Tel: 0297-341900

WWW.MEERBODE.NL

Wethouder Verburg: We maken zorgvuldige inventarisatie

Veel ophef ‘mogelijk oneigenlijk
gebruik van gemeentegronden’
Aalsmeer - De aangetekende brief
van de gemeente over mogelijk onrechtmatig gebruik van gemeentegronden heeft voor veel reuring gezorgd bij de in totaal 1.200 aangeschreven inwoners. Met de brief in
de hand meldden inwoners zich aan
de balie in het gemeentehuis, soms
boos, soms vol verbazing, ook is
veelvuldig gebeld naar de gemeente en regelmatig worden wethouders op straat aangesproken door
inwoners die verhaal komen halen. Verantwoordelijk wethouder Ad
Verburg kreeg zelfs inwoners thuis
aan de deur. In verband met het
verjaringstermijn van twintig jaar
per 1 januari 2012 zijn de brieven
in de laatste maand van het oude
jaar verstuurd en aangetekend wegens juridische reden omdat de gemeente zeker moest weten dat de
betreffende eigenaar het document
zelf zou ontvangen. Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft in de nieuwe ‘regeerperiode’ ingezet op handhaving. De vorige bestuurders waren deze weg
overigens al ingeslagen. In hun geval in het kader van het woonarkenbeleid. Het huidige college heeft in
deze de handschoen opgepakt, verdiept zich momenteel in een goed
migrantenbeleid en nu dus met het
project onrechtmatig grondgebruik.
Dat het project ophef zou gaan geven, hadden de bestuurders min of
meer verwacht, maar zoveel. “Het is
de inwoners koud op hun dak gevallen. We hadden meer aandacht
moeten besteden aan het voortraject”, geeft Verburg nu achteraf toe.
“Het betrof echter wel een signaleringsbrief waarin wij stelden dat
de inwoners mogelijk onrechtmatig gemeentegrond in gebruik hebben. We hebben in de brief ook om
een reactie gevraagd.” Tot nu hebben 370 aangeschrevenen gereageerd. De gemeente hoopt dat nog

meer inwoners in de pen klimmen.
“Het kan zijn dat er redenen zijn die
de gemeente niet kent waardoor de
grond niet onrechtmatig in gebruik
is en het gemeentelijke vermoeden
dus onjuist is”, gaat Verburg verder.
“We laten een zorgvuldige inventarisatie maken door een gerenommeerd bedrijf. Hiervoor hebben we
een budget van 75.000 euro opgenomen in de begroting.“
Gelijkheid voor alle inwoners
De voornaamste reden van dit
handhavingproject is het creëren
van gelijkheid voor alle inwoners
van de gemeente. Sommige inwoners van de gemeente hebben, in
verschillende gevallen onbewust,
eigendommen in gebruik die van de
gemeente zijn. Het betreft gronden
in voor- en achtertuinen, maar ook
onrechtmatig gebruik van parkeerplaatsen. Ook steigers zijn meegenomen in de inventarisatie. Want, zo
stelt de gemeente: “Indien aan het
gebruik van het water voor de steiger geen overeenkomst ten grondslag ligt, is hier sprake van een onrechtmatige situatie. Dit ondanks
het feit dat wel een vergunning voor
de aanleg er van is verleend.” Gelijkheid tussen inwoners onderling,
is de insteek van de bestuurders. En
dan maakt het niet uit of het gaat
om een stuk gemeentegrond van 10
of van 50 meter. Een tweede reden
is om onduidelijke situaties in kaart
te brengen. Tot op heden gebeurde dit veelal op ad hoc basis. “Door
een integrale gemeentebrede werkwijze wordt de ad hoc benadering
voorkomen, waardoor alle gevallen
gelijk worden behandeld”, legt de
wethouder verder uit. De inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis
van een digitale analyse waarbij een
recente luchtfoto van de gemeente
is geprojecteerd over een kadastrale kaart waarop de eigendomsgren-

zen zichtbaar zijn. Door deze vergelijking is zichtbaar waar gemeentegrond vermoedelijk onrechtmatig in gebruik is genomen. Situaties
die niet vanaf de luchtfoto niet direct een duidelijk beeld gaven, zijn
ter plaatse bezocht om meer duidelijkheid te verkrijgen. Locaties
en straatnamen wil de wethouder
niet noemen. Het betreft toch privéaangelegenheden. Wel voorbeelden: “Hagen die de in de loop der
jaren te breed zijn geworden, grond
die al drie generaties door een familie wordt gebruikt en waarvan de
huidige bewoners denken eigenaar
te zijn, een kas deels op gemeentegrond gebouwd en onder andere
uitstekende balkons waarvoor geen
precariorecht voor wordt betaald.“
Tweede brief
Op dit moment is het eerste deel
van de inventarisatie afgerond. In
de volgende fase gaat dat de gemeente een analyse maken of zij de
grond wenst te verkopen of te verhuren, de situatie wil handhaven of
zelf de grond weer in gebruik wenst
te nemen. Hierover krijgen alle aangeschrevenen begin april een tweede brief. Iedereen die in de pen is
geklommen, krijgt voor 1 februari
een schrijven dat de reactie in het
project meegenomen wordt. “Het is
echt een enorme klus”, besluit wethouder Ad Verburg. “Maar nogmaals, we gaan zorgvuldig te werk.”
Door Jacqueline Kristelijn
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Teun Smit eerste baby
van 2012 in Aalsmeer
Aalsmeer - Teun Smit is de eerste
baby die in 2012 in Aalsmeer is geboren. Op 11 januari op precies te
zijn, is hij ter wereld gekomen. Wethouder Ulla Eurich ging dinsdag 17
januari bij de trotse ouders Esther
en Nico op kraamvisite om hen te
feliciteren. Naast een grote knuffelbeer voor de baby had ze een “complimententeller” meegenomen.
Complimententeller
Onder het motto ‘met positief opvoeden kun je niet vroeg genoeg
beginnen’ krijgen alle ouders die
in januari en februari hun pasgeboren kindje komen aangeven bij
de gemeente dit symbolische cadeau van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) Amstelland. Ouders
van kinderen die in het ziekenhuis
in Amstelveen geboren zijn ontvangen daar de complimententeller. De
complimententeller is een handig
klein apparaatje. Middels één druk
op de knop houdt het aantal gegeven complimentjes bij. Wethouder Ulla Eurich: “We geven kersverse ouders een complimententeller om ze te informeren over de
vele voordelen van positief opvoeden en om het CJG onder hun aan-

dacht te brengen. Bij positief opvoeden ligt de nadruk op goed communiceren en positieve aandacht geven aan dingen die kinderen goed
doen. Ouders zouden bijvoorbeeld
voor elke correctie of negatieve opmerking minstens vier complimentjes kunnen geven. Iedereen, kind of
volwassene, vindt het toch fijn om
een compliment te krijgen?” Het
idee voor de complimententeller is
ontstaan in overleg met dr. Marius
Rietdijk. Hij is expert in gedragsanalyse en doceert strategie en gedragsverandering aan de Vrije Universiteit. Rietdijk beschouwt complimenten als dé manier om gewenst
gedrag te versterken.
Positief opvoeden
Positief opvoeden is dé visie waarmee alle partners aangesloten bij
het CJG Amstelland werken. Het
CJG bestaat inmiddels bijna twee
jaar. Het is een netwerk van samenwerkende professionals die er zijn
voor (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals onderling bij vragen over opvoeden en
opgroeien. Het CJG kan hen hierbij
met raad en daad ter zijde staan. Informatie: www.cjgamstelland.nl.

Niet overtuigender
Het Openbaar Ministerie eiste eerder
drie jaar cel, waarvan zes maanden
voorwaardelijk. De rechtbank vond

De weg is afgesloten omdat de putranden worden gerepareerd. Er is
namelijk hoogteverschil tussen de
putranden en het asfalt, waardoor
trillingsoverlast in de woningen ontstaat. De putranden worden verwij-

Bloemenzegel-prijswinnaars
25 januari bekendgemaakt
Aalsmeer - De trekking van de
Bloemenzegelboekjes heeft plaatsgevonden en alleen notaris Labordus weet wie de auto en andere 35
mooie prijzen hebben gewonnen.
Wie oh wie zal straks de sleutel van
een splinternieuwe auto in ontvangst kunnen nemen? Alle prijswinnaars van de Bloemenzegelac-

tie moeten nog even in spanning afwachten tot woensdag 25 januari.
Dan maakt burgemeester Pieter Litjens de winnaars bekend bij Garage
Van Kouwen aan de Oosteinderweg.
Let dus op uw brievenbus want de
winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

kleven en wisselde zonder aankondiging van rijbaan. Toen een motoragent de man staande hield, kwam
hij er tot zijn verbazing achter dat er
drie kinderen in de achterbak zaten.
De automobilist heeft een bekeuring
gekregen en moet een cursus volgen om zijn rijgedrag te verbeteren.

de verklaringen die de meisjes hebben afgelegd bij de politie niet overtuigender dan het verhaal van de
zwemleraar. Die gaf toe dat hij in één
geval tijdens een stoeipartij aan de
billen van een van de meisjes heeft
gezeten. De rechtbank noemde de
aanraking wel ongepast maar heeft
vervolgens niet kunnen vaststellen
dat deze aanraking ongepast was.
De zwemleraar werd wel veroordeeld voor wapenbezit en hij kreeg
hiervoor een maand gevangenisstraf
met een proeftijd van twee jaar. De
voorlopige hechtenis werd per direct
opgeheven.

Zwarteweg 2 dagen dicht!
Aalsmeer - Op maandag 23 en
dinsdag 24 januari tussen 07.00 en
17.00 uur is de Zwarteweg afgesloten tussen de N201 (Burgemeester
Kasteleinweg) en de Hornweg wegens herstelwerkzaamheden.

Wie oh wie wint de auto?

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Uithoornse zwemleraar van
misbruik vrijgesproken
Aalsmeer - De 53-jarige zwemleraar
André V. uit Uithoorn is woensdag 18
januari vrijgesproken van seksueel
misbruik. De rechtbank in Amsterdam achtte namelijk niet bewezen
dat de man zich heeft vergrepen aan
drie jonge meisjes tijdens de lessen
in zwembad De Waterlelie. Het misbruik van zijn voormalige stiefdochter is deels verjaard en leidde eveneens niet tot een veroordeling.
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VAN DEN BERG
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3 Kinderen in achterbak
Aalsmeer - Een 39-jarige automobilist uit Aalsmeer is afgelopen
weekeinde tegen de lamp gelopen
doordat hij in Haarlemmermeer drie
kinderen in de achterbak van zijn
auto vervoerde. De Aalsmeerder viel
op door zijn roekeloze rijgedrag. Hij
reed veel te hard, deed aan bumper-
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derd, opnieuw gesteld en vervolgens afgewerkt met asfalt. Het is
gedurende de werkzaamheden nodig de Zwarteweg af te sluiten tussen de N201 en de Hornweg. De bedrijven blijven bereikbaar gedurende de werkzaamheden. Ook fietsers
en voetgangers hebben vrije doorgang. Verkeer wordt door middel
van bebording omgeleid. De bewoners van dit deel van de Zwarteweg
zijn per brief geïnformeerd over de
werkzaamheden.

Business- en vriendenclub
van Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het in september vorig jaar geopende Crown Theater
Aalsmeer kan meer bezoekers hebben. Vooralsnog blijft de animo voor
sommige voorstellingen achterwege
en dat is jammer voor deze geweldige uitgaansimpuls voor de gemeente, die, heel uniek, wordt ‘gerund’
door alleen maar vrijwilligers. Om het
theater gezelliger en voller te krijgen
en nog meer inwoners te betrekken
bij deze mogelijkheid om in eigen
woonplaats te kunnen genieten van
landelijk bekende muziek-, cabareten theatergroepen zijn nieuwe items
bedacht. Voor het bedrijfsleven in
Aalsmeer en omgeving is de theater
business club opgericht. Voor 1000
euro per seizoen kunnen ondernemingen lid worden en daar krijgen
zij een behoorlijke traktatie voor terug. Allereerst gratis reclame in het

centrum, met naast het theater ook
een wereldse eetgelegenheid en vier
grand cafés, 25 kaarten voor zelf gekozen theatervoorstellingen en minimaal per seizoen twee gezellige
en complete business borrelavonden. Particulieren kunnen Crown
ook steunen door vriend te worden
van het theater. Deze vriendschap
kost 295 euro per seizoen en uiteraard krijgen particulieren hier ook
iets voor terug. Een eigen stoel met
naambordje, acht vrijkaarten voor
zelf gekozen voorstellingen en een
gezellige vriendenavond. Gelijk ‘in’
voor deze ondersteuning als bedrijf
of als particulier? Stuur een mailtje
naar info@crowntheateraalsmeer.nl
en sluit aan bij de clubs. Eerst meer
weten? Op de website www.crowntheateraalsmeer.nl is meer informatie te vinden.

Zoek jij werk
dichtbij huis?
Antenna helpt jou
aan werk in de regio!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

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

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

Dag van het huwelijk in
wooncomplex Gloxiniastraat
Aalsmeer - Tussen alle voorbereidingen voor de feestdagen vonden collega’s Linette en Karin toch
nog tijd en energie om zich bezig
te houden met de voorbereidingen voor een themadag. Dank zij
een mooie financiële donatie van
de Stichting Vrienden van Amstelring kon deze ‘dag van het huwelijk’ op 15 december doorgang vinden. Naar aanleiding van de oproep ‘wie heeft nog een trouwjurk
op zolder of in de mottenballen’
kwamen de aanbiedingen van diverse kanten binnen. Bij de bewoners van het kleinschalige wooncomplex in de Gloxiniastraat kwamen de verhalen over zelfgemaakte of geleende trouwjurken of geen

trouwjurk omdat er geen geld voor
was, flink op gang. Toen er alvast
twee jurken op een paspop tentoongesteld werden en de foto’s
mooi ingelijst opgehangen waren
kwam de stemming er al goed in!
Onder grote belangstelling is de
show gelopen met diverse trouwjurken, meestal door de eigenaresse van de jurk en een paar keer
door vrijwilligster Martine. Dat dit
veel bewonderende blikken opleverde, hoeft geen betoog! Ook al
gingen sommige jurken niet helemaal meer dicht, de sfeer werd er
zeker niet minder door, er is heel
wat afgelachen! Het is een onvergetelijke dag geworden waar nog
lang over nagepraat wordt.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Jongste lezeres Meerbode
Aalsmeer - Ongetwijfeld de jongste lezeres van de Nieuwe Meerbode: Isa
Serné. Op 24 november vorig jaar las de toen slechts 10 maanden jonge
Serné vol overtuiging de voorpagina van de Nieuwe Meerbode voor aan opa
Kees. Uiteraard luisterde hij heel aandachtig naar het nieuws...

Vermist:
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit. Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik, 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte gecastreerde kater met klein wit vlekje onder
zijn kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

Een groet vanuit Mexico!
Aalsmeer - Vanuit het kinderthuis
Pilar de Esperanza in Mexico wensen
Deborah Harting en de kinderen, die
daar wonen, u een voorspoedig 2012
toe. Pilar de Esperanza ligt aan een
eindeloze grindweg in een troosteloze omgeving dichtbij de stad Reynosa. Sara Guetierez, een gedreven en
bewogen vrouw, heeft het tehuis ongeveer 15 jaar geleden met hulp van
enkele vrienden opgericht. De staat
Mexico erkent het huis als een officiele instelling, maar geeft geen enkele
financiële ondersteuning. Er is in die
jaren veel bereikt. Er zijn grotere en
modernere gebouwen bijgekomen
en de kinderen kunnen naar school.
Verschillende keren zijn er groepen
jonge mensen uit Aalsmeer geweest
om te werken. Op dit moment zorgen vier vrouwen (Sara, Paulien, Deborah en Paty) voor ongeveer 35 kinderen. De Aalsmeerse Deborah geeft
les, onder andere Engels aan de grotere kinderen. In december hebben
kinderen van basisschool De Hoeksteen geld gespaard, in totaal meer

dan 600 euro. Amber, uit groep 8, die
een paar jaar geleden bij Deborah in
de klas heeft gezeten, heeft het plan
bedacht. En in november hebben alle kinderen kleding gekregen. Sommigen kregen voor het eerst in hun
leven nieuwe kleren, wel twee of drie
t-shirts of overhemden voor elk kind!
Ze waren daarmee zo blij, dat ze met
een watervaste viltstift hun naam erin hebben gezet. Deze acties, naast
financiële ondersteuning door een
aantal mensen, maken het Deborah mogelijk om, samen met anderen, een aantal kinderen betere toekomstkansen te bieden. Misschien
spreekt het werk in Pilar de Esperanza ook u aan, misschien wilt u daarvoor ook iets organiseren, misschien
zelfs direct ondersteunen of er voor
kortere of langere tijd alleen of met
een groep gaan werken. Er is heel
veel te doen. Wilt u of wil jij meer weten? De ouders van Deborah, Anneke en Piet Harting, vertellen graag
wat mogelijk is: 0297-323929 of 0653834571.

KERKDIENSTEN
Zondag 22 januari
2012
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Wim de
Knijff. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om
10u. met Gordon van Veelen. Spec.
dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om
10.30u. en 16.30u. ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. mw. Ellen van Houten-Oranje. Extra collecte: ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u., br. A.B. Stier, Harmelen.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Grote dikke gevlekte cyperse kater.
- Oosteinderweg: Cyperse kat.
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes bij
voor en achterpoten.
- Mozartlaan: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes.

huLpdIENsT

bRANdwEER
& pOLITIE

Is uw huisdier
zoek?

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. 18.30u.
mw. ds. M. v.d. Zwaag-de Haan, Ter
Aar.

Thema-avond met dominee
Van Zwieten in Open Hof kerk
Aalsmeer - In het hart van het zakencentrum ins Amsterdam-Zuid
is de Stichting Zingeving Zuidas
werkzaam. De Bijbelse literatuur,
de ontmoeting met de volstrekt andere mens en de taal van de verbeelding staan centraal in deze gemeenschap van mensen die met elkaar wil leren, dienen en vieren. Directeur van de Stichting Zingeving
Zuidas is dominee Ruben van Zwieten (1983) die als predikant met bijzondere opdracht namens de Protestantse Gemeente Amsterdam
aan de stichting verbonden is. Ruben van Zwieten is, naast bestuurslid van de Stichting Nederland Cares,tevens lid van het bestuur van de Stichting Alle-DagKerk. En sinds kort lid van de commissie die de vier uitgangspunten
van het CDA (gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid) ‘hertalen’ gaat.
Op maandag 23 januari verzorgt hij
de thema-avond ‘Koopman en dominee’ in de Open Hof Kerk in de
Ophelialaan. Aanvang: 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd door de commissie toerusting
en vorming. De toegang is gratis.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met dhr. Theo Maarsen, Aalsmeer. Organist: Th. Griekspoor. Oost: Oosterkerk in ‘t Anker,
Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst
met ds. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst met Jan den Ouden.

Schilderijen
bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdag 26 januari houdt de PCOB een ledenmiddag. Dominee Maliepaard uit Garderen zal tijdens deze bijeenkomst vertellen over zijn zelfgemaakte schilderijen. Alle schilderijen zijn erop gericht om iets te laten zien van de liefde die God voor mensen heeft getoond in de kruisdood en de opstanding van zijn zoon Jezus Christus.
De middag begint om 14.30 uur en
wordt gehouden in de grote zaal van
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. U bent van harte welkom.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. B.J. Eikelboom, Barendrecht. Om 16.30u.
ds. J.F. Ezinga, Westbroek.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. Zorgcentrum Aelsmeer euch. viering met
L. Seeboldt. Zaterdag 17u. woordcommunieviering met parochianen
in Kloosterhof. Zondag 10.30u. in
Karmelkerk dienst olv parochianen,
mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met vg Christoff.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen,
Eenheidszondag. 10u. kinderkerk.
Om 19.30u. ff zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. H. Oechies uit Uithoorn, viering heilig
avondmaal. Oppasdienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. viering. Zondag om
10.30u. gez. viering olv parochianen.
Mmv Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 23 januari om 20u. met
evangelist Kees Goedhart.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Alpha-cursus in
LEG-gebouw
Aalsmeerderbrug – Voor iedereen
die meer wil weten over het christelijk geloof organiseert de Levend
Evangelie Gemeente een Alphacursus.
De cursus vindt plaats op tien dinsdagen vanaf 24 januari en wordt
gegeven in het LEG-gebouw aan
de Kruisweg 55. De avonden beginnen om 19.00 uur met een maaltijd.
Tijdens de Alpha-cursus maken de
deelnemers in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De
cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luisteren de cursisten naar een boeiende inleiding
over het christelijk geloof. Daarna
wordt in kleine groepjes doorgepraat en is er gelegenheid om vragen te stellen. Het is mogelijk om de
eerste avond vrijblijvend te komen
kijken of de cursus iets voor je is.
Als onderdeel van de cursus wordt
van 2 tot 4 maart een gezamenlijk
weekend gehouden. Opgeven voor
de cursus kan door een e-mail te
sturen naar info@leg.nl of te bel
naar 020-6533887. De cursus is gratis, voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd.

Quilten bij de
Oost-Inn

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.

Aalsmeer - Woensdag 25 januari
is het van 9.30 tot 11.30 uur weer
tijd voor inloop en ontmoeting bij
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan. En voor wie
dat wil is er weer gelegenheid om
te quilten. Iedereen is weer hartelijk welkom.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-345413 of kijk op www.oosterkerk.info.
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Optreden Annemiek van Bussel

Chansons rond de liefde
vrijdag in café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 20 januari brengt zangeres Annemiek van
Bussel het muziekprogramma ‘Une
histoire d’amour’ in cultureel café Bacchus in de Gerberstraat. Als
zangeres van theatermuziek zoekt
Annemiek van Bussel haar repertoire in de rijke archieven van de
Franse en Duitse chansons. Samen
met gitarist Erik Raayman zet ze een
uniek geluid en dito performance
neer. Haar donkerbruine stem en
de bijzondere gitaararrangementen
scheppen een bijzondere sfeer en
geven een nieuwe kleur en karakter mee aan bekende en minder bekende chansons. Speciaal voor cultureel café Bacchus stelde zij een
programma samen rondom Franse chansons met het onuitputtelijke
thema: De Liefde. Tijdens de voorstelling ‘Une histoire d’amour’ komt
de liefde langs in vele gedaanten:
van Claude Nougaro, met de haan
die verliefd werd op de klok, via Brel
die een jonge jongen met bonbons
het hart van de jonge Germaine laat
veroveren, tot de speelse Barbara
die in het holst van de nacht de eerste vruchten uit het bos gaat plukken voor haar geliefde, die onwe-

tend in het echtelijk bed ligt te slapen. Uiteraard ontbreekt ook de koningin van het chanson, Edith Piaf,
niet. Zaal open: 20.30 uur Aanvang
concert: 21.00 uur Entree 10 euro.
Zaterdag filmavond
Zaterdag 21 januari wordt in Bacchus een recente film met een Oscarnominatie voor de vrouwelijke
hoofdrol vertoond. Kom dus gewoon
naar het culturele café in de Gerberastraat voor een gezellig avondje
film. Zaal open: 20.30 uur Aanvang
film: 21.00 uur. Entree 3,50 euro.
Akoestische avonden
Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari
presenteert Bacchus haar jaarlijkse
akoestische avonden. Vrijdag treden
vijf acts, waar onder de Aalsmeerse band King Pelican, op in het culturele café en zaterdag kan genoten worden van liefst zes acts. Onder andere gaan voor Ten Beers After en de Red Maddies de spots aan.
Zowel vrijdag als zaterdag is de zaal
open vanaf 20.00 uur en beginnen
om 21.00 uur de eerste optredens.
Er wordt beide avonden 4 euro entree gevraagd.

