250 meter roeien en ze moeten zo snel mogelijk wisselen. De
roeier kan zijn voortgang zien op
een scherm dat hoort bij de ergometer. Voor het publiek word de voort-

Koffieochtend in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 17 januari zijn belangstellenden weer hartelijk welkom in Het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. De
koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is
hartelijk welkom. Rond half twaalf
gaat een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij Klaas Kersloot
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra
via 0297-331545.

gang van wedstrijden geprojecteerd
met een beamer op de muur. Hierdoor kunnen de deelnemers aangemoedigd worden, er zijn mensen die
adviseren om oordoppen mee te nemen als je gaat kijken. De sfeer is altijd erg gezellig en men gunt elkaar
het succes. De prijsuitreiking zal gedaan worden door Nicole Beukers,
zij heeft een zilveren medaille uitgereikt gekregen tijdens de laatste Olympische Spelen in Brazilië en
zij zal deze met trots (terecht) laten
zien. Michiel de Ruyter nodigt ieder
jaar een bekende roeier uit om de
prijzen uit te reiken. Voor de nummers één, twee en drie is er een medaille en de winnende ploegen van
de estafette wedstrijden krijgen een
schaal uitgereikt. Meer informatie
op: www.mdr.nu.

Stamppotten in de
Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 20 januari om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan 86. Op het menu staan
stamppotten, dat stond ook op het
menu op de eerste Open Hof keuken 5 jaar geleden, want zolang alweer vindt dit gezellige en smakelijke treffen plaats op de derde vrijdag
van de maand. De kosten bedragen

Jordy Buskermolen wint
Egmond-Pier-Egmond

Muziekvereniging viert 90e verjaardag

Tavenu viert feest dit jaar!
De Kwakel - In 2017 viert muziekvereniging Tavenu uit De Kwakel
haar 90e verjaardag. Dit wordt gevierd met verschillende evenementen verspreid over het jaar.
Reünie en workshop
Als eerste vindt op 8 april het project
‘Tutti Tavenu’ plaats. Oud-leden (die
nog opgespoord konden worden)
en leden gaan deze zaterdag de hele dag muziek oefenen en ’s avonds
de ingestudeerde nummers uitvoeren voor het publiek. Het orkest
staat deze dag onder andere onder
leiding van Leo Huis. De drumband,
die voor deze dag weer bij elkaar
komt, staat onder leiding van Jan
Vork, Frans de Blieck en Michiel van
Putten. Dit waren de instructeurs
vanaf 1964 die voor de drumband
gestaan hebben. Als er voldoende
aanmeldingen komen, zullen ook de
majorettes/colorguards weer bij elkaar komen. Naast muziek maken
is het ook natuurlijk een reünie en
kunnen oude herinneringen opgehaald worden. De repetities vinden
plaats in het dorpshuis De Quakel
en de uitvoering ’s avonds in de aula van basisschool De Zon. Tavenu
hoopt natuurlijk dat oud-leden de
smaak weer te pakken krijgen en
een doorstart maken bij het orkest,
maar het belangrijkste is een gezellige dag muziek maken met z’n allen. Mensen die niet benaderd zijn
maar wel lid geweest zijn en mee

willen doen, kunnen zich aanmelden via tavenu90jaar@hotmail.com
of op dinsdagavond een formuliertje in het dorpshuis halen en invullen. Ben je lid geweest maar kun/
wil je niet meer meespelen, dan
ben je ’s avonds natuurlijk van harte welkom bij het concert in de aula van De Zon. Naast de drumband,
het orkest van De Kwakel en de
majorettes zal ook de steelband een
optreden verzorgen. Na afloop kan
iedereen onder het genot van een
hapje en een drankje weer even bijpraten.
Steelbandfestival
Op zaterdag 17 juni zullen de hele
dag tropische klanken te horen zijn
in het centrum van De Kwakel tijdens het vijfde internationale steelbandfestival. Acht jaar geleden is
het steelbandfestival als proef gestart in De Kwakel en inmiddels is
het een evenement geworden dat
om het jaar plaatsvindt. Omdat heel
veel bands zich hebben aangemeld
(12 bands uit Nederland, Duitsland,
Engeland, Zwitserland en Polen)
begint deze dag al om 12.00 uur en
eindigt om 24.00 uur. Dit alles vindt
plaats op het plein voor het dorpshuis in De Kwakel. De commissie 90
jaar Tavenu is nog druk bezig met
het bedenken en organiseren van
alle activiteiten. De muzikanten hopen op veel aanmeldingen voor de
reünie en workshopdag.

