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KORT NIEUWS:

Op stap met
2 breekijzers

Aalsmeer - Op dinsdag 1 januari om half tien in de avond
kreeg de politie een melding
dat er een persoon met een
breekijzer was gezien op de
Gedempte Sloot. Agenten zijn
direct ter plaatse gegaan en
troffen de betreffende man
aan. Hij had zelfs twee breekijzers bij zich en had teveel alcohol gedronken. De 37-jarige man uit Nieuw-Vennep is
aangehouden en er is procesverbaal opgemaakt. De man is
een bekende van de politie. Hij
heeft een groot aantal delicten
gepleegd.

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

Rijbewijs kwijt
na race-rit

Service

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Burgemeester Jeroen Nobel
kondigt vertrek aan

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer

Procedure in volle gang
De procedure voor een nieuwe
burgemeester is overigens in volle gang. Er hebben twintig kandidaten (elf mannen en negen
vrouwen) gesolliciteerd en uit dit
aantal heeft een uit de gemeenteraad gevormde commissie zich
gebogen. Er is een selectie gemaakt, maar verdere mededelingen worden niet gedaan. Als de
procedure volgens planning verloopt, vindt de bekendmaking op
5 februari plaats. Heel benieuwd
of weer gekozen is voor een man
of dat Aalsmeer nog een keer een
vrouw een kans geeft. Meer over
de nieuwjaarsreceptie elders in
deze krant.
Foto: www.kicksfotos.nl

abspijnaker.nl
Tel. (020) 647 8001, info@abspijnaker.nl

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
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KERSTARTIKELEN

20%

Pionnen over
hoofd gezien

kruising N201 met de Legmeerdijk
heeft de politie een extra onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Om
dit veilig te kunnen doen waren pionnen geplaatst. Even voor negen
Aalsmeer - Vanwege de aanrij- uur ‘s avonds moesten toch enkeding op woensdag 2 januari bij de le agenten opzij springen. Een au-

abspijnaker.nl

OP VOORRAADARTIKELEN

to reed dwars door de pionnen en
kwam net op tijd tot stilstand. De
85-jarige bestuurder van de auto
had de pionnen over het hoofd gezien. Hij verklaarde dat deze er niet
stonden. De man moet verplicht
een rijvaardigheidsproef doen.

Kijk op ranzijn.nl voor onze filialen en openingstijden

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer

Tel. 0297-385281
Parkeergelegenheid rondom
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Hankook banden

20.korting

tot

heeft hij bedwongen en in rustig
vaarwater weten te krijgen! De
bestuurscultuur heeft hij zeker
weten te verbeteren. De burgemeester liet weten zijn ‘taak’ met
veel enthousiasme en toewijding
te hebben gedaan.

Telefoon (020) 647 8001 • E-mail info@abspijnaker.nl

abspijnaker.nl

Aalsmeer: Oosteinderweg nr. 251-417 (190 kranten)

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Beslissing verwacht of niet verwacht?

Aalsmeer - Op de Burgemeester Kasteleinweg reed op
woensdag 2 januari even voor
half zes in de ochtend een auto met hoge snelheid voorbij
de lasercontrole van de politie.
Er werd een snelheid gemeten
van liefst 122 kilometer per
Aalsmeer - Verwacht of niet, de slotwoorden van burgemeester
uur. Een overschrijding van 68
Jeroen Nobel tijdens zijn nieuwjaarsspeech afgelopen maandag
kilometer en dit kostte de be7 januari in het Dorpshuis van Kudelstaart brachten heel wat gestuurder direct zijn rijbewijs.
spreksstof.
De 38-jarige man uit Letland
mocht niet verder rijden. Er is
Vier jaar geleden werd Jeroen No- dereen een gezond en goed 2019
proces-verbaal opgemaakt en
bel aangesteld als waarnemend en hief hij het glas om te proosde snelheidsduivel moet zich
Uw
specialist bij
voor
onder meer:
burgemeester om de politieke ten met alle aanwezigen. Na de
verantwoorden
justitie.
gemoederen weer in het gareel toost werd gelijk her en der onte brengen na onderlinge ruzies derling gesproken over deze meAutoschadeherstel
tussen de fracties en het vertrek dedeling. In november, tijdens de
Uw specialist voor onder meer:
Uw specialist
voor onder meer:
van burgemeester Jobke Vonk. verkiezing van Onderneming en
Ruitherstel
Jeroen Nobel heeft deze taak pri- Starter van Jaar, sprak Jeroen NoAutoschadeherstel
Autoschadeherstel
Caravan- en camperherstelma uitgevoerd, de rust is terug- bel lovend over ‘onze’ bloeiende
Ruitherstel
gekeerd en nu de verkiezingen en ondernemende gemeente en
Ruitherstel
Banden
Caravanen camperherstel
zijn geweest, er een nieuwe ge- liet hij weten best burgemeester
Caravan- en camperherstel
meenteraad is en een nieuw col- van Aalsmeer te willen blijven…
Banden
Bootherstel
lege vindt de waarnemer het zelf
Banden
Bootherstel
nu ook tijd voor een nieuwe job. Rustig vaarwater
Scooterherstel
Bootherstel
Scooterherstel
“Aalsmeer is een prachtige ge- Tja, niets is veranderlijker dan de
Scooterherstel
meente, maar het is tijd voor mij mens. Misschien lonkt een burDenk niet
langer aan schade dan nodig is
Denk niet langer aan schade dan nodig is
om een nieuwe uitdaging aan te gemeestersfunctie elders in het
Denk niet langer aan schade dan nodig is
gaan. Daarom heb ik in december land of gaat hij ‘gewoon’ het beVertrouwd, vakkundig en snel
Vertrouwd, vakkundig en snel
bij de Commissaris van de Koning drijfsleven in. In ieder geval heeft
Vertrouwd, vakkundig en snel
abspijnaker.nl
aangegeven dat ik na april niet Jeroen Nobel zijn opgedragen
meer beschikbaar ben als burge- taak met succes uitgevoerd en
Pijnaker - Aalsmeer
meester van Aalsmeer.” Direct na daarvoor verdient hij een comPijnaker
- Aalsmeer
Pijnaker
- Aalsmeer
deze mededeling wenste hij ie- pliment. De woeste, politieke zee
Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
Adres
Schinkeldijkje
1432
CE Aalsmeer
Telefoon
(020) 647 8001 • 2,
E-mail
info@abspijnaker.nl
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20.- korting per band Hankook Winter I*Cept
EVO² 205/55 R16 91H.
10.- korting per band op de overige Hankook
winter- en 4-seizoenenbanden.
Actie is geldig t/m 20 januari 2019.

ABO AALSMEER

Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile.nl

Banden en onderhoud

DENK MEE OVER DE INRICHTING
VAN PARK AAN DE MACHINEWEG
Zaterdag 19 januari 2019 organiseert de gemeente Aalsmeer
samen met Green Park Aalsmeer en SLS, van 13.45 uur tot
18.45 uur een Place Game over de inrichting van het park
aan de Machineweg.
Wat gaan we doen?
We beginnen de middag met een uitleg wat Placemaking is,
daarna vertellen de gemeente Aalsmeer, Green Park Aalsmeer
en Stichting Leefomgeving Schipol waarom we dit in Aalsmeer
doen. Na deze presentatie gaan we in kleine groepjes naar buiten en bezoeken we 10 verschillende plekken in de buurt om te
kijken wat al goed is en wat we kunnen verbeteren om er een
aangename(re) plek van te maken. Vervolgens gaan we naar binnen en presenteren de verschillende groepjes hun bevindingen
en ideeën aan elkaar. De Place Game is zo ontworpen dat de kwaliteiten die een plaats bezit of nodig heeft naar voren komen.
Aan het einde van deze bijeenkomst gaan we op zoek naar betrokken buurtbewoners en ondernemers die graag willen meehelpen. Deze groep vormt dan het zogenaamde Placemanagementteam en zal maandelijks bij elkaar komen om de ideeën voor het
park aan de Machineweg te realiseren.
Datum:
Adres:
Tijd:

Zaterdag 19 januari 2019
Buurtvereniging, Het Middelpunt,
Wilhelminastraat 55
van 13.45-18.45 uur

Graag nodigen wij u uit hieraan deel te nemen en mee te denken
over mogelijke antwoorden op deze vraag.
Aanmelden kan via: info@placemakingplus.com
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Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

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. 8.0018.00 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.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 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
praktijk-uren 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Terug in de tijd tijdens
inloopmiddag ouderen

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. 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
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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

Proosten met champagne
bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 5
januari hebben zo’n zestig gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem Aalsmeer Rijsenhout
het nieuwejaar gezellig ingeluid
met een glas champagne. Nadat iedereen elkaar een gelukkig
nieuwjaar had gewenst, werd de
middag voorgezet door de Vrolijke Noot. De gasten en vrijwilligers werden ongeveer anderhalf
uur vermaakt door Lia die hen
meenam met wat ze vond op de
oude zolder bij haar thuis. Er werden vele leuke anekdotes en herinneringen verteld en veel beken-

Aalsmeer - Woensdag 16 januari
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.
Van 9.30 tot 10.30 uur is er taalinn voor inwoners die beter Nederlands willen leren verstaan en
spreken Van tevoren aanmelden
is niet nodig. Aansluitend kan van
12.00 tot 13.00 uur aangeschoven
worden bij de lunch. Van 19.30

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

komst. Spreker: Ken Gott. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met
ds. J.A.C. Weij en 16.30u. met
kand. H.C. Bezemer uit Apeldoorn, gez. dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met M.
van Zoelen. Zondag om 9.30u.
in Karmelkerk Eucharistieviering m.m.v. klein koor en 14u.
Poolse dienst met Andrezej.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe
Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Petru.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. M. Ariesen uit Bolsward (HA).
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst mw. drs.
A.A. Geudeke uit Wilnis.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. dames- en
herenkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 14 januari 20u. met ds. Oscar Lohuis in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98.

Financieel
gezond in 2019?

Oost-Inn: Inloop, taal-inn,
lunch en creatieve avond

Kerkdiensten
Zondag 13 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Joop
Strietman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. en
16.30u. met kand. H.C. Bezemer uit Apeldoorn. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Nieuwjaarsdienst met br.
Menno
Hofman.
Collecte voor: Jeannette Noëlhuis.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10.00 uur Dienst
met ds. Teus Prins, Viering
Maaltijd van de Heer
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: Hugo v/d Meij. Om 19u.
Check In.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samen-

Aalsmeer - De eerste Inloopmiddag voor 65-plussers bij de
Doopsgezinde Gemeente in 2019
is op zondag 13 januari. Deze middag gaat men terug in de tijd. De
gast deze middag is Willem van
Bloemen. Hij heeft een speciale hobby: Verzamelen van allerlei
spullen die te maken hebben met
schrijven. Niet alleen van ganzenveer tot ballpoint, maar ook allerlei mechanische schrijfmachines,
waarvan hele oude exemplaren.
Wat een uitvindingen destijds. Hij
zal veel laten zien en er een warm
betoog over houden. Schrijven
de liedjes meegezongen. Door de is iets, waarmee iedereen is opvele positieve reacties die zijn gegroeid. Ouderen nog met het
ontvangen wordt terugkeken op
een heel geslaagde middag.
Ook dit jaar gaat de Zonnebloem
weer volop activiteiten organiseren en gasten bezoeken voor
een praatje of een klein uitje. De
eerst volgende bijeenkomst, die
gepland staat, is op 14 februari. Aalsmeer - Kom je elke maand
Aanmelden bij de Zonnebloem (net) tekort of zou je willen weten
als gast of als vrijwilliger kan door hoe je meer geld kunt overhoute bellen of een mail te sturen den? In het Financieel café wordt
naar Jos van der Laan( voorzitter): budgetadvies gegeven over hoe
06-25448638 of jos.van.der.laan@ je kunt besparen op vaste lasten
en huishoudelijke uitgaven. Ook
outlook.com.
is het mogelijk om samen een inkomsten en uitgaven overzicht
maken. Wie weet levert je dat nog
geld op! Je kunt daarnaast bij het
Financieel café terecht voor onder andere hulp bij formulieren,
digitale hulp, brieven, aanvraag
kwijtschelding, informatie en
tot 21.30 uur wordt een creatie- aanvraag van inkomensvoorzieve avond georganiseerd. Wat er ningen, ik word 18 jaar en nu of
gemaakt gaat worden, is nog een bellen met een instantie. De vrijverrassing.
willigers van het Financieel café
Belangstellenden zijn welkom bij geven gratis informatie en advies
al deze activiteiten in de Oost-Inn op financieel gebied en privacy
in de Mikado aan de Catharina is gewaarborgd. Zonder afspraak
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: bij het Financieel café binnen lo0297-325636 of 0297-321636 of pen kan elke tweede donderdag
kijk op de website www.ooster- van de maand (10 januari) van
kerk-aalsmeer.nl.
15.30 tot 17.30 uur in de Marktstraat 19 en op de derde dinsdag
van de maand in Kudelstaart, van
12.30 tot 14.30 uur in de Graaf
Willemlaan 1. De eerstvolgende
is 15 januari. Voor vragen over het
Financieel café kan contact opgenomen worden via 020-543 0430.
Het Financieel café is een initiatief van Participe Amstelland, Humanitas en Dock en is onderdeel
van het Infopunt Aalsmeer en Kudelstaart.

Stamppotten bij
Open Hof keuken
Naamsverandering voor vereniging

Nieuwjaars-wakeboarden
en -waterskiën bij WSVA
Aalsmeer - Zondag 6 januari
13.00 uur was de kickoff van het
nieuwe jaar als het aan WSVA ligt.
In het gezellige clubhuis op het
surfeiland was het een komen en
gaan van leden die even een gezond en sportief nieuw jaar kwamen wensen. De weergoden zaten gelukkig mee dus men kon
ook waterskiën en wakeboarden.
Sinds enkele jaren organiseert
WSVA dit nieuwjaarsskiën. Circa
15 mensen hebben een rondje
achter de boot gedaan om alvast
weer goede zin voor het seizoen

te kweken. Na het koude spektakel kon er genoten worden van
erwtensoep, warme chocolademelk en Glühwein om weer een
beetje op temparatuur te komen.
Michel had zijn prachtige Malibu
Flightcraft (blootvoet) waterskiboot speciaal voor dit evenement beschikbaar gehouden. Na
het ski-evenement is de boot alsnog het water uitgehaald. Sinds
dit jaar heeft WSVA een naamsverandering ondergaan en heet
voortaan ‘Wakeboard & Waterski
Vereniging Aalsmeer’. Wakeboarden is al jaren niet meer weg te
denken in de waterskisport en na
Evangelisatiekring
aanpassing van de statuten is ook
- Bijbelstudieavond op dinsdag besloten om de clubnaam te upom de twee weken in Ont- daten. Wil je meer van deze specmoetingsruimte Ons Twee- taculaire sport weten? Kom een
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op keertje aan in het clubhuis. Van22 januari met Hoite Slagter, af de eerste woensdag in april tot
‘Christus in de Psalmen’.
de laatste woensdag in oktober is
Radio-uitzendingen
WSVA geopend voor iedereen die
- De kerken en gemeenten ver- wil (leren) wakeboarden en wazorgen voor Radio Aalsmeer terskiën. Kijk voor informatie op
wekelijks uitzendingen. Dins- www.wsva.nl of bezoek de facedag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 book pagina @waterskivereniginen ether 105.9.
gaalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari om 18.00 uur wordt er weer
een maaltijd geserveerd in het
Baken in de Sportlaan 86. Op
het menu van de Open Hof keuken staan stamppotten. De kosten bedragen 4.50 euro per persoon. Vanaf 17.45 is de deur open
en de maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 uur. Het doel van de
Open Hof Keuken is ontmoeting
en deze smakelijke activiteit is
voor iedereen toegankelijk. Vooraf aanmelden is wel een vereiste
en dit kan per mail via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via
het nummer van de diaconie 0641700923. Opgeven hiervoor kan
tot zondag 13 januari. Iedereen is
van harte welkom.

