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KORT NIEUWS:

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Gezocht: 
meewerkend 

voorman/
bedrijfsleider 

tuinbouw

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend 

een offerte voor u.
Tel. 0297-331132

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

NEW ARRIVELS - JASSEN

50% korting

Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

GROOT ONDERHOUD

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

179.-
MEER INFO OF EEN PRIJS-
OPGAVE? BEL OF MAIL ONS!

ABO - AALSMEER
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B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

GROOT ONDERHOUD
179.-179.-179.-179.-179.-179.-
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Volgende week eerste Beraad en Raad in 2013

180.000,- voor ‘klantklare’ 
oudbouw gemeentehuis
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 24 januari is de eerste ver-
gaderavond van het Beraad en de 
Raad in het nieuwe jaar. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur, vindt 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar. Een van 
de eerste agendapunten is de kre-
dietaanvraag van burgemeester en 
wethouders voor het beschikbaar 
stellen van een bedrag van 80.000 
euro voor de realisatie van de toe-
gang en loketten voor het tijdelij-
ke Klantcontactcentrum. Als ge-
volg van de ambtelijke fusie staat 
momenteel een groot deel van het 
gemeentehuis leeg. De aanbouw 
is inmiddels verkocht en gaat om-
getoverd worden tot gezondheids-
centrum. In de koopovereenkomst 
is opgenomen dat de aanbouw per 
1 juni 2013 leeg opgeleverd moet 
worden. Voor de gemeente dus de 
taak om snel aan de slag te gaan om 
de oudbouw, het ontwerp van archi-
tect Berghoef, toegankelijk te ma-
ken voor alle inwoners en om werk-
plekken te creëren voor het dienst-
verlenende personeel. Het huidi-
ge Klantcontactcentrum in de aan-
bouw gaat uiteindelijk permanent 
gehuisvest worden in de oudbouw. 

Traplift aan bordestrap
Omdat hier meer tijd voor nodig is, 
gaan tijdelijke voorzieningen ge-
troffen worden. Er wordt van uitge-

gaan dat de defi nitieve entree van 
het gemeentehuis gesitueerd wordt 
aan de zuidzijde, kant Drie Kolom-
menplein. De eerste periode zal de 
entree echter de ‘trouwtrap’ op het 
Raadhuisplein zijn. Maar, het ge-
meentehuis moet natuurlijk voor al-
le inwoners toegankelijk zijn, ook 
voor ouders met kinderwagens en 
minder validen. Voor deze groepen 
gaat tijdelijk een traplift gemonteerd 
worden aan een van de zijden van 
de bordestrap. Uiteraard wordt de-
ze weer verwijderd als de defi nitieve 
entree gereed is. Het Klantcontact-
centrum komt in de oudbouw aan 
de westzijde van de burgerzaal. Di-
rect aan de rechterzijde van de en-
tree is de receptiebalie gepland. Al-
le balies zullen tussen de pilaren ge-
plaatst worden. Achter de balies be-
vinden zich de kantoorruimten en 
deze worden geschikt gemaakt voor 
de back offi ce. Richting de zuidge-
vel worden spreekkamers gemaakt. 

Behoorlijke ‘pot geld’
De toegankelijkheid van het ge-
meentehuis is belangrijk, maar 
evenzo de ontoegankelijkheid. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat in-
woners gaan ‘zwerven’ op de eer-
ste verdieping. De trappen naar bo-
ven in de burgerzaal gaan afgedicht 
worden en er gaan aan beide toe-
gangscontrolesystemen geplaatst 
worden. Het genoemde krediet van 

80.000 euro is nodig voor realisa-
tie van alle tijdelijke voorzieningen. 
Voor de totale verbouwing, de de-
fi nitieve inrichting, is nog eens een 
bedrag gemoeid van 100.000 euro. 
In totaal kost de herinrichting dus 
180.000 euro. Een behoorlijke ‘pot 
geld’, maar niet wordt gedacht dat de 
gemeenteraad tegen gaat stemmen. 
Geen krediet betekent immers niet 
tijdig een Klantencontactcentrum in 
de oudbouw. Wel kan aan de leve-
ringsvoorwaarden worden voldaan. 
Als de fracties akkoord gaan, wor-
den zo snel mogelijk de werkzaam-
heden uitgezet en uitgevoerd. Alles 
is erop gericht om de termijn van 1 
juni 2013 te halen! Ook op de agen-
da van het Beraad: Vaststellen veror-
dening kwijtscheldingsbeleid 2013, 
aanwijzingsbesluit procesmachti-
ging en nota bodembeheer regio 
Amstelland-Meerlanden. De daarop 
volgende vergadering van de Raad 
start met ingekomen stukken van in-
woners en instellingen. Het meren-
deel gaat over het Masterplan Vrou-
wentroost, de ingevoerde Reclame-
belasting en de Cultuurnota. Het ad-
vies aan de fracties is: Alle brieven 
voor kennisgeving aannemen en in 
handen geven van het college. Ver-
der wordt in de Raad mevrouw drs. 
G.T. Wildeman benoemd en beëdigd 
als directeur van de rekenkamer. De 
sluiting van de vergaderavond is ge-
pland om 22.00 uur.