Stichting Thamer Thuis
breidt ondersteuning uit
De Kwakel - Steeds vaker ontvangt
Thamer Thuis uit de regio Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn de vraag
voor ondersteuning van familie en
vrienden van terminale zieken in
een thuissituatie. De Stichting heeft
daarom ook zijn aantal vrijwilligers
met een deskundige opleiding, de
laatste jaren flink uitgebreid tot
meer dan 70 gemotiveerde mannen
en vrouwen. Meestal wil de terminale zieke, in de laatste fase van zijn
of haar leven, het liefst zo lang mogelijk thuisblijven. En wanneer dat
kan, is dat natuurlijk prachtig. Doch
de zorg voor deze ernstig zieke kan
zeer intensief zijn, en dat betekent
bijna altijd dat ook voor de familie
en vrienden het leven op dat moment ingrijpend gaat veranderen.
De zorg kan op den duur voor de
familie zelfs te zwaar worden en is
er behoefte aan ondersteuning ten
einde overbelasting te voorkomen
Stichting Thamer Thuis kan ook in
de thuissituatie deze ondersteuning bieden, waardoor de moeilijke omstandigheden voor alle betrokkenen dragelijker worden. Thamer Thuis beschikt over vrijwilligers,
die na een gedegen opleiding en er-

Trainer Donker
blijft bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 8 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKDES bekend gemaakt dat
het contract met hoofdtrainer Jesse Donker voor een jaar wordt verlengd. De Technische Commissie en
het bestuur van RKDES zijn heel tevreden over de samenwerking en
onderlinge werkwijze met Jesse
Donker. De Technische Commissie heeft aangegeven vertrouwen
te hebben in de deskundigheid en
passie van Donker. Partijen hopen
tot mooie resultaten te komen en de
ingeslagen weg verder uit te kunnen bouwen. Afgelopen maandag 9
januari zijn alle trainingen weer van
start gegaan.
4.50 euro per persoon. Vanaf 17.45
uur is de deur open en de maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 uur.
Het doel van de Open Hof Keuken
is ontmoeting en is voor iedereen
toegankelijk. Opgeven kan via het
emailadres: diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch op het nummer van
de diaconie: 06-41700923 tot zondag 15 januari.

varing, zowel de zieke patiënt als de
familie kunnen bijstaan. Samen met
de coördinatoren van Thamer Thuis
kijkt men welke hulp nodig is en hoe
deze vorm kan krijgen. Iedere situatie is anders en niemand beleeft het
ziek zijn op dezelfde manier. Voor
de één is het belangrijk ‘een matje’ te hebben om te kunnen praten
over ziek zijn en de consequenties
daarvan. De ander heeft behoefte
aan iemand die gewoon aanwezig
ís en die praktische ondersteuning
biedt. Voor de familie is het belangrijk om regelmatig wat tijd en ruimte
voor zichzelf te krijgen en niet overbelast te raken, in de wetenschap
dat de patiënt in de goede handen
is. Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van
Thamer Thuis via 0297-540536, via
info@thamerthuis.nl of kijk op de
website www.thamerthuis.nl. Adres
is: Kwakelsepad 2, De Kwakel.

Cursus ‘Bridge
in een flits’
Leimuiden - Bridge is één van de
boeiendste kaartspelen ter wereld, een denksport net als schaken
en dammen. Iedereen, die het spel
speelt, beleeft er veel plezier aan
en je kunt tot op hoge leeftijd blijven bridgen. Bridge ’86 Leimuiden
biedt de mogelijkheid dit kaartspel
onder de knie krijgen. Bridge is de
derde grootste teamsport in Nederland, na voetbal en hockey. Daarnaast is bridge een ultiem spel om
de hersenen aan het werk te houden, het zogenaamde f,’itness voor
de geest’. Het is niet alleen voor ouderen, iedereen speelt bridge, van
jong tot heel oud. Sommigen spelen alleen om te winnen, maar de
gezelligheid en het sociale contact
speelt voor veel spelers ook een belangrijke rol. Vanaf 16 januari geeft
bridgedocent Koos Oskam een beginnerscursus volgens de methode ‘Bridge in een flits’ in partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden. De cursus bestaat uit 12
lessen, iedere maandagavond van
19.45 tot 22.15 uur. Na de cursus in
april kan men verder oefenen op de
clubavonden, indien nodig met assistentie van de docent. Dit alles voor
65 euro inclusief lesboek. Informatie en aanmelden bij Maria Straeter, tel. 0172- 507233 of mstraeter@
hotmail.com - www.nbbclusites.nl/
club/9041. Aanmelden kan zowel
individueel als met partner.