Loes wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Klaverjasclub De
Geluksvogels kaart het hele jaar
door op de woensdagavond in
het Dorpshuis van Kudelstaart.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld en wie zin heeft in
een gezellig avondje klaverjassen
is welkom. Op 3 januari werd Loes
Versteeg eerste met 5782 punten, Sannie Loos werd tweede met
5527 punten en Tonnie Favie werd
derde met 5256 punten. De poedelprijs was deze week voor Gerda
Raadschelders met 3599 punten

inktpotje in de schoolbank. Weet
u het nog: De vierkante grote
inktfles en de nieuwe kroontjes
pen, die de eerste keer zo slecht
schreef? En dan later de typemachine en nu wat al jaren het toetsenbord en de smartphone is. Dat
is niet meer weg te denken, maar
allemaal begonnen met de ganzenveer. Het belooft een enerverende middag te worden. Misschien is er nog tijd om met de
kroontjespen te schrijven. Tot
zondag, tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55.
Telefoon: 0297-326527.
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Aanmelding voor bands/groepen geopend

9e PlasPop in de steigers!

al om 20.30 uur, het tweede om
21.30 uur en het laatste optreden
om 22.30 uur. De optredens duren 30 minuten, daarna heeft iedere schipper ruim de tijd (30 minuten) om naar de volgende plek
te varen (geen haast dus, tijd genoeg). De Plaspopavond wordt
gezamenlijk afgesloten vanaf
23.15 uur, zeer waarschijnlijk traditiegetrouw op het Koddespoeltje.
Hierbij de oproep voor bandjes
en dansgroepen, voor circusar- Cabaretier Thomas Smith op dreef in Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl
tiesten en mimespelers, etc. die
zich willen aanmelden om deel te
nemen aan dit, reeds voor de 9e
keer georganiseerde, evenement.
De Dippers zijn met name nog
op zoek naar een passende slotact. Ook de groepen die zich vorig jaar hadden aangemeld, worden gevraagd om dit opnieuw te
doen. De datum van PlasPop edi- Aalsmeer - Een drukke start van met jazzviolist Jeffrey Bruinsma
tie negen is op zaterdag 29 juni. het nieuwe jaar voor de vrijwilli- en bassist Paul Berner liedjes van
Aanmelden kan via www.plas- gers van Bacchus. Op vrijdag 4 ja- haar EP ‘Gedichten van de Topop@live.nl onder vermelding nuari werd het jaarlijkse nieuw- renkamer’ ten gehore. Het KCA
van: Plaspop 2019 (ook reper- jaarsconcert georganiseerd met jazzconcert begint zaterdag om
toire, oefenavond, oefenlocatie, ook dit keer een funky optreden 21.30 uur. Toegang: Uw/jouw gift.
mailadres en/of telefoonnummer van Taek, Blank en Frank. En de Voor inlichtingen kan contact opvermelden). De eerste gesprek- volgende dag, zaterdag 5 janua- genomen worden met Pierre Tuken en bezoekjes zullen binnen- ri, zat het culturele café in de Ger- ning, tel. 0297-360355 of Reinoud
kort gaan plaatsvinden. Reageer berastraat vol(ler) voor de caba- Staps, tel. 0297-325304.
dus snel. Meldt u zich dus aan retvoorstelling ‘De jaren van ver- En alvast noteren: Op vrijdag 25
en zaterdag 26 januari vinden
zonder schroom en beleef die stand’ door Thomas Smith.
de ‘beruchte’ en bij muzikanten
Plaspopdroom!
Zaterdag Maartje Meijer trio
geliefde ‘Voorheen Akoestische
Komende zaterdag 12 janua- Avonden’ weer plaats in Bacchus.
ri komt een bijzonder trio naar Kijk voor meer informatie en het
Bacchus. Zangeres en pianis- complete programma op www.
te Maartje Meijer brengt samen cultureelcafebacchus.nl.

Funk, cabaret en jazzmuziek

Gevarieerd programma in
cultureel café Bacchus

Hein Meijer Blues Band
zaterdag live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12 januari is het weer tijd
voor een leuke traditie, het eerste live concert van het jaar in café Joppe en dus speelt Hein Meijer met zijn band. De Little Boogie Boy Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago-blues.
The Little Boogie Boy Bluesband
tourde de afgelopen jaren met
diverse bekende buitenlandse
bluesmuzikanten door Nederland, België en Duitsland. Tijdens
het bluesfestival van Kwadedamme (Zeeland), stonden zij nog op
het podium met niemand minder dan Mojo Buford. De kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogieboy’ Meijer worden in blueskringen hoog
aangeschreven. Gezegend met
een hese, donkere stem en een
van nature opgewekte uitstra-

ling weet Little Boogie Boy steeds
meer mensen voor zijn muziek te
winnen. Hij leeft voor de blues en
dat verklaart ook zijn vele reizen
naar Chicago. Op 19-jarige leeftijd speelde hij daar al met grootheden, zoals Magic Slim, J.W. Williams en John Primer. Jong als hij
destijds was gaf deze laatste hem
de bijnaam Little Boogie Boy. Een
treffende artiestennaam die hij
dankbaar aan z’n band koppelde.
Met diezelfde John Primer tourde
de band afgelopen oktober nog
door Nederland.
Een waar succes, zoals blijkt uit
de vele reacties. John is weer naar
huis maar de Little Boogie Boy
Bluesband gaat enthousiast verder. De toegang tot dit leuke optreden aanstaande zaterdag is
natuurlijk gratis! Aanvang rond
21.30 uur in café Joppe in de Weteringstraat.

Spetterende liveshow!

The Juke Joints in The
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Niet voor niets worden ze The Masters of Rock Rollin’
Blues genoemd; The Juke Joints
brengt je adrenalinegehalte naar
een ongekend hoog peil. Deze
vet doorgesmeerde Rock Rollin’
Bluesmachine staat zondag 13 januari op het Shack-podium. The
Juke Joints is ongetwijfeld één
van de meest energieke en succesvolste Rock-Rollin’ Bluesbands
in Nederland en staat garant voor
een high energy show, een fullpower mix van rockabilly, rock ‘n
roll, blues, zydeco. Deze Zeeuwse bluesrockers en winnaars van
de 2012 en 2016 Blues award for
‘Best Dutch Bluesband’ zetten nu
al inmiddels 35 jaar de internationale podia in vuur en vlam en
hebben inmiddels een behoorlijk
aantal studio albums achter hun

naam staan. Echter live komen
The Juke Joints pas echt goed
tot hun recht. Het enthousiasme,
vakmanschap en liefde voor de
blues spatten er vanaf. De band
bestaat uit: Peter Kempe op zang,
drums, mandoline en akoestische
gitaar, Michel Staat op gitaar,
Sonny Boy v/d Broek op mondharmonica en accordeon en Derk
Korpershoek op bas.
Alvast noteren: Zondag 20 januari gaan in The Shack de spots
aan voor de Marcel Scherpenzeel
Band. Zondag 13 januari is The
Shack open vanaf 15.00 uur, The
Juke joint beginnen om 16.00 uur
en de entree is 10 euro. Ga voor
het programma, openingsdagen
en tijden naar www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Om de week op vrijdag muziek maken

Bandbrouwerij weer van
start op vrijdag in N201
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 11 januari is de Bandbrouwerij weer om
de week te vinden in N201. Alle
muzikanten uit de regio zijn welkom om te komen jammen in een
van de oefenruimtes van N201 of
op het podium in de zaal. Op welk
niveau je speelt en welk genre
maakt niet uit, de bandcoaches
zorgen er wel voor dat je ergens
aan kunt haken. Ook als je geen
instrument speelt ben je welkom
om een kijkje te komen nemen,
te darten, een potje poolbiljart

te spelen of om gewoon gezellig
een drankje te doen. Dit voorjaar
is er weer van alles om naartoe
te werken voor alle muzikanten,
want er staan weer concerten op
de planning in onder andere café
Joppe, tijdens de voorrondes van
de Popprijs in N201 en hopelijk
lukt het om op het buitenterrein
weer iets moois te organiseren.
Entree is gratis, aanvang 20.00
uur. Adres: Zwarteweg. Meer info
is te vinden op de facebookpagina van De Bandbrouwerij.

Diverse mooie ritten op stapel

Zaterdag Brom Borrel met
ro fie s enoo s a
Aalsmeer - Na goed gevulde
kerstdagen, een knallend en rokend Oud en Nieuw nu alweer
in de tweede week van twintig
negentien. Het jaar is voor het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap goed begonnen. De eerste
vergadering is geweest en plannen zijn op papier gezet. Terugkijkend was 2018 voor het Genootschap een succesvol jaar. Zoveel
enthousiaste toeschouwers en
deelnemers aan het rondje richting Loenen aan de Vecht en de
monstertocht van 130 kilometer
naar Zaanse Schans. Wat te denken van het weekendje weg in de
omgeving van Den Bosch. En de
regenachtige avondrit door donker Haarlem. Ook in 2019 zullen
er diverse mooie ritten worden
georganiseerd. En nog meer, er
zijn zoveel leuke ideeën, er zijn
weekenden te kort. Aanstaande

zaterdagmiddag 12 januari zullen Jan, Joost, Kim en Dirk al deze
plannen uit de doeken doen en
gaat Jan van Joppe vanaf 17.00
uur bitterballen bakken. Dat
wordt smullen! Ook hebben de
vier na lang zoeken mooie nieuwe jassen gevonden. Winterjassen en zomer fleece jasjes. Mocht
je deze willen bestellen, voorzien
van het allermooiste logo, dan
kan je de jassen passen bij Kim
en Dirk. En als je wilt afrekenen
of een sponsor-donatie wilt overhandigen mag dat bij Joost. Kortom, zaterdagmiddag is er genoeg
te beleven in het gezellige café
in de Weteringstraat. Niet alleen
voor de rijders, maar natuurlijk
ook voor de thuisblijvers, andere
nieuwsgierigen of fans. Tot zaterdagmiddag 12 januari vijf uur. En
je weet het, bij brommeren hoort
0,0 (nix). Ook dat heeft Joppe!

Nieuwjaarsconcert Duo
Dyade bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 13 januari
kunnen liefhebbers van de harp
een paar bijzondere uren beleven. Bob & Gon hebben voor hun
eerste klassiek KCA concert het
harp-duo Dyade uitgenodigd.
Zij verheugen zich samen met de
musici op uw komst!

Vanaf 14.45 uur worden de muziekliefhebbers in De Oude Veiling in de Marktstraat verwacht.
Het KCA Klassiek Nieuwjaarsconcert begint om 15.30 uur.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij
Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan.

▲

Aalsmeer - De Dippers, de organisatie van Plaspop, zijn dit jaar
vroeg uit de startblokken. Reeds
in 2018 zijn er bands bezocht die
zeker over kwaliteiten beschikten
om ‘Plaspopwaardig’ bevonden
te worden. Echter, het aantal aanmeldingen oversteeg verre het
aantal beschikbare plekken, ondanks het feit dat er ook nog een
extra locatie werd gerealiseerd.
Wie weet dus dit jaar?
De 9e editie van PlasPoP zal er
wederom op gericht zijn om
Aalsmeerse inwoners en hun
vrienden te laten genieten van
theater, muziek en gezelligheid
op het water. En dat alles op een
manier die het publiek niets kost!
En dat kan alleen door de geweldige inzet van een groeiend aantal medewerkers. Ook is er een
aantal bedrijven, sponsoren, die
geheel belangeloos de organisatie van het evenement ondersteunen.
En ondanks dat 2018 de boeken
ingaat als de beste tot nu toe,
blijft er altijd ruimte voor verbetering. Het concept blijft onveranderd: Op een aantal verschillende locaties start op dezelfde
tijdstippen een aantal (muzikale)
acts. Op die plekken zullen steeds
drie optredens worden verzorgd.
Het eerste optreden start over-
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Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Financieel café in Oude Veiling
van 15.30 tot 17.30u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te bezichtigen tot en
met 31 januari.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Natuur vormt rode draad. Tot 20 januari. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u.
Lezing over Schotse tuinen
bij Groei & Bloei in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

11 JANUARI

Opening expositie ‘Fotogroep
toont eigen visie op Aalsmeer’
in gemeentehuis door wethouder om 16u.
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Dreef, 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg 90 vanaf 20u.
Kaartavond bij FC Aalsmeer in
Beethovenlaan, 20.15u.

13 JANUARI

Vogelbeurs bij De Rijzenvogel
in SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30 tot
13u.
Watertoren langs Westeinderplassen open voor bezoek van
13 tot 17u. Op 27 januari, 13
tot 21u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55
van 15 tot 16.30u.
Kunstenaars aanwezig bij expositie in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9 van 15 tot 17u.
KCA Klassiek, concert bij Bob
& Gon door harpduo Dyade in
De Oude Veiling, Marktstraat
19 vanaf 15.30u.
The Juke Joints live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.

14 JANUARI

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Kaartavond bij Allen Weerbaar
in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

15 JANUARI

Financieel café in Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 12.30 tot 14.30u.
Kaarten maken in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

12 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie in Crash
Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug van 11 tot
16u. Officieel moment 12u.
Ook woensdag 13-16u. en
zondag 11-16u. open.
Concert Neva Ensemble uit St.
Petersburg in Ontmoetingskerk Rijsenhout vanaf 15u.
Opening expositie Irene Kramer en Sander Bosman in Oude Veiling, Marktstraat, 16u.
Brom Borrel Aalsmeers Bromfiets Genootschap in café Joppe, Weteringstraat vanaf 17u.
Keezen bij FC Aalsmeer in
Beethovenlaan vanaf 20u.
Maartje Meijer zingt gedichten van de Torenkamer in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Optreden Hein Meijer Bluesband in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.

16 JANUARI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. Lunch 12-13u. en
creatieve avond van 19.30 tot
21.30u. In De Mikado, Catharina Amalialaan.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Open huis voor basisschoolleerlingen bij Cultuurpunt in
Marktstraat 19 van 14 tot 16u.
Film ‘The Frozen Planet’ voor
ouderen in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
Bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

17 JANUARI

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Kaartmiddag voor ouderen
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
Klaverjassen in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Westerngitaar
‘Richwood’ €135,KOOPJE:

Drumstokken
‘Nova’ set €7,95

Dé vioolspecialist

TIP:

Nieuwe voorraad
ukelele’s vanaf €29,95
NIEUW:

Lessenaar
‘Boston’ met tas €19,95
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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 tel.nr: 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.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.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 gemeenteinfo’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 /
0297-387584. 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
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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.
- 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 v/a 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 Publieks-zaken.
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
Said

Voorletters
I.