Back In Time soulnight
zaterdag in The Beach
Aalsmeer - De eerste editie in 2012
van discofeest Back In Time in The
Beach aan de Oosteinderweg staat
zaterdag 21 januari grotendeels in
het teken van de soul-muziek. Met
veel enthousiasme draaien de DJ’s
Cees van der Schilden en Meindert
van der Zwaard deze avond de beste soul dance classics. Iedere bezoeker krijgt bij de entree de favoriete
top 3-verzoeknummerkaart uitgereikt. Met de ingeleverde Favo-kaart
wordt in grote mate de muziek van
de avond bepaald. Natuurlijk worden de soul dance classics afgewisseld met andere dansbare platen uit
de jaren tachtig en negentig. Elke

derde zaterdagavond van de maand
is Back In Time een uitstekende gelegenheid voor iedereen die gezellig
een avondje plezier wil maken, een
drankje wil komen drinken en/of wil
swingen op de dansvloer.
Tijdens Back In Time-avonden staan
de muziek en gezelligheid centraal.
De avond start om 21.00 uur. In samenwerking met Alex Wahlen worden weer allerlei videoclips op het
grote scherm vertoont. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5
euro (inclusief 2 consumptiemunten). Iedereen is van harte welkom!
Meer info op de website: www.
backintime.nu.

Met optreden damesgroep G-Spots

Niels presenteert zondag!
Aalsmeer - Ook in januari, op de
derde zondag van de maand: ‘Niels
presenteert’ in de Oude Veiling.
Niels van der Gulik met zijn fantastisch band weet een sfeer te scheppen waar het publiek zichtbaar
van geniet, ontroerd en vrolijk van
wordt. In december had hij een ingetogen programma met na de pauze zelfs een akoestische sessie waar
de toeschouwers nauw betrokken
waren wat ontaarde in een intiem
huiskamer sessie. Aanstaande zondag 22 januari presenteert de kleinkunstenaar een ander programma
met meer uitbundigheid. De damesgroep G-Spots zullen een wervelend
optreden verzorgen. Vier vrouwen,
de één nog gekker dan de ander,

brengen hilarische en gekke liedjes
voor het voetlicht. Ondanks de eeuwige zoektocht naar weten de dames zich goed te concentreren op
hun meerstemmig repertoire. Uiteraard zullen zij muzikaal ondersteund
worden door de band van Niels. Deze bestaat uit Jos Kolenberg op gitaar, Auke Haaksma op bas, Erik Bogers op toetsen en Richard Heijermans op drums. Niels presenteert is
aanstaande zondagmiddag 22 januari te zien vanaf 15.30 uur en de entree bedraagt 9 euro per persoon.
De volgende open podia middagen
zijn op 19 februari en 18 maart.
Reserveren via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De
Oude Veiling: 0297- 368378.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 20 januari:
* Disco-avond voor schooljeugd in
‘t Gilde, Graaf Willemlaan van 19 tot
21.30u.
* Rockband Nemesea in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.
* Franse en Duitse chansons van
Annemieke van Bussel in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21u.
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 21 januari:
* Groot Bal Masque met dj Jochem
van Leeuwen in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Film in Bacchus, Gerberastraat.
Vanaf 21u. Open: 20.30u.
* Back in Time discofeest, thema
soul, in The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 21u.
* Juke Box Night met optreden
9-koppige band in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer.
Zondag 22 januari:
* Niels van der Gulik met optreden
damesband G-Spots in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.
Zondag 29 januari:
* Neva Ensemble uit Sint Petersburg
in St. Jan Kerk Kudelstaart. Aanvang: 14u. Open vanaf 13.30u.
* Mini-concerten popkoor Soundsation in Oude Veiling, Marktstraat.
Om 15 en om 16.15u.
Exposities
Zaterdag 21 januari:
* Expositie over andere ‘soldaten van Oranje’ in Crash museum,
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Open 11-16u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie Grafiek met deelname 14
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Zondag 22 januari:
* Opening nieuwe expositie schilderijen en glaswerk in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg. Zaterdag
voorbezichtiging. Open beide dagen
13 tot 17u. Tot en met 17 maart.
Vanaf 22 januari:
* Expositie markante Kudelkoppen
in watertoren, Kudelstaartseweg.
Open iedere zaterdag en zondag
van 14 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Diversen.
Donderdag 19 januari:
* Thema-middag OVAK over thuis-

Martijn: Komisch talent!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 14 januari bracht cabaretier Martijn Oosterhuis zijn programma ‘No Surrender’ in cultureel café Bacchus. Het optreden van Martijn was wervelend en snel. Het gemak waarmee hij op het podium staat en het vlotte contact met het publiek maken hem een ras comedian. Als er na de pauze nog twee laatkomers binnen komen, weet hij hen
in enkele minuten te vertellen waar hij zit in zijn programma. Het publiek genoot zichtbaar van zijn beeldende verhalen en komisch talent. Martijn Oosterhuis zal vast en zeker nog eens terugkeren naar cultureel café Bacchus.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Vergaderingen
Donderdag 19 januari:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer
over bebouwing oude N201 in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Woensdag 25 januari:
* Klankbordavond CDA in Oude Veiling, Marktstraat v/a 19.30u.
Donderdag 26 januari:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Zaterdag 28 januari:
* Inloop fractie AB in Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16u.

Bal masque in de Praam

Nemesea vrijdag in N201
door Duitsland. In Nederland moet
dit succes nog groeien, maar dat is
voor een band van deze kwaliteit
hoogstwaarschijnlijk nog slechts
een kwestie van tijd.
Dus iedereen die de band nog voor
een klein prijsje in een kleine club
wil zien: Grijp je kans! Als je het
concert wilt bijwonen, reserveer dan
kaarten vooraf door een mail te sturen naar info@n201.nl. Er zijn al veel
kaarten gereserveerd en het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal
250. Meer informatie is te vinden op
de website: www.n201.nl. Het jongerencentrum aan de Zwarteweg
gaat vrijdag open om 21.00 uur, de
entree is slechts 5 euro.

Donderdag 26 januari:
* Ledenmiddag PCOB over schilderijen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u.
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. V/a 19.30u.
* Gedichtendag in Bacchus, Gerberastraat. Thema: Stroom. Tevens
live-muziek. Vanaf 20u.

Ren je Rot oergezellig!

Rijzende ster in rockcircuit
Aalsmeer - Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 januari staat één van
de grootste rijzende sterren in het
Nederlandse rockcircuit op het
N201 podium: Nemesea presenteert haar nieuwe album ‘The quiet resistance’ tijdens een speciale
show. Nemesea is in 2002 opgericht
door zangeres Manda en gitarist HJ.
In november vorig jaar nam de band
in N201 de videoclip op voor hun
single ‘Afterlife’ waarmee het album
mede gepromoot gaat worden.
Dat Nemesea haar album presenteert in een relatief kleine zaal als
N201 is bijzonder, want de band
speelde onlangs nog voor duizenden mensen tijdens een tournee

zorg in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Klaverjassen BV Oosteinde in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 20 januari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan3 vanaf 20u.
* Bijeenkomst postzegeljeugdclub
Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat van 19 tot 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 21 januari:
* Open huis appartementen in Aalsmeer en Kudelstaart van 11 tot 13u.
Informatie bij makelaars.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
Zondag 22 januari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan van 10 tot 13.30u.
* Benefietkaarten voor RKAV bij BV
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Maandag 23 januari:
* Koppelklaverjassen bij Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
* Clubavond Film- en Videoclub in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273 v/a 20u.
Dinsdag 24 januari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
Woensdag 25 januari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
aanbiedingen:
Leverancier van Orff-schoolinstrumenten (xylofoons,
klokkenspellen en percussie)

(12 micr.)

K/M Plopfilter

Klassieke gitaar

voor microfoon

€ 26,

75

Microfoontas

‘Valencia’

€ 55,90
€ 59,00

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Nieuwe expositie

Verborgen kracht China
in het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Vanaf donderdag 26
januari is in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat een bijzondere expositie te bezichtigen. Verborgen
kracht van China heet de tentoonstelling, die bestaat uit authentieke kostuums, accessoires, sieraden
en gebruiksvoorwerpen uit de collectie van Mieke Gorter. De muren
van de gemeentelijke expositieruimte opgesierd met foto’s, tekeningen
en etsen van de Chinese kunstenaar Ma Hui. De nieuwe tentoon-

stelling wordt op zaterdag 28 januari
om 16.00 uur officieel geopend door
Loan Oei, voorzitter textielcommissie, publicist en grafisch ontwerper.
Op deze expositie worden inwoners
en belangstellenden in de regio getrakteerd door de stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer. Een gratis kijkje
nemen kan tot en met 11 maart iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Aalsmeer - Nadat Joost de Vries
in de huid was gekropen van oud
quiz master Martin Brozius kon afgelopen zaterdag het spel ren je rot
beginnen in danscafé de Praam. Er
werden veel vragen gesteld over
Aalsmeer. Het werd een gezellige
zaterdagavond. In de middag was
het groot feest met elf Dj’s in spé.
Het was de estafettemiddag van het
pramenrace team de Wijzen uit het
Oosten. Ook super gezellig.
Vrijdag 20 januari is het weer Praamavond met feestdj Joost. Het wordt
weer een geweldige party night met
veel Hollandstalige hits. Wees erbij!
Aanvang 22.00 uur, toegang gratis.
En aanstaande zaterdag 21 januari

kunnen bezoekers zich in de oude
Venetiaanse sferen wanen bij danscafé de Praam tijdens het Bal Masque! Het café zal worden omgetoverd in een chique balzaal en uiteraard worden voor heerlijke Italiaanse hapjes gezorgd.
Wie zou zich toch achter dat masker
verschuilen? Heb je zelf geen masker, wees gerust, de Praam zorgt er
voor dat iedereen anoniem aan het
feest kan beginnen! De muziek is in
handen van de Aalsmeerse dj Jochem van Leeuwen. Deze stijlvolle
aangelegenheid mag je zeker niet
missen! De toegang is gratis en de
avond begint om 22.00 uur. Toegang
vanaf 18 jaar.

Joost de Vries (rechts) met ‘Ren je rot’-winnaar Koen Persoon.
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officiële mededelingen
gesloten

gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijkRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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 drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRactiesPReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 7 en 28 februari 2012.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oveRige loketten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00
uur gesloten, ook is het gemeentehuis niet telefonisch bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon bereikbaar vanaf 13.00 uur.
afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt
In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de
weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering
van de vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger
dan 13 jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven weken plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december:
geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december:
geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december:
geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december:
geplande levering uiterlijk week 8.
afhalen nedeRlandse identiteitskaaRt
De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van
27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen
die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde
paspoorten. Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op
tijd geleverd.
wet algemene BePalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 285, het bouwen van kantoorruimte;
- Beethovenlaan 120, het slopen en bouwen van een tribune;
- Kudelstaartseweg 240, het slopen en herbouwen van het
bijgebouw aan de zijkant;
- Lakenblekerstraat 15, het slopen van een bedrijfspand en
het verwijderen van asbest;
- Lakenblekerstraat, Zwarteweg en Burgemeester Kasteleinweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 573 A, het slopen van de woning;
- Stommeerkade 39-41, het kappen van bomen;
- Uiterweg 255 ws1, het bouwen van een garage;
- Uiterweg 420, het bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van gevelreclame.
veRleende omgevingsveRgunningen,
RegulieRe PRoceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Clematisstraat 16, het slopen, renoveren en vergroten
van een zorgcentrum;
- Daltonstraat, het kappen van 6 bomen;
- Grundelweg 41, het wijzigen van een gevel;
- Karekietstraat 18, het aanleggen van een uitweg;

- Korfstraat 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
- Pasteurstraat, het kappen van 8 bomen;
- Proosdijstraat 30-40, het kappen van 3 bomen;
- Uiterweg 96 achter, het aanleggen van natuurlijke oevers, beschoeiing en steigerwerk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 januari 2012.
Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
BeooRdeling Bouwen in de linten van de
gemeente aalsmeeR’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2011
de nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van
de gemeente Aalsmeer’ (het Lintenbeleid) heeft vastgesteld.
De nota fungeert als toetsingskader voor omgevingsvergunningen voor bouwprojecten (nieuw-, ver- of herbouw woningen) in de linten binnen de gemeente Aalsmeer. Daarnaast heeft de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3
van het Bor verklaard dat voor bouwprojecten die voldoen
aan de criteria zoals verwoord in de nota geen verklaring
van geen bedenkingen vereist is. De uitgangspunten uit de
nota zullen tevens vertaald worden in de herziening van de
bestemmingsplannen op het moment dat dit conform het
actualisatieprogramma aan de orde is. De nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer’
is te vinden op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.
Het besluit tot vaststelling van de nota is niet vatbaar voor
bezwaar en beroep. De nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen
in de linten van de gemeente Aalsmeer’ (het Lintenbeleid)
ligt vanaf 20 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
veRkeeRsBesluit 2011/17316-m&R
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de
Seringenstraat te Aalsmeer. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd middels verkeerstekens
komende uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te brengen.
Dit zijn de volgende verkeerstekens:
- een verkeersbord met het verkeersteken E6
‘Gehandicaptenparkeerplaats’;
- een onderbord met de tekst ’36-PVE-6’;
- een kruis op de weg middels witte belijning.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2011/17316-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
PuBlicatie melding aRtikel 8.40 wet
milieuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-

ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam
: Geni – Trading Company
Adres
: Stommeerkade 6A
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 03-11-2011
activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam
: Garage Van de Broeck
Adres
: Machineweg 301
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 12-01-2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
teR inzage Bij de afdeling dienstveRlening,
week 3
t/m 27 jan Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
t/m 27 jan APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
t/m 31 jan APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de
nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur
aan Vleghaar v.o.f.;
t/m 1 feb RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012
van 07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m 13 februari;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve
Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer; Eetcafé ’t
Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer; Hotel De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer;
In de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer;
Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27
te Aalsmeer; Restaurant Cincin, Oosteinderweg
347 te Aalsmeer; Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof, Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan. 2012 tot 06.00
uur;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
t/m 3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
aan Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4
op 5 februari 2012 tot 02.00 uur;
t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00-15.00 uur;
t/m 8 feb Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012;
t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente van Aalsmeer’.

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl
Actuele onderwerpen op
klankbordavond van CDA
Aalsmeer - Iedereen is welkom bij de klankbordavond die het
Aalsmeerse CDA op woensdag 25 januari organiseert in de Oude Veiling.
De agenda is interessant: van locale onderwerpen als de aanstaande
samenwerking met Amstelveen tot
de uitkomsten van het landelijk congres dat op 21 januari wordt gehouden. De inloop in de Oude Veiling is
vanaf 19.30 uur en het eerste kopje
koffie wordt de bezoekers door het
CDA aangeboden. Fractievoorzitter
Jaap Overbeek en de andere leden
van de fractie, CDA-wethouder Verburg en bestuursleden zijn woensdagavond aanwezig in de rode bovenzaal. CDA Aalsmeer hecht eraan
goede contacten te onderhouden
met de bewoners van Aalsmeer en
Kudelstaart. “Daarom organiseren
we zelf regelmatig bijeenkomsten en
zijn onze vertegenwoordigers bij zoveel mogelijk gelegenheden present.
Daarin hebben we een reputatie
hoog te houden’’, legt voorzitter Hermen de Graaf uit. Het CDA wil dat de
gemeente een actievere rol vervult
bij de samenwerking in de regio. Dit
werkt al op tal van terreinen, maar
kan en moet beter, zo vindt het CDA.
“Door over de projecten, waar regionale samenwerking de leefbaarheid
en bedrijvigheid bevordert, vaker te

communiceren worden burgers en
bedrijven ook op ideeën gebracht.
Daarom staat de aanstaande ambtelijke samenwerking met Amstelveen
zo prominent op de agenda van 25
januari’’, aldus Overbeek. Voor CDAwethouder Verburg is de dynamiek
in Aalsmeer ook een belangrijk motief om tijdens de klankbordavond te
bespreken. “Denk aan de voortgang
van bouwprogramma’s, zoals Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart, sloop
en nieuwbouw van het Rode Dorp in
Aalsmeer-Oost en het project Zuiderkerk. Maar we gaan ook in op het
uitvoeringsprogramma Verkeer en
Vervoer en de financiële boekhouding van Aalsmeer in relatie tot de
bezuinigingen’’, aldus Verburg. Het
CDA Aalsmeer heeft de klankbordavond gepland vlak na het landelijk
congres op 21 januari. “Daar worden
aan de leden de eerste voorstellen
gepresenteerd van de vernieuwende koers van het landelijk CDA. We
hebben bij verschillende gelegenheden hier al input voor geleverd en
daarom willen we er ook snel over
in discussie’’, licht De Graaf toe. Na
de inloop vanaf 19.30 uur in de Oude Veiling in de Marktstraat 19 begint het officiële gedeelte om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur, waarna er
een informele afsluiting volgt.

Scooter daders melden zich

De CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek en wethouder Ad Verburg nodigen
iedereen uit voor de klankbordavond op 25 januari.

Woning door
dieven bezocht

Aalsmeer - Op zaterdag 14 januari
is aan het begin van de middag ingebroken in een woning in de Venusstraat. De dieven hebben zich
toegang tot het huis verschaft door
een raam van de keukendeur in te
slaan. De gehele woning is doorzocht. Vooralsnog lijken geen goederen te zijn ontvreemd.

Horloges uit
huis gestolen

Aalsmeer - Tussen vrijdag 13 en
maandag 16 januari is ingebroken
in een woning in de Begoniastraat.
Om binnen te komen hebben de
dieven aan de achterzijde een raam
geforceerd.
In alle kamers zijn kasten en lades
doorzocht. Vooralsnog zijn er twee
horloges gestolen.

Aalsmeer - Mede door getuigen,
horeca, sociale media, de plaatselijke kranten en zelf berouw hebben
de daders die in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 december
Jordi zijn scooter over het hekwerk
in de Weteringsloot hadden gegooid
zich gemeld.
Gelukkig bleken de sterke kerels,
ook echte kerels en hebben ze spijt
van hun daad getoond, excuus aangeboden, de schade vergoed en waren ze vooral opgelucht dat het is af-

gehandeld. Het was voor de daders
een kostbare laatste werkdag! Dick
ter Horst en John Nelis: “Aalsmeerders, al dit soort wangedrag past totaal niet in ons mooie en gezellige
dorp.
Hopelijk zijn de daders van de tribune brand bij RKAV ook echte kerels
en melden zij zich (anoniem). Wie
zijn billen brandt, moet op de blaren zitten! Sta op, wees een echte
kerel en los het op. Dit blijft je achtervolgen.”

Playstation weg

Voetgangersbrug
in Groenzone

Flinke buit na
woninginbraak
Aalsmeer - Op donderdag 12 januari is tussen elf uur in de ochtend en een uur ‘s middags ingebroken in een woning in de Dorpsstraat. Om binnen te komen hebben
de dieven een raam aan de voorzijde open gebroken en de achterdeur
is geforceerd. Verschillende kamers
van meerdere bewoners zijn doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met een spelcomputer, een
boormachine, een playstation, een
laptop, een portemonnee met inhoud en etenswaren.

Rijsenhout - Woensdag 11 januari is een voetgangersbrug geplaatst
in de Groenzone aan de Aalsmeerderweg. De loopbrug verbindt zo
het wandelgebiedje aan weerszijden van de watergang, waardoor een aantrekkelijk wandelrondje ontstaat. De loopbrug is de laatste stap in de realisatie van het ontwerp van de Groenzone langs de
Aalsmeerderweg. In samenspraak
met de burgerraad van Burgerveen
heeft Stallingsbedrijf Glastuinbouw
Nederland (SGN) een passend ontwerp gemaakt om het nieuw te ontwikkelen tuinbouwgebied PrimAviera landschappelijk in te passen.
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Camera beheersing bij Filmen Videoclub Aalsmeer

Expositie ‘pimp my stuff’
in Ziekenhuis Amstelland

Aalsmeer - Maandagavond 23 januari staat de eerste clubavond van
de Film en Videoclub Aalsmeer in
het teken van de Camera beheersing. Het op de juiste wijze een videocamera in stellen en gebruiken
vraagt toch zeker kennis van het apparaat waar men mee filmt. Vooral
het instellen van de moderne digitale HD videocamera’s, waarbij alles via het scherm moet worden ingesteld, kan nog wel eens voor problemen zorgen. Heeft u problemen
of vragen over het gebruik van uw
videocamera? Neem deze dan mee
naar deze clubavond. Misschien

Amstelveen - Van januari tot en
met eind maart exposeert Desire
van Zoghel in Ziekenhuis Amstelland. De expositie bestaat uit acrylverfschilderijen op canvasdoek. De
werken hangen in gang B en in de
gang richting het personeelsrestaurant, bij afdeling Fysiotherapie en
Revalidatie. Desire van Zoghel is de
naam achter ‘pimp my stuff’. Naast
schilderen met de kwast en acrylverf is zij ook druk aan het werk
met airbrushen. Inspiratie voor haar
werk vindt zij in het verleden: Iconen
van vroeger of herkenbare plaatsen

kunnen leden van de film- en videoclub helpen met cameraprobleem
en antwoorden geven op vragen.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom
op een van de komende clubavonden. De clubavonden van de Filmen Videoclub Aalsmeer worden om
de veertien dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 373
en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA via 326344 of via
www.videoclubaalsmeer.nl.

Landschap van Rob van Hoek.

en gebouwen in combinatie met
grappige teksten of plaatjes. Desire
vindt het saai als iets te duidelijk is,
daarom hebben veel van haar schilderijen een dubbele beeltenis. Op
deze manier is haar werk spannend,
interessant en blijf je steeds nieuwe invalshoeken vinden, hoe vaak
je er ook naar kijkt. Najaar 2011 was
‘Pimp my stuff’ te bewonderen in het
programma ‘Koffietijd’ bij RTL4. Het
kunstwerk dat Desire daar maakte
is verkocht ten behoeve van Warchild. Kijk voor meer informatie op:
www.pimpmystuff.nl.

Werken van 5 gerenommeerde kunstenaars

Nieuwe expositie Sous-Terre

Aan de slag met verf en klei mochten de jeugdige bezoekers tijdens het open
huis van de Werkschuit.