Kudelstaart - De 19e editie van
AGU Egmond-Pier-Egmond werd
zaterdag 7 januari met overmacht
gewonnen door Jordy Buskermolen. Na de lus in Castricum pakte hij een ruime voorsprong en gaf
deze niet meer uit handen. In een
tijd van 1.05.53 finishte hij meer dan
verdiend als eerste op de Boulevard
Noord. Het was een zware strijd in
Egmond. Met een ijzige wind strak
op kop bleef het tot Wijk aan Zee
een grote groep van zo’n 100 fietsers. Diverse pogingen om een gat
te slaan met het peloton haalden
niets uit. Pas vlak na het keerpunt in
Wijk aan Zee ontstond er een uitgestrekt lint van fietsers, waarbij Jordy samen met Joris Blokker de koppositie wist te pakken. Samen reden zij met ruime voorsprong naar
Castricum aan Zee, waar Jordy het
verschil maakte. “Ik merkte onderweg dat ik sterk was en heb veel gehad aan Joris (Blokker). Toen ik bij
Castricum als eerste naar beneden
kwam, heb ik even getwijfeld om op
hem te wachten, maar besloot er
toch alleen voor te gaan.” De 25-jarige renner uit Kudelstaart, uitkomend
voor strandteam Kees van der Niet
uit Noordwijk, heeft het hele seizoen
geen wedstrijd buiten de top 10 ge-

reden, maar won nooit. “Eindelijk is
het gelukt. Ik zat vaak dicht bij de
winst, maar dat het hier nu lukt is
fantastisch!”. Timothy Dupont, winnaar van 2016, wist zijn favorietenrol niet waar te maken en finishte
als tweede. Joris Blokker werd derde. Met deze overwinning versterkt
Jordy zijn leidende positie in KNWU
klassement en komt het leiderstricot
steviger om zijn schouders te zitten.
Zondag 15 januari zal Jordy van start
gaan in de beachrace Noordwijk IJmuiden en terug, waarbij de renners om 9.30 uur starten op de boulevard voor hotels van Oranje.

Zaalvoetbal
ZABO ronde 6 in
Proosdijhal

Wedstrijden
veldvoetbal

Kudelstaart - De ZABO zaalvoetballers gaan zaterdag 14 januari
voor de eerste keer in actie komen
in het jaar 2017. Speelronde zes van
het huidige seizoen vindt plaats in
de Proosdijhal aan de Edisonstraat.
Om 19.00 uur begint Sportcafé de
Midi’s tegen IBH Aalsmeer. Om
19.45 uur neemt Met & Co het op
tegen Polonia Aalsmeer. Om 20.30
uur is de aftrap bij LEMO tegen Koning Nieuwendijk en om 21.15 uur
speelt Atlas Lions tegen Amsec Piller. De toegang is gratis bij de ZABO. Publiek is welkom.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
5-15, Polonia Aalsmeer 5-13, Met
& Co 5-9, Koning Nieuwendijk 5-6,
Amsec Piller 5-6, Atlas Lions 5-6,
IBH Aalsmeer 5-4, LEMO 5-0. Meer
informatie op: www.zaboaalsmeer.nl

Riet en Bets op 1
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling
voor deze kaartmiddag? Naast klaverjassen en jokeren is er ook ruimte voor rummikub en/of yahtzee. Op
donderdag 5 januari is het klaverjassen gewonnen door Riet Pothuizen
met 5064 punten, op twee is Loes
Versteeg geëindigd met 4901 punten
en op drie Marry Akse met 4868 punten. Bij het jokeren was deze week
Bets Teunen met 77 punten de beste, gevolgd door Gerard de Wit met
374 punten en Trudy Knol met 393
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 13 januari is er klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer. Na een korte winterstop wordt er weer gestart met klaverjassen. Iedereen is
van harte welkom. Neem gerust uw
buurman/vrouw of vriend(in) mee
naar buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving.

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 19 januari houdt buurtvereniging Door
Eendracht Sterk weer een speelavond. Klaverjassen en domineren staan op het programma. Het
kaarten begint om 20.00 uur en
is in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Belangstellenden zijn
welkom. Het klaverjassen op 15 december is gewonnen door mevrouw
J. Mandemaker met 5572 punten,
gevolgd door mevrouw J. Zonneveld
met 5336 punten en de heer G. Pols
met 5229 punten. Bij het domineren
was de hoogste eer voor mevrouw J.
Koolhaas met 8 schrappen, op twee
mevrouw F. Korte met 10 schrappen.
Meer info over de kaartavonden op
www.dooreendrachtsterk.nl.