GeboorteDatum
datum beschikking
13-06-1972

02-01-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 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.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 14 januari komen de kaarters van Allen
Weerbaar weer samen in het Middelpunt inde Wilhelminastraat om

te klaverjassen en jokeren. De deur
staat uitnodigend open vanaf 19.30
uur voor inschrijving en een kopje
koffie of thee. Het kaarten start om
20.00 uur. De inleg is voor iedere
avond 1,50 euro. Het kaarten op 17
december is gewonnen door Jan
Treur met 5821 punten, gevolgd
door Annie Verkerk met 5628 pun-

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 15 januari 2019, 20.00 uur in het gemeentehuis.

COLLECTES

RAADZAAL
Tijd

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

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
1.
20.00-20.50 2.
20.50
3.

1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

Opening door de voorzitter
Drechtdoorsteek en marktverkenning
Sluiting

TER INZAGE
t/m 17-01-19

RAADSKELDER
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
1.
20.00-20.50 2.
20.50

3.

Opening door de voorzitter
Proces ontwikkeling visie
Tussen de Linten
Sluiting

t/m 31-01-19

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerweg 135, 1431 EV (Z19-000053), het uitbreiden
van een woonhuis
- Rietwijkerdwarsweg, sectie A nr 03549 (Z19-000019), het
realiseren van een inpandig appartement
- Zwarteweg 21, 1431 VH (Z19-000356), het plaatsen van
een aanbouw over twee bouwlagen aan de achterzijde
van de woning
- Mendelstraat 28, 1431 KL (Z19-000667), het plaatsen van
een erker in de voorgevel van het woonhuis en het vervangen van de houten vloer door een geïsoleerde betonvloer
- Hornweg 335, 1432 GL (Z19-001136), het plaatsen van
een erfafscheiding aan de zijkant (1.80m hoog) en aan de
voorkant (1.30m hoog met schuif- en draaipoort) van het
perceel
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Rietwijkeroordweg 14, 1432 JE (Z18-011641), het bouwen
van een bedrijfshal. Verzonden: 24-12-2018
- Rietwijkeroordweg 14, 1432 JE (Z18-014936), het afwijken
van het bestemmingsplan t. b.v. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in een bedrijfswoning. Verzonden:
03-01-2019
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. Tegen de afgifte 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:
- Herenweg 80a, 1433 HB (Z18-008707), het geheel vervangen en vergroten van de bestaande aanbouw, het
plaatsen/vervangen van kozijnen, het vernieuwen van de
bestaande beplating en het veranderen van de huidige
hellende dakafwerking. Verzonden: 7-1-2019
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (4112393), het gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel

t/m 31-01-19

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve van Schipholparkeren, op kavel
Schouten in Green Park Aalsmeer Deelgebied 3
Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken van de omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’,
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor
het herinrichten van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes ten behoeve van het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer
(Z18-007842)
De aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop
betrekking hebbende stukken voor de bouw
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z2018/010132)

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

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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 8.3012.00 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
ten en zij mocht ook de marsenprijs
mee naar huis nemen. Op drie Tonnie Könst met 5530 punten, op vier
Tilly Been met 5389 punten en de
vijfde plaats was voor Paul Könst
met 5249 punten. De poedelprijs
ging naar Tiny Braat. Bij het jokeren
was Marti Groenendijk de beste en
Jopie de Vries hekkensluiter.

Winst Trudy en
Nic bij Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van Kudelstaart van 13.30 tot 16.30

uur. De vaste kaarters hopen aan
de start van het nieuwe jaar meer
nieuwe liefhebbers van klaverjassen en jokeren te mogen begroeten. Er is volop ruimte! Op donderdag 3 januari is het jokeren gewonnen door Trudy Knol met 110 punten en Bets Teunen werd tweede
met 297 punten. Bij het klaverjas-

sen was de hoogste eer voor Nic de
Jong met 5220 punten. Tini Buwalda werd tweede met 5087 punten
en plaats drie was voor Coby van
Weerdenburg met 5085 punten.
De poedelplaats was deze week
voor Piet van As met 3948 punten.
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen: 0297-340776.
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Expositie hobbyschilders
in wijkpunt Voor Elkaer
Kudelstaart - In wijkcentrum
Voor Elkaer bij het winkelcentrum Kudelstaart gaat een nieuw
opgerichte club exposeren. Uit
een cursus tekenen en schilderen
ontstond enkele maanden geleden de teken- en schilderclub ‘De
Losse Streken’. Na het stoppen
van een cursus, die zij hadden gevolgd, wilde de groep hun gezamenlijke hobby niet opgeven
en dus werd besloten een eigen
schildersclub op te richten.
Er werd een nieuwe lerares gezocht en gevonden in de persoon van Resi van Zijl-Reurings
uit Mijdrecht. Er werd op de donderdagmiddag in het Dorpshuis
gestart met de lessen. Het niveau
van de leden mag dan verschillend zijn, maar het enthousiasme
is van iedereen even hoog en dat
heeft nu geresulteerd in deze eerste expositie.
De groep van 13 leden bestaat uit
dames en heren van verschillende leeftijden en ook van ervaring.

Men volgt twee keer per jaar
een cursus waarin de technieken
(pen)tekenen, inkt/krijt, aquarel
en acryl elkaar afwisselen en er
wordt gewerkt met thema’s, maar
er is ook de vrijheid om een eigen
idee uit te werken. Tijdens deze expositie zijn de verschillende
technieken ook allen te zien in de
totaal 28 verschillende werkstukken die zijn opgehangen in het
wijkpunt.
De expositie wordt geopend op
vrijdagmiddag 18 januari om
14.30 uur en zal ongeveer tweemaanden te bezichtigen zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom. De leden van de schildersclub hopen dat er veel mensen
zullen komen kijken naar hun
werkstukken. In het wijkpunt
waar altijd erg veel is te doen, is
het nu dus ook aan de muur een
gezellig boel. Het wijkcentrum
is geopend van maandag tot en
met vrijdag, dagelijks tussen 9.00
en 17.00 uur.

Tentoonstelling in gemeentehuis

Fotogroep toont eigen
visie op Aalsmeer

Zondagmiddag live aanwezig

Kunstenaars ontmoeten
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De huidige expositie in het Oude Raadhuis is actueel, veelzijdig en verrassend. Het
centrale verbindende thema is de
natuur. Vier kunstenaars die vakmanschap hoog in het vaandel
hebben staan, tonen er hun een
eigen, soms wat vervreemdende
visie op de landschappen die onze aarde rijk is. Het levert sprookjesachtige werelden, sieraden en
betoverende landschappen op.
Aanstaande zondag 13 januari
zijn de kunstenaars vanaf 15.00
uur aanwezig om over hun werk
te vertellen. KCA nodigt u hier
van harte voor uit.

veel vulkanen en kraters bezocht.
Haar objecten hebben namen als
‘Groot Liefdesdier’ en ‘Windding’.
Het gaat haar steeds om het detail van het kwetsbare.
Werelden scheppen
De in Noorwegen gevestigde
kunstenaar Simone Hooymans
brengt inkttekeningen van losse elementen van landschappen
via de computer tot leven. Ze bewerkt niet alleen beelden, maar
schept er werelden mee. Samen
vormt zij ze tot magische panorama’s die tijdloos, mysterieus
en dromerig zijn met een onheilspellende ondertoon. Een onderliggend thema in haar werk is het
Gefascineerd door de natuur
terugtrekken van de natuur. Haar
Gek genoeg zitten de vier elkaar, animaties en tekeningen zijn opondanks de grote verschillen, niet genomen in collecties in Nein de weg. Bijvoorbeeld de poëti- derland, UK en in Noorwegen.
sche landschappen van fotograaf De vierde kunstenaar is BethaEllen de Vries. Ze is een purist die ny de Forest. Zij herbouwt werelwerkt met de Rolls Royce onder den en stopt daar altijd wel wat
de camera’s, een analoge Hassel- vervreemdende effecten in zoblad. Aan beeldbewerking doet als parken van groente, theaters
ze niet. Ze streeft naar fotogra- van snoepgoed of ijspaleizen van
fie die eerlijk en puur is. Ze reist kaarsvet. Voor deze expositie was
veel en dat levert beelden op die de paardenbloem één van haar
Rijsenhout - Vogelvereniging Op deze beurs kan eenieder te- steeds net even anders zijn. “Het belangrijkste inspiratiebronnen.
De Rijsenvogel organiseert ook recht voor het aanvullen van zijn gaat mij om de verbazing om de Van de maquettes die ze hiermee
het nieuwe jaar weer maandelijks of haar vogelbestand. Wilt u een verwondering. Ik ben gefasci- bouwt maakt ze surrealistische
vogelbeursen en de eerste is op leuke zangvogel voor in huis? neerd door de natuur, door wat foto’s of animaties van droomwezondag 13 januari en vindt plaats Dan bent u bij De Rijsenvogel aan de natuur doet. Daarbij fotograaf relden waarin het steeds een tikje
in het gebouw van voetbalvereni- het goede adres. Heeft u soms ik geen mensen, maar zie je in duister en mysterieus is.
ging SCW aan het Konnetlaantje vragen op het gebied van vogels? mijn werk het ingrijpen van de Al met al is het de kunstcommisin Rijsenhout. Iedereen is welkom Er is altijd wel iemand van de ver- mens wel terug.”
sie van KCA gelukt een viertal
tussen 9.30 en 13.00 uur. De en- eniging bereid om die te beantkunstenaars in huis te halen die
tree bedraagt 1 euro en kinderen woorden. Ook voor uw vogelvoer Vulkanen en kraters
wat te bieden hebben. Aanstaanonder de tien jaar mogen onder en vogelaccessoires kunt u op de- Sylvia Blickman wil zich geen de donderdagavond zijn ze om
begeleiding gratis naar binnen. ze beurs terecht.
edelsmid of sieradenmaker noe- 21.00 uur te beluisteren bij het
men. Ze maakt objecten die onvolprezen
radioprogramma
draagbaar zijn. Haar werk is veel- ‘That’s Live’ van Jenny Piet en Wilal op de natuur geïnspireerd en is bert Streng op Radio Aalsmeer.
in tal van museale collecties on- Zondag 13 januari zijn de kundergebracht. Bloemen, vlinders, stenaars in het Oude Raadhuis
kwallen, hortensia’s, lijnen op een in de Dorpsstraat om hun werk
herfstblad of een theeroos, het en ervaringen delen. Alleszins de
inspireert haar allemaal. De in- moeite waard om te bezoeken.
spiratie voor deze expositie haal- Dat kan nog tot 20 januari iedede ze voornamelijk uit een reis re donderdag tot en met zondag
Aalsmeer - Aanstaande zater- Sander Bosman exposeerde eer- door Midden-Amerika waar ze tussen 14.00 en 17.00 uur.
dag 12 januari om 16.00 uur zijn der in de Kunstkas van Trudy en
kunstliefhebbers, vrienden en Tobias Rothe. Bovendien is zijn
kennissen van harte welkom om graffiti op meerdere muren in
in De Oude Veiling de officiële de gemeente te bewonderen,
opening bij te wonen van de ten- de Kunstkast die hij beschilderde
toonstelling die is samengesteld wordt gezien als één van de fadoor de kunstenaars Irene Kra- vorieten. Zijn geschilderde ijsvomer en Sander Bosman. Hoewel gel (zie foto) bewijst dat het niet
beide Kudelstaarters voldoende alleen graffiti is waar Sander zijn Aalsmeer - De tijd van nieuw- avond aan bij het tweetal van
werk hebben voor een soloten- bekendheid heeft verkregen. Ook jaarsborrels en goede voorne- ‘That’s Life’. Er wordt gepraat over
toonstelling, hebben zij er toch bij de jeugd is hij een populair fi- mens is aangebroken. Al ruim de gedichtendag op 31 januari,
voor gekozen om samen te ex- guur; zijn workshops – georgani- 27 jaar maakt Radio Aalsmeer de nieuwe aanstaande expositie
poseren en dat levert een mooie seerd door het Cultuurpunt – vin- deel uit van de gemeente als lo- in het Flower Art Museum, de huikale omroep. Ook in 2019 blijft dige tentoonstelling in het Oude
verscheidenheid op waar meer- den veel aftrek bij jongeren.
dere kunststromingen samen ko- Beide kunstenaars zijn tijdens de de groep vrijwilligers, die iedere Raadhuis en over de open dag
men. De ESA – beheerder van De opening aanwezig en zullen aan week ruim 60 uur gepresenteerde van creatief centrum De WerkOude Veiling – was zelfs bereid de hand van een interview zelf radio maakt, stralen en verrassen. schuit op 19 januari. De muziek in
om extra rails aan te brengen. Ire- hun werk toelichten. Tijdens de
de uitzending is de keuze van de
ne Kramer exposeert meestal van openingstijden van De Oude Vei- Thrillerschrijfster
gasten en de radiotechniek wordt
huis uit. Haar schilderijen werden ling in de Marktstraat is de ten- Esther Sparnaaij trapt januari af verzorgd door Dennis Wijnhout.
door Arjan Dévos ontdekt op In- toonstelling vrij te bezichtigen. met schrijfster Anita Pronk uit
stagram en dat resulteerde in de- Ook in de avonduren! Mensen die Amstelveen. Anita schreef een Aalsmeerse evenementen
ze komende tentoonstelling die slecht ter been zijn, kunnen via boek over haar eigen ervaringen Presentator Ron Leegwater van
in de liefde. Het zijn mooie en het Vrijdagavondcafé spreekt de
tot half april op de bovenverdie- de lift.
angstaanjagende ervaringen en organisaties van een aantal beping te zien is.
Janna van Zon
donderdag is zij tussen 19.00 en kende Aalsmeerse evenemen20.00 te gast in de studio tijdens ten over de plannen voor 2019.
‘Echt Esther’. Wil jij kans maken Onder andere Erna, voorzitter
op een exemplaar van het boek? SPIE over de Pramenrace, Roland
Mail dan voor donderdag waar- en René over de jubileumeditie
om jij het boek graag wil lezen van de Feestweek Aalsmeer en
naar esther@radioaalsmeer.nl.
Mike over Vuur&Licht op het Water. Tevens kijkt Ron met WethouKunst en cultuur
der Robbert-Jan van Duijn naar
Ook Jenny Piet en Wilbert Streng de politieke uitdagingen voor dit
zijn weer terug met hun kunst jaar. En tussen deze korte interen cultuurverhalen die “gewoon views door natuurlijk aandacht
verteld moeten worden”. Diver- voor muziek uit de jaren tachtig
se gasten schuiven donderdag- en de lekkere hits van nu en het