Nog plaats bij enkele cursussen

Open huis de Werkschuit
is goed bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
is het open huis bij de Werkschuit
goed bezocht. Vele kinderen kwamen een kijkje nemen en ook volwassenen toonden belangstelling
voor het gevarieerde aanbod aan
cursussen. Terwijl de ouders informatie vergaarden voor zichzelf en/
of voor hun kinderen, gingen de
jongens en meisjes creatief aan de
slag met verf en klei. Alhoewel er
al veel inschrijvingen zijn, heeft de
Werkschuit nog plaatsen vrij bij enkele cursussen. Zo kunnen kinderen
vanaf 6 jaar nog deelnemen aan de
cursus creatieve vorming op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.30
uur en aan het kinderatelier op zaterdagmorgen van 10.30 tot 12.00
uur. Volwassenen kunnen nog deelnemen aan het schilder- en tekenatelier op dinsdagavond met docente Jutta Atsma, cursus edelsmeden op woensdagavond met goud-

smid Theo van Dieren en de cursus
schilderen in de stijl van op zaterdagmiddag. Het nieuwe cursusseizoen bij de Werkschuit in de Baccarastraat begint om maandag 23 januari. Snel opgeven is dus een vereiste. Dit kan door te bellen naar
Margot Tepas: 0297-340150 of via
www.gklein.org/wsa/.
Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert ook creatieve kinderpartijtjes. Deze partijtjes duren ongeveer 120 minuten
en de jarige mag zelf kiezen met
wat voor materiaal hij of zij wil werken. Gekozen kan worden uit kleien, mozaïek, figuurzagen, solderen
of beeldhouwen. Inlichtingen voor
een kinderpartijtje via www.creatieve-kinderpartijtjes.nl of bel Margot
Tepas: 0297 340150.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Op zondag 22 januari
kunnen kunstliefhebbers hun hart
ophalen bij de opening van de nieuwe expositie van Sous-Terre aan de
Kudelstaartseweg. De galerie presenteert nieuw werk van vijf gerenommeerde kunstenaars. Bij een
toost op het nieuwe jaar, uiteraard
aangevuld met een hapje, kan kennis gemaakt worden met de kunstenaars. Deze opening is van 13.00
tot 17.00 uur, de expositie loopt door
tot en met 17 maart. Voor wie niet in
de gelegenheid is de opening bij te
wonen of zijn nieuwsgierigheid niet
kan bedwingen: op zaterdag 21 januari is er gelegenheid tot voorbezichtiging. Deelnemende kunstenaars zijn Xandra Paijmans-Bremers, Jozephine Wortelboer, Lubomir Ferko, Rob van Hoek en Bernard
de Wolff.
Veelbelovend en spannend
Xandra Paijmans-Bremers is een
veelbelovend kunstenaar die in
2010 is afgestudeerd aan de Rietveld Academie. Begonnen als glasblazer heeft zij zich ontwikkeld tot
een conceptueel kunstenaar. Haar
figuratieve werk kenmerkt zich door
experimenten met diverse materialen. Naast glas gebruikt zij latexrubber, staal. keramiek en textiel. Jozephine Wortelboer behoeft weinig
introductie. Haar bronzen mensfiguren, maar vooral haar vogels, zijn
bij de liefhebbers bekend. Wie kent
niet haar ijsvogels en fazanten. De
tegenstelling tussen het zware materiaal brons waarin haar beelden
gegoten zijn en de opengewerkte
en daardoor luchtige vogels is heel
spannend. Lubomir Ferko is een internationaal vermaarde Slowaakse glaskunstenaar. Invloeden vanuit de oudheid op het heden zijn
een grote impuls voor zijn sculpturale werk. Teksten uit de Koran, het
Oude en het Nieuwe Testament en
de Thora verwerkt hij in zijn glasobjecten. Deze teksten uit de oudheid

geven een extra dimensie aan zijn
prachtige, robuuste glaswerk. Rob
van Hoek wordt geïnspireerd door
het landschap en dan vooral het in
cultuur gebrachte landschap. Rob
zegt:“Met wild en ruig, hoe mooi
dat ook kan zijn, kan ik niet zoveel
in mijn werk. Patronen, lijnen, ritme, vlakken, maar ook braak, groen,
rijp, gemaaide velden, een bomenrij
langs de weg of een eenzame boom
op een akker; het cultuurlandschap
is mijn grootste inspiratiebron.” Bernard de Wolff is een schilder pur
sang. Verf, kleur en beweging zijn
de belangrijkste ingrediënten van
zijn werk. De olieverf is niet alleen
een middel om de voorstelling op
het doek aan te brengen, maar is
ook als substantie een essentieel
onderdeel van het kunstwerk. Het is
zichtbaar, tastbaar en bepaalt voor
een belangrijk deel de sfeer van zijn
Amsterdamse stadsgezichten, landschappen en naakten. Galerie en
beeldentuin Sous-Terre (tegenover
de watertoren) is iedere zaterdag en
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur.
Of op afspraak via 0297-364400 of
info@galerie-sous-terre.nl.
Bronzen fazant
Wortelboer.

van

Jozephine

ring van het mooie Meer Jazz Festival! Toegang wordt gevraagd op vrijdag 1 juni voor de concerten van
King Pleasure and the Biscuit Boys.
Het eerste concert is van 20.15 tot
20.50 uur, het tweede van 21.45 tot
22.35 uur. King Pleasure and The
Biscuit Boys is pure, authentieke
jump and jive, swing jazz en rhythm
and blues. De band zou zo uit een
zwart-wit film uit de veertiger jaren
gestapt kunnen zijn. King Pleasure
en de zijnen zijn één van de beste
swing en jive bands die over de wereld rondtoeren. En op zaterdag 2 juni wordt toegang gevraagd voor de
concerten van de Amerikaanse topvocalist Kurt Elling met het Metropole Orkest. Het eerste concert is van
20.15 tot 20.50 uur, het tweede van
21.45 tot 22.35 uur. Kurt Elling wordt
beschouwd als de beste mannelijke
jazzvocalist van de afgelopen twee
decennia. De door onder meer Frank
Sinatra en Joe Williams geïnspireerde Elling is een scat-vocalist met

Oude Veiling steeds meer
huis voor cultuurliefhebbers
Aalsmeer - Het gaat er steeds meer
op lijken dat de Oude Veiling een tweede thuis biedt aan cultuurliefhebbers.
Afgelopen zaterdagavond werd in de
kleine bovenzaal de film van de Russische regisseur Tarkovsky getoond
(keuze Joop Kok). Het werd voor de
ware filmliefhebbers drie uur lang genieten. Centraal in de film staat de iconenschilder Andrej Roeblov. Het harde leven, gesitueerd in de veertiende
eeuw, trekt aan hem voorbij. In prachtige rauwe poëtische metaforen is het
Nieuwe Testament verfilmd in een
tijd (de jaren zestig) dat dit soort film
in Rusland nog streng verboden was.

Licht, sfeer, muziek, spel, locaties, geluid, het was een aaneenschakeling
van filmische schoonheid. Het werd
een latertje voor eigenaar Leo van Erp
die deze formule van de keuze filmavonden heeft bedacht. Zondagmiddag stelde hij alle zalen weer open
voor de verschillende muzikale optredens en konden alleenstaanden gratis
eten in de kleine bovenzaal. Een initiatief van Ernie Wesselius die samen met
zijn echtgenote deze bijeenkomsten
verzorgt. Om zich heen weet Leo enthousiaste mensen te verzamelen die
zijn voorstellen en idealen uitwerken.
Zo organiseert de singer-songwriter

Aalsmeer - Op zondag 22 januari organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer en omstreken organiseert
een grootse vogelbeurs in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen te ruilen of rond te kijken en
vragen te stellen over vogels, hun
voedsel en hun huisvesting. De entree bedraagt 1 euro voor iedereen

die komt kijken of kopen. Bezoekers
maken kans op een leuke attentie
met het entreebewijs. De verkoop
van uw eigen vogels is gratis, zowel
voor leden als bezoekers. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanaries en
kromsnavels. Er is ook een handelaar aanwezig met diverse soorten
voer, waaronder zaden, en zaadmengsels.

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 21 januari
gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat om 09.30
uur weer open voor de maandelijkse postzegel(ruil)beurs. Alle postzegelverzamelaars en ruilers zijn van harte welkom. Er kan
een kijkje genomen worden bij de
diverse handelaren, er is een miniverzameling over ‘Van ijzer tot
staal’ te bewonderen en bezoekers kunnen heerlijk snuffelen in

de enorme aantal vijf eurocent
stockboeken op de verenigingstafel. En voor wie wil ruilen: Neem
boek(en) met dubbele zegels mee.
Ook dat kan hier. De ruilbeurs is
tot 15.00 uur te bezoeken en de
toegang is gratis. Voor meer informatie kan gekeken worden op de
website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl of neem contact op
met Cor via 0297-343885 of Sietze via 0297-340257.

Pauluskoor in Paaskerk

Start van de kaartverkoop
voor Meer Jazz Festival
Hoofddorp - Voor het eerst sinds
jaren brengt Meer Jazz een (gering)
bedrag in rekening voor de twee
topconcerten in de grote zaal van
Schouwburg De Meerse. De voornaamste reden hiervoor is dat daarmee onnodig lege plaatsen kunnen worden voorkomen. De ervaring heeft geleerd dat mensen voor
de zekerheid royaal gratis kaarten
bestelden en er slechts enkele van
gebruikten. Als alle plaatskaarten
waren afgegeven moest ‘nee’ worden verkocht, terwijl lege plaatsen in
de zaal aangaven dat lang niet alle
kaarten waren gebruikt. Vandaar dat
voor enkele optredens in Schouwburg De Meerse op 1 en 2 juni kaarten kunnen worden gereserveerd
voor het haast symbolische bedrag
van 7,50 euro per persoon. Leden
van de donateursclub Vrienden van
Meer Jazz betalen 5 euro. Alle andere concerten blijven gratis toegankelijk. Uiteraard komen de inkomsten ten goede van de programme-

Vogelbeurs in Hornmeer

een volstrekt eigen stijl. Zijn stem is
een diepe bariton die zowel sonoor
als zeer avontuurlijk en lenig uit de
hoek kan komen. In 2011 mocht
Kurt Elling een Edison ontvangen
uit handen van Vincent van Engelen, de voorzitter van het Edison Comité. Het Metropole Orkest behoeft
eigenlijk geen toelichting. Niet voor
niets staan musici over de hele wereld te trappelen om door dit fantastische orkest te worden begeleid.
Kaarten voor beide dagen zijn van-

af maandag 23 januari te koop aan
de kassa van De Meerse. Bestellen kan ook telefonisch via nummer
023-5563707. Per bestelling wordt 2
euro reserveringskosten in rekening
gebracht. Ook kunnen kaarten besteld worden via de website www.
demeerse.com. In dit geval bedragen de reserveringskosten 3,50 euro per bestelling. Vrienden van Meer
Jazz kunnen tot uiterlijk 1 april gratis bestellen bij Jan Patist via 0235634789 of j.patist@quicknet.nl.

Saskia Veenswijk het Akoestival. Voor
de benedenruimte nodigt zij muzikanten uit die het leuk vinden om met elkaar op te treden. Alles gebeurt geheel
op vrijwillige basis. Dit keer kwamen
Merel Meijdam en John van de Polder samen optreden en uit Apeldoorn
had Bernard Brogue zich gemeld. In
de grote bovenzaal was het door Pieter Groenveld georganiseerde concert met een fantastisch optreden van
Remmelt, Muus en Femke te beluisteren. Het Haagse trio trad eerder op in
de Oude Veiling en kwam tot groot genoegen van de aanwezigen opnieuw
hun opwachting maken. Speurneus
Groenveld kwam met een nieuwe ontdekking Dennis Kivit. En als Pieter iets
goed vindt dat kun je er van op aan
dat het ook goed is. Makkelijk zingend
een leuke performance, kortom prettig om naar te luisteren. Singer-song-

writers weten met hun zelf gecomponeerde teksten en muziek de mensen tot in hun ziel te raken. Het leven
waarin alle facetten aan de orde komen trekt zich aan de luisteraar voorbij. Het weergeven, verbeelden van gevoel voor schoonheid, treurnis en detail maken deze middagen mede door
de uitstraling en het plezier tijdens het
spelen tot een bijzondere gebeurtenis.
Sfeer
Juist de verschillende sferen maken de
Oude Veiling tot een onderkomen waar
een ieder zich thuis kan voelen. In de
kleine bovenzaal werd er in stilte gebeden en daarna met elkaar gegeten. Beneden was het een spontaan samenzijn. Merel Meijdam (docente Samen
Een) had een schare van leerlingen,
voor wie het leven nog een groot feest
is, en hun ouders als publiek. Een ieder

Amstelveen - Op zaterdag 21 januari om 15.30 uur geeft het Pauluskoor een concert in de Paaskerk
te Amstelveen. Op het programma
staan de Mis in D-majeur van Antonin Dvořák en het Te Deum van Karl
Jenkins. Dvořák schreef de feestelijke Mis in D-majeur in opdracht van
een architect, die het liet uitvoeren
bij de ingebruikneming van een kapel in 1887. Dvořák liet zich bij het
componeren van dit werk inspireren
door de Tsjechische natuur en cultuur. Er wordt over de mis gezegd dat
er een glimlach in doorklinkt en dat
je kunt horen dat Dvořák bij het componeren dacht aan de mooie bossen, kleine kerkjes en de volksmuziek van zijn vaderland. Oorspronkelijk schreef Dvořák het werk voor koor
en orgel. Het Pauluskoor zal het uit-

voeren met pianobegeleiding. Jenkins
is een van de meest uitgevoerde levende koorcomponisten van dit moment. Het Te Deum componeerde hij
in 2008. Jenkins gebruikte voor zijn
compositie de tekst van het Te Deum,
een feestelijke lofzang die rond het
jaar 400 na Christus is ontstaan en is
opgenomen in de kerkelijke traditie.
Een oude tekst dus, maar op prachtige nieuwe manier getoonzet. Het
concert staat onder leiding van Marcel Joosen, dirigent. Voor de pianobegeleiding draagt Alexander Koeznetsov zorg. Toegangskaarten kosten 15
euro per stuk, 10 euro voor kinderen
tot 16 jaar, inclusief programmaboekje. Kaarten zijn verkrijgbaar bij koorleden en telefonisch te bestellen via:
020-3377772. Reserveren kan tevens
via de website: www.pauluskoor.nl.

vermaakte zich kostelijk. Boven werd
er tijdens het concert op een totaal andere manier geluisterd. De aandachtige stiltes werden slechts onderbroken
door enthousiast applaus en natuurlijk
werd er ook gelachen om de grappen
van de muzikanten.

maakte het een fraaie rondedans. De
vlinder was ook Muus niet ontgaan.
Volgens hem stond deze lenige buitelaar voor een dode geliefde. En zo was
de grote afwezige Beum (Gerlof Beumer) de altijd vrolijke barman die onlangs overleed, toch aanwezig. Het
concert werd aan hem opgedragen en
wie zal het zeggen of hij niet middels
de vlinder een groet bracht.
Janna van Zon

Nachtvlinder
Tijdens de pauze vloog een nachtvlinder fladderend langs het plafond, soms

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wijzigingen in de
WWB

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt. Daarnaast wordt een groter appél gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering
aanvragen in 2012, moeten eerst vier weken
actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn direct van
toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en
schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4)

5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering iets
te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels
vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden
op grond van deze wet. Dit wordt onder
andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn. Hierna te noemen Besluit
Wmo 2011 (versie 4).
In het Besluit 2011 Wmo (versie 4) is
de hoogte van de financiële tegemoetkoming van voorzieningen, opgenomen in de Verordening Wmo 2011
Het Besluit Wmo 2011 (versie 4) is met
terugwerkende kracht per 1 november 2011 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 28
december 2011.
Het Besluit Wmo 2011 Wmo (versie 4)
ligt van 23 januari 2012 tot en met 5
maart 2012 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging verstuurd!
Het ‘Tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging’ is afgelopen week (9 t/m 13 januari) verstuurd aan alle cliënten die in 2011 hulp
hebben ontvangen van één van de zeven door
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gecontracteerde Zorgaanbieders.
Vorig jaar hebben wij dit onderzoek verricht om
hiermee de volgorde van de cliënttevredenheid
over de Zorgaanbieders te bepalen. Deze volgorde is verwerkt in een Ranking en deze wordt
meegestuurd naar alle cliënten die huishoudelijke verzorging toegekend hebben gekregen.
Zij kunnen de Ranking gebruiken als een hulpmiddel om een keuze te maken voor een Zorgaanbieder. De geldende Ranking staat ook op
de websites van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn (www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl).
Alle cliënten die een Tevredenheidsonderzoek
hebben ontvangen, kunnen dit tot 15 februari
2012 deze retourneren door gebruik te maken
van de bijgesloten antwoordenvelop. De resultaten van het Tevredenheidsonderzoek verwerken wij in de nieuwe Ranking.
Begin mei 2012 maken wij de geactualiseerde
Ranking bekend op deze driewekelijkse G2pagina en op de websites van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn.
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Feestelijke opening nieuwe
vestiging Instituut Périne

Nieuwendijk levert elektrische
Kangoo aan Hoekwater B.V.

Mijdrecht - Na veertien jaar elders in Mijdrecht gevestigd te zijn
geweest, opende Périne Heerooms
met haar team van zes medewerksters afgelopen zaterdag 14 januari feestelijk haar geheel vernieuwde
en grotere Instituut voor huidverzorging en -verbetering aan de Genieweg 8. Een goed bereikbare locatie met veel (gratis) parkeermogelijkheden voor de deur. Het nieuwe pand is tevens de kroon op haar
werk want dit jaar viert Périne haar
20-jarige bestaan als schoonheidsspecialiste. Een vak dat zij met passie en vakmanschap uitoefent. Instituut Périne biedt naast huidverbetering en –verzorging, waaronder een
innovatief anti-ageing programma
volgens de methode Pascaud, ook
wellnes, Zen-beauty en huidadviezen. Regelmatige bezoekers van Instituut Périne en andere belangstellenden werden van 10.00 tot 16.00
uur in de gelegenheid gesteld het
fraai ingerichte pand en de behandelkamers te bekijken. Tevens konden zowel mannen als vrouwen geheel gratis genieten van een demo-huidbehandeling en lichaamsmassage. Velen lieten zich dit geen
twee keer zeggen. Périne kon zich
dan ook verheugen in een forse
toeloop van haar cliënten, maar tevens van talrijke andere nieuwsgierigen van binnen en buiten de gemeente De Ronde Venen die informatie wilden hebben over een goede huidverzorging en -verbetering.
Ook zij kregen de nodige aandacht
van de charmante medewerksters
met en passant een rondleiding ter
kennismaking. Bij de inrichting van
het instituut is gekozen voor een
‘stoer’ uiterlijk, eigentijds met een
natuurlijke look en laagdrempelig
voor mannen en vrouwen. Périne

Aalsmeer - Op vrijdag 6 januari
heeft Renault Nieuwendijk de eerste elektrische Renault Kangoo Z.E.
afgeleverd aan Hoekwater B.V. uit
Aalsmeer. Hoekwater kiest hiermee
voor een volledig elektrisch aangedreven auto met 0% uitstoot, een
goede start van een groen, energievol en milieubewust jaar! Frans
Sparnaaij, eigenaar van Hoekwater
B.V. is enthousiast over het nieuwe
rijden. Als elektrotechnisch installatiebedrijf is een elektrische auto een
logische aanvulling op het huidige
wagenpark. De medewerkers rijden
al jaren naar volle tevredenheid met
Renault Kangoos, ze zijn gewend
aan het formaat en alle andere
functionaliteiten van het model. De
heer Sparnaaij: “Hij is kleiner dan
een standaard bedrijfswagen, de
laadruimte is perfect voor ons materiaal en gereedschap.” De afmetingen van de elektrische Kangoo zijn
gelijk aan de benzine- en dieseluitvoeringen van de Kangoo, het model verschilt qua uiterlijk niet van de
andere modellen. Het enige wat veel
verschil maakt is natuurlijk de elek-

laat weten dat door uitbreiding van
haar activiteiten en de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van huidbehandeling en huidverzorging de vorige locatie te klein
werd. Bovendien voldeed die niet
meer aan de gestelde eisen. Daarnaast was uitbreiding in de activiteiten zoals wellness en Zen-massages een wens. “Wij wilden ook
een duidelijk onderscheid maken
tussen anti-ageing en huidverbetering. Dat alles hebben wij nu kunnen realiseren. Op de eerste verdieping hebben wij de Pascaud Experience een plaats gegeven en beneden alles op het gebied van huidverbetering. Aan dat laatste is ook
een ontspannend stukje Zen-beauty toegevoegd. Dat is als een nieuw
item aan ons bedrijf toegevoegd.
Wij steunen op vijf pijlers: huiddiagnose, anti-ageing, huidverbetering, Zen-beauty en acnébehandeling. Samen uit zich dat in een totaal
advies aan de cliënt. Het adviescentrum wat wij hier hebben is uniek
in Nederland. Iedereen die dat wil
kan op werkdagen vanaf dinsdag
van 09.00 tot 12.00 gewoon bij ons
binnenlopen voor advies over huidverzorging en -verbetering. Op zaterdag kan dat zelfs de gehele dag”,
laat Périne weten. Mannen kunnen
bij Périne eveneens uitstekend terecht. Zij hebben hun eigen cosmeticalijn van het merk ‘Décleor’, een
merknaam waar Périne van meet af
aan bij haar vrouwelijke en mannelijke clientèle mee werkt. Een heerlijke cosmetica die zorgt voor een
combinatie van huidverbetering en
meer persoonlijke uitstraling. Meer
weten? Bezoek dan de eveneens
vernieuwde website www.perine.
nl. Of maak een afspraak via 0297273121.

Maandactie in Ophelialaan
Aalsmeer - Het is ondertussen al
een (goede) traditie geworden: de
maandactie in de Ophelialaan. Zaterdag is het tijd voor de actie van
januari. Eén van de winkeliers gaat
presentjes uitdelen aan het winkelend publiek. Deze maand is de
Readshop aan de beurt. Wat er uitgedeeld gaat worden, houden de
gevers nog even geheim. Tussen

11.00 en 14.00 uur is er een grote kans dat u, als klant, op straat
wordt aangesproken en een presentje aangeboden krijgt. En wie
vind dat nu niet leuk? De maandactie wordt door de winkeliers georganiseerd om aan het winkelend publiek te laten zien dat ze het waarderen dat mensen in de Ophelialaan
hun boodschappen komen doen.

Grote sneeuwvloot Schiphol
Schiphol - Amsterdam Airport
Schiphol heeft haar sneeuwvloot
uitgebreid met een nieuwe geavanceerde en innovatieve sproeimachine. De machine heeft een sproeibreedte van veertig meter en kan
daarmee nog efficiënter en duurzamer de start- en landingsbanen
sneeuw- en ijsvrij maken. De kosten
van de nieuwe sproeimachine bedragen ruim 300.000 euro. Executive
Vice President & COO van Schiphol
Group, Ad Rutten: “Deze state of the
art sproeimachine is een belangrijke aanvulling op onze sneeuwvloot.
We hechten veel belang aan onze
sneeuwvloot, die bij winterse weersomstandigheden ingezet wordt. Om
die reden investeren we voortdurend in efficiënte, eigentijdse en optimaal werkende voertuigen en apparatuur. Ook zetten we ons in voor
een duurzame sneeuwvloot. Zo gebruiken we sinds een jaar bij het
sneeuw- en ijsvrij maken van starten landingsbanen kaliumformiaat, een milieuvriendelijker product
dan kaliumacetaat.” Amsterdam Airport Schiphol beschikt in totaal over

honderd speciale sneeuw- en ijsvoertuigen. Zo zijn er onder andere grote sneeuwschuivers voor banen en rijbanen, vrachtwagens die
de capaciteit hebben om grote hoeveelheden sneeuw af te voeren,
kranen om sneeuw te laden, grote
zoutstrooiers, airport sproeiers, kleine sproeiers en voorspanbezems.
Andere voertuigen die in deze periode ingezet worden zijn: shovels,
sneeuwblazers, werpsproeiers en
rijwielpadstrooiers. De sneeuwploegen zorgen voor veilige en schone
wegen. Amsterdam Airport Schiphol heeft een professionele organisatie van sneeuwploegen om de gevolgen van sneeuw en gladheid zo
beperkt mogelijk te houden. Schipholmedewerkers, ook wel ‘ijsberen’
genaamd, zijn getraind en kunnen
uit hun vaste werkzaamheden gehaald worden om op vrijwillige basis mee te helpen met de sneeuwploeg. 24 uur per dag werken er
tijdens winterse omstandigheden
honderd ‘ijsberen’ per shift mee aan
het sneeuw- en ijsvrij houden van
de luchthaven.