Zaterdag 14 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 3 – V.E.W. 4
14.00 u
D.S.K. 2 - F.C.A. 4
14.00 u
F.C.A. 5 – Swift 10
14.00 u
F.C.A. 6 – Hillegom 7
11.45 u
F.C.A. 8 – Ankaraspor 5
11.45 u
F.C.A. 45+1 - Zwanenburg 45+1 14.00 u
Vrouwen
V.V.G.A. VR1 - F.C.A. VR1
11.30 u
D.A.V.O. VR1 - F.C.A. VR2 14.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 – Nw.Sloten V1
13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 3 – Jong Hercules 2
14.30 u
S.C.W. 5 – V.V.C. 5
14.30 u
Wherevogels 45+1 - S.C.W. 45+1 14.00 u
S.C.W. 35 +1 - A.F.C. 35+2
14.30 u
Zondag 15 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Altior 1 (Vr)
D.S.S. 4 - F.C.A. 3
Roda’23 7 - F.C.A. 5
Sp.Martinus 5 - F.C.A. 6
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 3 – Kon.H.F.C. 3
R.K.D.E.S. 4 – Pancratius 5
Hoofddorp 8 - R.K.D.E.S. 5

12.00 u
11.00 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u

Bep wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van de
OVAK is op woensdag 18 januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de
Gerberastraat. Het kaarten op 4 januari is gewonnen door Bep van Netten met 5086 punten, op twee Essy
van Es met 5009 punten, op drie Ria
Pieterse met 5009 punten en op vier
Ubel van der Blom met 4951 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart. De kaartavond begint
om 20.00 uur. Op 4 januari is Ben
van der Voort eerste geworden met
5548 punten, Marry Akse eindigde met 5545 punten op de tweede
plaats en Ria van ’t Schip werd derde met 5268 punten. De poedelprijs
was deze week voor Bert van der
Jagt met 3570 punten.

UWTC clubcross
Fort De Kwakel
De Kwakel - Zondag 15 januari wordt bij UWTC de laatste wedstrijd in de clubcross competitie gehouden. Deze wordt verreden op
het Fort De Kwakel. Starttijd is 10.30
uur. En op 22 januari wordt de echte fortcross op Fort De Kwakel verreden. Dan zijn er aangepaste starttijden. De inschrijving gaat om 9.30
uur open. Om 10.30 uur start de
jeugd tussen de 8 en 14 jaar, om
11.15 uur gaan de dames/nieuwelingen en recreanten de ‘strijd’ aan,
om 12.00 uur is het de beurt aan de
40+ rijders en tot slot om 13.00 uur
is het parcours voor de 40- rijders.
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Zaalkorfbalcompetitie

Badmintoncompetitie

Kudelstaart - Het vlaggenschip van
de Kudelstaartse korfballers startte
afgelopen zaterdag door blessure
en ziekte in een andere samenstelling dan de laatste wedstrijden. Dat
dit geen excuus hoeft te zijn, bewees VZOD/FIQAS nog maar weer
eens. Tegenstander was het hoog
geklasseerde Velocitas uit Leiderdorp, zij scoorde ook de eerste treffer van de middag: 0-1. Maar nog
in dezelfde minuut was het Martijn
Vervark die onder toeziend oog van
familie afscheid nam van het eerste team als basisspeler. Hij deed
dat met een rake knal van afstand:
1-1. Hij heeft tientallen jaren in het
eerste gespeeld en het publiek vermaakt met zijn fijne balletjes en inzicht. De tegenstanders zullen ongetwijfeld blij zijn van deze aanvallende plaag af te zijn, maar over
tien jaar staat zijn zoon alweer klaar.
Ook voor deze afscheidswedstrijd
was Vervark eigenlijk geblesseerd,
maar zaterdag was een mooi moment om met zijn zoon, als pupil
van de week, op te komen lopen en
maximaal vijf minuten te spelen. Hij
ruimde het veld voor Arian Maat, die
een prima pot op de mat zou leggen. Nadat het gretige Velocitas opnieuw de leiding had genomen was
het Josine Verburg die de gelijkmaker produceerde: 2-2. Dat Velocitas
de meest scorende ploeg is in deze
tweede klasse onderstreepte zij nog
eventjes door driemaal op rij doel te
treffen: 2-5. Beide teams scoorden
toen beurtelings en door doelpunten van Dineke Westerhof-de Boer
en tweemaal Eric Spaargaren stond
er halverwege een stand van 5-7 op
het scorebord. Onder luide aanmoedigingen met trommels, toeters en
sirene door het jeugdteam van de
week gaf VZOD goed partij en wist
ook mee te scoren. Toch zetten de
gasten nog even aan voor een tussensprintje en tilden de stand naar
5-9. Ook het damesviertal van Ve-