Aalsmeer - Nu de schaats-
koorts weer begint op te lopen, 
wordt de site van IJsclub Uiter-
weg weer dagelijks ververst. Op 
deze manier hoopt de club ie-
dereen die wil gaan schaatsen 
op de Topsvoortbaan en/of la-
ter op de Poel informatie te ge-
ven over ijsdiktes, opening Tops-
voortbaan, Toertochten, ijseve-
nementen en meer. Ook staat 
op de site een prachtig jaarver-
slag van afgelopen winter van 
de secretaris. Het lezen zeker 
de moeite waard. Breng een be-
zoek aan www.ijsclubuiterweg.
nl voor alle ijs-perikelen!

IJsdiktes, toertochten 

Schaatskoorts 
bij IJsclub

Aalsmeer - Door de inzet van een 
groep enthousiaste vrijwilligers 
wordt vandaag 17 januari een be-
langrijke mijlpaal bereikt: De start 
van voedselbank Aalsmeer en Ku-
delstaart. 
Het is het begin van daadwerkelij-
ke steun aan mensen voor wie “Wat 
zullen we eten?”, een dagelijks  be-
klemmende vraag is. En dat terwijl 
uit recent onderzoek bleek dat elke 
Nederlander gemiddeld zo’n 50 kilo 
voedsel per jaar weggooit! Kort ge-
leden is  de Stichting Voedselbank 
Aalsmeer formeel opgericht  bij de 
notaris. In de oprichtingsakte is re-
kening gehouden met de aanslui-
ting van  de gemeente Uithoorn. 
Ook andere zaken, zoals het in ge-
bruik nemen van een geautomati-
seerd systeem en het contract met  
de landelijke organisatie, worden 
nu geregeld. De Voedselbank wordt 
binnen Aalsmeer met veel belang-
stelling en enthousiasme verwel-
komd. Intussen al meer dan 30 vrij-
willigers zich gemeld. Op dit mo-
ment kan nog niet iedereen inge-
zet worden. Dat komt vooral omdat 
in de eerste periode kant-en-kla-
re voedselpakketten door Voedsel-
bank Amsterdam aan Aalsmeer ge-
leverd gaan worden. Daardoor is nu 
nog geen hulp nodig voor bijvoor-

beeld inzamelingsacties of voor het 
samenstellen van de pakketten. Dat 
komt later aan de orde en de orga-
nisatie werkt daarom voor dit mo-
ment met een wachtlijst voor vrij-
willigers.

Toetsing
De groep intakers is momenteel al 
hard aan het werk. Op dit moment 
hebben zich al ongeveer 20 mo-
gelijke cliënten gemeld, die alle-
maal eerst een intakegesprek krij-
gen. In dat gesprek wordt getoetst 
of iemand voldoet aan de (strenge) 
normen om in aanmerking te ko-
men voor een voedselpakket. Het 
gaat om het bepalen wat er na af-
trek van alle vaste lasten overblijft 
als leefgeld voor voedsel en kleding. 
Het normbedrag  voor een eenper-
soonshuishouden is maximaal 180 
euro per maand vrij te besteden. 

Dus pas als iemand minder dan 6 
euro per dag overhoudt voor kle-
ding en voedsel, is er recht op een 
pakket. Voor meerpersoonshuis-
houdens wordt daar per volwasse-
ne 60 euro en per kind 50 euro per 
maand bij opgeteld.

Eerste uitgifte
Vandaag, donderdag 17 januari, is 
de eerste uitgifte van voedselpak-
ketten. De uitgiftelocatie wordt van-
wege de privacy van de cliënten niet 
bekend gemaakt. De komende tijd 
wordt  bekeken hoe het klantenbe-
stand zich ontwikkelt en wordt aan 
de hand daarvan de organisatie ver-
der ingericht.  Op de website www.
voedselbankaalsmeer.nl  is nade-
re informatie te vinden en kunnen 
mensen, die denken in aanmerking 
te komen voor een voedselpakket, 
zich aanmelden.

Afkoop gemeente 
e-dienstverlening
Aalsmeer - Tijdens de wekelijk-
se vergadering van burgemees-
ter en wethouders heeft het col-
lege afgelopen dinsdag 15 ja-
nuari besloten accoord te gaan 
met de afkoop door Aalsmeer 
van het programma e-dienst-
verlening Aalsmeer en Uit-
hoorn. De afkoopsom bedraagt  
200.000 euro. Het bedrag over-
gemaakt worden naar Uithoorn 
onder de titel ‘afkoop e-dienst-
verlening’. De post wordt gedekt 
uit het bij de najaarsrapportage 
2012 gereserveerde bedrag van 
250.000 euro.