Appartementsrecht:

Een beknopte geschiedenis
Aalsmeer - ‘de maand van het appartement’ is het al eerder geschreven, maar het kan geen kwaad nogmaals te melden dan ieder appartementsrecht een exclusief gebruiksrecht geeft van een in de splitsingsakte omschreven gedeelte van het
gebouw, het zogenaamde privégedeelte. Daarnaast wordt men mede-eigenaar van het gehele gebouw met ondergrond. Het appartementsrecht vertegenwoordigt juridisch een aandeel in de gemeenschappelijke eigendom van alle appartementseigenaars tezamen van
het gebouw met ondergrond, de
‘gemeenschap’ genoemd. Met de
verkrijging van de mede-eigendom
verkrijgt men een medeverantwoordelijkheid voor het gehele gebouw.
Bij de wet is bepaald dat alle appartementseigenaren gezamenlijk verplicht zijn het gebouw te onderhouden. Hierdoor ontstaan voor alle appartementseigenaren gezamenlijke belangen, welke behartigd moeten worden.
Hoewel hoogbouw al ruim anderhalve eeuw wordt toegepast in Nederland, is de daaraan ten grondslag liggende juridische basis een
stuk jonger. De eerste wetgeving
betreffende het appartementsrecht
dateert van 1 december 1952. De
basis van onze wetgeving alsmede die van vergelijkbare buitenlandse systemen met ons appartementsrecht dateert echter van eeuwen daarvoor. Reeds de Romeinen
kenden al hoogbouw, maar hadden
daar nog geen wettelijke regeling
voor. De bakermat derhalve van onze wetgeving is Frankrijk. Door de
inlijving bij het Napoleontische keizerrijk werd in Nederland ingevoerd
de Franse Code Civil welke vanaf
1804 tot 1838 voor Nederland heeft
gegolden en aldus ‘kreeg’ Nederland haar eerste appartementsrecht
wetgeving.
Overigens werden reeds ver voor
de 19e eeuw beneden- en bovenwoningen gebouwd, maar deze waren veelal in eigendom van één eigenaar en waren bestemd voor verhuur. Omstreeks de Eerste Wereldoorlog kwam echter het fenomeen
van flatwoningen opzetten in Nederland, en daarmee een behoefte aan eigendom van afzonderlijke verdiepingen. Met name door de
verwoestingen aangericht in de Nederlandse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië met
als gevolg het op grote schaal repatriëren van (Indische) Nederlanders, het gebrek aan huurwoningen en veranderende opvattingen
over bouwen ontstond er een grote
vraag naar goedkope(re) koopwoningen. Het ontbreken van een wettelijke regeling voor koopflats noodzaakte uiteindelijk tot een wettelijke
regeling betreffende de eigendom
van appartementen.
Vele juridische problemen zijn in de
loop der jaren opgelost, waaronder
de toenmalige discussie of afzonderlijke verdiepingen van één huis
wel aan verschillende personen in

eigendom kunnen toebehoren. Voor
de goede orde: niet alleen gebouwen, maar ook winkelcentra, garages, jachthavens en andere recreatieprojecten kunnen worden gesplitst in appartementsrechten. Een
en ander heeft geresulteerd in de
huidige wetgeving, met voldoende
waarborgen voor eigenaren onderling, een verplicht reservefonds voor
de Vereniging van Eigenaars, etc.
Wetgeving leidt tot papierwerk!
De splitsingsakte is als het ware de ‘grondwet’ van het appartementencomplex. Het geeft de regels op grond waarvan de gemeenschap in alle opzichten moet functioneren. Sinds 1 mei 2008 kan deze splitsingsakte met een vier/vijfde
meerderheid van stemmen en medewerking van het bestuur van de
Vereniging van Eigenaars worden
gewijzigd.
Modelreglement: In de akte van
splitsing wordt (over het algemeen)
een zogenaamd modelreglement
van toepassing verklaard. Al naar
gelang de bijzonderheden van het
betreffende gebouw kunnen hierop in de splitsingsakte aanvullingen
of wijzigingen worden aangebracht.
Het splitsingsreglement geeft de algemene regels, zoals welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn, wat voor gemeenschappelijke - en wat voor individuele rekening komt. De bepalingen van
het splitsingsreglement blijven altijd
van kracht en zijn ook voor opvolgende appartementseigenaren automatisch verbindend.
Huishoudelijk reglement: naast
het splitsingsreglement kan een
huishoudelijk
reglement
worden vastgesteld, waarin zaken van
‘huishoudelijke aard’ worden geregeld, zoals de wijze van gebruik
van gemeenschappelijke ruimten,
bijvoorbeeld het plaatsen van fietsen, het gebruiken van één type en
kleur zonnescherm, het hangen van
wasgoed aan een balkon, het zetten
van huisvuil in het trapportaal e.d.
Als de algemene vergadering een
huishoudelijke reglement van toepassing verklaart, dan is dit reglement voor alle eigenaren/bewoners
en eventuele huurders geldend.
Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de
wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement, de goede trouw of
de redelijkheid en billijkheid.
Het is goed te weten dat met onze huidige wet- en regelgeving het
niet alleen prettig, maar ook zeker
wonen is in een appartementencomplex.
Open huis
Op zaterdag 21 januari is er van
11.00 tot 13.00 uur open huis in
verschillende appartementen in
Aalsmeer en Kudelstaart. Een groot
aantal eigenaren heeft in deze
maand van het appartement de prijzen aangepast naar vrij op naamprijzen. Het is nu dus extra aantrekkelijk om de overstap naar een appartement te maken.

Bent u een emotie-eter?

Nieuw jaar, nieuwe kansen!
Regio - Binnenkort start in Uithoorn een nieuwe cursus met als
thema emotie-eten. Veel mensen
zijn het nieuwe jaar in gegaan met
goede voornemens: gewicht verliezen, gezonder eten, meer bewegen. Maar wat als die voornemens
niet zo makkelijk uit te voeren zijn?
Als er meer achter de eetgewoontes zit? Bij nogal wat mensen met
overgewicht spelen er dieperliggende factoren. De cursus emotieeten gaat hier op in. Zo gaat het
bijvoorbeeld over welke emoties er
meespelen bij de zin in eten, over
hoofd- en buikhonger en over het
zelfbeeld. Op de website van Deli Line Gewichtsbegeleiding, www.
delil-line.nl, is een test te vinden
die meer inzicht geeft of u een
emotie-eter bent of niet. De cursus wordt geleid door eigenares
Bernadette Blauwhoff (gewichts-

consulente en personal coach) en
Elma Kanis-Goulooze (diëtist en
leefstijlcoach). In de cursus wordt
volop ruimte geboden om ervaringen te delen en om aan de slag
te gaan met de thema’s die bij de
deelnemers spelen. Overigens kan
deze cursus ook worden gevolgd
in combinatie met een op maat
gemaakt dieetadvies, of in combinatie met het eiwitdieet Prodimed. Dat sluit helemaal aan bij de
persoonlijke aanpak die centraal
staat bij de begeleiding die Deli Line biedt. Het belooft al met al een
mooi jaar te worden, met nieuwe
kansen om een gezond gewicht
te bereiken en lekker in je vel te
zitten! Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar voor de cursus die
op 1 februari van start gaat. Voor
meer informatie zie advertentie elders in deze krant.

tromotor, die op de plek van de ‘oude’ motor is gekomen. “Elektrisch
rijden was voor ons bijna vanzelfsprekend”, vervolgt Frans Sparnaaij.
“We wilden graag bij de gelukkigen
horen die als eerste in een elektrische auto mochten rijden. Al onze
medewerkers zijn bijzonder enthousiast over de aanschaf van de elektrische Kangoo. Natuurlijk speelt
ook ons imago een belangrijke rol in
het hele proces. Wij willen naar de
klanten uitstralen dat wij een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn.” Het pand van Hoekwater is toegerust om de auto te kunnen opladen. “Wij zijn voorzien van
elektrische oplaadpunten van EVBOX, waar wij zelf ook leverancier
van zijn. Wij hebben een wandmodel hangen bedrukt met ons eigen
logo. De meeste klanten waar wij
komen zullen nog geen oplaadpunt
hebben, soms zullen we de auto op
moeten laden via een gewoon stopcontact.” Frans Sparnaaij reageerde verrast toen hij wegzoefde in de
elektrische Renault: “Je hoort echt
helemaal niets!”

Rijdend kunstobject in Aalsmeer

Graffiti scooter voor Peter
Aalsmeer - Vrijdag de 13e is een
echte geluksdag voor Peter Romeijn uit Aalsmeer. Hij nam deze dag een zeer bijzondere graffiti scooter in ontvangst uit handen
van Renate Sweerts, van ABN AMRO. Hij won het toegepaste kunstobject van het graffiti-collectief genaamd ‘Pipsqueak was here!’ tijdens
een bezoek aan de Affordable Art
Fair (AAF) in Amsterdam. De AAF
is een beurs voor betaalbare kunst
die wordt gesponsord door ABN
AMRO. Deze scooter maakt kunst
voor iedereen toegankelijk. Volgens
Pipsqueak was here! was het een
mooie uitdaging om een scooter te

bewerken in collagestijl. “Heel anders dan dat je een doek beschildert
omdat je te maken hebt met vreemde vormen. Het is een opvallend en
lekker schreeuwerig stuk geworden.
Helemaal onze stijl,” aldus één van
de graffiti-artists.
Peter, de nieuwe eigenaar van de
scooter, is liefhebber van moderne kunst: “Voortaan steel ik de
show als ik met mijn scooter door
Aalsmeer rijd. Of naar mijn werk in
Amstelveen. Mijn geluk kan niet op
vandaag!” Het is dus mogelijk dat
de inwoners van Aalsmeer nietsvermoedend het kunstobject op straat
tegenkomen.

Voor winnaar Peter Romeijn is vandaag, vrijdag de 13e een geluksdag. Hij is de
nieuwe eigenaar van een originele graffiti scooter. Foto: Gerard Tjeerdsma

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 19 januari 2012

Gratis informatiedag over
vrijwilligerswerk in Afrika

Jan Dalmeijer erevoorzitter
van ThamerThuis

Streek - Zaterdag 21 januari organiseert reisforum Wereldwijzer in
het Stayokay (Zeeburg) te Amsterdam een gratis informatiedag over
vrijwilligerswerk in Afrika. De belangstelling voor vrijwilligerswerk
neemt de laatste jaren toe. Steeds
meer reizigers hebben de behoefte om een zinnige bijdrage te leveren aan de lokale bevolking en/of de
natuur en de dieren die hen omringen. Wereldwijzer Afrika Dag 2012
geeft je alle ‘ins & outs’ over inspirerend vrijwilligerswerk. Naast een
mix van presentaties zijn er informatietafels waar reisorganisaties klaar
staan met adviezen over projecten
en aansluitende rondreizen. Ook
is er volop de tijd voor interessante ontmoetingen met andere vrijwilligers. Online kun je aanmelden en
alvast vragen posten op de het forum www.wereldwijzer.nl/afrikadag

De Kwakel - Op een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst voor de
vrijwilligers maakte het bestuur
van ThamerThuis, bij monde van
haar voorzitter Marianne Klinkenberg, bekend dat Jan Dalmeijer benoemd is tot erevoorzitter. Hij werd
spontaan overrompeld tijdens de
bijeenkomst en wist niet van te voren dat dit zou gebeuren. Na ruim
14 jaar nam Jan Dalmeijer vorig
jaar afscheid als voorzitter van ThamerThuis. De zorgsector is hem veel
dank verschuldigd. Door zijn initiatief is ThamerThuis in 1997 ontstaan vanuit de behoefte die ervaren werd als huisarts in de praktijk van het begeleiden van terminaal zieke mensen. Het was en is
nog steeds de wens van de meeste mensen met een terminale ziekte om hun laatste levensfase in hun
vertrouwde thuissituatie door te maken, omgeven door hun familie en
naasten. Toch bleek dit in een groot
aantal gevallen niet mogelijk, onder
meer d oor ongeschikte behuizing,
te weinig mantelzorg of juist teveel,

Hele Afrikaanse continent
Om je een idee te gaven van de landen waaruit je kunt kiezen hier alvast een greep uit het aanbod: Botswana, Ethiopië, Ghana, Kameroen,

Kenia, Malawi, Mozambique, Namibië, Seychellen, Swaziland, Tanzania, Oeganda, Zambia en ZuidAfrika. Het werkaanbod varieert van
ondersteuning bij onderwijs, opvang van de allerkleinsten zodat
hun moeders kunnen werken, medische hulp of deelname aan ‘wildlife’ projecten.
Aanbod zeer divers
Zaterdag 21 januari is de dag om
antwoorden te verzamelen op al je
vragen over vrijwilligerswerk en het
logeren bij een gastgezin. Het reiscafé is de plek om vrijwilligers te
ontmoeten die je al voor zijn gegaan. Het aanbod tussen 10.00 en
17.00 uur is zeer divers. Naast verschillende presentaties kun je op de
Afrikaanse kunstmarkt alvast een
souvenir kopen om je te herinneren
aan je belofte om dit jaar in actie te
komen tijdens je Afrikaanse avontuur. Stayokay Zeeburg is te vinden
aan het Timorplein 21 in Amsterdam
en ligt op loopafstand van Amsterdam CS. Aanmelden kan op www.
wereldwijzer.nl/afrikadag.

Portretten die léven in de watertoren

Picknickplaats op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer is een picknickplaats ingericht. Hier bleek in de loop der tijd wel behoefte aan te bestaan.
Iedereen kan gebruik maken van deze plaats. Voor wie met grotere groepen
komt, is het raadzaam vooraf even contact op te nemen met de beheerders.
De picknickplaats is bijna gereed. Er dient alleen nog een hekje geplaatst te
worden. Dat gaat binnenkort gebeuren. De plek is mogelijk geworden door
sponsoring. De werkzaamheden hebben weer plaatsgevonden onder eigen
beheer en door de vrijwilligers van de boerderij.

Papierrecord Supporters
Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 8 januari heeft de Supporters Vereniging Kudelstaart met medewerking van leden van de voetbalvereniging RKDES afdeling senioren maar liefst 59440 kilo oud papier opgehaald en hiermee is het
oude record dat stamt uit 2010 van
58840 kilo overtroffen. Buiten de
door de Supporters georganiseerde
kaart- en kienavonden in het dorpshuis te Kudelstaart is het ophalen
van oud papier, samen met diverse Kudelstaartse verenigingen, elke maand een belangrijke bron van
inkomsten. Sinds kort verschijnen
maar liefst zes grote kraakwagens
in het dorp en de diverse verenigingen hebben ruim drie uur nodig om
huis aan huis het papier op te halen. De Supporters Vereniging heeft,

mede dankzij de prijs van het oude papier, een fantastisch financieel
2011 achter de rug. Het bestuur wil
dan ook de hele Kudelstaartse bevolking en de verenigingen, die het
oud papier trouw ophalen, hartelijk
bedanken voor hun inzet, wat geleid
heeft tot fantastische record. Mede hierdoor is de Supporters Vereniging in staat diverse sportverenigingen financieel te ondersteunen
met het organiseren van hun clubactiviteiten. Sportvereniging RKDES
heeft een bijdrage gekregen van
3.450 euro, korfbalvereniging VZOD
2.250 euro, sportvereniging Omnia
1.150 euro, muziekvereniging Flora 732 euro, jeugdclub ’t Gilde 600
euro, schaakclub ’t Kalende Pionnetje 400 euro en de ouderensoos Kudelstaart 350 euro.

Markante Kudelkoppen van
kunstenares Christa Logman
Kudelstaart – De ster van kunstenares Christa Logman is rijzende.
Wie kan zeggen ooit in het souterrain van het wereldvermaarde museum het Louvre te hebben gehangen
is al goed bezig, maar daar met een
kunstwerk ook nog een prijs te winnen, de ‘Prix Special’ van de Franse
Société Nationale des Beaux Arts,
is voor een nuchtere Kudelstaartse toch heel wat. Als u nieuwsgierig bent geworden naar haar werk
kunt u van 22 januari tot 12 februari
in de watertoren gaan kijken. Daar is
dan namelijk de expositie ‘Markante
Kudelkoppen’ ingericht. Een uit dertig portretten bestaande tentoonstelling van markante Kudelstaarters, allen geportretteerd door Christa Logman. De getalenteerde Logman is
niet alleen met kwast en verf een kei
in het neerzetten van de geportretteerde; de personen gaan zelfs léven
op haar doeken en dat heeft alles te
maken met het beroep dat zij uitoefent: psychologe. De combi is prachtig, kunst creëren met vaardigheden
van een schilder en daarbij je kennis aanwenden om een persoon min
of meer te doorgronden. Andersom
werkt ook: als psychologe heeft Logman het schilderen als techniek geimplementeerd. Kunst en creativiteit kun je namelijk ook heel goed
gebruiken om sommige psychische
problemen te helpen oplossen. Was
het dan net alsof de geportretteerde markante of bekende Kudelstaarters bij Logman op de sofa moesten
plaatsnemen? Deels wel, maar dan
alleen om precies de karakteristieken van gezicht, uitdrukking en gehele voorkomen goed in haar op te
nemen. Van een consult kon natuurlijk geen sprake zijn, het ging louter
om het goed vastleggen van de markante plaatsgenoten. Toch, wanneer
iemand een aantal uren voor je poseert, zal de kunstenares ongetwijfeld wel met beroeps’oor’ bepaalde
wetenswaardigheden hebben vertaald naar het doek. En dat maakt
de portretten alleen maar meer echt.
Niet dat de personen in kwestie allen

fotografisch zijn neergezet; verre van
dat! Maar leuk is wel dat juist door
subtiele aanwijzingen precies duidelijk is wie het is. Ieder heeft namelijk zijn eigen kenmerk. Het was een
enorme klus om de dertig personen
te schilderen, maar wel geweldig om
te doen. Het was haar eigen initiatief. Na een oproepje in de krant passeerden heel wat gegadigden de revue. Leuk was het wel: “Je leert de
mensen beter kennen”, aldus Logman. Zij gebruikte verschillende stijlen om ook de persoon in kwestie in
zijn waarde te laten. De één wat chic,
de ander vrolijk en extravert. Niets zo
afwisselend als gezichten, van beheerst met afwachtende blik naar
uitgesproken aanwezig, van jonge schoonheid tot gerimpeld hoofd
dat wijsheid en ervaring uitstraalt.
Welke Kudelstaarters straks in het
Aalsmeerse ‘Louvre’ aan de Plas te
zien zijn? Een tipje van de sluier:
Pieter Litjens, Willem Buskermolen
en Joop van Leeuwen. Maar naast
plaatselijke politici, ondernemers en
bekenden uit het Kudelstaartse culturele leven heeft Logman ook jongeren vereeuwigd, met verrassend
resultaat. Natuurlijk zullen de Kudelstaarters die geschilderd nieuwsgierig zijn. Zij kunnen het resultaat
tijdens de officiële opening, zaterdag
21 januari, bewonderen. Hun portret kunnen zij – wanneer ze dat willen – ook aanschaffen, met korting.
In haar atelier werkt Logman ook in
opdracht, naast de workshops die zij
organiseert op gebied van creatieve psychologie. Naast de Markante Kudelkoppen is een tiental lichtobjecten te bewonderen van kunstenares Tanja Köhler uit Amstelveen.
Van 22 tot en met 12 februari bent u
welkom op zaterdagen en zondagen
van 14.00 tot 17.00 uur, daarnaast op
dinsdag 24 en woensdag 25 januari tussen 14.00 en 17.00 uur. Parkeren bij Paviljoen Westeinder op het
Surfeiland. Meer info: www.xarts.nl
of telefonisch met de beheerder van
de watertoren, D. Van Leeuwen: 0651094994.

overbelasting van partners of gecompliceerde zorg. Indien het verblijf thuis niet mogelijk bleek, was
men aangewezen op verblijf in ziekenhuis, of verpleeghuis, zo daar al
plaats was. Vaak waren er, met name in de thuissituatie, dan schrijnende toestanden en bleken ziekenhuizen niet goed toegepast te
zijn om goede palliatieve zorg te
verlenen. Dit terwijl het merendeel
van de mensen er de voorkeur aan
gaven en nog steeds geven om in
hun eigen thuissituatie hun laatste
levensdagen te verblijven. Gezocht
werd dus naar een goed alternatief
voor de thuissituatie en dat werd
ThamerThuis. Voor zijn verdiensten,
het initiatief, de jarenlange inzet en
betrokkenheid voor ThamerThuis en
de palliatieve zorg en als blijk van
waardering, heeft het bestuur Jan
Dalmeijer benoemd tot erevoorzitter. De ere-voorztiiter kreeg namens
het bestuur een prachtig gekalligrafeerde oorkonde, gemaakt door Josje Castenmiller en een pen met inscriptie aangeboden.

Thema dit jaar ‘stroom’

Gedichtendag in Bacchus

Heerlijk optreden van
‘Vivace’ in Paradiso
Aalsmeer - Op zaterdag 14 januari heeft Aalsmeers Vrouwenkoor
Vivace opgetreden in Paradiso in
Amsterdam. Mocht je al niet geweten hebben waar Paradiso was,
kon je aan de rij mensen buiten
voor de deur al zien waar je moest
zijn. Eenmaal binnen was om 12.30
uur geen lege stoel meer te vinden!
Wat een sfeer en gezelligheid. Door
veel leden van het koor moest ook
eerst eens het prachtige gebouw
(een oude kerk) bewonderd worden. Op deze zaterdag mochten 73
koren optreden, dus een goede regisseur was gewenst. Hiervoor had
de organisatie geen betere kunnen vinden, een enthousiaste meneer die de touwtjes met humor
strak in handen hield. Om 14.00 uur
kon Vivace inzingen in één van de
kleedkamers in de kelder. Een ervaring op zich: laag plafond, kleine

ruimte, weinig zuurstof, maar ach,
wat maakte het uit, het koor maakte zich op voor het optreden in de
grote zaal. Om 14.50 uur was Vivace aan de beurt. Oksana Polman
nam plaats achter de piano en dirigente Irma Hoogenboom zette de koorleden op de juiste plek.
Het koor begon met haar lijflied Vivace. Na ‘Mala Moja’, waarbij de
zaal enthousiast meeklapte, kreeg
het Aalsmeerse vrouwenkoor het
publiek stil met ‘Minuet’, a capella
gezongen. Bij het bezingen van de
stad Wenen was niet veel nodig om
iedereen in de zaal te laten meedeinen en met ‘Positief’ als slotstuk had Vivace in deze tijd van crisis geen betere keuze kunnen maken. Kortom, een heerlijk optreden
in een geweldige ambiance! Zeker
voor herhaling vatbaar, Vivace heeft
de smaak te pakken.

Honderden bezoekers
op de Scholenmarkt
Aalsmeer - Woensdag 11 januari
vond op Wellantcollege de Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan de
jaarlijkse Scholenmarkt Aalsmeer
plaats. Een goed bezochte avond
waar verscheidene VO-scholen uit
de omgeving aanwezig waren en
vele groep 7 en 8 leerlingen en hun
ouders en verzorgers van informatie voorzien zijn.
In de aula van de school stonden
stands van maar liefst dertien middelbare scholen opgesteld en konden de honderden (!) bezoekers
een verscheidenheid aan informatie krijgen. Er waren scholen voor
voortgezet onderwijs uit Aalsmeer,
Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp

en Amsterdam aanwezig. Al voor
zessen kwamen de eerste bezoekers binnen en was het binnen de
kortste keren een drukte van belang. Alle vertegenwoordigers van
de verschillende middelbare scholen deden hun uiterste best de vragen, die de ouders, verzorgers en
basisschoolleerlingen hadden, zo
goed mogelijk te beantwoorden.
De gezellige zitjes in het midden
van de ruimte en de koffie, thee en
limonade zorgden voor een ontspannen tintje aan het geheel. Om
kwart over acht verlieten de laatste bezoekers, een grote hoeveelheid informatie rijker, de school.
De avond kan een groot succes
genoemd worden.

Aalsmeer - Voor de veertiende keer
organiseert KCA een poëzie avond
in cultureel café Bacchus. De laatste donderdag van januari is Nationale Gedichtendag. Het thema
van Poetry International is Stroom.
Op donderdag 26 januari is vanaf
20.00 uur het podium in de Gerberastraat aan de dichters die op dit
thema hun creativiteit hebben verwoord. Het beloofd weer een bijzonder evenement te worden, afgewisseld met muziek (piano, zang en
percussie). KCA nodigt u van harte
uit om deze avond bij te wonen. De
entree is gratis. Van de thema ge-

‘Con Amore’ in
Marktpleinkerk
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore zingt
zondagavond 22 januari om
19.00 uur in de Marktpleinkerk in Hoofddorp.
Op uitnodiging laat Con Amore van zich horen in de zangdienst met het thema met liefde (con amore).
De dirigent en organist Theo
van der Hoorn verzorgt de begeleiding van de samenzang
en hij zal het mannenkoor dirigeren. Iedereen hartelijk welkom.

dichten wordt een bundel gemaakt
die voor 5 euro te koop is.
Ook voor de Boekenweek, die van
14 tot en met 21 maart wordt gehouden, in samenwerking met Het
Boekhuis, de Bibliotheek en KCA,
worden dichters gevraagd een gedicht te maken op het thema Vriendschap.
De sluitingsdatum is 20 februari en
de gedichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar: HaremakerJCP@hetnet.nl of per post naar: Marijke Haremaker, Uranusstraat 13,
1431 XH Aalsmeer.