Aalsmeer - Een van de eerste competitie wedstrijden was tegen Almere voor het eerst in de samenstelling
Space Shuttle en Flower Shuttle 4e
klasse. De heren, Rinus en Henny,
begonnen enthousiast met de herendubbel. Ze hadden wat opstartproblemen, en verloren de dubbel
met een driesetter (21-19, 17-21 en
17-21). Jammer van het eerste verliespunt. De damesdubbel van Ellen
en Marieke begon goed, de eerste
set gewonnen, de tweede set even
een inzinking, maar dat werd in de
derde set weer goed gemaakt. Tussenstand 1-1.
De heren enkels liepen helaas niet
zo soepel en werden verloren. Daarentegen waren de dames al goed
in vorm en zij wonnen beiden hun
wedstrijd door hun goede inzet. De
stand was weer gelijk getrokken. Nu
moesten de mixen gewonnen worden. De eerste mix liep goed. Edwin
zat lekker in het spel en Ellen had
veel tactische balletjes, maar het
werd evengoed heel spannend en

Flower Shuttle en Space
Shuttle samen voor winst

Strijdend VZOD verliest
toch nipt van Velocitas
locitas was een voortdurende dreiging voor het team van trainer/
coach Cor Loef. De beide ploegen
bleven aan elkaar gewaagd en wisselden hun scores af. Het verschil
van vier bleef echter gehandhaafd
en zo werd er gerust met 9-13. Een
stand met perspectief voor de tweede helft. In het tweede bedrijf waren de goals echter een stuk duurder, maar de marge van vier werd
in stand gehouden door een afstandsschot van Hein van Leeuwen en een strafworp van Spaargaren: 11-15. Vervolgens brak er voor
beide ploegen een doelpuntloze periode aan van tien minuten. Coach
Loef greep in en bracht Bart Verheul
in voor de moegestreden Hein van
Leeuwen. Hiermee kwam er nieuw
elan in het vak hetgeen resulteerde in afstandsschoten van Spaargaren en Verheul: 13-15. Zo dichtbij was VZOD/FIQAS al een tijd niet
meer geweest en het talrijke publiek
ging er nog eens goed voor zitten.
Helaas werkte toen de arbitrage ook
niet erg mee getuige de discutabele strafworp die Velocitas werd toegekend, gevolgd door een afstandsschot: 13-17. VZOD had echter geroken aan een verrassing en zette nog een keer aan. Eerst was het
Verburg die raak knalde en vervolgens was het opnieuw Verheul die
met een schitterende one-hander
zijn tegenstander verschalkte: 15-17.
Het was echter Velocitas die koelbloedig bleef en in de laatste minuten de zege zeker stelde: 15-19.
Trainer/coach Loef na afloop: “Wij
kunnen veel meer dan dat we laten zien. In het begin tonen we teveel respect voor de tegenstander
en moeten we weer aan inhaalrace
beginnen. Ook moeten we er eerder
als collectief staan en sneller zoeken naar de mogelijkheden.” Aanstaande zaterdag 14 januari de belangrijke thuiswedstrijd in de Proosdijhal tegen GKV om 15.50 uur.

Eric Spaargaren laat de bal rondjes draaien bovenop de korf, de bal gaat er
echter niet in...