Vogelbeurs in Rijsenhout

Zaterdag opening in De Oude Veiling

Expostie Irene Kramer
en Sander Bosman

Radio Aalsmeer blijft
stralen en verrassen

Aalsmeer - Vanaf vrijdag 11 januari is er weer een bezienswaardige tentoonstelling te bekijken in
de burgerzaal van het gemeentehuis. Fotogroep Aalsmeer kwam
met het voorstel om Aalsmeer
eens met andere ogen te bekijken en dat vast te leggen. De
vraag werd door de gemeente
gehonoreerd en het resultaat ervan wordt door wethouder Wilma
Alink op de tweede vrijdag van
2019 om 16.00 uur geopend.
De fotocommissie maakte een
voorselectie uit de ruime en gevarieerde inzending. Fotogroep
Aalsmeer kent twintig actieve leden. “Fotograferen is echt mijn
hobby geworden en door deel te
nemen aan een fotogroep, merk
ik dat ik nog gerichter ga kijken.
Ook de toegevoegde technische
aanvullingen zijn zeer nuttig. We
dagen elkaar ook op technisch
vlak uit. Fotograferen is voor mij
nu toch minder vrijblijvend geworden. Met het maken van een
zogenaamde ‘kiekje’ ben ik allang
niet meer tevreden. Het moeten
steeds meer foto’s worden met
een mooie belichting, een spannend lijnenspel en een interessant onderwerp. Soms ga ik ’s
morgen heerlijk vroeg op pad om
op een mooi stil plekje het juiste fotomoment af te wachten. Ik
leer ook steeds beter mijn camera kennen. Dat is werkelijk zo bijzonder om te ervaren”, aldus één
van enthousiaste leden die min
of meer de mening van alle leden verwoord. Evenals het ver-

langen om regelmatig te kunnen
exposeren. Het blijkt een enorme
stimulans. “Je wilt een geslaagde
foto ook graag aan anderen laten zien. En deze manier van naar
buiten treden levert wellicht ook
weer leden op.”
De fotogroep heeft twee keer per
maand onderkomen gevonden
bij Instituut Boerma aan de Legmeerdijk waar het fotomateriaal wordt bekeken, becommentarieerd en nieuwe opdrachten
worden bedacht. De leden kijken
ook buiten de dorpsgrenzen. Het
contact met een fotogroep uit
Hoofddorp verruimt de blik van
een ieder en zo ontstaat er ook
weer meer ruimte om ook buiten
Aalsmeer te exposeren.
De tentoonstelling is tot eind
april gedurende de openingstijden van het gemeentehuis vrij te
bezichtigen. Tijdens de opening
zijn alle leden van de fotogroep
Aalsmeer aanwezig om hun werk
toe te lichten.
Janna van Zon

Laatste exemplaren: Op is echt op!

500x ‘De Schoonheid
van Aalsmeer’ verkocht
Aalsmeer - In de afgelopen week
is het 500ste exemplaar van de
kalender ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’ verkocht bij Niek Optiek aan het Poldermeesterplein.
Dat is fantastisch! De initiatiefnemers zijn wederom trots op zo’n
overdonderend succes en willen bij deze nogmaals de winkeliers bedanken voor hun inzet en
natuurlijk alle nieuwe eigenaren
voor hun aankoop. De verkoop
van de kalenders voor 2019 loopt
hiermee ten einde en de twee geselecteerde doelen (de scoutinggroep WIOL Willem Barendsz en
de Rollatorwandelclub) zullen
binnenkort worden uitgenodigd
om hun cheque in ontvangst te
nemen. Nog geen kalender van
‘De Schoonheid van Aalsmeer’
en wel geïnteresseerd? Er zijn op
hilarische radiospelletje Soundmemory stat vrijdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur weer op
het menu.

dit moment nog precies twintig
exemplaren beschikbaar, waarvan er een aantal bij Niek Optiek
in de winkel liggen. De overigen
zijn verkrijgbaar via Richard Kilian
(06-53507473). Op is echt op!

en nog vele andere vragen zullen
aanstaande maandag 14 januari aan de 238e gast worden voorgelegd vanaf 19.00 uur in ‘Door
de Mangel’. Mocht je als luisteraar
Bijbel in nieuw jasje
een vraag hebben, mail deze dan
Hoe vertaal je Bijbelverhalen naar naar info@radioaalsmeer.nl of bel
onze 21e eeuw? Hoe zorg je er- tijdens de uitzending naar de stuvoor dat je er nog belangrijke les- dio. Radio Aalsmeer is te beluistesen uit kunt halen? En wat is de ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
link tussen eeuwenoude tradi- FM op de kabel, digitaal radiokaties en nieuwsberichten van nu? naal 868 (Caiway) en via www.raMaandag 14 januari praten de dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt
programmamakers van ‘Blikope- Radio Aalsmeer informatieve en
ner Radio’ erover met theoloog interessante programma’s. In de
Alain Verheij.
nacht en doordeweeks overdag
kan genoten worden van fijne
Coachen met honden
non-stop muziek.
Afgelopen maandag 7 januari
was talenspecialiste Tessa Copier Nancy Bakker is maandag de 238’e
de 237e gast in ‘Door de Man- studiogast bij ‘Door de Mangel’.
gel’. Zij geeft Engels 11 tot 15-jarige kinderen en begeleidt basisscholen die meer met Engels willen doen. “Engels is bij mij geen
les, maar een uurtje lekker bezig
zijn. Het moet vooral leuk zijn”, aldus Copier. Uiteraard heeft ook
Tessa een volgende schakel aan
de inmiddels lange ketting toegevoegd. Op maandag 14 januari komt Nancy Bakker naar de studio. “Zij is coach en zet haar hond
daarbij in. Ik ben erg benieuwd
hoe een hond kan helpen”. Deze
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Hoogst haalbare voor duurzame school

Voor tweede maal Groene
vlag voor Westplas Mavo
Aalsmeer - Een feestelijke start
van het tweede deel van het
schoolseizoen bij de Westplas
Mavo afgelopen maandag 7 januari. Op deze eerste schooldag na
de kerstvakantie kon een feestje
gevierd worden. Voor de tweede
maal namelijk mocht de Groene
vlag in top!
Duurzame scholen
De Westplas Mavo in de 1e J.C.
Mensinglaan houdt zich al bijna vijf jaar intensief bezig met
duurzaamheid. Hiervoor doet de
school mee met het programma van Eco-Schools Nederland,
‘s werelds grootste duurzaamheidskeurmerk voor duurzame
scholen. Wereldwijd doen maar
liefst 52.000 scholen uit 69 landen mee. In Nederland doen er
inmiddels 144 scholen mee en 89
daarvan hebben net als de Westplas Mavo het hoogst haalbare niveau bereikt, de Groene vlag. Een
school kan via een proces van zeven stappen dit niveau bereiken.
In 2016 behaalde de Westplas
Mavo voor het eerst de Groene
vlag en nu heeft de school voor
de tweede keer op rij dit hoogst
haalbare resultaat behaald. Voor
een periode van twee jaar mag

de school deze vlag tonen. Het
Eco-team van Westplas kreeg
hiervoor het certificaat uit handen van de heer Oproek van EcoSchools. Vervolgens werd als officieel moment de vlag omhoog
gehesen door wethouder Wilma
Alink-Scheltema met onder andere natuur en milieu in haar portefeuille.
Gouden schaal
Na het officiële gedeelte namen
alle leerlingen deel aan een digitale ‘speurtocht’ door de school
waar alle belangrijke duurzame
hotspots in de school aan bod
kwamen door middel van vragen
en opdrachten. En de feestelijke
ochtend werd afgesloten met het
geven van de (financiële) tussenstand van de acties van leerlingen voor Edukans en Dance4Life.
Het project dance4life heeft 806
euro opgeleverd. Voor Edukans
is een sponsorloop gehouden,
een wintermarkt georganiseerd
en een kerstkaartenactie gehouden. Dit alles bij elkaar heeft het
mooie bedrag van zo’n 3.200 euro opgeleverd.
Als ‘kers op de taart’ werd de
Gouden Schaal voor de gezonde
schoolkantine uitgereikt.

Eerste Social Media café
in Aalsmeer geslaagd
Aalsmeer - En telkens weer lukt
het Kirsten Verhoef om onder
andere Zaai ondernemers op
bijzondere momenten met elkaar in contact te laten komen
waardoor er interessante ontmoetingen ontstaan en het netwerk kan worden uitgebreid. Zo
was er dinsdag 8 januari bij Zaai
Kweek & Eet de kennismaking
met het eerste Social Media café
in Aalsmeer. Onder het genot van
een nieuwjaarsdrankje ontstonden er mooie gesprekken en kregen de aanwezigen vervolgens
alle kansen geboden om zich verder te verdiepen - en te ontwikkelen in het gebruik van social media. Vragen van hoe profileer en
presenteer je jezelf en jouw onderneming of hoe maak je optimaal gebruik van een content
lijst voor een juiste planning en
ook hoe bereid je een interview
voor en welk beeld gebruik je om

Activiteiten overzicht

jouw onderneming zichtbaar te
maken werden beantwoord. Voor
een aantal nieuwkomers was deze avond een openbaring. “Het
lijkt wel alsof ik onder een steen
heb geleefd”, was een verbaasde
reactie. De intensiteit waarmee
geluisterd werd naar de adviezen
gaf op een fraaie wijze aan hoe
deze avond door velen werd beleefd. De hernieuwde kennismaking tussen de Zaailingen en oud
Zaailingen zorgde voor een energie waar je als ondernemer alleen
maar heel blij van wordt. Iedere
tweede dinsdag van maand zijn
ondernemers welkom in het Social Media Café aan de Oosteinderweg 287 (terrein Lelieveld).
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Kirsten
Verhoef (project organisator), telefonisch via 0297-366182 of via
de mail: kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Feestavond Pramenrace op 8 maart!

Prijzen uitgereikt tijdens
gezellige receptie SPIE
Aalsmeer - De jaarlijkse receptie
van SPIE vond vrijdag 4 januari
plaats en het bestuur van de Pramenrace mocht vele belangstellenden welkom heten in de Zotte Wilg. Onder de prachtige ‘kerstballen-lamp’ werden de aanwezigen welkom geheten, getrakteerd op een drankje en natuurlijk is er geproost op een mooi
evenementen-jaar.
Etentje en Rode lantaarn
Ook werden tijdens de receptie
enkele prijswinnaars in het zonnetje gezet. Een onafhankelijke
jury heeft namelijk een selectie
gemaakt welk team uit eten mag
met de jury vanwege de originele
bijdrage aan de Pramenrace. Gekozen was voor Mixed team van
’t End, Aaltje Bagger, Uniek, 10 Pk
en Kung Fu Penta’s en deze vijf
hadden een persoonlijke uitnodiging gekregen van het bestuur.
Het zijn de teams Uniek en Aaltje Bagger die aan mogen schuiven aan tafel met SPIE en dus een
etentje hebben gewonnen met
het bestuur. De Rode Lantaarn
is eveneens uitgereikt tijdens dit
gezellige treffen voor liefhebbers
van dit typisch Aalsmeerse evenement op de tweede zaterdag in
de september. Deze prijs voor de
hekkensluiter viel De Stenhuismaatjes ten deel en het team gaf
aan blij te zijn met deze best bijzondere prijs.
Nieuw bestuurslid
De toch wel meest positieve me-

dedeling van het bestuur was dat
ook dit jaar de Pramenrace gaat
plaatsvinden. Erna, Marlon, Arnaud en Jan hebben zelfs versterking gekregen. De enthousiaste
Sebastiaan Ramp is toegetreden
tot het bestuur en hier is het viertal uiteraard bijzonder blij mee.
Nominatie wethouder
Namens de gemeente was wethouder Robbert-Jan van Duijn
aanwezig op de receptie, zelf overigens ook een enthousiast deelnemer. Wethouder van Duijn is
genomineerd voor de titel ‘beste bestuurder van Nederland (onder de 40 jaar)’. Misschien was hij
er ook wel om stemmen te winnen… Nee, Robbert-Jan is bescheiden, maar deze titel zou
toch wel een geweldige opsteker
zijn voor hem en voor Aalsmeer.
Stemmen kan tot en met 13 januari. Doen!

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 16 januari een
heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een gebonden kaassoep, kipfilet hawai, kerrie
mayonaise, sperziebonen
met spek en ui, komkommer
salade, aardappelkroketten
en advocaat bavarois met
slagroom naar keus voor maar
€12,50. U bent van harte
welkom vanaf 17.00 uur.

Filmmiddag in
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 16 januari om
15.00 uur gaan we kijken naar
de natuurfilm van de BBC The
Frozen Planet; de wondere
wereld van de Noordpool.
U bent van harte welkom om
mee te kijken in de grote zaal
van het zorgcentrum.

Vrijdag 18 januari kunt u
genieten van o.a. een heldere
aspergesoep, schouderrollade, champignonroomsaus, gestoofde
appeltjes, zwarte bonen
salade, pommes wedges en ijs
met vruchtjes met slagroom
naar keus voor maar €12,50.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Voor reserveringen. Tel. 0297-82 09 79.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 16 januari van
09.30-11.30 uur. Heeft u hulp
nodig bij het gebruik van uw
mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u
binnen lopen bij Multimedia.

Cursussen bij Participe
prijzen. Heeft u een Aalsmeerpas?
Dan komt u in aanmerking voor 50
procent korting. Doet u mee aan
Meer bewegen voor ouderen, dan
kunt u de kosten vaak bij uw verzekering declareren. Vraag hiernaar
bij uw ziektekostenverzekeraar. Kijk
voor meer informatie en inschrijving op de website van Participe
Amstelland of bel van maandagtot en met donderdagochtend naar
020-5430441 of 5430442.

Meer informatie?
Bekijk dan onze Facebook pagina’s: Zorgcentrum Aelsmeer
& Thuiszorg Aalsmeer of
Wijkpunt voor elkaer.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Mindfulness, massage en LevensKunst

Nieuwe activiteiten in
trainingscentrum TCO

Aalsmeer - Het team van Therapeutisch trainingscentrum Oosteinder (TCO) wenst ieder een goede nieuwe start en een heel goed
nieuw jaar, met wellicht mooie
nieuwe ontwikkelingen. TCO
hoopt middels haar (nieuwe) activiteiten een steentje hier aan te
Feestavond en Pramenrace
Alvast noteren: De feestavond mogen bijdragen.
van SPIE met bekendmaking
van de thema’s voor de Junior- Basistraining Mindfulness
race en de Pramenrace is op vrij- Wil jij het nieuwe jaar goed bedag 8 maart vanaf 20.00 uur in ginnen? Wil je met jezelf aan het
The Beach aan de Oosteinder- werk gaan, bewuster in het leweg 247a. De Pramenrace vindt ven staan en je inzicht in jouw lidit jaar plaats op zaterdag 14 sep- chamelijk en geestelijk functioneren vergroten? Dan is een training
tember.
En, ook om op te verheugen: Vuur mindfulness misschien hetgeen
en Licht op het Water op 8 sep- waar je naar op zoek bent. Om dit
tember en de Feestweek van 8 tot te onderzoeken worden belangstellenden uitgenodigd voor een
en met 14 september.
gratis kennismakings- en intakegesprek. De training Mindfulness
Foto’s: www.kicksfotos.nl
start vanaf 24 januari. De trainers:
“in een kennismakingsgesprek
kunnen we meer aandacht besteden aan persoonlijke vragen en
beter inschatten of een training
op dit moment iets voor jou kan
betekenen.” Meer info: www.tcoaalsmeer.nl of www.wingsandfootprints.nl of bel Joke van der
Zwaan: 06-23861976.