Kienen met
Supporters
Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 26 januari organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de eerste kienavond van
het nieuwe seizoen. Veertig fantastische prijzen liggen er nu ook weer
te wachten op een nieuwe eigenaar.
Wie het snelst een kienblaadje vol
heeft mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn, komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. De kienavond wordt gehouden
in het Dorpshuis en begint om 20.30
uur. Iedereen is welkom.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 19 januari 2012

Deborah , Sandra en Lonneke

Aalsmeerse samenwerking
geeft professioneel profiel

“Niets is onmogelijk, alles is bespreekbaar”

Nieuw: Autobedrijf Aalsmeer
Aalsmeer - Het ruime pand op de
hoek van de Ophelialaan, Cyclamenstraat en de N201, is weer bemand. Opvallende rode stickers op
de ramen kondigen de opening aan
van Autobedrijf Aalsmeer waar men
terecht kan voor APK van alle merken personenauto’s, lichte bedrijfswagens en campers, onderhoudsbeurten en schadereparaties, inen verkoop van occasions en verkoop van banden en onderdelen,
nieuw of gebruikt. Eigenaar Nourddin Chidi runt samen met adviseur
Jan Wester nog twee onafhankelijke autobedrijven in Vijfhuizen. Hij
heeft al vijftien jaar ervaring in de
autobranche. Jan, die gekscherend
‘Ome Jan’ wordt genoemd boogt
zelfs al op meer dan vijfenveertig
jaar werkervaring. De laatste vertelt: “Deze locatie kwam zogezegd
op ons pad. Er moest een flink aantal voorzieningen worden getroffen
aan het gedateerde pand wat al een
poos leeg stond, maar inmiddels
voldoet het aan alle eisen en hebben we er vanaf begin dit jaar weer
een prachtig gerenommeerd bedrijf
van weten te maken.” In totaal zijn
er in de drie bedrijven zes man personeel in dienst, die overal inzetbaar zijn. “Zodoende kunnen we
een beetje schuiven met onze mensen en die flexibiliteit komt natuurlijk ten goede van onze klanten, die
hoeven vaak niet lang te wachten.”
Klantvriendelijkheid staat sowieso hoog in het vaandel bij Autobedrijf Aalsmeer. Er is een wachtruimte met tijdschriften en een koffiehoekje en er heerst een ‘doe maar
gewoon’ mentaliteit. Nourddin: “Wij

behandelen een klant ook echt als
klant. APK keuringen kunnen klaar
zijn terwijl u wacht. Tevens verrichten we eigenhandig laswerk en
schadeherstel aan de carrosserie,
dit hoeven wij niet uit te besteden.
Uiteraard krijgt u bij ons altijd een
prijsindicatie per klus. En we zijn
natuurlijk RDW erkend.”
Actie APK
Bij Autobedrijf Aalsmeer komen regelmatig tweedehands auto’s in de
verkoop. Er is om het bedrijf heen
enorm veel ruimte om ze te tonen.
Nourddin beheerst zes talen. Niet
geheel onbelangrijk voor de vele Poolse inwoners van Aalsmeer;
hij spreekt vloeiend Pools! De openingsactie is dat de APK voor benzineauto’s slechts vijfentwintig euro bedraagt, voor dieselauto’s is dit
dertig euro en campers vijftig euro all-in. De openingstijden zijn van
maandag tot en met vrijdag van negen tot zes uur en op zaterdag van
negen tot vier uur. Ome Jan sluit af
met de volgende woorden: “De koffie en thee staat klaar, dus kom vrijblijvend langs voor de verkoop van
uw auto, een onderhoudsbeurt of
APK of voor de aanschaf van een
occasion en ervaar ons persoonlijke contact zelf. Ons bedrijfsmotto is namelijk: Niets is onmogelijk,
alleen wonderen duren wat langer,
en alles is sowieso bespreekbaar.”
Autobedrijf Aalsmeer in de Ophelialaan 92 is bereikbaar via 0297344232, 06-30952722 of autobedrijfaalsmeer@gmail.com.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Kleine ondernemers
zoeken continue naar nieuwe en betere wegen om succesvol te ondernemen. Zo vonden drie Aalsmeerse
onderneemsters elkaar en begonnen
een unieke samenwerking in het geven van workshops met de titel ‘Professioneel Profileren’. Social media
specialist Deborah Bothe, arbeidsen organisatie psycholoog Lonneke Pannekoek en vakfotograaf Sandra Maarse brachten hun disciplines
hiertoe samen. “In de workshop leer
je met name LinkedIn beter kennen,
krijg je tips hoe je je profiel kunt optimaliseren en krijg je een professionele profielfoto om het geheel af
te maken”, zegt Deborah. Het drietal richt zich op het zakelijk gebruik
van social media en de workshop
gaat dan ook voornamelijk over het
zakelijk populaire medium LinkedIn.
Deborah Bothe: “Ik heb zelf gemerkt
hoe belangrijk het is om als zzp-er
een netwerk te onderhouden, zodat
je je opdrachtenstroom gaande kunt
houden. Social Media is daarvoor
een uitstekende en moderne methode die niet meer weg te denken is
uit onze maatschappij.” Ook Lonneke Pannekoek van Coach@home is
enthousiast. “Bij het begeleiden van

mensen in het benutten van hun arbeidskansen zie ik veel mensen al
worstelen met het opstellen van een
traditioneel CV, laat staan dat men
bekend is met de juiste wijze hiervoor via LinkedIn. Maar LinkedIn is
vandaag de dag wel het meest gebruikte medium voor werkgevers in
hun zoektocht naar de juiste nieuwe medewerker.” Dat netwerken via
LinkedIn werkt, bewijst de workshop
overigens zelf. Bijna alle deelnemers
zijn tot nu toe via dit medium bij de
workshop gekomen. “Nadat Deborah je meegenomen heeft door de
ins en outs van LinkedIn en Lonneke je geholpen heeft jouw achtergrond juist weer te geven, kom je bij
mij voor de afronding”, aldus Sandra Maarse. Zij vervolgt: “Het eerste waar mensen naar kijken is je
foto. Dus als die professioneel is en
de juiste uitstraling heeft dan heb je
de eerste indruk alvast gewonnen.”
Meer weten over de workshop Professioneel Profileren of direct inschrijven? Neem contact op met
Deborah via 06-16961868 of kijk op
www.bothebusiness.nl/social-media.php. De eerst volgende workshops vinden plaats op 21 januari en
op 17 maart.

Deborah Bothe, Lonneke Pannekoek en Sandra Maarse

ANBO actief voor ouderen
Aalsmeer - Op 11 januari hield de
ANBO Aalsmeer haar nieuwjaarsbijeenkomst in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan. Niet alleen
waren er ANBO leden aanwezig,
maar ook afgevaardigden van andere ouderenorganisaties in Aalsmeer.
Ook vertegenwoordigers vanuit de
politieke partijen gaven acte de présence. Terwijl op de achtergrond foto’s van alle activiteiten draaiden,
werd er gezellig op het nieuwe jaar
geproost. Voorzitter Jannie Oosterloo van de ANBO Aalsmeer gaf in

haar nieuwjaarstoespraak aan dat
het jaar 2012 een belangrijk jaar is
voor ouderen. 2012 Is namelijk het
Europees jaar voor actief ouder
worden en solidariteit tussen generaties. Het uiteindelijke doel van
het Europees jaar is ouderen te helpen zodat ze een actieve rol spelen
in de samenleving en het stimuleren
van gezond ouder worden. ANBO
Aalsmeer zal ook in 2012 zowel aan
belangenbehartiging blijven doen,
als ook allerlei activiteiten voor haar
leden organiseren.

4 Jeugdfilms in bioscoop
Amstelveen - Een viertal films voor
de jeugd presenteert cinema Amstelveen dit weekend en komende week. Zo kan aanstaande zaterdag 21 januari vanaf 15.30 uur genoten worden van de Nederlandse versie van Happy Feet 2. Mumble, de meester van de tapdance, heeft een probleem: zijn zoontje
Erik heeft helemaal niets met dansen. Het wordt voor Mumble allemaal nog vervelender als Erik kennismaakt met Sven, een pinguïn die
alles kan, zelfs vliegen. De film duurt
negentig minuten en is ook te zien
op woensdag 24 januari vanaf 15.30
uur en zondag 29 januari om 13.45
uur. Eveneens te zien in cinema Amstelveen de Nederlandse versie van
De gelaarsde kat (puss in boots).
Samen met zijn vrienden, de ongelooflijk slimme Humpty Dumpty en
de sluwe straatkat Kitty beleeft de
gelaarsde kat een spannend avontuur, wanneer hij de beroemde
gans, die gouden eieren legt, probeert te stelen. De film duurt negentig minuten en is zaterdag 22 januari
te zien vanaf 13.30 uur. Op zaterdag
28 januari en woensdag 1 februari is de aanvangstijd van deze film

15.15 uur. Verder draait Dolfje Weerwolfje in cinema Amstelveen. Dolfje
Weerwolfje is de verfilming van het
eerste boek van de populaire boekenreeks van Paul van Loon. Dolfje weet niet wat hem overkomt als
hij de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een wolfje. De film, Nederlands gesproken, duurt 96 minuten en is te zien op zaterdag 21 en
woensdag 25 januari om 13.15 uur
en zondag 29 januari om 11.30 uur.
En kid kunnen naar de film Patatje
Oorlog. De negenjarige Kiek is een
stoer meisje maar maakt zich toch
wel veel zorgen als haar vader als
arts een oorlogsgebied wordt gestuurd. Er kan hem daar natuurlijk
van alles overkomen. Om dit voorkomen wringt ze zich in allerlei rare
bochten. De fantasie van Kiek wordt
met stop-motion animatie verbeeld.
De film duurt bijna negentig minuten en wordt zondag 22 januari om
11.30 uur vertoond, op zaterdag 28
januari en woensdag 1 februari om
13.15 uur. Kijk voor meer informatie
en reserveren van kaarten op www.
cinemaamstelveen.nl of bel 0205475175.

Timpaan levert 152
nieuwe woningen op
Rijsenhout - Ondanks de crisis levert ontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout in korte tijd 152 woningen
in vier verschillende projecten op.
De opleveringen betreffen 46 appartementen in project Hartinghove
te Nieuw-Vennep, 29 appartementen in project Loetheveld te Zoeterwoude-Dorp, 71 woningen in project Hoevervaart te Alkmaar en de
eerste 6 woningen van het exclu-

sieve nieuwbouwplan Park Meerlanden te Amstelveen. In het zeer
landelijk gelegen deel van Amstelveen ontwikkelde Timpaan aan de
Bankrasweg 17 zeer exclusieve vrijstaande landhuizen. De woningen
staan op ruime kavels met rondom
veel groen en water. De eerste zes
landhuizen zijn dus opgeleverd. De
overige woningen volgen later dit
kwartaal.

Foute disco in ‘t Gilde
Kudelstaart - Vrijdagavond 20 januari is er weer disco in ‘t Gilde.
Dit keer is gekozen voor het thema ‘fout’. Trek foute kleren aan.
Kleding die totaal niet bij elkaar
past qua kleur of print. Er is een
prijsje voor degene met de meest
foute outfit. De disco begint om

19.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
Het Gilde is te vinden in de Graaf
Willemlaan 3, de ingang is in de
Proosdijstraat. De entree bedraagt
1 euro en versnaperingen zijn te
koop voor een klein prijsje. De disco is bedoeld voor leerlingen van
de basisschool.

ingezonden
Gemeente wentelt bezuinigingen af
op verenigingen
IAlle verenigingen krijgen te maken
met de bezuinigingen, logisch. Echter daar komen nog ongewenste gevolgen bij omdat bezuinigingen van
de gemeente Aalsmeer afgewenteld
worden op de clubs. Ik werk al mijn
hele leven bij Sportvereniging Omnia 2000 en zie dat alle vrijwilligers
vol overgave bezig zijn om het onze sporters naar de zin te maken.
Ik zie dat het bestuur blij is dat het
met de vereniging nog steeds goed
gaat in deze crisistijden. Maar het
wordt deze vrijwilligers en in het bijzonder het bestuur echter niet makkelijk gemaakt. De ESA (Exploitatie Sporthallen Aalsmeer) waarvan
de gemeente Aalsmeer de grootste aandeelhouder is, heeft eenzijdig medegedeeld dat er vanaf 1 februari geen beheer meer zal zijn in
sporthal De Proosdijhal, de locatie waar vele verenigingen met veel
plezier sporten. Toch moet de veiligheid gewaarborgd kunnen worden
en dat betekent dat de verenigingen de beheerstaken op zich moeten nemen. Er is alleen niet over nagedacht hoe we dat gaan realiseren, er is niet overlegd met de verenigingen, er is geen goed plan opgesteld. Mijn ervaring is dat het vinden van vrijwilligers voor de club al
een opgave op zich is in deze drukke tijden. Nu nog vrijwilligers zien te
vinden die de verantwoordelijkheid
op zich willen nemen voor een complete sporthal. De sportleiding moet
gevrijwaard worden van deze taak

aangezien zij zich moeten richten
op de sporters en niet op de randzaken die zich in een sporthal afspelen. Wanneer er zich problemen
voordeden, wanneer er een blessure was, wanneer 112 gebeld moest
worden, de beheerder nam deze
taak over en wist ook hoe hij moest
handelen. Dit is altijd als prettig en
veilig ervaren. Nu wordt dit van vrijwilligers verwacht? Ik ben van mening dat dit niet verwacht kan worden van de verenigingen, dat dit in
overleg had moeten gaan, dat dit
onze vrijwilligers demotiveert, dat
dit geen juist sportbeleid is en zo
kan ik nog wel meer opnoemen. Het
is wel kort door de bocht om te zeggen: “zo gaan we het doen” en wel
op korte termijn. Ik snap het niet zo
goed meer: de gemeente wil toch
geen hangjongeren meer? De gemeente wil toch dat mensen gezonder gaan leven? De gemeente zou
toch het vrijwilligersklimaat moeten aanmoedigen? Ik wil de mensen
van de gemeente en de ESA graag
meegeven dat dit soort maatregelen
geen goed doet aan de motivatie
van de vrijwilligers die – naast hun
werk – zeer veel van hun privé tijd
besteden aan de vereniging. Moeten zij nu ook nog ’s avonds in de
sporthal gaan zitten?
Jacqueline Weijer
Citroenvlinderstraat 30
1432 ME Aalsmeer
E: carljacq@caiway.nl

Handbal Eredivisie

Dames FIQAS in laatste seconde
uit bekertoernooi gewipt

Verkiezing hardloop evenementen

Westeinderloop leukste
van Nederland?
Aalsmeer - Bij de Verkiezing van
het leukste hardloop evenement van
Nederland kan er gestemd worden
op de Westeinderloop in Aalsmeer
en andere hardloop evenementen
in de regio. Iedereen kan via www.
hardloopevenementvanhetjaar.nl
een stem uitbrengen. Bij het uitbrengen van een stem maakt men
direct kans op een reis naar de Marathon van Athene (inclusief deelname aan de 5 kilometer, 10 kilometer of marathon). De tweede prijs is
een iPad2. Bij het stemmen kan men
ook cijfers geven voor de sfeer, het
parcours, de organisatie en de prijs/

kwaliteitverhouding. De evenementen zijn ingedeeld op basis van het
aantal deelnemers. Hierdoor maken
kleine evenementen net zoveel kans
op een Award als grote evenementen. Er kan op alle hardloopevenementen in Nederland worden gestemd. Maar er zijn ook Awards voor
de provincie Noord-Holland. Er kan
tot en met 22 april gestemd worden.
Voor iedere stem keert de organisatie en haar partners 5 eurocent uit
aan een goed doel naar keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit de
volgende drie goede doelen: Het
Rode Kruis, Kika of De Hartstichting.

Aalsmeer - De dames van FIQAS Aalsmeer zijn er niet in geslaagd door te dringen tot de achtste finales van het NHV bekertoernooi. Donderdag 12 januari werd in
Heemskerk de Regiofinale verloren
van DSS. Spannend was het wel. De
Aalsmeerse dames gingen fanatiek
van start, maar speelden wat rommelig en keken door een paar afstandsschoten en de vrij gekomen
hoekspeelsters van DSS in de beginfase al tegen een achterstand
aan. FIQAS Aalsmeer wist echter
wel bij te blijven, al had de ploeg
wel moeite met de offensieve dekking van DSS, waardoor er onnodig
balverlies werd geleden. Dat werd
afgestraft met tegendoelpunten. Zo
ging FIQAS Aalsmeer de rust in met
een achterstand, maar in de tweede
helft vochten de dames zich terug
in de wedstrijd, mede dankzij goed
keeperswerk. Met mooie, snelle
aanvallen wisten ze een achterstand
van zeven punten weg te werken en
zo eindigde de reguliere speeltijd
met een gelijk stand: 29-29. Dat betekende verlengen en in die verlenging had DSS een iets groter scorend vermogen. Ook nu wist FIQAS Aalsmeer met een paar krachtige doelpunten gelijk te komen: 3333. Maar in de laatste seconde ging
een toegekende penalty op de paal
en wist DSS in de tegenaanval nog
wel te scoren, zodat zij er uiteindelijk net met de zege vandoor gingen:
34-33 en zich plaatsten voor de volgende ronde.
Puntenverlies bij Bevo
Kort na de slopende bekerwedstrijd
van donderdag moesten de dames

van FIQAS Aalsmeer zaterdag alweer naar Noord Limburg voor een
treffen met de nummer drie in de
Eerste Divisie, Eurotech/Bevo. Dat
bekerduel en het plotselinge vertrek van trainer Jovanovic eerder
in de week kunnen er de oorzaak
van geweest zijn dat het in de beginfase niet lekker liep: de aanvalsters liepen zich keer op keer stuk
op de stugge dekking van Bevo.
Het duurde dan ook tien minuten
voor het eerste doelpunt gescoord
werd en toen keken de dames al tegen een 5-1 achterstand aan. Daarna kwam de ploeg wat beter in de
wedstrijd en wist de marge terug te
brengen op drie: via 6-3 en 9-6 naar
12-9. Vlak voor rust wist Bevo echter toch weer iets verder uit te lopen
en zo was het halverwege 15-11.
De Aalsmeerse dames waren echter niet van plan om op te geven en
startten furieus aan de tweede helft.
Na ruim zeven minuten was de achterstand dan ook teruggebracht tot
18-17. Opnieuw liep Bevo iets uit,
maar ook nu werd er geknokt om bij
te komen: 22-21. Beide inhaalraces
hadden echter veel kracht gekost en
zo lukte het in de slotfase net niet
om helemaal gelijk te komen. Bevo
had iets meer over en kwam uiteindelijk uit op een ietwat geflatteerde 26-23. FIQAS Aalsmeer behoudt
wel de leiding in de Eerste Divisie en
staat nu vier en zes punten voor op
de achtervolgers. Komende zaterdag 21 januari wacht in de Bloemhof aan de Hornweg een ontmoeting met het tweede team van Westfriesland/SEW. Aanvang: 18.45 uur.
De dames kunnen wel wat steun
gebruiken, dus kom aanmoedigen!
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Zeven j eugdige schaatsers naar
Nederlands pupillen Toernooi

Tekenatelier voor kinderen
Aalsmeer - Zaterdag 28 januari start de Werkschuit met de cursus
van 10 lessen tekenatelier voor jongens en meiden van 6 tot en met 11
jaar. De cursus begint om 10.30 uur.
In het tekenen en schilderen openbaart elk kind persoonlijk zijn beleving van de wereld. Fantasierijk, kinderlijk, vrolijk, onbegrijpelijk, maar
vooral direct en mooi. In het grote
atelier staan schildersezels klaar om
aan te werken. De kinderen worden
aangemoedigd om op grote vellen
papier met diverse materialen, zoals
houtskool oliepastels en verf te werken. Elke les start met een opdracht,

bijvoorbeeld stillevens, portretten, illustraties en dieren. Het zal in elk geval een gevarieerd programma zijn.
Er wordt de kinderen geleerd hoe
je verschillende materialen kan gebruiken en ook de technische aspecten, zoals vlakverdeling en beeldelementen en wat primaire, secundaireen complementaire kleuren zijn. De
kinderen worden individueel begeleid en op eigen niveau creatief uitgedaagd. Aan het einde van elk les
worden de werkstukken met en door
de kinderen zelf besproken. Voor informatie en aanmelding: www.gklein.
org/wsa of 0297-340150.

Aalsmeer - Deze week was een
spannende week voor de schaatsers
van de Ter Aarse schaatsvereniging,
wie zou zich geplaatst hebben voor
het Nederlands Pupillen Toernooi in
Groningen op 28 januari? Zondagochtend met de training kreeg trainer
Peter Koorn van maar liefst zeven pupillen de uitnodigingsbrief te zien. In
de categorie jongens pupillen B mogen Thomas van der Hoorn, Wessel
Ubink en Bent van den Berg deelnemen aan het toernooi. Bij de meisjes
pupillen B mogen Madelief de Jong
en Kim Zuiver aan de start verschijnen. En in de categorie jongens pu-

pillen C zijn Jesper de Jong en Jurgen
van der Hoorn voor deelname uitgenodigd. Alle zeven pupillen zijn geselecteerd omdat ze bij de snelste volgens het SARA-system in hun categorie van geheel Nederland behoren
en voldoen aan de gestelde tijdlimiet.
De allerbeste pupillen uit Nederland
zullen aan de start verschijnen. Een
Nederlands Kampioenschap mag dit
toernooi officieel niet worden genoemd, maar het is wel een ontmoeting met en tussen de beste pupillen
van Nederland en daarbij zijn dus zeven jeugdige schaatsers uit Aalsmeer
en Kudelstaart!

Samen eten in Zorgcentrum
Aalsmeer - De peuteropvang van
Solidoe Boerengrut (voorheen Kinderhof Boerengrut) zit met de groep
in Zorgcentrum Aelsmeer.
Elke week gaan de peuters bij de
bewoners op bezoek. Ze doen samen met de bewoners wekelijks
een activiteit. De ene week kan het
zijn dat de kinderen met de bewoners gaan plakken en de andere
week gaan ze bijvoorbeeld met de
bewoners kleuren. Deze periode (2

tot en met 27 januari) staat in het teken van eten en drinken. Naar aanleiding van dit thema zijn de kinderen met hun eigen tafel, borden
en bekers naar de eetzaal van het
Zorgcentrum gegaan om met de bewoners gezamenlijk te eten. De tafel werd hetzelfde gedekt, allemaal
een mooie placemat bovenop het
tafellaken. Het is een heel gezellige
en smakelijke gezamenlijke maaltijd
geworden!

Zaterdag handbaltoernooi in Bloemhof

Mini’ s winnen in Breukelen
Aalsmeer - Zondag 15 januari werd er een handbal mini toernooi gespeeld in Breukelen bij HV
Nijenrodes. De mini’s van FIQAS
Aalsmeer Fleur, Thijs, Danila, Romy,
Luuk, Dyanne en Joyce hadden er
zin in. En ze speelden de sterren van
de hemel! De eerste wedstrijd wonnen ze met 12-5, de tweede met 5-3,
en de derde met 6-0. Iedereen heeft
een doelpunt gemaakt en voor Joyce was het haar eerste doelpunt!

Voetbal eerstejaars pupillen

JAU E9 stelt plaats 7 veilig
Aalsmeer - JAU E9 heeft een metamorfose ondergaan sinds het begin van het seizoen. Het team bestaat louter uit eerstejaars pupillen
en ook minimaal drie spelers die
voor het eerst op voetbal zitten. Na
een onwennig begin is het inmiddels uitgegroeid tot een hecht, enthousiast en zeer goed combinerend team. Dit werd afgelopen zaterdag weer duidelijk, toen de E9
moest aantreden tegen dorpsgenoot RKDES. In deze laatste wedstrijd uit de najaarscompetitie werd
naar hartenlust gecombineerd en

er waren enkele schitterende doelpunten te aanschouwen. RKDES
was een zeer waardige tegenstander, maar kon toch niet voorkomen
dat JAU met de 3 punten (3-6) huiswaarts ging. En daarmee heeft het
team de zevende plaats in hun klasse veilig gesteld. Vanaf volgende
week begint de voorjaarscompetitie
en belangstellenden worden uitgenodigd af en toe eens een wedstrijd
van deze jongens te komen bekijken. “Behoorlijk wat supporters zijn
u al voor gegaan”, aldus de leiders
Geert en Henri.

De mini’s van Aalsmeer hebben super goed gespeeld en zijn nu helemaal klaar voor het thuistoernooi
dat aanstaande zaterdag 21 januari in sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg van 9.00 tot 12.00 uur
wordt gespeeld.
Aan dit toernooi doen veertien
teams mee uit de hele regio en publiek is van harte welkom om de
jongste handballertjes aan te komen moedigen.