Tafeltennisclub Bloemenlust

Jan Spaargaren en Peter
Velleman kampioen!
Aalsmeer - Zoals elk jaar werd ook
begin 2017 bij de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust het dubbelkampioenschap gehouden met
dit jaar deelname van zes teams,
door loting aan elkaar gekoppeld.
Een aantal favoriete koppels kon in
de eerste ronde direct vol aan de
bak, waarbij Jan Spaargaren en Peter Velleman een nipte zege (11-9,
11-9) boekten tegen ‘de 2 Dirken’;
Dirk Biesheuvel en Dirk Piet die net
als vorig jaar door het lot aan elkaar
gekoppeld waren. Een andere sterke combinatie Bart Spaargaren en
Horst Krassen zegevierde over Johan Berk en Mees v.d. Broek. Ed
Couwenberg en Willem Visser waren te sterk voor Danny Knol en Ton
de Hollander. Ook in de tweede ronde hadden Peter en Jan (in de volksmond al Peter-Jan genoemd) pittige tegenstanders aan Bart en Horst,
maar wederom werd de spannende
strijd door hen met twee keer 11-9
gewonnen. De Dirken hadden het
ook niet gemakkelijk tegen Ed en
Willem, maar na een verloren eerste
game (9-11) wisten ze in de tweede
game nog net het tij te keren (1513) om vervolgens met 11-5 de beslissende derde game te winnen.
Ook Danny en Ton verloren de eerste game van Johan en Mees, maar
wisten in drie games alsnog te winnen. In de derde ronde hadden Peter en Jan het weer eerst even moei-

lijk tegen Danny en Ton, maar sloegen toch weer op tijd toe (12-10, 117), terwijl Dirk en Dirk vrij overtuigend Bart en Horst versloegen. Ed
en Willem kwamen tegen Mees en
Johan niet in de problemen. De Dirken bleven in de titelstrijd door in de
vierde ronde te winnen van Johan
en Mees, hoewel die nog wel verrassend de tweede game voor zich
opeisten en zo een beslissende derde game afdwongen (8-11, 11-9,
4-11). Het was aan Ed en Willem om
het de koplopers Jan en Peter nog
moeilijk te maken en zelf nog kans
te houden op een tweede of zelfs
eerste plaats, maar met 11-9 en 118 boekten ‘Peter-Jan’ hun vierde
achtereenvolgende zege en stelden
de eindoverwinning al veilig. Bart en
Horst boekten hun tweede overwinning door Danny en Ton te kloppen.
In de vijfde en laatste ronde stelden
Dirk Biesheuvel en Dirk Piet met
een overwinning op Danny Knol en
Ton de Hollander de tweede plaats
veilig met 4 punten. Ed Couwenberg
en Willem Visser haalden ten koste
van Bart Spaargaren en Horst Krassen de derde plaats binnen. En Jan
Spaargaren en Peter Velleman gaven hun titel nog extra glans door
ook Johan Berk en Mees v.d. Broeck
kansloos te laten, waarmee ze ongeslagen en dus zeer terecht de
dubbelkampioenen van 2017 zijn
geworden.

Roy de Jong wint dartfinale

Zaterdag Blind Koppel
Toernooi bij Poel’s Eye

Marloes en Laura winnaar bij dames

Alexander en Christiaan NK
kampioen beachvolleybal
Aalsmeer - In een afgeladen
beachsportcentrum The Beach zijn
zondag 8 januari de beachkoppels
Wesselink/Bloem en Brouwer/Varenhorst de trotse en luid bejubelde winnaars geworden van het NK
Beach Aalsmeer 2017, hét toernooi
waarin wordt gestreden om de nationale titels indoor beachvolleybal.
Wesselink en Bloem versloegen in
de finale de jonge meiden Emi van
Driel en Raisa Schoon die vorig jaar
al verrasten met hun opzienbarend
sterke en tactische spel. “De oudjes doen het nog best’’, hijgde een
lachende Marloes Wesselink na afloop van de in twee sets (21-14 en
24-22) gewonnen finale. “We hebben de wildcard die we hebben gekregen in ieder geval dubbel en
dwars waargemaakt”, vulde Laura Bloem haar partner aan. “En dat
in een best sterk deelnemersveld,
want het was in geen enkel opzicht
een gedevalueerd toernooi.”
Dat was zeker het geval bij de mannen, waar olympiërs en gelegenheidskoppel Christiaan Varenhorst
en Alexander Brouwer - vijf maan-

den geleden stonden ze nog tegenover elkaar in het veld op het olympisch toernooi - hun favorietenrol
waar maakten. In een relatief gelijk
opgaande finale maakten de titelverdedigers geen geheim van hun
bedoelingen: titelprolongatie. Het
koppel Mees/Blom werd in twee
sets (21-17 en 21-19) op de knieen gedwongen. “Je moet een favorietenrol altijd maar weer waar zien
te maken en als dat dan uiteindelijk lukt… winnen blijft leuk. Zeker
in een sfeervolle entourage als hier”,
reageerde Brouwer.
Eindstand NK Beach Aalsmeer.
Mannen: 1. Brouwer/Varenhorst, 2.
Blom/Penninga, 3. Van de Ham/Kalmeijer, 4. Boehlé/Oude Elferink.
Vrouwen: 1. Wesselink/Bloem, 2.
Van Driel/Schoon, 3. Sinnema/Stubbe, 4. Driessen/Meertens
Broers Vismans
De lokale helden en broers Sven
en Jeroen Vismans wisten zaterdag 7 januari via de herkansing
door te dringen tot de kwartfinale,
maar daarin bleken ze een maatje te