Gezellig druk tijdens eerste Social Media café. Foto: www.kicksfotos.nl

Amstelland - Ook dit jaar biedt
welzijnsorganisatie Participe Amstelland weer allerlei cursussen.
Naast het vertrouwde aanbod, zoals Meer bewegen voor ouderen
en verschillende yogalessen zijn er
nieuwe cursussen, zoals Anders afvallen, werken met een iPad, Franse conversatie en helder communiceren. Of u nu creatief, sportief of
digitaal aan de slag wilt, er is voor
ieder wat wils. En voor betaalbare

Kaarten maken
Op dinsdag 15 januari is er
een workshop kaarten maken.
van 14.30-16.00 uur in Wijkpunt ‘‘Voor Elkaer’’. Niks is er
leuker dan een persoonlijke
kaart krijgen, behalve dan er
eentje zelf maken. Wij zorgen
voor de materialen, u hoeft
alleen maar uw creativiteit
mee te nemen. De kosten
zijn €2,- inclusief materiaal,
consumpties zijn voor eigen
rekening.

voor een moment van diepe ontspanning, de kruidenstempels stimuleren de zintuigen en de zwangerschapsmassages zijn een ware
verademing voor zwangere vrouwen. De massages hebben naast
een ontspannende, ook een energetische uitwerking. Meer info:
www.tco-aalsmeer.nl, stuur een
mail naar info@lavida-aalsmeer.
nl of neem contact op met Jessica Buskermolen via 06-19388664.
Mindfulness voor burn-out
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een combinatie van bewust bewegen (indien mogelijk
in de buitenlucht), yin yoga en
mindfulness meditatie zeer goede resultaten boekt bij mensen
met duidelijke burn-out klachten.
Er is hiervoor een speciale training
ontwikkeld. Joke van der Zwaan,
mindfulnesstrainer in TCO wil deze training in de toekomst gaan
aanbieden. Meer info over locatie,
data en tijden volgen nog.

Training LevensKunst
De training LevensKunst wordt
ook weer gegeven in TCO en
helpt je om je weer in contact te
brengen met je eigen wijsheid en
kracht en laat jouw levensenergie
weer stromen. De training is geNieuw: Massage
Het team van TCO is uitgebreid baseerd op NLP, Systemisch Werk
met een energetisch massage en familieopstellingen en bestaat
therapeute, Jessica Buskermo- uit vier dagen en één avond. De
len. Zij heeft zich gespecialiseerd training, die in januari start, is al
in hot stone-, kruidenstempel- vol. Aanmelden kan nog wel voor
en zwangerschapsmassages. De de training die na de zomer start
kracht van warme stenen zorgt via info@tco-aalsmeer.nl of neem
telefonisch contact op met MaJoke van der Zwaan (links) en Ma- rianne Buskermolen via 0297rianne Buskermolen.
324757. Locatie trainingen: TCO
aan de Oosteinderweg 272.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Kom in witte of neon/fluor kleding

Drukte bij inleverpunten

Volgende week Groep 8
feest in N201
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen van Aalsmeer en Kudelstaart
opgelet! Op 18 januari zijn jullie aan de beurt om een geweldig feest te beleven. Club N201
opent zijn deuren voor een speciaal feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle tien de basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd en het
belooft voor de veertiende keer
een gigantisch feest te worden.
Na het geweldige succes van
voorgaande jaren zijn jullie nu
eindelijk aan de beurt. Na het
zwoegen voor de toetsen en
voordat je de open avonden afloopt, nog even uit je dak gaan!
De kaarten worden uitgedeeld
door de meesters en juffen van
groep 8. Bij binnenkomst van het
feest wordt aan de deur de entreeprijs van 6 euro betaald. In
deze kosten zit een consumptie
en wat lekkers. Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden voor 2 euro verkocht.

Het Groep 8 Feest is een initiatief van Eric Spaargaren en wordt
georganiseerd in samenwerking
met de Binding. DJ’s Akira, Glenn
V. Roald en Eric verzorgen een optreden.
White en Neon
De meesters en juffen van groep
8 zijn van harte welkom om te komen kijken en/of mee te feesten.
Het Groep 8 Feest begint op 18
januari om 19.30 uur en de deur
sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30
uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van
de N201. Alle groep 8-ers worden
opgeroepen om in witte en neon/fluor kleding te komen. Aan
ouders wordt gevraagd om rekening te houden met de beperkte
parkeerruimte. Meer informatie
(ook voor ouders) is te vinden op
de website www.groep8feest.nl.
Foto: Laurens Niezen

Kerstbomen verzamelen
voor een zakcentje
Aalsmeer - De eerste verzamelaars van kerstbomen zijn begin
januari gelijk gespot in Aalsmeer.
Vol enthousiasme gingen onder andere twee jongens in Kudelstaart diverse straten langs om
de buiten gezette kerstbomen te
verzamelen. Een leuke bezigheid
in de vakantie en het levert nog
geld op ook, want iedere boom is
50 eurocent waard. De gemeente wil kinderen stimuleren om de
bomen bij familie en buren op te
halen en in te leveren tegen een
kleine vergoeding. Elk kind mag
maximum tien bomen per keer
inleveren. Vorige jaren was geen
limiet gesteld aan het aantal en
kwamen er zelfs bestelbussen vol
Aalsmeer - De leerlingen van ba- het project dat een eigen initi- bomen naar de inzamelingspunsisschool Samen Een hebben af- atief is van de leerlingen en het ten. Gisteren, woensdag 9 januagelopen maandag 7 januari liefst personeel. Na de start kregen de
10.000 stuks zwerfafval ingeza- leerlingen workshops en lessen
meld. Echt een geweldig resul- over afval als grondstof verzorgd
taat van deze superschoonmaak- door Let’s Do it Kids.
helden!
Wethouder Wilma Alink: “Wij wilDat er zoveel zou worden opge- len een leefbare wereld doorhaald verbaasde zowel docenten geven aan onze kinderen. Daarals ouders. Zo luidde een reac- om is het belangrijk dat kindetie: “Nooit gedacht dat zwerfafval ren jong leren dat afval grondstof
zo’n groot probleem in Aalsmeer is die hergebruikt kan worden.
aan het worden is.”
Het bespaart nieuwe grondstofDe schoonmaakactie was onder- fen, energie en geld. We steunen
deel van de educatiedag over duurzame initiatieven van schoplastic soep en afvalscheiding. len zoals van OBS Samen Een dan
Minder zwerfafval is natuurlijk ook van harte.”
beter voor mens en dier vindt ie- OBS Samen Een is altijd actief bedereen op school. Daarom vulden trokken bij de schoolomgeving
de leerlingen van basisschool Sa- en houdt regelmatig schoonmen Een talloze afvalzakken maakacties in de buurt. De school
met zwerfafval uit het Centrum. probeert minder afval te produWilma Alink, wethouder natuur ceren en het afval dat er is goed
en milieu, gaf het startsein voor te scheiden.

ri, werden verzamelpunten ingericht in verschillende wijken. Tussen 13.00 en 16.00 uur konden
de kerstbomen ingeleverd worden in Kudelstaart, in Oosteinde,
Stommeer en het Centrum en van
deze mogelijkheid om de ‘buit’ op
te halen is flink gebruik gemaakt.
Het was net als vorig jaar bijzonder druk. Heel veel kinderen kwamen hun verzamelde kerstbomen inleveren en toonden zich
verheugd met de opbrengst.
De ingezamelde kerstbomen
worden versnipperd en bij Meerlanden tot compost verwerkt.
Weer geen kerstbomenverbranding, maar daar is in het snel
groeiende Aalsmeer ook geen
plaats (locatie) meer voor!
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 19 januari organiseert de Werkschuit haar
jaarlijkse open huis ter presentatie van het nieuwe cursusaanbod. Belangstellenden zijn deze
dag van 13.00 tot 16.00 uur welkom in het creatief centrum aan
de Oosteinderweg 287-f. Voor de
kinderen, die zich op deze dag inschrijven, is er een leuke attentie.
En natuurlijk staan voor alle bezoekers koffie, thee en limonade
met wat lekkers klaar.
Voor alle jeugdige inwoners biedt
de Werkschuit een gevarieerd
cursusaanbod. Zo is er Boetseren voor jongeren op maandagmiddag (16.00 tot 17.00 uur) en
kan op woensdagmiddag deelgenomen worden aan het Tekenatelier voor jongeren vanaf 9 jaar
(13.30 tot 15.00 uur) en voor kinderen vanaf 6 jaar (15.30 tot 17.00
uur) of de cursus Creatieve vorming voor kinderen (15.30 tot
17.00 uur). Het Tekenatelier voor
kinderen en jongeren vindt ook
op zaterdag plaats, zowel in de
ochtend (10,15 tot 11.45 uur) als
begin van de middag (12.00 tot
13.30 uur.

Ook volwassenen kunnen bij
het creatieve centrum deelnemen aan verschillende cursussen, zoals: Portretschilderen en
edelsmeden op maandag, speksteen objecten en beeldhouwen
op dinsdag, Leer de Werkschuit
kennen op woensdag (start 13
maart), creatief naaien met de
machine en boetseren met klei
op donderdag en vrijdag en een
fotocursus op zaterdagochtend.
Het nieuwe cursusseizoen start
vanaf 28 januari. Kijk voor meer
informatie, cursustijden en inschrijving op www.werkschuitaalsmeer.nl. Voor telefonisch contact kan gebeld worden met Marion de Jong 06-11864861 of Margot Tepas 06-12459347. Folders
van het cursusaanbod liggen bij
supermarkten en boekhandels in
Aalsmeers en Kudelstaart.

Verschillende instrumenten
Wil jij cultureel of creatief bezig
zijn na schooltijd, maar weet je
nog niet zo goed wat je precies
wilt? Dan ben je op woensdagmiddag 16 januari tussen 14.00
en 16.00 uur van harte welkom
bij Cultuurpunt Aalsmeer (Marktstraat 19). Het Cultuurpunt organiseert die middag een gra-

tis open huis met verschillende leuke proeflessen. Kom gezellig langs en maak kennis met verschillende instrumenten, zoals
keyboard en gitaar, of doe mee
met ballet, DJ-en en graffiti tekenen. Wie weet is het iets voor jou,
ontdek jij jouw (verborgen) talenten en schrijf je in voor één van de
korte cursussen! Let op: vol is vol.

Schoonmaakactie OBS Samen Een

10.000 Stuks zwerfafval
ingezameld in Centrum

Open middag op zaterdag 19 januari

Creatief aan de slag bij
de Werkschuit

Start cursussen SV Omnia in januari

Zumba lessen in Oost
Aalsmeer - Weer terug van
weggeweest, Zumba lessen in
Aalsmeer-Oost! Bij SV Omnia 2000
wordt met veel plezier al zo’n 10
jaar Zumba les gegeven. Het is
een les met eenvoudige, maar geweldig leuke dansmoves. Zumba
is de perfecte manier om in vorm
te komen. Voor één heel uur ben
je even geen mama, echtgenote,
scholier of student. Je laat even
je ‘inner star’ stralen. Dus één uur
even geen rommel, boodschappen, huiswerk, zeurende moeders, lijstjes of bergen was. Alleen
lekker dansen! Zelfs als je nog
geen danservaring hebt is Zumba goed te doen met name door
de simpele opbouw van de dance
moves. Zumba is aerobic op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. Verschillende dansstijlen als
salsa, samba, merengue, cumbia,
calypso, reggeaton, hiphop en natuurlijk top40 muziek komen aan
bod en doen de heupen swingen. Hoewel je met een stevige
work-out bezig bent voelt het absoluut niet zo aan! Tijdens Zumba kan je, ondanks de fysieke inspanning, geestelijk ontspannen.
Door de leuke muziek en vrolijke
sfeer van de les, is het niet moeilijk om verder nergens aan te denken. Zumba komt met veel goede
resultaten, zoals betere conditie,
vetverbranding, flexibeler, betere
coördinatie en betere lichaamshouding. Om het beste resultaat

te bereiken, kun je twee keer per
week een Zumba les volgen. Binnen enkele weken zal je al verschil zien bij je taille en dijbenen.
Gooi die heupen los en dans mee!
Zumba is ook goed te combineren met de Pilateslessen.

Klaverjasavond
in De Reede

De Kwakel - Zondag 13 januari
wordt er weer de eerste zondagochtendbijeenkomst van dit jaar
gehouden bij Inner-Art. Ieder die
steun, voeding, ontmoeting, verdieping zoekt en antwoorden op
belangrijke levensvragen hoopt
te vinden, is van harte welkom!
Thema van deze ochtend is nog
open, dus kom gewoon met een
open hart. De bijeenkomst begint 10.00 uur en duurt tot 11 uur.
Hierna is er de mogelijkheid om
bij de koffie tot 12 uur na te praten en van gedachten te wisselen.
Inner-Art, Vuurlijn 36 in De Kwakel, tel. 0297-563753.

Rijsenhout - De stichting Zorgzaam Rijsenhout, voorheen DES,
houdt op donderdag 17 januari haar eerste klaverjasavond in
dorpshuis De Reede aan de Werf.
Zorgzaam Rijsenhout heeft deze
activiteit overgenomen van DES.
Let op: De aanvang is 19.30 uur
in plaats van 20.00 uur. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Voor inlichtingen: 06-22113972
en 06-15477533.

Ouder- en Kinddans
Onder leiding van Mariëlle Buskermolen zal er gedurende het
seizoen één of twee cursussen
Ouder- en Kinddans voor peuters van 2 tot 4 jaar georganiseerd
worden. In januari hoopt SV Omnia weer een serie van tien lessen
te organiseren. De les start met
koffie en thee voor de ouders en
een sapje of limonade voor het
kind, daarna drie kwartier bewegen op muziek, liedjes zingen
en uitbeelden wat er gezongen
wordt, kleine oefeningen, zoals
evenwicht en houding, en natuurlijk kleine dansjes op muziek die
de kinderen kennen van bijvoorbeeld televisie. Dit zijn maar een
paar voorbeelden, je moet het gewoon zelf meemaken! De lessen
vinden plaats op zaterdagen van
9.30 tot 10.30 uur in de Proosdijhal te Kudelstaart.
Kijk voor meer info en inschrijven
op de website www.svomnia.nl.