Gezellig bij Binding Zolder
Kudelstaart - Dinsdagmiddag 10
januari kwamen er maar liefst 31
tieners naar Binding Zolder voor
een gezellige middag. Sommigen
komen altijd direct uit school en anderen gaan eerst even naar huis om
vervolgens ook naar de Binding te
komen. In het lokaal beneden zit
een groep tieners te kletsen en te
poolen. Boven bekijken ze grappige filmpjes op Internet of zitten ze
op Hyves. Ze kijken televisie of lezen
tijdschriften. Stagiaire Nicole had
weer een leuk spel en de meesten
deden enthousiast mee. Een aantal wilde liever voetballen en dat is
ook prima.
Dit keer werden er, vanwege het
nieuwe jaar, toastjes met eisalade,
smeerworst en dergelijke gegeten

en werd er geproost op 2012 met
zelfgemaakte
kinderchampagne.
Het was weer een gezellige middag.
Vrijdagavond was er een pooltoernooi voor de jongens in Kudelstaart.
Na een heleboel leuke potjes waren
er uiteindelijk twee winnaars, Scott
en Tim. Allebei kregen ze een prijsje
mee naar huis.
De komende week staat het volgende op het programma: dinsdag
24 januari een tasty inloop voor jongeren 10 tot en met 15 jaar, woensdag 25 januari pizza maken en eten
met kids uit de groepen 4 en 5 van
de basisschool en vrijdag 27 januari is er een filmavond voor jongens
en meiden van 10 tot en met 15 jaar.
Voor meer informatie kijk op www.
debinding.nl.

Blazersklas met De Hint!
Aalsmeer - Vanaf donderdag 3
februari gaat buitenschoolse opvang Solidoe starten met een blazersklas. In 10 groepslessen maken
de kinderen kennis met een blaasinstrument naar keuze (fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, tuba). Ze le-

ren hoe de instrumenten werken,
hoe je er geluid uit krijgt, hoe je ze
onderhoudt, hoe je ze in elkaar zet
en nog veel meer. Er wordt direct
samen gespeeld, muziek gemaakt.
De blazersklas wordt opgezet in samenwerking met kunstencentrum
De Hint.

Turnsters Liza, Nadia en Ilze
Voorstelling ‘Gezocht: konij n’ naar landelij k voorwedstrij d!
Aalsmeer - Op 15 januari werden mooie salto liet zien was het onderde voorrondes gehouden deel brug aan de beurt. Bij het inin Amstelveens Poppentheater invoorOpmeer
de landelijke wedstrijden toe- turnen gleden haar handen van de
Amstelveen - Op zaterdag 21 januari speelt Theatergroep Max
tweemaal de voorstelling ‘Gezocht: konijn’. De ochtendvoorstelling is uitverkocht, maar voor de
middagvoorstelling om 13.30 uur
zijn nog kaarten verkrijgbaar. ‘Gezocht: konijn’ is een spannende
achtervolging met drie politieagenten en een ontsnapt konijn. Help je
mee deze zaak op te lossen? Re-

né Geerlings, onder andere maker
Yvon en Hoera een kind bij Max en
acteur in Kortjakje, maakt met Gezocht: konijn miniatuurtheater voor
kinderen vanaf 2,5 jaar spannend,
grappig en dichtbij. Toegangsprijs
is 8,50 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag en vrijdag
van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

stel turnen eerste en tweede divisie.
Voor SV Pax Haarlemmermeer kwamen drie turnsters uit Aalsmeer en
Kudelstaart in actie. De Aalsmeerse turnsters Liza Tichelaar en Nadia
Beijnvoort kwamen uit in de tweede divisie bij de senioren. Voor beiden was het hun rentree binnen de
turnsport. Liza was na een herstelperiode van twee jaar door een ernstige knieblessure weer terug op
de wedstrijdvloer. Dit deed zij niet
onverdienstelijk, want na een bijna
foutloze wedstrijd mocht zij op het
hoogste schavot gaan staan. De inmiddels 23 jarige Nadia kwam na
9 jaar afwezigheid weer voor het
eerst in actie tijdens een wedstrijd.
Na een wat matig begin op sprong
herstelde zij zich goed op de andere drie toestellen en werd beloond met een zilveren medaille.
De Kudelstaartse Ilze van der Geest
deed mee in de tweede divisie bij
de pupillen 1. Ilze begon de wedstrijd met een uitstekende balkoefening. Ze turnde stabiel en bleef na
haar hoepeltje zonder wiebel staan.
Het leverde haar een mooie score
van 13.100 op. Ook haar oefening
op vloer voerde ze prachtig uit. Na
het onderdeel sprong waar ze een

hoge legger en kwam ze vervelend
op haar rug terecht. Na bemoedigende woorden van haar trainster Irene Beijnvoort begon ze heel
stoer, maar nog enigszins aangeslagen, aan haar oefening. Ondanks
haar pijnlijke rug turnde ze een score van 11.500 en eindigde op een
keurige twaalfde plaats. Alle drie
de turnsters hebben zich geplaatst
voor de landelijke voorwedstrijd op
10 en 11 maart.

Bij eenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 januari wordt de eerste bijeenkomst van
postzegeljeugdclub De Zegelkids in
het nieuwe jaar gehouden. De bijeenkomst is in Het Parochiehuis aan
de Gerberastraat 6 te Aalsmeer en is
van 19.00 tot 20.30 uur. Ingang achterom. Er is weer plaats voor nieuwe
leden, dus kom eens kijken hoe het
er gaat en kijk wat je allemaal kan
leren over postzegels. Neem je ruilboek, pincet, loep en catalogus mee
als je die hebt. Altijd begint de club
het nieuwe jaar met een veiling. Je
kan dan met je verdiende punten op
de veiling zegels kopen die je graag
zou willen hebben. Het kost niets, al-

leen maar je verdiende punten. Als er
nog tijd over is, gaan de leden zegels
van Afrika zoeken. Pret maken met
postzegels én je leert er ook wat van.
Volgende maand gaat de club iets
met kerstzegels doen, dus bewaar
alle enveloppen waar kerstzegels opzitten voor de volgende bijeenkomst.
Wil je weten hoe het allemaal gaat
op de clubavond van De Zegelkids?
Kom dan op vrijdagavond om 19.00
uur eens kijken. Willen je ouders
meer informatie, dan kunnen zij contact opnemen met Ellie via 361819 of
Saskia via 569660. Ook kan gekeken
worden op de website: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
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Internationaal beachvolleybaltoernooi

J eugdhandbalcompetitie

Nummerdor en Schuil
winnen 2e CEV Satellite

Winst voor jongens FIQAS
Aalsmeer - Zaterdag 14 januari speelden zowel de jongens D3
als de D1 een thuiswedstrijd in de
Bloemhof. De D3 begon om 10.00
uur aan hun wedstrijd. De jongens
zijn anders ingedeeld en dat was te
merken ook, want het werd een super spannende pot. De partij eindigde in een keurige 16-11 overwinning. Na de D3 was de D1 aan de
beurt: deze wedstrijd was een stuk
minder spannend, want bij rust leidde FIQAS Aalsmeer al met 11-0.
En het bleef een doelpuntenfestijn,
dat eindigde in een 17-0 overwinning voor de Aalsmeerse jongens.
DSG was zaterdag de tegenstander van de mannen C3 van FIQAS
Aalsmeer. Bij het warmlopen werd
er al wat nieuwsgierig rondgekeken
hoe groot en hoeveel jongens/meisjes in het team van de tegenstander
aanwezig waren. Iets over half twaalf
begon de wedstrijd. De Aalsmeerse
mannen begonnen voortvarend en
de aanvallende toon werd gezet. Het
leverde een ruststand op van 6–4
in Aalsmeers voordeel. In tweede
helft zakten de mannen wat weg en
kwam DSG zelf langszij. Maar door
sterk coachen veerde het Aalsmeerse team weer op. Zo’n vijf minuten
voor het einde wist Tom met een
mooi doelpunt de marge weer op
twee punten verschil te brengen.
De eindstand was uiteindelijk 12-10
voor Aalsmeer. Een mooie overwinning! Op zondag 15 januari moesten

de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer
thuis spelen tegen Aristos uit Amsterdam. De verwachtingen van zowel de coach als het publiek dat in
grote getalen aanwezig was, waren
hoog gespannen. Maar, het liep totaal niet bij FIQAS Aalsmeer. Dankzij
de goed keepende Quincy gingen de
mannen toch met een voorsprong de
rust in: 16-14. Na een opbeurende
speech van Kees gingen de mannen
in de tweede helft weer aan de slag.
Het werd een spannende slotfase en
met 26-26 op de teller kreeg FIQAS
Aalsmeer een penalty mee. Helaas
werd deze niet benut. Aristos kreeg
wel een penalty en deze werd heel
fraai en hard ingeschoten, zodat
de eindstand 26-27 werd. De meiden B1 van FIQAS Aalsmeer speelden zondag 15 januari tegen koploper Z.A.P. Deze ploeg is in de competitie gewoon een maatje te groot,
maar fantastisch om tegen te spelen.
Ze spelen snel en slim, net als het
Aalsmeerse team, maar ze hebben
alleen meer ervaring. Het werd een
mooi schouwspel. De meiden trokken zich op aan het hoge niveau van
de tegenstander en hielden het lang
spannend maar uiteindelijk moesten ze de winst toch aan Z.A.P. laten.
Maar trots mag de ploeg na de paar
mindere weken zeker zijn. Een ding
is zeker: de meiden hebben er een
mooi eerbetoon aan Kelli van gemaakt; zij zou hebben genoten van
de ploeg!

Loterij levert 600 euro voor RKAV op

FC Hollywood winnaar trots van
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - afgelopen zaterdag
14 januari werd voor het eerst het
Trots van Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi gehouden in de Proosdijhal. In
navolging van Jan Weij, die liefst vijfentwintig jaar lang het zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaarttrofee
organiseerde, nam het zesde seniorenelftal van V.V.Aalsmeer dit jaar
het stokje over en organiseerde deze het Trots van Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi. Behalve een zaalvoetbaltoernooi van hoog niveau, waaraan zestien teams deelnamen, organiseerde De Trots ook een groots
feest na afloop en werd een loterij
gehouden, waarvan de opbrengst
naar het WeeKaatje van RKAV gaat.
Om 16.00 uur begon het toernooi.
Jan Weij verrichtte symbolisch de
aftrap van de eerste wedstrijd, die
werd gespeeld tussen zijn vroegere
team, waarvan hij inmiddels de leider is geworden, en de nieuwe organisator, Trots van Aalsmeer. Weij werd bovendien geroemd, middels
het uitreiken van bloemen en een
staande ovatie van het toegestroomde publiek, om zijn organisatietalent
en het harde werk dat hij vijfentwintig jaar lang had verricht. Nadat de
eerste wedstrijd gespeeld was, volgden alle andere poulewedstrijden.
Naast teams die al jaren deelnemen
aan het toernooi (Autobedrij P. du
Pau, FC Proosdij en FC Kanteltine)
lieten ook nieuwe teams zich dit jaar
zien. FC Hollywood en De Beloften
waren twee teams die met name opvielen. Beiden werden ze poulewinnaar en rekenden achtereenvolgens
in de halve finale af met Legmeervogels en FC Kanteltine. In de finale liet FC Hollywood, met in de gelederen met name eerste elftal spelers van V.V.Aalsmeer, zien dat het
net iets meer ervaring aan de dag
kon leggen dan de tegenstander. De
Beloften bestond namelijk met name uit eerstejaars senioren en Ajunioren, eveneens uitkomend voor
V.V.Aalsmeer. FC Hollywood had het
nog flink lastig met de jeugdigheid
van De Beloften, maar trok uiteindelijk aan het langste eind en mocht
zich daarom de terechte winnaar
noemen van het eerste Trots van
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi.
Feest
Direct na de finale, werd in de kantine van de Proosdijhal de prijsuitreiking gehouden. Burgemeester Pie-

ter Litjens nam deze taak op zich en
roemde de organisatie van het toernooi. Hij sprak van één grote fusie,
want “volgens De Trots zijn jullie allemaal vrienden van elkaar” en dat
is een ding dat zeker is. Bovendien
riep hij alle bezoekers op tot het kopen van loten voor de loterij, omdat
de opbrengt geheel ten goede komt
aan het Weekaatje van RKAV. Litjens
reikte vervolgens de prijzen uit aan
de winnaar en nummer twee van het
toernooi en riep het team van Autobedrijf P. du Pau uit tot winnaar van
de fair-playprijs. Calvin Koster, spelend bij winnaar FC Hollywood, werd
verkozen tot meest waardevolle speler van het toernooi. Na de prijsuitreiking pakte zanger Bastiaan Hulsbos de microfoon en kon het feest
beginnen. Met nog zo’n honderdvijftig mensen die aanwezig waren,
werd het feest er één om niet snel
te vergeten. Dj Jochem van Leeuwen
draaide de ene hit na de andere en
de voetjes gingen tot aan het laatste
nummer van de vloer.
Loterij
Zoals De Trots beloofd had, zou alles in het werk gesteld worden om
RKAV, na de vreselijke tribunebrand
tijdens de jaarwisseling, een financiele impuls te geven om nieuw materiaal voor het Weekaatje te kunnen kopen. Tijdens het toernooi en
tijdens het feest verkochten de spelers van de Trots van Aalsmeer daarom loten, waarvoor later op de avond
prijzen gewonnen zouden kunnen
worden. Voor de prijzen had De Trots
een deel van de middenstand van
Kudelstaart en Aalsmeer benaderd
en bereid gevonden prijzen beschikbaar te stellen. De loten vlogen als
warme broodjes over de toonbank
en het team RKDES 3 nam er zelfs in
één keer honderd af. Helaas voor hen
gingen zij er niet met de hoofdprijs
vandoor, maar het team van RKAV,
De Rode Schoentjes genaamd. Tijdens het toernooi vielen zij op door
nul punten bij elkaar te sprokkelen,
maar tijdens de loterij hadden zij dus
meer geluk. De Trots heeft middels
de loterij en een eigen aanvulling
voor RKAV liefst zeshonderd euro
opgehaald. Afgelopen dinsdagavond
is de cheque uitgereikt aan het bestuur van RKAV en aan Kees van ‘t
Schip van het Weekaatje.

Sportvereniging Omnia 2000

Ritmische gymnastiek
maakt goede start in 2012
Aalsmeer - Het was vroeg verzamelen in Hilversum voor de eerste
regio wedstrijd C- niveau. Voor Anahit, Fleur, Marta , Manouk en Sanne bekend terrein om in de categorie 4C- niveau uit te komen. Voor
Joan, Jikke en Editha was het extra
spannend, omdat het voor hen het
eerste jaar is om in de categorie 4C
uit te komen. In de categorie zonder
materiaal ging het de dames onwijs
goed af, want van de 25 deelneemsters werd er goed gescoord. Editha eindigde op een 19e plaats, Jikke op een 14e plaats, Fleur op een
8e plaats, Joan op een 7e plek en
Marta eindigde op een 5e plaats.
Er werden ook drie podium plaatsen gepakt. Sanne op een 3e plaats,
Manouk op een 2e plaats en Anahit
op een welverdiende 1e plaats. Het
onderdeel duo bal in de 4C-categorie was ook een spannend onderdeel, daar (bijna) alle vier de duo’s
nieuw zijn. De duo’s moeten nog
hier en daar aan elkaar wennen en
dat was af en toe te zien. Helaas had
het duo Jikke en Editha de pech dat
de bal uit het veld rolde. Zij eindigden op een 11e plaats. Alle andere drie de duo’s stonden toch maar
weer met z’n zessen op het podium.
Een 3e plaats voor Fleur en Manouk,
een 2e plaats voor Sanne en Joan en
de 1e plaats voor Marta & Anahit. In

de middag was het de beurt aan de
meiden van 1C en 2C. In 2C komen
dit jaar Manon van der Ploeg en Juliet Oganisjan uit. Manon had wat
probleempjes met de knotsen, maar
maakte dit goed met een mooie
hoepeloefening. Zij eindigde aan
het einde van de wedstrijd op een
5de plaats. Juliet is dit jaar nieuw in
2C en licht geblesseerd. Toch heeft
ze een redelijke wedstrijd kunnen
draaien. Ze behaalde een 7de plaats
met zeker uitzicht naar boven. In 1C
zitten Fabiënne Roof en Josje Buren. Fabiënne kon een minder begin
van de knotsoefening goed maken.
Dit lukte in de hoepeloefening echter niet. Toch behaalde ze een 3de
plaats. Op een volgende wedstrijd
zit er zeker meer in. Josje had twee
redelijke oefeningen waarbij in beide het middenstuk nog beter kan.
Zij behaalde een 5de plaats. Ook in
1C en 2C worden duo’s gedaan. Fabiënne en Josje hadden een mooie
gelijke oefening waar bijna alle gooi
elementen gevangen werd. Helaas
schoot de laatste wissel weg waardoor Fabiënne zonder bal eindigde.
Toch mochten zij een bronzen medaille ophalen voor deze oefening.
Manon en Juliet hebben hun duooefening beter gedaan dan ooit in
de training. Dit zag de jury ook en zij
werden eerste met de duo-oefening.

Aalsmeer - Reinder Nummerdor
en Richard Schuil zijn afgelopen
zondag winnaar geworden van de
tweede CEV Satellite in The Beach
aan de Oosteinderweg. In een goed
gevulde en sfeervolle zaal versloegen ze de Polen Michal Kadziola en Jakub Szalankiewicz met 2113 en 21-17. Het was duidelijk dat
Nummerdor en Schuil als favorieten
aan de finale begonnen. Die status
maakte ze vanaf minuut één waar.
De Polen speelden met veel energie,
maar hadden geen idee hoe ze het
blok van Richard Schuil konden omzeilen, met zeker acht directe punten en de setwinst tot gevolg (2113).
Nadat de Poolse talenten ook in
de tweede set snel tegen een grote achterstand aanliepen (6-1) ging
het duo alles of niets spelen. Dit
leek even succes te hebben, op 147 maakten ze drie punten goed (1410). Verder lieten Nummerdor en
Schuil het echter niet komen met
als uiteindelijk resultaat een 2117 overwinning in de tweede set.
Voor Richard Schuil is dit de tweede keer dat hij de CEV Satellite in de
Aalsmeer weet te winnen. Vorig jaar
won hij met Jon Stiekema.
De strijd om het brons ging tussen
Patrick Heuscher en Jefferson Bellaguarda (ZWI) en de Nederlandse sterren in spé Alexander Brou-

wer en Robert Meeuwsen. De Zwitsers werden veroordeeld tot de kleine finale nadat Kadziola en Szalankiewicz in de halve finale in een ware slijtageslag de sterkste bleken
(28-26, 22-20, 15-13). Brouwer en
Meeuwsen konden tegen Heuscher
en Bellaguarda lange tijd bijblijven.
In de eerste set wisten ze de kleine
foutjes van de Zwitsers af te straffen
(18-21). In set twee slopen er iets
meer slordigheden in het spel van
de Nederlanders. Daar wisten de
ervaren Zwitsers wel raad mee en
na een geweldige rally op set point
werd de set binnengehaald (21-16).
Patrick Heuscher maakte in de derde set het verschil. Met een succesvolle service op de netband, een
geweldige floater en een kill-block
bracht hij de stand van 10-10 naar
13- 10 en was het pleit beslecht.
De dames speelden wederom de
VISADE Women Invitations. Madelein Meppelink en Sophie van Gestel wonnen, net als zaterdag, in
twee sets. Dit keer bleken ze te sterk
voor Jantine van der Vlist en Merel
Mooren (21-17 en 21-17). Sanne
Keizer en Marleen van Iersel wonnen in drie sets (16-21, 21-12, 1512) van de Belgen Liesbeth Mouha en Katrien Gielen en wisten zich
daarmee te herstellen van hun nederlaag zaterdag tegen Meppelink
en van Gestel.

Goede week voor Finstral
Rally Team in Dakar
Aalsmeer - Afgelopen week hebben de mannen van het Finstral Rally Team het erg goed gedaan tijdens
de Dakar rally, zelfs zo goed dan de
truck van Johan Elfrink en Enno Hortulanus (Uithoorn) als eerste staan
genoteerd in het klassement voor
de standaard trucks. Teun Stam (Kudelstaart) samen met Rob Bogaart
en Eddie Beeftink staan in dit klassement op de derde plaats. Johan
Elfrink en Enno Hortulanus staan op
dit moment in het algemeen klassement op de veertiende plaats. Afge-

In pyjama naar Samen Een
Aalsmeer - Dat was gemakkelijk
vanmorgen. Alle kinderen van Samen Een konden woensdagochtend 18 januari in hun pyjama aan,
naar school. En ontbijten thuis hoefde ook al niet. Dat stond klaar in de
klas! Een heerlijk gevarieerd ontbijt, met verse broodjes van bakkerij Vooges. Deze ochtend was er
namelijk voorleesontbijt op Samen

Een. Dit is een landelijk initiatief,
waar de school ieder jaar aan meedoet. Aan alle kinderen is voorgelezen in het droomtheater. In groepen werd naar een verhaal geluisterd. Het was een gezellige ochtend
op school. Samen Een heeft met deze actie onderstreept, dat het voor
kinderen belangrijk is om voorgelezen te worden.

lopen week was een week met heel
veel zand en heel veel duinen, hierdoor zijn er ook heel veel trucks uitgevallen. Dakar is begonnen met 74
trucks en is geëindigd met 60 trucks.
Het Finstral Rally Team heeft onderweg ook wel het een en ander aan
problemen gehad, maar dit was gelukkig allemaal op te lossen en dus
hebben beide trucks toch steeds
maar weer de eindstreep gehaald.
Wie nog meer informatie wil hebben
over het Finstral Rally Team kan kijken op www.finstral-rally.com.

Kudelstaarter Teun Stam reed samen met de Uithoornse Enno Hortulanus mee
in de Dakar Rally. Hun thuiskomst blijft niet onopgemerkt getuige dit spandoek voor het huis van Stam aan de Mijnsherenweg.

Popkoor Soundsation
geeft twee mini-concerten

Foto: www.kicksfotos.nl.

Voorlezen in bibliotheek

Aalsmeer - Van woensdag 18 tot
en met zaterdag 28 januari vinden
De Nationale Voorleesdagen 2012
plaats, met als landelijke aftrap
Het Nationale Voorleesontbijt op
woensdag 18 januari. In Bibliotheek
Amstelveen Stadsplein verzorgde traditiegetrouw burgemeester
Jan van Zanen de aftrap, en gaf het
goede voorbeeld door voor te lezen
aan een groep van zo’n 200 kleuters en hun begeleiders. Tijdens de
Voorleesdagen organiseert de bibliotheek diverse activiteiten. Zo wordt
er nog tweemaal voorgelezen in de
bibliotheek aan peuters van kinder-

dagverblijven waarbij het boek ‘Mama Kwijt’ van Rik Rikken centraal
staat. Op de zaterdagen 21 en 28 januari kan iedereen Rik Rikken zelf
komen bewonderen met zijn voorstelling ‘Mama Kwijt’ in de bibliotheken van Aalsmeer en Uithoorn.
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen en is ook dé gelegenheid om te ontdekken dat de
bibliotheek ouders van jonge kinderen veel te bieden heeft. Voor meer
informatie: www.amstelland-bibliotheken.nl.