Kudelstaart- Het achtste single
toernooi van de dartclub Poel’s Eye
in het Dorpshuis van Kudelstaart
werd gewonnen door Marco Cornelisse, Bak was de finalist. De Hoogste Uitgooi van de avond (118) werd
gegooid door Roy de Jong. Roy won
ook nog eens het tweede niveau,
Martin Bax werd tweede. Dit alles
stond vorige week reeds in deze
krant. Aan het begin van de avond
waren een aantal sterke poules. Zo
stonden twee van de latere finalisten van het Hoogste en het tweede
niveau (Bak en Bax) bij elkaar in de
poule. Erik Jan Geelkerken en Ilona van Emden werden hiervan de
dupe, maar leken een niveau lager
(derde) ook onderweg naar de finale. Piet van Overbruggen bleek echter een sta in de weg te zijn voor Ilona. Martijn Vos en Gilbert van Eijk
bereikten knap de halve finale, maar
konden Erik Jan en Piet niet uit de
finale houden. Zowel Erik Jan als
Piet wonnen dit seizoen twee finales, maar omdat Erik Jan twee keer
het Hoogste Niveau won, en Pietje het vierde, was hij de grote favoriet. Uiteindelijk maakte Erik Jan
deze favorietenrol inderdaad waar.
Ans Engel en Yuri Beringel bereikten de halve finale van het vierde
niveau, de finale ging echter tussen
Lenny Vork en Rene van Veen. Voor
Lenny was het alweer de negende
finale ooit, waarvan ze er drie won.
Rene van Veen vervolmaakte echter
een andere trilogie. Rene won dit
seizoen al het tweede en derde niveau en zou uiteindelijk deze avond
het vierde niveau er aan toe voegen.
Ondertussen was Michael van Gerwen ook succesvol aan het darten,
klein voor Christiaan Varenhorst en
Alexander Brouwer, de uiteindelijke

Roy de Jong won een finale en had
de Hoogste Uitgooi.
hij werd wereldkampioen. Omdat
veel mensen nu waarschijnlijk zelf
graag willen darten is er komende zaterdag 14 januari een speciaal
toernooi, namelijk het Blind Koppel Toernooi. Bij dit toernooi hoeft
men niet met de ogen dicht te gooien, maar wordt elke darter vijf ronden lang blindelings gekoppeld aan
een dartsmaat en twee tegenstanders. Dit ‘darters roulatie systeem’
werkt sfeer verhogend want bijkans iedereen komt elkaar vroeg of
laat tegen als mede- of tegenstander. Bovendien is een medestander extra handig als je nog niet zo
goed kunt rekenen. Uiteindelijk is
er een winnaar en verliezerronde.
Jong, oud, man en vrouw zijn van
harte welkom in het Dorpshuis van
Kudelstaart. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.
Kom gerust een keertje darten.
winnaars van het NK Beachvolleybal 2017.

helaas grepen zij in de derde set
net naast de winst. De mix van Rinus en Marieke liep ook nog niet
lekker. Misschien had het te maken met het begin van het seizoen
en er werd ook verloren. De winst
ging naar Almere: 3-5. Surya van
Oostveen, ook een vastspeler van
dit team, kon er deze wedstrijd helaas niet bij zijn, maar zij heeft inmiddels in de andere wedstrijden al
heel wat puntjes gescoord voor het
team. Na een ‘valse start’ staat dit
team op het moment eerste in de
poule en als zij het zo kan vol houden zit er een kans in dat het team
mag promoveren!
Lijkt het u/jou ook leuk om te gaan
badmintonnen? Flower Shuttle en
Space Shuttle hebben leuke, gezellige badmintonavonden op maandag
en woensdag van 20.00 tot 22.00
uur in De Bloemhof aan de Hornweg. Belangstellenden kunnen altijd binnenlopen. Racket en shuttles
zijn aanwezig. Meer informatie via:
www.flowershuttle.nl

Van links naar rechts: Rinus, Marieke, Edwin, Surya, Hennie en Ellen.