Bijeenkomst bij
Inner-Art

Tweede blok cursussen in februari

Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert overigens ook creatieve kinderpartijtjes voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Ga voor meer inlichtingen naar de website: www.creatieve-kinderpartijtjes.nl

Open huis Cultuurpunt
e le e roe essen
Aalsmeer - Vorige maand werd
het eerste cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer afgesloten
met spetterende presentaties.
Begin februari start het Cultuurpunt met een tweede blok aan
verschillende korte, oriënterende cursussen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd.
In deze cursussen wordt kennisgemaakt met de beginselen van
muziek, musical, DJ, ballet, yoga
en graffiti. Ter voorbereiding kunnen leerlingen op woensdag 16
januari meedoen met verschillende leuke proeflessen.
Ballet en Yoga
Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. In lessen van 45 minuten werken de

leerlingen in 9 weken toe naar
een presentatie. De belangstelling voor het aanbod was het afgelopen blok erg groot. Cursussen als Ontdek je talent op een
instrument, DJ, Musical en Graffiti zijn al echte ‘all time favorites’
geworden. Maar ieder cursusblok
voegt het Cultuurpunt ook iets
nieuws aan het aanbod toe. Zo is
sinds dit schooljaar de cursus Ballet in het aanbod opgenomen en
daar komen nu de cursussen Yoga, Toetsen en Snaren en Ontdek
je talent in een band bij. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart.
Uitgebreide informatie over de
cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van
het Cultuurpunt, evenals het inschrijfformulier.
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Burgemeester Jeroen Nobel in nieuwjaarstoespraak:

“Laten we naar elkaar
blijven luisteren”
ge. Samen met inwoners en bedrijven willen zij werken aan een
Aalsmeer waar het fijn wonen en
werken is en blijft. “Aalsmeer is
een dynamische ondernemersgemeente. We hebben prachtige
bedrijven en zijn economisch gezien een factor van formaat in de
Metropoolregio. Dit zijn kwaliteiten waarmee wij ons onderscheiden in de regio. Kwaliteiten die
wij willen behouden en versterken. Dat vereist investeringen.
In de kwaliteit van onze leefomAalsmeer - Het Dorpshuis was geving, in bereikbaarheid, maar
voor de nieuwjaarsreceptie van ook in zaken zoals goede zorg en
de gemeente afgelopen maan- goed onderwijs.”
dag 7 januari goed gevuld. De regen en de wind hadden de inwo- In gesprek blijven
ners niet weerhouden om han- Nobel ging verder in op verduurden te gaan schudden. Voor het zaming, het onvoorspelbaarder
eerst vond de nieuwjaarsreceptie wordende klimaat en de onstuiniet in het gemeentehuis plaats mige politieke wereld. “Een wevanwege de verbouwing. Daar- reld waar respectvolle omgang
om was dit keer gekozen voor met elkaar soms ver te zoeken
deze voor Kudelstaart belangrij- is. Er is veel boosheid en onvreke ontmoetingsplaats. Ook het de. Die boosheid komt vaak voort
Dorpshuis krijgt overigens een uit onzekerheid. Het lijkt tegenmetamorfose. De eerste fase van woordig makkelijker om protest
de moderne vernieuwing is on- te organiseren dan om samen
langs gestart en kan uitgevoerd iets voor elkaar te krijgen. Menworden mede dankzij, aldus No- sen voelen zich niet gehoord,
bel, “een heleboel subsidie van de herkennen zich niet in het posiStichting Leefomgeving Schiphol tieve economische beeld van de
(SLS).”
laatste jaren en voelen zich buitengesloten. Deze proteststem
Ontmoetingsplek
tekent onze tijd. Het zou goed
Nobel noemde het Dorpshuis het zijn meer aandacht te besteden
‘hart’ voor Kudelstaarters, waar aan die stem. Net zo goed als wij
veel activiteiten plaatsvinden. De meer aandacht moeten besteden
eerste paal voor deze ontmoe- aan de mensen die zich niet laten
tingsplek is in 1967 geslagen. horen. Anders raken wij het ‘saNiet zo gek dus dat het centrum men’ kwijt. Laten we naar elkaar
toe is aan een opknapbeurt. Ku- blijven luisteren. De ander horen
delstaart had ook ooit De Gou- zonder onmiddellijk te oordelen
den Leeuw, maar in de tachtiger of te veroordelen. Zolang wij met
jaren is het café in vlammen op- elkaar in gesprek blijven, kunnen
gegaan. Jaren is gesproken over we verschillen overbruggen en
een nieuw cafe. ‘Op de Hoek’ is voorkomen dat verschillen geer gekomen dankzij een motie schillen worden. In onzekere, roevan de gemeenteraad. “Opmer- rige tijden kan verbondenheid
kelijk”, aldus Nobel. “In mijn be- ons sterker maken. Daar zijn wij
stuurlijke loopbaan heb ik nooit in Aalsmeer en Kudelstaart met
eerder meegemaakt dat de raad een rijk verenigingsleven en vele
met een motie voor een kroeg enthousiaste, betrokken vrijwillikwam, meestal wordt om sluiting gers en ondernemers goed in!”
van een horecagelegenheid gevraagd.”
Bestuurder van het jaar
Voordat Nobel tot slot zijn vertrek
Fijn wonen en werken
aankondigde, vroeg hij om voorDe vertrekkende burgemeester al te gaan stemmen op wethouging ook in op het nieuwe be- der Robbert-Jan van Duijn, die
sturen waarvoor gekozen is door net als vorig jaar genomineerd
de gemeenteraad en het colle- is voor ‘beste bestuurder van Ne-

Weer aanrijding bij kruising Legmeerdijk

Auto op z’n kant na botsing
Aalsmeer - Op de kruising Legmeerdijk met de N201 heeft
woensdagavond 2 januari rond
half negen (weer) een aanrijding
plaatsgevonden tussen een poltievoertuig en een personenauto.
De politiebus is van de Verkeers
Ongevallen Analyse (VOA). Die
voeren technisch forensisch onderzoek uit na verkeersongevallen. De bus was vermoedelijk met
spoed onderweg naar een ernstig
ongeval op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Aalsmeer.
Hierbij zijn twee personen om het
leven gekomen. De personenauto is op z’n kant geraakt en de bestuurder zat bekneld in het voertuig. Hiervoor zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. De brandweer heeft het dak van de auto

verwijderd om het slachtoffer te
bevrijden. De bestuurder is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het
politievoertuig is zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek
naar de oorzaak van de aanrijding.
Foto: Marco Carels

derland (onder de 40)’. Vorig jaar
liep de wethouder van onder andere Schipholzaken en onderwijs
de titel net mis. Stemmen dus allemaal en dit kan (nog even nagekeken, omdat er verwarring was)
tot en met 13 januari 23.58 uur!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
Hij zat een beetje weggestopt in
een hoekje naast het podium,
maar voor de livemuziek droeg
zanger, gitarist en bassist Rob Taekema zorg.

Cadeautip
Het lijkt een rare titel, maar daadwerkelijke rouwkaart deze nu heel gewoon. Jan is al een
toch…
tip niet was overgenomen).
paar jaar met pensioen. Ik denk
dat ik hem ga bellen.
Jaren geleden regelden wij voor Toen Jan in de kerk was, sprak
een bekende familie de uitvaart hij met de pastoor over dit Inloopspreekuur
van vader. Er was verdriet, maar voorval. De pastoor speelde het Elke eerste woensdag van
ook veel gezelligheid en plezier. spel mee en zo kwam het, dat de maand heeft Dunweg van
Dat hoorde bij vader, maar ook Jan jarenlang dacht dat wij de 9.00 - 10.00 uur een inloopbij de rest van de familie.
rouwkaart met cadeautip ver- spreekuur. Loop gerust binnen
zonden hadden. Ik dacht toen voor informatie over wat er
Na diverse dolletjes over wat wel bij mijzelf,’ waarom eigen- komt kijken bij een uitvaart.
op de kaart moest komen te lijk niet?’ Een uitvaart kost een
staan, maakten we uiteindelijk hoop geld en zo kun je in plaats
een proefdruk. Bij een rouw- van bloemen, de nabestaanden
kaart staat als laatste zin wel- ook een bedrag geven om de •
023 - 563 35 44
eens de toevoeging liever geen uitvaart te bekostigen.
•
Dunweg.nl
bloemen of een aanwijzing voor
de gewenste kleding die dag. De afgelopen maanden zijn een
Wij maakten er iets anders van, paar uitvaarten betaald door
‘Cadeautip’. Met daarbij de af- middel van Crowdfunding. Ook
beelding van een envelop.
werd op de rouwkaart in plaats
van bloemen, liever een gift
We hebben met elkaar gelachen aan een goed doel aangegeven.
om het voorval, maar… de proef Er stond geschreven: het goevan de kaart kwam pardoes de doel, zie ommezijde. Daar
in onze administratie terecht. stond een foto geplaatst van
Het hoofd van onze adminis- het gezin. Ik vond het heel onttratie, Jan, vond het maar roerend.
raar: een rouwkaart met een
cadeautip (hij wist niet dat het Tijden veranderen. Iets wat
Alexander van der Pijl
een grapje was en dat voor de vroeger ondenkbaar was, lijkt
Dunweg Uitvaartzorg

Crash Museum blikt
terug en kijkt vooruit
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
12 januari houdt het Crash museum haar nieuwjaarsreceptie. Deze begint al op het moment dat
de deuren van het museum in fort
Aalsmeer vanaf 11.00 uur geopend
zijn. Om 12.00 uur begint het officiele gedeelte met de toespraak en
welkomstwoord door onze voorzitter Peter de Raaf, gevolgd door
de presentatie van en over CRASH.
Hierbij wordt teruggekeken op het
oude jaar, maar zeker nog meer
naar de toekomst van het museum
en haar aktiviteiten en ontwikkelingen in 2019 en 2020. Daarnaast
is museum gewoon voor het publiek te bezoeken en is iedereen
van harte welkom. Met ingang van
1 januari 2019 is het Crash Museum
naast de gebruikelijke zaterdag

van 11.00 tot 16.00 uur ook elke woensdag van 13.00 tot 16.00
uur geopend. Op de woensdagen wordt er in het museum gewerkt aan het verbeteren en het
plegen van onderhoud aan de expositie. Het kan daarom voorkomen dat u iemand op een ladder
ziet staan. Naast deze aanvullende openingstijden op de woensdagen, gaat het museum ook op
de tweede zondag van de maand
open tussen 11.00 en 16.00 uur.
De normale toegangsprijs wordt
met ingang van 1 januari 5 euro voor volwassenen en kinderen
ouder dan 12 jaar en 2 euro voor
kinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar hebben gratis toegang, evenals veteranenpas houders en donateurs.

Nog steeds
geen rijbewijs
Aalsmeer - Op zaterdag 5 januari rond half zes in de avond controleerde de surveillancedienst
van de politie het kenteken van
een voor hen rijdende auto op
de Burgemeester Kasteleinweg.
Uit de gegevens bleek dat de bestuurder eerder was bekeurd we-

gens rijden zonder rijbewijs. De
automobilist werd tot stoppen
gemaand. De 48-jarige man, wonende in Aalsmeerderbrug, rook
sterk naar alcohol. Hij bleek veel
te veel gedronken te hebben. Het
ademanalyseapparaat stokte bij
850 Ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt en de man moet zich
verantwoorden bij justitie vanwege rijden onder invloed en vanwege het opnieuw achter het
stuur kruipen zonder rijbewijs.

Laptop uit auto
gestolen

Vrouw gewond
na aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 3 januari is tussen half zeven en tien
uur in de avond ingebroken in
een aan de Stommeerweg geparkeerde auto. De eigenaar uit
Zuid-Laren had zijn wagen geparkeerd bij een horecagelegenheid
en had zijn laptop ‘verstopt’ in
de kofferbak. Dieven zijn de laptop toch op het spoor gekomen
en hebben de kofferbak open
gebroken en zijn er vandoor gegaan met de laptop. Mogelijk zijn
er getuigen, zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Aalsmeer - Op de kruising N201
met de Legmeerdijk heeft op
maandag 7 januari om kwart
voor drie in de middag opnieuw
een aanrijding plaatsgevonden.
Een BMW en een Mini zijn op elkaar gebotst. De Mini werd bestuurd door een 48-jarige vrouw
uit De Kwakel. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis
vervoerd. Volgens getuigen is
de bestuurder van de BMW, een
57-jarige man uit De Lier, door
rood licht gereden, maar de politie doet verder onderzoek.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 11
januari is er koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in
het buurthuis aan de Dreef 1. Het
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving.

Politie zoekt getuigen!

Bestelauto uitgebrand
op de Vlinderweg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 januari is
op de Vlinderweg een bestelauto
uitgebrand. De brand werd kort
na vier uur ontdekt door buurtbewoners. De brandweer is enige
tijd bezig geweest om de brand
te blussen. De Peugeot kan als total loss worden beschouwd. Een
geparkeerde auto achter de bestelbus liep ook lichte schade op.
Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is vooralsnog niet bekend.

De politie denkt aan brandstichting. Er is namelijk bij de uitgebrande Peugeot een plastic fles
gevonden. Door omwonenden
is een harde knal gehoord rond
3.55 uur. Gedacht werd in eerste
instantie aan vuurwerk. De politie
hoopt dat getuigen zich melden
met meer informatie en/of beelden van het incident. De politie is
bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
Foto: VTF – Vivian Tusveld

Kat gered uit woning vol
rook door brand
Aalsmeer - In een woning aan de
Oosteinderweg heeft rond half
twee in de nacht van zondag 6
op maandag 7 januari brand gewoed. De brandweer was snel ter
plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning schade opliep. De hele woning heeft vol
met rook gestaan. De brand was
ontstaan in de meterkast. In verband met uitschakeling van de
stroom, hebben bewoners van

enkele naastgelegen woningen
enige tijd in de kou en donker
gezeten. Voor zover bekend is er
niemand gewond geraakt. De bewoners hebben zich in veiligheid
weten te brengen en hun huisdier is ongedeerd gebleven. De
brandweer heeft de kat uit de
woonkamer vol rook gered. Het
dier is door de Dierenambulance
nagekeken, maar bleek niet gewond.

Flinke daling van aantal
inbraken in woningen
Aalsmeer - De politie kijkt best
wel tevreden terug op de maand
december als het om het aantal
inbraken gaat. Door de (landelijke) campagne, waarschuwingsborden langs wegen in wijken en
alerte inwoners zijn er in de laatste maand van het jaar slechts
drie woninginbraken gepleegd in
de gemeente en is één poging tot
inbraak in een huis ondernomen.
De inbraken hebben plaatsgevonden in de Kamerfoeliestraat,

de Helling en op de Uiterweg. De
poging om een woning te betreden is gedaan in de 1e J.C. Mensinglaan. Uiteraard blijft het belangrijk om alert te blijven en bij
het verlaten van de woning, al is
het maar voor even, een lampje
aan te laten en ramen en deuren
goed af te sluiten. Vertrouwd u
iets niet in uw buurt, ziet u personen die zich verdacht gedragen?
Meld het bij de politie via 09008844 of anoniem via 0800-7000.
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Aalsmeer - Samen met bewoners, ondernemers en eigenaren in het Oosteinderweggebied
wil de gemeente graag een toekomstvisie opstellen. Deze toekomstvisie wordt ontwikkeld om
de kwaliteit van de natuur en het
landschap te vergroten. Daarnaast geeft het bewoners en on-

dernemers in het gebied een perspectief richting de toekomst.
De gemeente vindt het belangrijk om de visie samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit het gebied te
ontwikkelen. Als eerste worden er
‘gebiedstafels’ (werksessies) georganiseerd. De uitkomsten hiervan

geven per deelgebied de richting
en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling aan. In een
tweede ronde worden de uitkomsten van de deelgebieden samengebracht en op elkaar afgestemd.
Zes bijeenkomsten
Op de dinsdagen 15 en 29 janu-

ari worden zes verschillende bijeenkomsten over de verschillende deelgebieden georganiseerd.
Woont of onderneemt u in het
Oosteinderweggebied? De gemeente nodigt u graag uit hierbij aanwezig te zien. Voor deelname kunt u zich tot zaterdag 12
januari aanmelden via projecten.
aalsmeer@amstelveen.nl. Graag
uw adres en telefoonnummer
hierbij vermelden. Gezien het beperkte aantal plekken per bijeenkomst vraagt de gemeente één
persoon namens een huishouden, bedrijf of maatschappelijke
organisatie af te vaardigen.