Aalsmeer - Op zondag 29 januari geeft popkoor Soundsation twee
mini-concerten in De Oude Veiling. Het koor is inmiddels zo ver
gegroeid in zang en performance
dat het de hoogste tijd wordt om
het publiek kennis te laten maken met dit jongste popkoor van
Aalsmeer. Opgericht in 2010 en uitgegroeid tot een koor van ruim 60
zangers en zangeressen. De concerten duren beide ongeveer 45
minuten en op het repertoire staan
diverse internationale en nationale popsongs. Voor het concert van
15.00 uur zijn nog enkele kaarten
te koop à 10 per stuk. Bij de prijs
zit een High Tea inbegrepen voorafgaande aan het concert. In het gezellige restaurant serveert de Oude Veiling een lekker drankje met
zoetigheden. Daarna kan genoten
worden van een mini-concert in de
bovenzaal. Na het eerste concert

wordt om 16.15 uur nog een optreden verzorgd door het koor. De
kaarten voor dit concert zijn inmiddels uitverkocht. Kaarten voor zondag 29 januari kunnen besteld worden via de secretaris van het koor
via: wit2204@wxs.nl. Meer informatie is te vinden op de website:
www.soundsationaalsmeer.nl.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 19 januari 2012

Nicky van Leeuwen naar
NK allround schaatsen

Schaakclub Aalsmeer door
naar tweede bekerronde

Rijsenhout - De trainingsweek in
Erfurt in de kerstvakantie is voor Nicky van Leeuwen de ideale voorbereiding geweest om goed te presteren bij de Regiowedstrijden het afgelopen weekend in Utrecht en Den
Haag. Door een goed klassement te
rijden over 500, 1500 en 3000 meter
dwong Nicky met een vijfde plaats in
het eindklassement directe plaatsing
af voor het NK allround toernooi voor
junioren. Door het ‘verlies’ op de 500
meter tot een minimum te beperken in
44.67, en vervolgens een uitstekende
tweede tijd te rijden op de 3000 meter in 4.41.70 en op de afsluitende dag
de 1500 meter in 2.11.38 (derde tijd),
kon Nicky met twee mooie ereplaatsen op zak huiswaarts keren. Op vrijdag 6 januari heeft Erik Kramer voor
het Schaatscircuit een wedstrijd gereden in Heerenveen, wat resulteerde in twee prima persoonlijke records
op de 500 en 1000 meter in 45.27
en 1.33.07. Tijdens de groep 4 wedstrijd van afgelopen zondag 8 janua-

Aalsmeer - In de eerste ronde van de bekercompetitie van de
Noord-Hollandse Schaakbond wist
Schaakclub Aalsmeer het op papier sterke Purmerend met sterk
spel te verslaan. In een ontspannen sfeer thuis in het Stommeerkwartier waren de Aalsmeerse heren duidelijk de betere ploeg. Willem Hensbergen opende de score op het vierde bord, nadat hij zijn
tegenstander volledig overrompeld
had in het centrum. Kopman Rik
Könst had ondertussen een mindere stelling omgebogen naar een betere en had duidelijk de overhand.
Zijn tegenstander wist echter nog
net een gaatje te vinden naar de
zwarte koning. Hiermee dwong de

ri op de baan in Haarlem was IJsclub
De Blauwe Beugel vertegenwoordigd
door maar liefst twaalf rijders. Varierend van pupil tot master, de strijd
en inzet was er niet minder om. Ondanks de wat mindere weersomstandigheden vielen er toch nog zeven
persoonlijke records te noteren. Op
de 100 meter: Deborah van der Stelt
11.90, Igor Baars 14.81 en Bart van
der Zwaard 15.02. De 300 meter: Erik
Kramer in 28.97. Op de 500 meter: Onno Zonneveld 1.00.81 en Luke Kooij
58.60, en tenslotte nog bij de senioren
Björn Stoltenborg in 47.31. Bij de heren ‘oudere’ senioren (ook wel Masters genoemd) nog prima tijden voor
Dick Langhout met 44.61 (500 meter) en 2.22.86 (1500 meter) en Remco Gerritsen met respectievelijk 47.25
en 2.27.02. IJsclub De Blauwe Beugel
heeft een actieve website boordevol
(schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te
raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Honk- en softbalsters van
Thamen gaan weer beginnen!
De Kwakel - Ook zo genoten van
het Nederlands honkbalteam dat
wereldkampioen is geworden of
van de dames softbalsters die Europees kampioen zijn geworden?
Dan is nu je kans om een viertal
trainingen vrijblijvend mee te doen
en te kijken of honkbal dan wel
softbal iets voor jou is! Vanaf komende week gaan de 23 teams van
Honk- en Softbalvereniging Thamen weer beginnen aan de voorbereiding voor het seizoen 2012. Voor
de allerjongste jeugd, vanaf 4 jaar,
is er een eenvoudige versie van
honkbal/softbal en die heet Beeball. Het leuke van Beeball is dat
de kinderen veel balcontact hebben, zowel in het veld als aan slag,
maar ook gezellig en sportief bezig
zijn. Vanaf ongeveer 9 jaar gaan de
kinderen dan echt honkballen (jongens) of softballen (meisjes), maar
natuurlijk niet op zo’n enorm speelveld. Ook voor oudere jeugd en volwassenen heeft Thamen voldoende
mogelijkheden om met deze leuke
sport kennis te maken. Als je interesse hebt om mee te trainen en of
een keer te kijken, neem dan contact op met de Technische Commissie via het e-mailadres: info@
thamen.info. Geef in je e-mail wel
even je leeftijd aan, want dan no-

digen zij je uit voor de training van
jouw mogelijk toekomstige team.
2012 Is trouwens een heel bijzonder seizoen, want het is het jaar dat
de vereniging 50 jaar bestaat, maar
ook het seizoen dat op beide velden
voor het eerst gebruik gemaakt kan
worden van sportveld verlichting.
Er staan een heleboel leuke activiteiten in het kader van het 50-jarig
bestaan gepland. Ben je vroeger lid
geweest van de vereniging en heb
je interesse om hier aan deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar:
thamen50jaar@thamen.info.

Handbal eredivisie

Heren FIQAS hervatten
competitie tegen Volendam
Aalsmeer - De competitie bij de
mannen handballers in de eredivisie
heeft een paar weken stil gelegen in
verband met de kerstvakantie en de
kwalificatiewedstrijden van het Nederlands Herenteam voor het WK
van 2013. Oranje – met Aalsmeerder Jeffrey Boomhouwer in de gelederen - wist zich overigens wel te
plaatsen voor de play-off. Aanstaande zaterdag 21 januari gaat de eredivisie verder. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie en de mannen van FIQAS
Aalsmeer staan momenteel vijfde.
Een plaats bij de eerste zes is nodig om nacompetitie te kunnen spelen in de kampioenspoule en dat is
dan ook de missie van het team van
René Romeijn. Tegenstander Kras/

Volendam is koploper met vier punten voorsprong op de nummer twee
(Hurry Up), hoewel de Drenten wel
een wedstrijd minder gespeeld hebben. De Volendammers verloren tot
nu toe slechts twee keer: thuis van
Quintus en uit bij Bevo en zijn dus
beslist niet onverslaanbaar. Eerder in het seizoen werd de uitwedstrijd in Volendam weliswaar door
de Aalsmeerders verloren, maar de
strijd ging tot tien minuten voor tijd
wel grotendeels gelijk op. En hoewel
het alweer een tijdje geleden is dat
de Aalsmeerders van de Volendammers wisten winnen, wordt wel altijd
op het scherpst van de snede gestreden: een ware streekderby, dus!
De wedstrijd in de Bloemhof begint
om 20.45 uur: mis het niet!

Eerste editie Aalsmeers
Schaakclubkampioenschap
Aalsmeer - Op zaterdag 25 februari vindt in ’t Stommeerkwartier aan
de Baccarastraat 15 het Aalsmeers
Schaakclubkampioenschap
2012
plaats. Het toernooi wordt georganiseerd door Tom van der Zee en
Henk van Leeuwen en is bestemd
voor leden, dubbelleden en oud-leden van de de drie schaakverenigingen in de gemeente. De zaal van
’t Stommeerkwartier gaat 25 februari om 9.30 uur open en het toernooi start om 10.00 uur. Het kampioenschap wordt om 16.55 uur besloten met de prijsuitreiking. Het
speeltempo bedraagt 25 minuten
per persoon per partij. Indeling geschiedt naar rating. Er wordt gespeeld in groepen van acht deelnemers. Elke groep speelt een vol-

ledige competitie van zeven ronden. Voor elke groep zijn er geldprijzen voor de eerste, tweede en
derde plaats, resp. 50, 35 en 20 euro. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Aanmelden kan tot
uiterlijk 18 februari via e-mail: vanderzeetom@hotmail.com en nieuwe.zorg@hetnet.nl of telefonisch via
06-46305536. Geen aanmeldingen
aan de zaal. Drank en versnaperingen zijn aanwezig, maar voor een
eventuele lunch moet zelf worden
gezorgd. Het streven is minimaal 32
deelnemers te verwelkomen, zodat
met minimaal 4 groepen kan worden geschaakt. Meld je nu aan voor
deze eerste editie van het toernooi,
wie weet een begin van een jarenlange traditie!

Ontmoet jouw favoriete
Star of Football

Teambuilding zwemmoeders
Aalsmeer - Afgelopen weekend
heeft een grote groep moeders van
de zwemmers en zwemsters van
zwemvereniging Oceanus genoten
van een heel gezellige avond uit eten.
De moeders (ook de vaders) zorgen
er toch altijd maar weer voor dat alle
sportsterren bij de trainingen, wedstrijden, trainingsstages en dergelijke
worden gebracht. Dit is voor iedereen
natuurlijk de gewoonste zaak van de
wereld. Maar de organisatie van het
uitje vond toch dat de moeders eens

extra aandacht verdienden en eens in
het zonnetje gezet werden. De avond
was heel geslaagd en de dames willen het evenement een paar keer per
jaar laten terug keren. Misschien dan
wel weer onder een andere noemer, nu was het de moeders van de
zwemsterren gaan opstap, maar het
is iedereen bevallen om eens niet elkaar in het zwembad te ontmoeten,
maar op een andere setting. Kortom,
iedereen kan bijna niet wachten op
het volgende uitje is.

Atletiekvereniging Aalsmeer

48 Deelnemers bij baanloop
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari werd de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden bij atletiek
vereniging Aalsmeer. Er kwamen 48 belangstellende hardlopers/sters opdraven die om 20.00 uur werden weggeschoten door starter Gerard van Looy.
De uitslagen dames: Els Raap 21:43, Eveline Zeldenthuis 22:51, Sonja van Zeelt 23:11,
Ingrid van Breukelen 24:32 en Nancy Eelzak
25:23 minuut.
De uitslagen heren: Chris van der Neut
17:39, Erik Tange 18:12, Brent Pieterse 18:31, Frans Woerden 18:49, Gilles Visser 19:33, Fred Scholte 19:38, Michel Vollebregt 19:42, Toon Ligtenberg 20:19, Henny
Kooijman 20:23, Jan Mulder 20:25, Theo Noij
20:28, Marco Fais 21:42, Robert van Susteren 21:42, Gerard Albers 21:51, Peter Nuyens 22:15, Arnold van Velthoven 22:43, Mat-

thijs Robertz 22:47, Peter van Wouwe 22:50,
Jos Snel 22:53, Fred den Hartog 23:48, Quinten Robertz 23:51, Anton Schuurman 23:55,
Martin Robertz 23:58, Jos Cornelisse 24:12,
Marcel Zonneveld 24:13, Cedar Spaargaren
24:25, Reinier van Oene 24:45, Chris Knook
24:53, Nico Brugman 25:13, Hans Buis 25:37,
Mathijs van der Pol 25:43, Wim Roozendaal
25:43, Peter Velthuis 25:58, Piet de Boer
26:31, Jan Vrolijk 27:04, Cock van der Pol
27:11, Arnold Moes 27:17, Sepp Nick 27:32,
Gijs Honing 29:06, Henk Lansbergen 29:16,
Eric Wahl 29:24, Nico Mallee 34:19 en Gerrit
van der Steeg 35:57.

De eerstvolgende 5 kilometer baanloop bij AVA aan de Sportlaan is op
woensdag 8 februari. Ook niet-leden
zijn welkom. Aanvang 20.00 uur. Kijk
voor meer informatie op de website:
www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - C1000 Koster schrijft
een prijsvraag uit met een fantastische prijs: Een kaartje voor een de
wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht op
5 februari en een ‘meet & greet’ met
Vertonghen, Jansen of De Jong na
afloop! Spaar minimaal 30 verschillende Stars of Football-stickers en
plak deze in je boek. Maak een eigen Star of Footballplaatje. Bijvoorbeeld door een foto te knippen en te
plakken. Het mag van alles zijn: Jijzelf die voetbalt of je vader of moe-

der, of een voetballer met een ander
hoofd. Maak er iets moois van! Lever vervolgens je creatie uiterlijk 29
januari bij de infobalie van de supermarkt in de Ophelialaan en laat
daarbij je boek zien. Vergeet niet je
naam, telefoonnummer en je leeftijd
te vermelden! Op woensdag 1 februari krijgen de winnaars bericht. De
C1000 geeft twee keer twee kaartjes weg. Dus ga aan de slag en wie
weet zit jij wel op de tribune tijdens
de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 januari:
AALSMEER
Hellas sport 1 - Aalsmeer 1
14.30 u
Aalsmeer 4 – De Meer 7
14.30 u
WV-HEDW 17 - Aalsmeer 5
11.45 u
Almere 4 - Aalsmeer 6
14.30 u
Aalsmeer RKAV Vet.1 – Pancratiusvet.114.30 u

the Brommer, deelnemer aan de NK
sprint, tegen. En misschien zijn Michelle Buskermolen, deelnemer aan
de landelijke marathoncompetitie,
Mike Blom, veelbelovend en lid van
de gewestelijke selectie, ook aanwezig. En wellicht Sjors Spaargaren,
die op dit moment op de 8e plaats
in het schaatsmarathon klassement
bij de 1e divisie. Voor de clubkampioenschappen hebben zich ongeveer
100 schaatsers uit de regio ingeschreven. Laat het een Kudelstaarts
en Aalsmeers feest worden op 21 januari en kom ook naar de Kennemer
ijsbaan in Haarlem.

SCW A1 – Purmersteijn A1
SCW A2 – Hoogland A3
SCW C1 – Hillegom C1

Pupillen
SCW D1 – Hillegom D1
Hillegom D4 - SCW D2
SCW E4 – KDO E5
TABA 4 - SCW F2
SCW F5M – Abcoude F 11

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

Haarlem/Ken’land A1 - J.A.United A 14.30 u
Eemboys A1 - J.A.United A2
12.00 u
J.A.United B1 – Velsen B1
14.30 u
J.A.United C1 – JSV C2
12.30 u

Pupillen
10.15 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
10.50 u

Meisjes
SCW MC.2 - J.A.United MC.2
Kadoelen ME.4 - J.A.United MD.1

11.30 u
10.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen

Hoofddorp D2 - RKDES D1
Ouderkerk E 10 - RKDES E7
MD.1

10.00 u
11.15 u
-

RKDES

11.00 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
SCW DA.1 – Muiden DA.2

14.30 u

SCW MC.1 – J.A.United MC.2

11.30 u

Zondag 22 januari:
R.K.A.V.
RKAV 1 - Ankara spor 1
RKAV 3 – Arsenal 7
Buitenveldert 7 - RKAV 4
ABNAMRO 2 - RKAV 5
RKAV 6 – Ouderkerk 4
RKAV 7 – RKDES 6

14.00 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u
11.30 u
14.00 u

R.K.D.E.S
United/AVO 1 - RKDES 1
RKDES 5 – Sloten/Rivalen 3
RKAV 7 - RKDES 6

14.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren

S.C.W
SCW 1 – EDO 1
Swift 8 - SCW 3
WV-HEDW 18 - SCW 4
AJV Vet.1 - SCW Vet.1

14.30 u
12.30 u
10.15 u

Meisjes

Buitenveldert D1 - J.A.United D1
J.A.United D6 – VSV D5
Ouderkerk F1 - J.A.United F1
TABA F6 - J.A.United F6G
Buitenveldert F9 - J.A.United F9

MeisjesLegm.vogels
MD.1 11.00 u

14.00 u
14.30 u

Junioren

AalsmeerRKAV Vet.1 – Pancratius vet.114.30 u

14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u

UWTC houdt
Fort Cross
De Kwakel - U.W.T.C. organiseert op
zondag 22 januari de Fort Cross in De
Kwakel. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur
en is gratis. De jeugd van 8 tot en met
14 jaar start 10.30 uur, de groep recreanten om 11.15 uur, de B-klasse en de
Dames om 12.00 uur en de A-klasse tot
slot om 13.00 uur.
Deelname is op eigen risico. Het dragen
van een valhelm is verplicht. Voor inlichtingen: 06-48974640.

op 5 februari vanaf 12.30 uur. De
‘meet & greet’ is om 14.30 uur. Kosten voor vervoer, parkeren en consumpties zijn voor eigen rekening.

Aalsmeer - Op donderdag 19 januari staat klaverjassen weer op
het programma van buurtvereniging Oosteinde. Er wordt gekaart
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. De zaal
gaat open om 19.30 uur. Het klaverjassen op 5 januari is gewonnen
door Maarten van de Vaart met
5539 punten, gevolgd door Theo
Rolleveld met 5532 punten en Tiny
van de Made met 5137 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Annie
Verkerk.

Koppelkaarten bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 20
januari is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Er
wordt gekaart in het buurthuis
aan de Roerdomplaan vanaf 20.00
uur. De deur gaat open om 19.30
uur. Koffie en thee staan dan klaar
voor de kaarters. Ook u/jij bent
welkom. Het klaverjassen vori-

Legm.vogels Vet.2 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Castricum Vet.1

R.K.A.V.

Clubkampioenschappen
Klaverjassen bij
VZOD op Kennemer ijsbaan BV Oosteinde
Kudelstaart - Zaterdag 21 januari
worden op de Kennemer ijsbaan in
Haarlem de clubkampioenschappen
2011-2012 verreden van Schaatstrainingsgroep VZOD. De actieve
schaatsvereniging uit Kudelstaart
bestaat uit ongeveer 250 schaatsende leden waarvan er velen in regio
competitie`s uitkomen. De vereniging
wordt gerund door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers waarvan een deel training of schaatsles
geeft. Op zaterdag van half vijf tot
kwart voor zes zijn meer dan 125 leden, van 6 tot 70 jaar, actief bezig op
de Kennemer ijsbaan. Belangstelling? Kom eens een kijkje nemen op
dit uur! Maandagavond zijn er weer
50 à 60 aanwezig op het ijs voor de
‘nodige’ training. De wedstrijden van
de clubkampioenschappen beginnen omstreeks 19.30 uur. Het deelnemersveld is zeer divers, van 6 tot
60 jaar. Kom kijken naar je buurman,
zwager, buurvrouw, schoonzus, kennis, kind of kleinkind. Je mag ook zomaar komen, het kost niets! Natuurlijk is VZOD allang geen vereniging
meer met alleen Kudelstaartse leden. VZOD is een regio vereniging
die gevestigd is in Kudelstaart. Wie
komt kijken naar de clubkampioenschappen komt misschien wel Myr-

Purmerender herhaling van zetten
af en daarmee de remise. Op bord
3 wist Vincent Jongkind de teamwinst veilig te stellen door gedurende de hele partij zijn tegenstander uit te manoeuvreren en het uiteindelijk af te maken. Dat Erik Korenwinder uiteindelijk zonder punten bleef maakte daardoor voor het
teamresultaat niet meer uit. SCA
bekert met dit resultaat door naar
de tweede ronde van de NHSB beker. In de interne competitie vergrote Huup Joosten zijn voorsprong op
de rest door op overtuigende wijze
Arie Spaargaren te verslaan. Huup
staat nu ruim 300 punten (gelijk aan
meer dan 3 overwinningen) voor op
de eerste achtervolgers.

ge week is gewonnen door Theo
Roeleveldt met 6058 punten, gevolgd door Rob de Vries met 5844
punten en Henk Been met 5511
punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Nel Piller met 3073 punten. Bij het jokeren behaalde Nel
Schouten de hoogste heer met
139 punten.

Hoofddorp A2 - RKDES A2
Overbos B1 - RKDES B1
Wherevogels C1 - RKDES C2

14.30 u
14.30 u
10.30 u

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Wie zin
heeft in een gezellig avondje klaverjassen is van harte welkom. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld. Op
11 januari is Ben Bon eerste geworden
met maar liefst 6077 punten, Martha
Raadschelders werd tweede met 5522
punten en Ria van ‘t Schip behaalde
met 5296 punten de derde plaats.

Uitslagen ZABO
ronde acht
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer werd
afgelopen zaterdag 14 januari in
sporthal De Bloemhof voortgezet
met de achtste speelronde. Sportcafé de Midi’s heeft met 10-4 gewonnen van LEMO Gaat Los. Choeki’s Hairsalon en SC Rijsenhout eindigde in 8-2. Accon-AVM wist met
7-3 te winnen van LEMO/Piller. Amsec Beveiliging tegen Schijf Grondboringen eindigde in 3-13 en HV-BV
tegen Bruin Café Bonaire werd 0-5.
Speelronde 9 volgt op zaterdag 28
januari in De Bloemhof.

Ouderensoos
bij Oostend
Aalsmeer - De ouderensoos van
buurtvereniging Oostend komt op
donderdag 26 januari weer bijeen
voor een gezellige kaartmiddag.
Vanaf 14.00 uur worden de kaarten
verdeeld in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat.
De zaal gaat open om 13.30 uur. Het
klaverjassen tijdens de speelmiddag
op 12 januari is gewonnen door de
heer Bleeker met 4965 punten, gevolgd door de heer Tulp met 4926
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan de heer J. Alderden met 3594
punten. De hoogste eer bij het rummicuppen is behaald door mevrouw
Verhoef met 75 punten. De poedelprijs mocht mevrouw Kuin met 132
punten in ontvangst nemen.
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Zaalkorfbalcompetitie

VZOD verliest van DKV
Kudelstaart - In de eerste zaal competitiewedstrijd tegen DKV was het
VZOD geweest dat aan het langste
eind trok en won met 12-10. Koploper DKV was er dit maal op gebrand
om zich voor deze, voor hen onverwachte, nederlaag te revancheren.
DKV begon fel, maar ook VZOD begon scherp aan de wedstrijd. De Kudelstaartse verdediging speelde een
geconcentreerd eerste kwart van de
wedstrijd. Wouter Vermeulen had
als persoonlijke tegenstander de
aanvoerder van DKV, een snelle en
zeer ervaren heer met een goed afstandsschot. Het moet gezegd dat
Vermeulen zijn verdedigende taak
goed vervulde, zodat zijn tegenstander deze wedstrijd maar twee maal
tot scoren kon komen, terwijl hij
normaal goed is voor minimaal vijf
doelpunten per wedstrijd. Na 3 minuten bracht Dineke Westerhof de
stand op 0-1 via een omdraaibal onder de korf. Deze stand bleef mede
door het goede verdedigende werk
van VZOD/vd Boon tot de 12e minuut op het scorebord staan. Toen
wist DKV de stand gelijk te trekken.
Direct na de vakwissel bracht Willem Mast de stand op 1-2 door een
mooi afstandsschot. Nog dezelfde
minuut wist DKV te profiteren van
een moment van onoplettendheid
bij VZOD en was de stand weer gelijk. Daarna ging de wedstrijd gelijk op waarbij VZOD het geluk niet

aan zijn kant had, meerdere malen
draaide de bal uit de korf. Langzaam
kwam DKV beter in de wedstrijd en
was het voor VZOD steeds moeilijker om uitgespeelde kansen te creeren. Vooral het felle verdedigen van
DKV was lastig voor de VZOD aanvallers. Waar bij VZOD de productie van doelpunten stokte, ging DKV
door met scoren en zo keek VZOD
3 minuten voor de rust tegen een
8-2 achterstand aan. Het was Anika van Os vlak voor rust de stand
een iets dragelijker aanzien gaf
door voor het eerst deze wedstrijd
een vrij bal te benutten voor de Kudelstaarters: 8-3. Na de rust een beter VZOD, dat door middel van voorverdedigen de aanval van DKV probeerde te ontregelen. Dit gebeurde volgens de scheidsrechter echter
op een ongeoorloofde manier zodat
er twee strafworpen aan DKV werden toegekend. Deze buitenkansjes
werden door de koploper niet gemist: 10-3. Door middel van beter
aanvalspel, betere wisselingen onder de korf en een betere rebound
ging er meer dreiging uit van de
VZOD aanval. Toen Dineke Westerhof en iets later Anne Verheul onreglementair werden gehinderd werden de daarop volgende strafworpen door Bart Verheul en Wouter
Vermeulen benut: 10-5. Nadat beide ploegen nog eenmaal scoorden werd Donja Passies tien minu-

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Kist wint Lakeside, Gerard
van der Weijden de Poelside
Kudelstaart - Sensatie in dartsland. Terwijl niemand het verwachtte gebeurde het toch. Nederland is
weer een Lakeside winnaar rijker.
Christian Kist won afgelopen weekend de voormalige Embassy, toch
nog altijd de meest aansprekende
prijs in dartsland. Waar jaren geleden miljoenen Nederlandse televisiekijkers getuige waren, bleef het
aantal kijkers dit keer beperkt tot
dartsliefhebbers die hun toevlucht
zochten op Eurosport of BBC2. Zij
kregen echter wel een prachtig Nederlands spektakelstuk te zien. Er
deden al een record aantal van acht
Nederlanders mee (van de 32 deel-

nemers). Twee Nederlanders presteerden boven verwachting. Wesley
Harms en Christian Kist bereikten
de halve finales. Harms verloor nipt
met 5-6 van Tony O’Shea, terwijl Kist
sensationeel een 3-5 achterstand
tegen niemand minder dan Ted
Hankey wist goed te maken: 6-5. In
de finale kwam Kist op een comfortabele 6-2 voorsprong, maar O’Shea
kwam sterk terug tot 6-5. Terwijl de
spanning steeds meer opliep wist
Kist net op tijd toe te slaan: 7-5.
Hiermee werd Kist na Raymond van
Barneveld (vier keer) en Jelle Klaassen de derde Nederlandse Lakeside winnaar ooit. Totaal onverwachts

Hoogste finish van Ronald van de Meer.