Off day voor biljartteams
Aalsmeer - Wil Piet kon moeilijk op
gang komen (11 uit 16 beurten) tegen Ted Kohler speler van Jacobswoude. De beide spelers zijn normaal aan elkaar gewaagd, maar
konden geen serie op het groene
laken leggen. Vanaf beurt 17 begon
Wil Piet zijn caramboles te sprokkelen. Ook bij Ted Kohler liep het niet
helemaal lekker. Hij maakte nog een
serie van 9 en won uiteindelijk in
31 beurten. Ook Piet de Ridder was
niet in vorm tegen Dirk Brunt. Piet
moet 12 caramboles meer maken
dan Dirk Brunt (35), een flink verschil; Piet 47. Piet verloor zijn wedstrijd in teveel beurten (38) en kwam
1 carambole te kort om remise af te
dwingen. Ook Bij Wijnand Knol wilde het niet lukken deze middag tegen Henk Brunt (broer van). Ballen
net mis – achterom – of voorlangs;
het was om moedeloos van worden,
maar dat hoort bij het spelletje. Uiteindelijk maakte Wijnand nog een
kleine serie, maar het verlies van
Wijnand was een feit.
Flip Eskes had de drie verliespartijen van zijn teamgenoten gezien en
begon voortvarend tegen Leo Windhorst en dat pakte goed uit. Flip
speelde een van zijn betere wedstrijden en zette in 22 beurten de enige
12 punten op de lijst. Aalsmeer 37
en Jacobswoude 41 punten.

Aalsmeer B tegen Westerhaven D:
Wat hadden de spelers met Wim
Berghoef als teamleider van het
Aalsmeer team het zwaar. Wim
Berghoef kwam 5 caramboles tekort tegen Nico v/d End in 33 beurten. Ook Invaller Jacco v/d Laarse
kwam 5 caramboles tekort tegen
Kees Blauw in 21 beurten. Ook Wim
Nederstigt en Fred Pol speelden ver
onder hun kunnen en konden geen
potten breken deze middag, beide
verloren hun wedstrijd. Aalsmeer 30
en Westerhaven 48 punten.
Aalsmeer C tegen Rijnegom E: Henk
Bos kon geen vuist maken tegen
Cees Omtzigt, voor beide een moeilijke wedstrijd. Henk Bos verloor met
een tekort van 29 caramboles. Harry
Batenburg had na de verloren partij tegen Rob van Rooyen het zelfde
gevoel als Henk Bos (Reactie: Jammer het kan gebeuren). In 27 beurten was Rob van Rooyen te sterk
voor Harry. Henk v/d Sluis moest
ook een nederlaag incasseren van
Jos Brouwer die in 25 beurten zijn
31 caramboles liet noteren. Henk
bleef steken op 31 van de te maken
38. Dorus v/d Voort zorgde als enige voor de 12 punten in 21 beurten
door Piet Hagenaars te verslaan, het
mocht voor de einduitslag niet baten: Aalsmeer C 32 en Rijnegom E
44 punten.

Tennistoernooi was prachtig
Aalsmeer - Op vrijdag 6 januari werden de eerste prijzen al weer
uitgedeeld bij het Blauwhoff Kersttoernooi, gehouden in de hal van
Health & Sports Club Aalsmeer aan
de Beethovenlaan. Het jeugdtoernooi in de leeftijd tot 17 jaar werd na
de eerdere voorronden met diverse
finales afgesloten. Daarbij kregen
zowel deelnemers als toeschouwers het door de spanning soms
te kwaad. Aan de prijswinnaars bij
de jeugd werden prachtige bekers
uitgereikt, behalve voor de oudste
jeugd, die bioscoopbonnen kregen.
Op zondag 8 januari was het de
beurt voor de afsluiting van de senioren. Het deelnemersveld was groot
en er werd gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8, voor zowel dubbel- als enkelspel. Ondanks de su-

per spannende finales om 2 gewonnen sets bleef de sportiviteit recht
overeind. De prijswinnaars kregen uit handen van de wedstrijdleiding diverse waardebonnen van het
bouwcenter, of voor kleding, fitness
of tennis. Voor de eerste prijswinnaars waren er ook nog bloemen.
De organisatie was wederom in de
voortreffelijke handen van Tennis2Tennis. Wim Schuffelen (jeugd),
Christa van Belzen en Christianne
Straver (senioren) zorgden samen
met Jolanda Ouwehand (event) voor
een soepele organisatie. Vele complimenten kregen de vier van de
aanwezigen over de strakke maar
toch flexibele organisatie met een
persoonlijke benadering van de
deelnemers. Ook de sfeer rondom
het toernooi werd geprezen.