Alle rust voor slechtvalkenpaar

Handbal Eerste Divisie

Aalsmeer - Voorlopig voor de
laatste twee keren wordt de
Aalsmeerse watertoren geopend
voor het publiek. Op zondagmiddag 13 januari kunnen de trappen beklommen worden tussen
13.00 en 17.00 uur en op zondag
27 januari wordt deze kans ook
‘s avonds geboden. De watertoren is deze dag namelijk open van
13.00 tot 21.00 uur. De binnenzijde bewonderen is overigens zeker de moeite waard en wie de
beklimming aandurft kan op een
hoogte van circa 50 meter een
schitterend schouwspel bewonderen over Aalsmeer en verre omgeving. Door de dichte mist op 16
december verviel de avondopenstelling, maar iedereen krijgt dus
nog de mogelijkheid om te genieten van een prachtig verlicht
uitzicht. Bezichtiging beneden is
gratis; beklimming voor kinderen 1 euro en voor volwassenen
2 euro

Aalsmeer - Na een korte vakantie,
is het tweede deel van het handbalseizoen in de Eerste Divisie van
start gegaan voor de dames. Dames 1 van Greenpark Aalsmeer
speelde zaterdag 5 januari thuis in
De Bloemhof tegen Gemini DS1.
De Aalsmeerse meiden waren een
maatje te goed voor het team uit
het Limburgse Voerendaal. De
rust werd ingegaan met 14-8 voor
Aalsmeer. In de tweede helft werd
het tempo opgevoerd door beide
ploegen, maar de Greenpark dames bleven met ruime cijfers voor
staan. De eindstand was 31-18
voor Aalsmeer. Gemini met ver-
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en kan de trans niet meer betreden worden. Dit heeft alles te maken met de slechtvalken, die bovenin de watertoren een nestkast hebben. Normalerwijze gaan
de slechtvalken zich de komende periode voorbereiden op het
maken en uitbroeden van nieuw
slechtvalkleven. Uit ervaring is gebleken, dat er dan beter niet gestoord kan worden, dus is het wat
de beklimming van de watertoren
betreft even een pauze. Als alles
goed verloopt vliegen de jonge
slechtvalken begin juni uit en kan
de trans weer gebruikt worden.
Voor het volgen van de slechtvalkontwikkelingen kan de site van
de slechtvalkwerkgroep Aalsmeer
bezocht worden.

Activiteiten
De benedenvloer en eerste verdieping (de werkvloer) van de watertoren kunnen overigens wel
gebruikt worden voor activiteiten
tijdens de broedperiode. Kijk voor
Slechtvalken bovenin
meer informatie over en mogelijkNa deze voorlopig laatste ope- heden in de watertoren (trouwningsdagen gaan per 1 februa- locatie) op de website www.
ri de bovenverdiepingen op slot aalsmeer-watertoren.nl.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

ees en Roel jaar bij
e in erboer erij

Aalsmeer - Het bestuur van kin- ook Kees en Roel een uniek Boederboerderij Boerenvreugd heeft renvreugd-speldje ontvangen als
tijdens de nieuwjaarsreceptie op dank voor hun inzet!
6 januari vrijwilligers Kees en Roel
in het zonnetje gezet. Beiden zijn
25 jaar vrijwilliger bij kinderboerderij Boerenvreugd. Vrijwilliger
Roel is de boerderij-imker en hij
maakt heerlijke honing. De honing kan door bezoekers gekocht
worden in de boerderijwinkel.
Vrijwilliger Kees draait beheersdiensten en is één van de klussers
op Boerenvreugd. Hij is altijd bezig en in de weer om wat moois
te maken. Net als de acht vrijwilligers die vorige maand in het
zonnetje werden gezet hebben

Ledenwerfactie bibliotheek in Aalsmeer
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Aalsmeer - Het nieuwe jaar start
traditiegetrouw met goede voornemens. Naast meer sporten en
afvallen staan voor 2019 minder
stressen, minder schermtijd en
meer tijd voor jezelf hoog in de top.

Bibliotheek Amstelland wil inwoners van Aalsmeer met een ledenwerfactie aanmoedigen om dit jaar
vaker tijd vrij te maken voor een
boek. “We willen tegenwoordig de
hele dag online zijn. Via Whatsapp
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Bloeiende Ouderenvereniging
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Aalsmeer - Op donderdagavond
3 januari was de grote zaal van
het buurthuis in de Hornmeer
geheel gevuld met leden van de
OVAK die de beste wensen voor
2019 kwamen aanbieden aan
het bestuur en aan elkaar. In de
middaguren was de zaal feestelijk aangekleed en waren andere
vrijwilligers actief om de hapjes
voor die avond in orde te maken.
In zijn nieuwjaarsspeech haalde
voorzitter Iman Mosselman aan
hoe belangrijk het is dat ouderen
zelf initiatieven nemen om uitdagingen aan te gaan. Doe wat je
zegt of belooft en wees daarbij
open en eerlijk. Ook het zorgpunt
eenzaamheid werd benoemd en
een bron van zorg kan zijn dat de
verbinding met anderen niet naar
wens verloopt. Er is inmiddels wel
een stappenplan ontwikkeld met
daarbij een gratis online zelfhulpprogramma (zie eenzaamheid.info). Ook binnen OVAK gebeurt steeds meer digitaal en zo
worden leden in staat gesteld om
snel te communiceren of te reageren. Bekend is dat momenteel
het gebruik van de sociale media bij de 75 plussers schommelt
tussen de 35 en 37% tegenover
slechts 5% zo’n vijf jaar geleden.
Ook noemde de voorzitter dat de
Aalsmeerse politiek geprobeerd
heeft om bijna alle gedane beloften die gepresenteerd werden tijof Instagram, maar ook omdat je altijd alles kunt opzoeken met Google. Het schiet er bij in om aandacht
hebben voor één ding en om tijd te
nemen voor verdieping. Bovendien
zijn al die verschillende prikkels erg
onrustig. En dat zie je terug in de
voornemenstrends voor het nieuwe jaar. Al die drukte is niet gezond,
en dat merken we”, aldus Auke van
der Meer, medewerker van de Bibliotheek Amstelland.
“Dus, word net als duizenden andere Aalsmeerders lid van de bibliotheek en vind hier dit jaar je rust.
Met een boek, e-book of luisterboek. Lezen is zo’n goede vorm van
ontspanning. Je sluit je af van afleiding en stapt een andere wereld in.
Een wereld die je als lezer helemaal
zelf vormgeeft. Onze medewerkers
staan klaar om je van boekentips
te voorzien. En om je aan je voornemen vast te houden”, vertelt van
der Meer met een knipoog.
Actie: tot april gratis
De bibliotheek in Aalsmeer heeft
nu een ledenwerfactie. Word je in
januari lid, dan leen je tot en met
maart gratis. Daarna kost het 4 euro per maand. Het abonnement is
maandelijks opzegbaar. Met de bi-

dens de verkiezingen van vorig
jaar in te willigen of in ieder geval
in gang te zetten. Speerpunten
voor OVAK zijn onder andere betaalbare woningen voor ouderen
en de Schiphol problematiek. In
het gemeentehuis is het spreekuur Mantelzorg ingesteld. Iedere
maandagmorgen tussen 8.30 en
12.00 uur kan iedere Aalsmeerse mantelzorger daar met haar of
zijn vragen terecht. Zie ook info@
mantelzorgenmeer.nl. De Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart vierde in oktober haar
10 jarig bestaan. Nu wordt vooruit gekeken en het bestuur met
de tientallen vrijwilligers wil zich
ook in dit nieuwe kalenderjaar
2019 weer van harte en volop inzetten op tal van gebieden, zoals uitstapjes voorbereiden en
uitvoeren zowel per bus als per
fiets, de organisatie van activiteiten middagen, sport- en spel mogelijkheden. Voor elk wat wils!
Alvast noteren: De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 13
maart om 14.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart. Na de wens
aan de leden om mee te helpen
om OVAK een bloeiende Ouderenvereniging te laten blijven besloot de voorzitter zijn speech.
Het bleef daarna nog lang gezellig. De organisatie kijkt terug op
een zeer geslaagde nieuwjaarsviering.

lies terug naar Limburg, feest in
de kleedkamer van de Greenpark
toppers!
BeNe League
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer
heeft nog vakantie. Er wordt natuurlijk wel getraind, maar de eerste wedstrijd wacht pas op zaterdag 19 januari. Dan wordt de
BeNe League hervat en heeft
Aalsmeer thuis in De Bloemhof
Hubo Initia Hasselt als tegenstander. De wedstrijd begint om 19.15
uur en natuurlijk hopen de heren
op een volle Bloemhof.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vrijwilligers en sponsors welkom

i in
van start

Aalsmeer - Op 1 januari is Stichting SAM, dat staat voor Sociale
Activiteiten voor de Medemens,
officieel van start gegaan. Nadat het Rode Kruis in Aalsmeer
eind vorig jaar haar Sociale Activiteiten in Aalsmeer beëindigde is een grote groep vrijwilligers
van het Rode Kruis overgegaan
naar de pas opgerichte Stichting
SAM. Het gaat hierbij om de vrijwilligers van de Rolstoelwandelgroep, die wekelijks gasten uit
de beide Zorgcentra ophalen om
met hen een rondje te wandelen
en de mensen van de Rolstoelfietsgroep die ongeveer hetzelfde doen maar dan met rolstoelof duofietsen. Ook zijn er twee
coördinatoren van de Jongerengroep van het Rode Kruis mee
overgaan naar Stichting SAM en
in de komende tijd zullen ook zij
weer activiteiten gaan ontplooien voor onder andere de mensen van Ons Tweede Thuis en de
Zorgcentra.
In de tijd van het Rode Kruis konden activiteiten bekostigd worden uit de jaarlijkse collectes,
maar Stichting SAM kan geen collectes houden en is daarom aanbliotheekpas heb je niet alleen toe- gewezen of afhankelijk van donagang tot de collectie van Aalsmeer, ties of sponsering. Voor het aanmaar kun je lenen en reserveren uit schaffen van kleding voor zomer en winter wordt er driftig gealle bibliotheken in Nederland.
zocht naar sponsoren. De kleur
rood, waarmee de vrijwilligers tot
Liefde voor boeken
Leesbevordering begint natuurlijk bij de jeugd. De bibliotheek
werkt met programma’s als de Bibliotheek op school en BoekStart
samen met scholen en kinderdagverblijven om kinderen al op jonge leeftijd van boeken te leren houden. Door lid te worden, ondersteun je ook het werk dat de bibli- Amstelland - Op zondag 20 januari geeft Gerard van der Steenhoven
otheek op dit terrein doet.
een lezing op Buitenplaats WesterRobine Sangers, vaste klant van de Amstel over ‘Een nieuw Nederlands
klimaat’. De lezing begint om 15.00
bibliotheek in de Marktstraat.
uur. Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Wat
is er aan de hand? Wat is de oorzaak? En wat kunnen we er aan
doen? Minder broeikasgassen uitstoten – dat is bekend, maar we zullen ook moeten leren omgaan met
nieuwe klimaatextremen. De lange
droge zomer van 2018 is daar een
voorbeeld van. Hoe kunnen we ons
op dergelijke weerextremen voorbereiden? In zijn lezing gaat Gerard van der Steenhoven, directeur
van het KNMI, in op deze en ande-

e in

o fi ieel

nog toe achter de rolstoelen door
het dorp liepen, is verdwenen en
daar komt hopelijk binnenkort
een andere kleur voor, zodat de
rolstoelduwers en rolstoelfietsers
weer duidelijk zichtbaar zijn.
Voor zowel het rolstoelwandelen,
een keer per week of per 14 dagen of per maand, kan Stichting
SAM nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook voor het wekelijks of
een maal per twee weken met de
rosltoel of duofiets erop uit, kan
SAM eveneens nog mensen gebruiken. Tevens hoopt de Stichting ook iemand te vinden die
het rolstoelfietsen wil coördineren. Dit laatste kost hooguit één
à twee uurtjes per maand. Men
loopt of fietst nu niet meer voor
een landelijke organisatie, maar
puur en alleen voor een lokale,
Aalsmeerse Stichting die als oogmerk heeft iets voor een ander te
betekenen en activiteiten te ontplooien voor de medemens.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een,
door een bedrijf gesponsorde, website die binnenkort online zal gaan. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor het rolstoelduwen? Bel dan naar Marie
Kluinhaar via 06-20893879. Stuur
voor sponsering of meer informatie een mail naar Jan Kwak via
jankwak@stichtingsam.eu of bel
naar 06-53928043.

oor ire e r
o
es er
s el
re vragen. Reserveren: muziek@
wester-amstel.nl of telefonisch op
020-4964938. Buitenplaats WesterAmstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Entree: € 12,00, donateurs € 9,00, kinderen t/m 12 jaar gratis. Koffie en
thee gratis vóór aanvang. Meer info: www.wester-amstel.nl.
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Tennis kersttoernooi
gezellig en geslaagd

Midgetgolfclub Aalsmeer

Dirk Jan Jongkind wint
‘hole in one’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
5 januari werd door een tiental leden van Midgetgolfclub
Aalsmeer tijdens de nieuwjaarsreceptie twee ronden gespeeld.
De ‘hole in one’ slagen werden
geteld. Ondanks het koude windje werden er door de deelnemers
toch nog 105 enen geslagen. Dirk
Jan Jongkind werd de winnaar
met 15 enen, tweede Herman Kas
met 13 enen en derde Frans van
Erve met 12 enen.

klassement staat. Bij de Heren is
het een beetje stuivertje wisselen
in de top. Doordat Dirk Jan Jongkind, de dag ervoor nog de winnaar van het nieuwjaarstoernooi,
een score had van 97 holeslagen
zakte hij naar de vijfde plaats. Wil
van Doorn was zondag de beste
van de dag bij de heren met een
totaal van 89. Hij blijft op plaats
vier staan. Teun v.d. Vlugt en Wim
van de Meer staan gedeeld tweede. En met één wedstrijd minder
gespeeld op de eerste plaats PasCombi Aalsmeer-Boskoop
cal van Duijn. De volgende wedZondag werd op de Aalsmeerse strijd is op 27 januari aanstaande
banen alweer de vijfde van de in in Boskoop.
totaal acht tellende wedstrijden
van de combi Aalsmeer-Boskoop Winnaar Dirk Jan Jongkind. Hij
gespeeld. Henk Buskermolen be- sloeg 15 enen.
gon spectaculair met een rondje
26, de beste van deze dag, maar
de tweede en derde ronde waren
een stuk minder, 33 en 36 Daarmee is een stijging in het klassement verkeken. Elly Mulder deed
bij de dames betere zaken. Zij
wist alle drie de ronden onder de
30 te spelen met een totaal van
84. De dagwinst was voor haar
en zij speelde 7 holeslagen beter
dan haar directe concurrente Els
v.d. Stroom, die momenteel nog
op de eerste plaats in het totaal-

Kaarten en Keezen bij
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 januari worden de kaartavonden na een winterstop van ruim
anderhalve maand weer hervat
in de FC Aalsmeer kantine. Hartenjagers en Klaverjassers (koppels) zijn weer van harte welkom. Vanaf 19.45 uur zijn de deuren weer geopend en om 20.15
uur wordt de start van de competitie weer hervat. De stand van
de competitie bij beide groepen
is nog zo dat er alles kan gebeuren. Elke week weer andere winnaars maakt deze competitie alleen maar leuker.
Zaterdagavond 12 januari gaat er
weer iets heel nieuws van start bij
deze actieve club. FC Aalsmeer

gaat Keezen. Dit spel( soort mens
erger je niet) wordt steeds populairder. Het verzoek om te gaan
Keezen kwam vanuit enkele leden en daarom heeft het bestuur
besloten dit eens gaan organiseren. Bijna 80 personen hebben
zich hiervoor opgegeven en het
is heel divers, zowel jongere als
iets oudere hebben zich hiervoor
aangemeld. De start is om 20.00
uur en er worden drie spelletjes
van 55 minuten gespeeld. Er zijn
nog een paar plekjes vrij om aan
een gelijk aantal spelers(sters) te
komen. Lijkt het je leuk, bel dan
naar 06-36369985 of mail naar
pgsp33@gmail.com en je hebt
vast een bijzondere leuke avond.