Zwemkampioenschappen

Bijna 100 medailles op
Winterkring voor Oceanus
Aalsmeer - Na een korte winterstop mochten de zwemmers van
Oceanus weer te water tijdens de
Winterkringkampioenschappen in
Hilversum. De 40 deelnemers, in
leeftijd variërend van 9 tot 20 jaar,
zwommen samen 34 gouden, 37
zilveren en 26 bronzen medailles
bij elkaar. Grootgrutters (3 medailles of meer) waren dit keer Thomas
Weening (5 goud), Dennis Weening (4 goud en een diskwalificatie, dus geen medaillekans), Lian-

Rick Moes, grootste persoonlijke record.

ne Bouwmeester en Tamara Grove
(beide 4 goud en 1 zilver), Vincent
Moolhuijsen (4 goud en 1 brons),
Chantal Grove (3 goud en 1 zilver),
Michelle Meulenbroek (3 goud),
Robin Pagano Mirani (1 goud, 3 zilver), Fabienne Vork (1 goud, 1 zilver, 2 brons), Luca Ebbinge (1 goud
2 zilver), Jos Vergeer (van alles 1),
Bart Sommeling (4 zilver, 1 brons),
Jens van Bakel en Wessel de Jong
(beide 3 zilver), Giulia Corsi (2 zilver, 3 brons), Ruben van Vierzen (2
zilver, 2 brons), Eva van der Born en
Finn Vos (beide 2 zilver, 1 brons),
Jane Sommeling (1 zilver, 3 brons)
en Fernando Moolhuijsen (3 brons).
Voor het overige goud zorgden
Martijn de Mercado (2x) en Rick
de Mercado (1x), zilver was er nog
voor Anouk van Noord (2x), Roan
van Bakel, Daniëlle Brouwer, Simone Huisman, Rik Moens, Daan Sommeling en Lulu-May Verbeek, terwijl
er brons was voor Aage Vermeeren
(2x), Lulu-May Verbeek, Daan Sommeling, Rick de Mercado, Simone
Huisman en Mitchell Gonesh. Rick
Moens zorgde voor het grootste
persoonlijke record van de dag op
de 100 meter wisselslag, op de voet
gevolgd door Emma van Zanten (50

ten voor tijd door coach Frits Visser
ingebracht voor Anne Verheul. Er
was sprake van een gelijk opgaande wedstrijd waarbij beide ploegen
om en om scoorden. In de eindfase
liet DKV de touwtjes een beetje vieren waardoor VZOD de marge kon
terugbrengen tot drie doelpunten.
De wedstrijd werd afgefloten met
een 13-10 eindstand. In het tweede kwart van de wedstrijd sloeg
DKV een gat dat VZOD niet meer
kon overbruggen ondanks een betere tweede helft. Volgende week
staat de thuiswedstrijd in de Proosdijhal tegen het op de tweede plaats
staande ZKC op het programma. De
overige uitslagen van deze zaterdag: DKV 2-VZOD 2 18-14, Atlantis 3-VZOD 3 6-16, OKV A1-VZOD
A1 15-6, VZOD B1-Apollo B2 4-5,
De Vinken C1-VZOD C1 6-9, OKV
D2-VZOD D1 2-5, Sporting West
D3-VZOD D2 3-2, Tempo E3-VZOD
E1 2-5, Sporting West E2-VZOD E2
1-11, TOP F4-VZOD F1 2-2.

Wouter Vermeulen: Goed verdedigd!
en dat maakt darten nu net zo mooi.
Kansen kunnen zomaar keren. De
vorm van de dag is alles bepalend.
Ook bij de Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op de vorige
speelavond was Gerard van de Weijden de ‘grote’ winnaar. Bij de Poel’s
Eye zijn namelijk vier niveaus. Op de
speelavond daarvoor won Gerard de
b-verliezerronde, het vierde niveau.
Zo wisselend kan de vorm van de
dag zijn. Op de vorige speelavond
was dit ook zichtbaar bij de b- winnaarronde. De finale ging tussen
Arnaud de Graaf en Pascal Kuilboer,
beide wonnen dit seizoen de ‘grote’ finale. Pascal zelfs de speelavond
ervoor. Uiteindelijk won Arnaud. De
halve finalisten waren Peter van de
Laarse, ook al een oud winnaar, en
Ronald van de Meer. Ronald was
dan wel geen oud winnaar, maar
bewees zijn vorm, naast het behalen
van de halve finale, met de hoogste uitgooi van de avond met 141.
De b-verliezerronde werd gewonnen door Henry Oostveen, runner
up was Rinus Jurka. De finalisten
kregen prachtige bloemen. Hoewel
elke speelavond een (of eigenlijk
vier) toenooi(en) op zich is, wordt
ook een ranglijst bijgehouden. Op
de afgelopen speelavond was de
Top Drie afwezig. Hierdoor vielen de
nummers twee en drie terug naar
de zesde en zevende plaats. Ilona
Bak profiteerde het meest, zij steeg
naar de tweede plaats. Op de eerste
plaats staat echter haar echtgenoot
Gerard Bak. Twee echtelieden op de
eerste twee plaatsen, een unicum.
Dat kan echter per speelavond veranderen. Dat is de les die Kist ons
heeft geleerd.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 20 januari. Nieuw jaar, nieuwe ronde, (vier) nieuwe kansen in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie en halve euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar.
rug tussentijd) en Thomas Weening
(50 vlinder). Lulu-May Verbeek en
Fabienne Vork kwamen op de 100
vrij heel dicht bij hun NJK limiet.
Komende zomer gaan ze het zeker
halen. Komend weekend is de derde ronde van de landelijke zwemcompetitie in Vlaardingen. Hier gaat
Oceanus haar vijfde plek in het tussenklassement verdedigen.

Koppelkaarten
bij BV Oostend

Nieuw hardloopevenement

Schipholrun met start en
finish op de luchthaven
Schiphol - Le Champion heeft er
een hardloopevenement bij: de
Schipholrun. In samenwerking met
Schiphol Group, hoofd- en titelsponsor van het evenement, wordt
de Schipholrun een jaarlijks terugkerend evenement met start en finish op de luchthaven. De eerste
editie vindt plaats op zondag 3 juni.
De Schipholrun wordt een onderscheidend evenement op en rond
Amsterdam Airport Schiphol met
drie verschillende afstanden: 15, 7,5
en 1 kilometer (voor kinderen). Aan
de Schipholrun kunnen 7.500 lopers
deelnemen. “De Schipholrun is een
uniek evenement voor onze hardlopers, wat goed past binnen de onderscheidende evenementen die Le
Champion jaarlijks organiseert”, aldus Simone Richardson, directeur
van Le Champion. “Het is erg bijzonder dat de hardlopers deels lo-

pen in een gebied waar je normaal
gesproken slechts komt als je op
reis gaat. We zijn dan ook erg trots
op onze samenwerking met Schiphol Group.”
President-directeur en CEO van
Schiphol Group, Jos Nijhuis: “Ik ben
er bijzonder trots op dat het luchthaventerrein en het gebied daaromheen het podium worden van
een nieuw mooi hardloopevenement. Onze onderneming kent zo’n
200 reguliere hardlopers. Zelf mag
ik ook graag lopen; een gezonde
geest in een gezond lichaam is mijn
adagium. Het evenement past bovendien goed in onze strategie. Corporate responsibility is een wezenlijk onderdeel van al onze activiteiten en processen. Onze organisatie
staat midden in de samenleving en
we staan voor een gezonde organisatie.”

FIQAS neemt afscheid van
hoofdtrainer damesselectie
Aalsmeer - Door een vertrouwensbreuk tussen zowel de damesselectie
als het bestuur en hoofdtrainer Zoran
Jovanovic ziet Handbalvereniging FIQAS Aalsmeer zich genoodzaakt om
per direct afscheid van elkaar te nemen. Het benodigde vertrouwen, dat
zeer noodzakelijk is bij elke topsport,

ontbreekt. Met als gevolg dat de basis voor verdere samenwerking volledig is weggevallen. Voorlopig zal de
training van de damesselectie, die
een zeer succesvolle eerste helft van
de competitie heeft beleefd, worden
opgevangen door andere damestrainers binnen de club.

Goede start 2012 voor damclub
De Kwakel - Het tweede team van
damclub Kunst & Genoegen heeft
in de eerste bondswedstrijd van
het nieuwe jaar de dammers uit
Diemen weten te verslaan. Daardoor klom het team naar de middenmoot van de eerste klasse van
Noord-Holland met vier punten uit
vier wedstrijden. Het team van Leo
Hoogervorst kon weer niet over
Wim Konst beschikken, Wim is inmiddels al ruim twee maanden uit
de roulatie. Gelukkig kon nieuwkomer Gerrit van der Steeg invallen.
In deze wedstrijd kreeg juist Gerrit
al vroeg een goede kans op dam,
maar in een volle stand durfde hij
dat niet aan. De eerste klapper viel
pas na ruim twee uur dammen, de
tegenstander van Jos Harte dacht
met een bekende ‘Coup Royal’ uit
te halen. Hij offerde wel erg royaal
en kreeg er weinig voor terug, zodat hij teleurgesteld kon opgeven,
2-0 voor K&G. Snel daarna stelde de kampioen van de Vrouwen-

akker orde op zaken, kopman Leo
wist een overmacht eindspel fraai
in winst om te zetten. Een gelijkspel
was daardoor minimaal verzekerd.
Gerrit verzekerde daarna de totale winst door zijn tegenstander met
remise te laten ontsnappen, 5-1. Op
het laatst van de avond waren alle
ogen gericht op de partij van Kees
Harte. Na bijna drie uur dammen
stonden bijna alle schijven nog op
het bord, alleen de seconden tikten
steeds sneller weg. In hevige tijdnood viel uiteindelijk de klap, in het
voordeel van Kees. Maar Kees zag
het met een paar seconde op de
klok niet meer, hij sloeg verkeerd
en gaf in een veel betere stand op.
Jammer, maar de totale eindzege
kwam daardoor niet meer in gevaar. Aanstaande maandagavond
moet het eerste team aan de slag,
inmiddels is dit team naar de derde plaats gezakt, maar bij winst op
Den Helder zet het team zichzelf
weer aan de kop van de ranglijst.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Iedere dinsdag komen
de bridgers van Strijd en Vriendschap bijeen voor een gezellige
speelavond. Afgelopen 10 januari
is weer fanatiek gebridged. De uitslagen.
Groep A:
1. Jan Doeve en Rietje v der Zwaard
2. Juul en Matje Wentzel
3. Anny v Buyten en Tiny Neij
4. Jan en Krijnie Joore
5. J Eveleens en W Spaargaren
6. Gerard Vermeer en Jan Oor
7. F Daudel en Tilly Eveleens
8. J Delfos en A Pannekoek
9. A v Verseveld en T v Zijverden
10. Piet v Hoek en C Blom

62.80
58.63
53.27
51.49
50.89
50.30
49.70
48.81
48.81
47.92

Groep B:
1. Pieter en Erna Jongkind
2. Wil Groot en Trudy Stokkel

61,61
57.74

3. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
57.14
4. Gonny en Pim van der Zwaard
52.68
5. Ben en Hans Pothuizen
52.08
6. Nelly Mul en Marry Tulp
49.70
7. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
48.51
8. Jan van Ginkel en Trees de Jong 48.51
9. Angela Korenromp en Ger Lubbers 46,43
9. Rina en Laurens Veldt
46,43
Groep C:
1. Miep en Wim Bakker
2. Annie en Sima Visser
3. Jan en Mien Korenwinder
4. Fr Blommestijn en H v Mastwijk
5. An Joore en Mien van der Laarse
6. Klaas Maarse en Adri Otto
7. Henny vd Laarse en Els Vermeer
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk
9. Bep Brockhoff en A Roodenburg
10. Ruud Doeswijk en T Peperkoorn

65.18
63.39
55.80
52.68
52.23
48.21
45.98
42.86
40.63
33.04

Sjoelavond in
Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 26 januari organiseert buurtvereniging Oostend een sjoelavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Iedere sjoelliefhebber is van harte welkom. De zaal gaat om 19.30 uur open,
het sjoelen start vanaf 20.00 uur. Het
was donderdag 12 januari een gezellige speelavond, met een verrassende uitslag. De groepswinnaars zijn
Siem Kooy met 120.6, Jopie de Vries
met 116.2, Ria van de Koppel met
110.3, Kees Kooyman met 106.2 en
Tini van de Merbel met 98.4.

Marry wint bij
ouderensoos

Sjoelcompetitie
in Rijsenhout
Rijsenhout – Op de eerste plaats
in de hoofdklasse tijdens het sjoelen
op 12 januari is Jan Joore geëindigd
met 1958 punten, 2de Drikjan Baardse met 1795 punten, 3de Ria v/d Jagt met 1707 punten. Klasse A eerste
Leo van Faasen met 1743 punten, 2de
Bertus Baas met 1602 punten, 3de
Riet Schijf met 1584 punten. Klasse
B eerste Nel Joore met 1645 punten,
2de Ruud van Schie met 1626 punten,
3de Nel Joore met 1563 punten. Klasse C eerste Martje de Graaf met 1589
punten, 2de Hans Schijf, 3de Joke van
Schie met 1530 punten. Klasse D eerste Joke Eickhoff met 1604 punten,
2de Ria van Oudheusden met 1485
punten en 3de Rina Korenwinder met
1474 punten. De volgende competitie
sjoelavond is op donderdag 26 januari vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.

Aalsmeer - De volgende koppelspeelavond bij buurtvereniging
Oostend is op maandag 23 januari. De kaarten worden vanaf 20.00
uur verdeeld in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De
zaal gaat open om 19.30 uur. Er is
koffie en thee. Kaartliefhebbers zijn
van harte welkom. Op maandag 9
januari, de eerste speeldag van het
nieuwe jaar, waren Ab en Rien het
slechtste paar bij BV Oostend, de
twee behaalde maar 3519 punten.
Het beste koppel was K.Kooijman
en G.Presser met 5757 punten. Op
de tweede plaats zijn de dames
Luijben en Bekkers geëindigd met
4910 punten en op drie het koppel Hans en Franklin Dolk met 4804
punten. Bij de jokeren ging de overwinning naar Leni met 337 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Jeffrey met 739 punten.

Benefietkaarten
voor RKAV
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert op vrijdag 22 januari een benefiet kaartavond voor
het zwaar gedupeerde RKAV. De
buurtvereniging wil zo een steentje bijdragen om de organisatie van
het Weekaatje financieel enigszins
te ontlasten. Iedereen, en dat zijn er
hopelijk heel veel, die deze geweldige club een goed hart toedraagt
is van harte welkom. Het kaarten
begint om 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Neen zoveel mogelijk een
maatje mee. Adres van buurthuis
Hornmeer is Roerdomplaan 3.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op Donderdag 26 januari houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan voor liefhebbers
een klaverjasavond. Vanaf 19.30
uur worden de kaarten verdeeld in
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a. Het klaverjassen op
12 januari is gewonnen door Hennie Wahlen met 7293 punten, gevolgd door Willem van Eck met
7279 punten en mevrouw van Es
met 7228 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van
harte welkom. Op donderdag 12 januari is het klaverjassen gewonnen
door Marry Akse met 5201 punten,
gevolgd door Gerrit van der Geest
met 5158 punten en Cobie van der
Made met 4903 punten. Bij het jokeren is Kees van der Meer op één
geëindigd met 147 punten. Op twee
Marie van der Jagt met 232 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
25 januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 11 januari is gewonnen door Cobie Bruinsma met
6117 punten. Op twee Jan de Boer
met 5758 punten en op drie Arie
Oliemans met 5331 punten.
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2012 Overgangsjaar voor Aalsmeer en Amstelveen

Begrip en kritiek bij inwoners
over ambtelijke samenwerking
Aalsmeer - We hebben nu 150,
straks 700 ambtenaren voor ons
werken. En wat de digitale dienstverlening betreft maken we een
grote stap voorwaarts, van tien tot
twintig naar zo’n honderd producten”, noemde burgemeester Pieter
Litjens onder andere als voordelen
tijdens de publieksavond over de
ambtelijke samenwerking met Amstelveen afgelopen donderdag 12
januari. En: “Een grotere ambtelijke
organisatie geeft meer specialisaties. We kunnen de dienstverlening
op hetzelfde niveau houden. We halen de kwetsbaarheid uit ons ambtelijke apparaat. En het levert structureel geld op.” Kern van de ambtelijke samenwerking is dat Aalsmeer
een zelfstandige gemeente blijft. En
dit benadrukte Litjens enkele malen tijdens de door ongeveer 120 inwoners bezochte avond. “Het is een
ambtelijke fusie. Aalsmeer behoudt
haar eigen identiteit. We zijn er niet
op uit om Aalsmeer op te doeken.
We blijven zelf aan zet. Het is geen
gemeentelijke herindeling.” Ook het
Rijk blijft Aalsmeer als zelfstandige
gemeente zien. Aalsmeer behoudt
haar eigen geldstroom qua subsidies en bijdragen.
Beproefd op spankracht
De ambtelijke samenwerking moet
leiden tot een blijvend goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deze is nu nog van goede kwaliteit, maar vanwege bezuinigingen
en het overhevelen van steeds meer
taken van de landelijke en provinciale overheden gaan gemeenten nog meer beproefd worden op
hun spankracht en die is niet heel
groot bij de gemeente Aalsmeer.
Niet groot, wel goed, volgens Lit-

jens. “Ik ben trots op onze ambtelijke organisatie.” In de loop van dit
jaar verhuist het merendeel van de
Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. De ambtenaren, die een
baliefunctie hebben, de griffier, de
gemeentesecretaris en het college
blijven werken in eigen dorp, in het
eigen (te groot) geworden gemeentehuis. Hier kunnen inwoners dus
gewoon heen gaan voor een paspoort, rijbewijs of vergunning aanvraag. Ook informatieavonden blijven georganiseerd worden in het eigen gebouw. Gedacht wordt overigens om de nieuwbouw te verhuren
voor maatschappelijke doeleinden.
In 2013 komen de ambtenaren vervolgens formeel in dienst van de gemeente Amstelveen.
Zo sjiek
Officieel hebben Aalsmeerders niet
zo veel affiniteit met Amstelveners. “Ze zijn zo sjiek”, wordt nogal eens gezegd. Het college van
Aalsmeer had hier wel een antwoord op. “We hebben ze iets laten zien wat ze nooit kunnen betalen: De Vries Scheepsbouw”, grapte
Litjens. “Nee hoor, we hebben laten
zien dat Aalsmeer economisch heel
gevarieerd is.” Over het mentaliteitsverschil tussen de inwoners van beide gemeenten zei hij: “We zijn verschillend, maar dat zijn Aalsmeerders en Kudelstaarters ook. En we
hebben geconstateerd dat sommige
wijken wel op elkaar lijken. NieuwOosteinde bijvoorbeeld.” Voor Amstelveen is overigens de ambtelijke
samenwerking geen noodzaak. Alhoewel met de komst van de ambtenaren uit Aalsmeer de bureaus de
komen jaren gevuld blijven. Goed
personeel vinden valt namelijk niet

mee voor gemeentes. Er is sprake
van vergrijzing.
Tegenstrijdige belangen
Uiteraard zullen Aalsmeer en Amstelveen te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. Wat Schiphol betreft zitten beide gemeenten
niet op één lijn, maar zo werd verteld: “Daar waar mogelijk wordt één
ambtenaar op een onderwerp gezet,
bij tegengestelde belangen twee.”
Er werd door de aanwezigen begrip
getoond voor de keuze van het college van burgemeester en wethouders, uiteraard waren er ook inwoners die zich kritisch toonden over
de samenwerking. Er mochten zowel mondeling als schriftelijk vragen gesteld worden en hier werd
volop gebruik van gemaakt. Een van
de vragenstellers vroeg zich af of er
naast de vele voordelen ook nadelen te melden zijn. De afstand tussen de beide gemeentehuizen bijvoorbeeld. In Amstelveen huizen
de meeste ambtenaren. De burgemeester ontkende niet dat er een fysieke afstand bestaat en ook gaf hij
aan dat contact met de ambtenaren
belangrijk is en dat zal goed georganiseerd moeten worden.
Rol van opdrachtgever
Litjens: “Elkaar echt zien is één van
de uitdagingen en zo zijn er meer te
vinden. Het zijn niet per definitie nadelen, maar eerder risico’s. De gemeente moet overigens van tevoren
goed weten wat er van Amstelveen
gewenst wordt omdat er van Amstelveen menskracht wordt ingehuurd en dat betekent dat er goede afspraken over de kwaliteit van
het werk gemaakt moeten worden.
Aalsmeer wordt opdrachtgever en

die rol zullen we ook moeten leren
en ook dit is een risicofactor. Niet
alles zal meteen van een leien dakje gaan.” De ambtelijke samenwerking zien de gemeenten Aalsmeer
en Amstelveen overigens niet als
een proef voor een periode van vijf

jaar. Uitgangspunt is samen een
toekomstbestendige en kwalitatief
goede dienstverlening bieden aan
alle inwoners en bedrijven!
Op donderdag 26 januari komt de
ambtelijke samenwerking aan de
orde in de vergadering van het Be-

Informatieavond waardevolle
bomen niet op 23 januari
Aalsmeer - Per abuis heeft op de
website www.aalsmeer.nl korte tijd
een uitnodiging gestaan voor een
inloopavond op 23 januari over de
lijst waardevolle bomen. Deze datum is niet juist. De gemeente is wel
bezig met de voorbereidingen voor
een informatieavond over de nieuwe lijst met 4150 waardevolle bomen, maar de datum is nog niet bekend. Zodra er meer bekend is over
de datum van deze inloopavond
wordt dit in de lokale pers en op de
gemeentelijke website bekend gemaakt. Particuliere eigenaren van
een waardevolle boom worden persoonlijk per brief uitgenodigd voor
deze avond. Onlangs heeft het Col-

lege van B&W een conceptlijst met
3200 gemeentelijke waardevolle bomen en 950 particuliere waardevolle
bomen vastgesteld.
De in totaal 4150 bomen die op deze lijst staan kunnen niet zonder
kapvergunning gekapt worden. De
lijst met waardevolle bomen is vastgesteld in het kader van de zogenaamde administratieve lastenverlichting voor de burger.
Een burger hoeft namelijk, na vaststelling van deze lijst, voor het kappen van een boom die niet op de
lijst staat geen kapvergunning meer
aan te vragen. Op dit moment moeten voor alle bomen (zowel gemeentelijke als particuliere en al of

raad en op 16 februari wordt de definitieve beslissing genomen in de
Raadsvergadering. Beide avonden
vinden plaats in het gemeentehuis
vanaf 20.00 uur en publiek is welkom.
Door Jacqueline Kristelijn
niet waardevol) die op de nominatie
staan om gekapt te worden, kapvergunningen worden aangevraagd.

Hornmeer over
oude N201

Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt, vanavond, donderdag 19 januari, vanaf 19.30 uur ter vergadering bijeen in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Naast de
mogelijkheid tot inspreken door bewoners zal de heer Bolderheij van
de gemeente een presentatie geven
over de bestemming van de oude
N201. Daarna zal ook de samenstelling van het bestuur ter sprake komen. Via wijkraadhornmeer@hotmail.com kunt u een agenda ontvangen. Iedereen is welkom.