Vrijdag weer dartavond

Joris en Roy in finale bij
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart
was met 47 deelnemers goed bezocht. Marco Cornelisse won voor
de tweede keer op rij de speelavond, finalist was Nick van der
Linden. Het tweede niveau werd
een prooi voor René Kruit, tweede ‘van de tweede’ werd Alex Plaisier. De hoogste uitgooi van de
avond kwam op naam van Tibor
Hogervorst, terwijl Ronald Baars
een pijl raak gooide bij de Triple
Pot. Er waren echter nog twee niveaus. In het derde niveau bereikten Rene van Veen en Ilona van
Emden de halve finale, maar de
finale ging tussen Roy van Lith
en Raymond van de Weiden. Roy
won twee seizoenen geleden het
vierde niveau, maar de overwinningslijst van Raymond was langer. Deze lijst werd zelfs nog lanWinnaar Joris Voorn (links) naast
finalist Roy Donselaar.

ger, want Raymond won voor de
derde keer dit seizoen, en de vijfde keer ooit, de finale. Dit was
echter de eerste overwinning op
het derde niveau, een prima prestatie. In het vierde niveau bereikten Maarten van Amsterdam en
Rob Braam de halve finale, de finale ging echter tussen Roy Donselaar en Joris Voorn. Roy ging in
zijn tweede finale ooit op zoek
naar zijn eerste overwinning,
maar het was uiteindelijk Joris die
voor de tweede keer ooit triomfeerde.
Laagdrempelig
Morgen, vrijdag 11 januari, is
de volgende speelavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Hopelijk zijn er nieuwe gezichten. Elke
darter kan namelijk zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn
eigen niveau terecht. Het motto
van de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. De avonden zijn dartstoernooitjes op zich. De inschrijving
sluit om 20.00 uur, deelname kost
4 euro en de minimum leeftijd is
15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te
vinden.

In teken van de ‘Acht van Aalsmeer’

Team A of toch Team B
wint autorally FCA
Aalsmeer - Een record aantal van
68 auto’s vertrokken afgelopen
zaterdag 5 januari vanaf het parkeerterrein bij FC Aalsmeer voor
de traditionele autorally. Deze
42e autorally stond dit jaar in het
teken van de ‘Acht van Aelsmeer’.
Alle deelnemers kregen een verhaal over het ontstaan en het wel
en wee van deze oude Aalsmeerse handelsroute. Een heel mooi
verhaal, maar niet op waarheid
berust. In het verhaal zaten natuurlijk weer een paar instinkers,
zo werd er gesproken over geheimschrift. In de tekst stond ook
een spreekwoord: een zondagse
steek houdt geen week, waarmee
wordt bedoeld, de zondag is een
rustdag en die moet je in ere houden, dus dan wordt er niet gewerkt. Zo was er bijvoorbeeld een
vraag over Max Verstappen. Op
welke twee circuits hij in 2018 de
overwinning behaalde? Dit was
zoals bij velen bekend in Oostenrijk en Mexico. Echter de races
waren op zondag, dus dan had
het antwoord moeten zijn: NVT,
de races zijn op zondag.
Maar hoe zat het nu precies met
dat geheimschrift? Bij lantaarnpaal nummer acht in de Beethovenlaan hing een bordje met de
tekst ‘kraak de code’. Whatsapp je
autonummer naar de organisatie
en je krijgt enkele tips. In totaal
hebben slechts zeven teams dit
bordje gezien en kregen een bericht met: Niets is wat het lijkt, bij
punt uit schuift alles vooruit en
a=i, b=j en f=n. De bedoeling was
dus om alle letters van het alfabet
acht posities op te schuiven en dit
moest je toepassen bij de vragen
waar geen punt bij stond.
Twee routes
Twee verschillende routes met
twee verschillende gezichten zijn
er gereden. Allebei zo dicht bij
huis, maar wat een contrast. Het
ene deel van de route ging door
het centrum van Aalsmeer om
vervolgens via Schiphol-Rijk de
Aalsmeerderdijk op te gaan en
langs de Ringvaart richting het
Amsterdamse Bos te rijden. Ver-

volgens door het Amsterdamse
Bos en langs de bosbaan, naar de
Nieuwe Kalfjeslaan bij het mooie
Wagener stadion en van daar uit
richting het oude dorp van Amstelveen voor een foto-opdracht,
om vervolgens weer terug te rijden naar FC Aalsmeer. Het andere
deel was het Zuid-Holland deel.
Via Bilderdam naar Langeraar en
Ter Aar om vervolgens via Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven, Noordeinde
en Nieuwveen weer terug te rijden naar de kantine in Aalsmeer.
Zoals altijd moesten er onderweg
vragen beantwoord worden, gezocht worden naar de kleur van
een voordeur of wat is het huisnummer bij de boom met de gele
appeltjes? De lunch was dit keer
niet in een bruin café, maar in de
eigen kantine van FC Aalsmeer.
Menig restaurant zou jaloers zijn
op de lunch die hier door een
aantal zeer enthousiaste vrijwilligers werd geserveerd. Nadat de
beide routes door iedereen gereden was kon de balans opgemaakt worden door de organisatie.
Nadat FCA-voorzitter Eef Niezing
zijn nieuwjaarstoespraak had gehouden was het tijd voor de uitslag van de autorally. Alle antwoorden kwamen voorbij op de
grote schermen in de kantine en
daarna volgde de prijsuitreiking.
Uiteraard begon de prijsuitreiking met de achtste plaats, misschien wel de belangrijkste prijs
van de dag. Deze prijs was voor
Team Blaam. De laatste plaats en
daarmee de winnaars van de poedelprijs was voor Kramer, Maas
en de Alfamannetjes. De derde plaats was voor Bart, Lars en
July op gelijke hoogte met Stefan, Sietse, Teun & Joost, zonder
Martijn. Net zoals vorig jaar werd
Need 2 Feed tweede en de eerste prijs ging dit jaar naar Team A
of toch team B. De volledige uitslag staat op de website van FC
Aalsmeer.
Wederom een geslaagde dag en
omcirkel 4 januari 2020 alvast in
je agenda voor de 43e autorally!

Nummer één tegen de nummer twee

Zaalvoetbaltopper bij
de ZABO in Proosdijhal

Aalsmeer - Van zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari vond het jaarlijks tennis
kersttoernooi plaats bij Health &
Sports Club Aalsmeer. Dit toernooi wordt elk jaar georganiseerd
door vrijwilligers van de TV Tennis2Tennis. Het toernooi wordt
georganiseerd voor de senioren,
jeugd en senioren plus. Men kon
zich inschrijven voor de onderdelen heren- en damesenkel, heren- , dames- en gemengd dubbel. Er werd gespeeld in poules,
zodat iedereen minimaal twee
wedstrijden kon spelen. Het toernooi staat in de wijde omgeving
bekend om de gezellige sfeer, de
vele wedstijden en de sfeervolle kerst ambiance. Het doel is om
het de deelnemers zo goed als
mogelijk naar de zin te maken. Dit
doet de organisatie door te trakteren op lekkere hapjes, een goed

Op donderdag in Dorpshuis Kudelstaart

Schaken bij SC Westeinder
Kudelstaart - Op donderdagavond tussen Kerst en de jaarwisseling hebben enkele schakers in
café Op de Hoek in Kudelstaart
een ‘micro’ blitz-toernooi georganiseerd. “Schaken blijft een leuk
gezelschapsspel; het is meer dan
houten stukken verschuiven”, aldus de leden van SC Westeinder.
Mocht u/jij in 2019 een nieuwe
uitdaging aan willen gaan, kom
dan gewoon een keertje langs. SC
Westeinder schaakt elke donderdag vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart. Het is altijd mogelijk om een partijtje tegen een schaker van vergelijkbare sterkte te spelen en om na afloop de laatste ‘nieuwtjes’ aan de

bar van het Dorpshuis te bespreken. Of bezoek: www.schaakclubwesteinder.nl, waar meer over de
Schaakclub vermeld staat.

Thea, Christa, Joyce en Suzanne

Overtuigende winnaar
bij puzzelrit RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zondag 6 januari werd weer voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie
van RKDES de jaarlijkse puzzelrit georganiseerd. De organisatie
bestaande uit Anita, Aad en Eppo Buskermolen had weer geprobeerd om een mooi parcours uit
te zetten met veel zoekopdrachten en vragen. Of deze vragen
wel of niet cryptisch bedoeld zijn,
is niet in te schatten bij dit drietal.
Halverwege werd een tussenstop gehouden en na een heer-

lijke lunch ging de tocht verder
om uiteindelijk weer in de kantine van RKDES uit te komen.
Er konden totaal 82 punten gehaald worden en de winnaars
Thea, Christa, Joyce en Suzanne
hadden maar liefs 76 punten verzameld en werden dus ook zeer
overtuigend winnaar. De tweede plaats was voor het team Peter
en Helga van de Bergen met 69
punten en het team Kees en Attie spaargaren behaalde de derde
plaats met 68 punten.

Eerste competitieronde Sjoelclub

Winst voor Albert, Wim,
Kees en Mirjam

Aalsmeer - Donderdag 3 januari werd de eerste competitieronde van het nieuwe jaar gespeeld
bij Sjoelclub Aalsmeer. Na de nodige nieuwjaarswensen werd er
Kudelstaart - De ZABO com- ziet er als volgt uit: Football Fa- volop gestreden om de punten.
petitie wordt zaterdag 12 ja- natics 7-16, Polonia Aalsmeer Patrick Haring gooide twee keer
nuari voortgezet met de acht- 7-16, Green Fingers Uitzend- 152 uit en Cock Tukker één maal.
ste speelronde. De zaalvoetbal- bureau 7-15, Amsec Piller 7-13, Ook Tiny Amsing gooide één keer
lers komen ditmaal in actie in de HFC Haarlem 7-12, International boven de 148, namelijk 150 punProosdijhal aan de Edisonstraat. Smokers Team 7-9, LEMO 7-9, ten. Mirjam van den Berg verbeVoor speelronde acht staat een Joga Bonito 7-8, Street Football terde haar 20 bakken record, 2468
echte topper genoteerd, name- Team 7-4, Woei 7-0. Meer info: punten (123,40 gemiddeld). In de
lijk het zaalvoetbalduel tussen www.zaboaalsmeer.nl
tussenstand van de competitie
de nummers één en twee van
de ranglijst. Om 18.35 uur trapt
3764 punten had. Bij het rummikoploper Foot-ball Fanatics af tekuppen was de eerste plaats voor
gen Polonia Aalsmeer. Om 19.20
Lycke Valentijn met 26 punten en
uur begint Green Fingers Uittweede werd Anthonia v/d Voort
zendbureau tegen Internatiomet 198 punten. De ouderensoos
nal Smokers Team. Om 20.05 uur
speelt Joga Bonito tegen LEMO. Aalsmeer - Op 3 januari was is één keer in de twee weken op
Om 20.50 uur Amsec Piller te- er weer een ouderensoos voor donderdagmiddag. Ook zin om
gen Street Football Team en om 55+ers in het Middelpunt. Het een middag gezellig er even tus21.35 uur tenslotte HFC Haar- klaverjassen wist Pim Aarsman sen uit te zijn? Kom dan naar ’t
lem tegen het team van Woei. met 5747 punten te winnen en de Middelpunt in de WilhelminaPubliek is van harte welkom en tweede plaats was voor Piet Har- straat, de middag begint om half
hoeft géén entree te betalen bij ting met 4956 punten. De poe- twee en de eerst volgende soos is
de ZABO. De huidige ranglijst delprijs ging naar Gré Reemst die op donderdag 17 januari.

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

gevulde snoepschaal en een presentje en door flexibiliteit ten
aanzien van het indelen van de
wedstrijden te tonen. Ook wordt
altijd rekening gehouden met de
laatste werkdag en de autorally. Teruggekeken kan worden op
een geslaagd toernooi. Alle deelnemers hebben genoten van vele leuke, spannende wedstijden
en de gezellige na besprekingen.
De organisatie is heel blij dat ze
er dit jaar weer in geslaagd is om
het aantal inschrijvingen van het
jaar daarvoor te overtreffen. Deze ambitie wil het team zeker blijven nastreven. De finaledag werd
afgesloten met livemuziek van de
Aalsmeerse band The Whatts.
De organisatie wil alle sponsoren
en vrijwilligers van Tennis2Tennis
nogmaals bedanken. Zonder hen
is het niet mogelijk om dit mooie
toernooi te organiseren.

zijn de verschillen nog steeds erg
klein, dus de komende tijd gaat
dat nog erg spannend worden.
De hoofdklasse is gewonnen door
Albert Geleijn, gevolgd door Wim
Voorbij en Tim van Tiem. In de Aklasse ging de winst naar Wim
Eijlers, op de voet gevolgd door
Mariëtte van der Vlugt en Karin
Dijkstra-Geleijn. In de B-klasse
was Kees Verbruggen de beste, op
twee Margriet de Vries en plaats
drie was voor Jan Alderden. In de
C-klasse tot slot was de hoogste
eer voor Mirjan van den Berg, op
de hielen gezeten door Wim van
der Geest en Pieter de Liefde.
Selectiewedstrijd
Zaterdag 12 januari is de eerste
selectiewedstrijd voor het NK in
Heemskerk voor de regio West. De
volgende competitieavond is op
donderdag 17 januari en begint
om 20.00 uur in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Kijk voor meer uitslagen en informatie op de website van Sjoelclub Aalsmeer: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