Conferentie over 
arbeidsmigranten
Aalsmeer - Vrijdag 25 januari 
vindt vanaf 9.30 uur een confe-
rentie over huisvesting van ar-
beidsmigranten in Greenport 
Aalsmeer plaats in het gemeen-
tehuis. Gedeputeerde Joke 
Geldhof komt hiervoor naar 
Aalsmeer. In de middag, vanaf 
13.30 uur, brengt Gedeputeer-
de Jaap Bond samen met an-
dere bestuurders een werkbe-
zoek  aan diverse groengebie-
den rondom Amsterdam. 

Vrouw zwaar gewond bij 
keukenbrand Kudelstaart
Aalsmeer - In Kudelstaart is maan-
dagmiddag 14 januari een vrouw 
zwaargewond geraakt bij een brand. 
De vrouw liep ernstige brandwon-
den op bij een keukenbrand in haar 
huis in de Leeghwaterstraat. De 
brandweer werd kort voor vier uur 

gealarmeerd voor een keukenbrand 
in Kudelstaart. Het vuur was snel uit 
maar de bewoonster liep ernstige 
brandwonden op doordat haar kle-
ding vlam vatte. Zij is overgebracht 
naar het ziekenhuis.
Foto’s: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Rond negen uur in 
de avond van woensdag 9 janu-
ari is ingebroken in een woning 
in de Clusiusstraat. Aan de ach-
terzijde van het huis hebben de 

dieven de deur opengebroken. 
De gehele woonkamer is door-
zocht. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met onbekend be-
drag aan contant geld.

Belangrijke mijlpaal in Aalsmeer en Kudelstaart

Voedselbank start vandaag

Geld gestolen uit woning



Aalsmeer -  Ieder mens heeft ande-
ren nodig. Mensen om u heen zijn be-
langrijk. De kring om u heen kan klei-
ner worden door bijvoorbeeld ziekte, 
doordat u voor iemand zorgt, door het 
wegvallen van uw naaste, of door an-
dere zaken die mensen treffen. Hoe 
krijgt u een sterker sociaal netwerk? 
Waar begint u, hoe pakt u dit aan? 
Het Mantelzorg Steunpunt start van-
af maart 2013 met een nieuw aanbod 
in Amstelveen en Aalsmeer: de net-
werkcoach. Een netwerkcoach is een 
getrainde vrijwilliger van het Mantel-
zorg Steunpunt die met u meedenkt 
en u helpt bij het versterken van uw 
netwerk. Hij of zij lost geen problemen 
voor u op. Hij of zij helpt u uw kansen 
te vergroten op het ontmoeten van 
nieuwe mensen en het aanhalen van 
bestaande contacten. De netwerk-
coach denkt met u mee om uw doel te 
bereiken.  Eén keer in de twee weken 
spreekt u af en werkt u door middel 
van een stappenplan aan uw  wens. 
Bij elke stap zijn er praktische op-

drachten. U bepaalt zelf welke u wilt 
uitvoeren, op welk moment en wan-
neer. Twijfelen mag. De netwerkcoach 
verwacht wel dat u gemotiveerd aan 
de slag gaat. Een nieuw netwerk op-
bouwen betekent voor een deel ook 
gewoon doen!  De netwerkcoach gaat 
u daarbij helpen. U kunt zich nu al in-
schrijven. Bel voor meer informatie of 
een vrijblijvende afspraak het Man-
telzorg Steunpunt: 0900–1866, stuur 
een e-mail naar mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl of kijk op de site: 
www.mantelzorg-steunpunt.nl.
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.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, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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126e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.W. Ploeg uit As-
peren en 16.30u. met br. A.D. Vos uit 
Heerhugowaard.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag in 
zorgcentrum Aelsmeer 10u. woord-
communieviering met A. Blonk Za-
terdag in Kloosterhof om 17u. eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Zondag 
om 10.30u. in kerk eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van 
Veen. Om 10u. ook kinderkerk.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. woord-communieviering met 
A. Blonk mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helio-
mare, Zwarteweg 98. Om 20u. met 
evang. Kees Goedhart.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 29 januari om 20u. met H.B. 
Slagter uit Wijk bij Duurstede. The-
ma: Christus onze hoop.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag om 10u. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.  
en 16.30u. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met ds. Chr. Schlette. Collec-
te voor ouderenwerk. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst (HA viering) om 10u.
met ds. J. van Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist Cees Ver-
schoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze 

heet Nietes.
- Daltonstraat-Hoofdweg: Beige langharige  Perzische kat met zwarte 

voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Omgeving Koningstraat: Lapjeskat, gesteriliseerd, gechipt en scheur-

tje in linker oor.
- Omgeving Spoorlaan: Wit met rode kater.
- Machineweg: Cypers katertje van 4 maanden oud met veel wit. Heet 

Hippie.
- Schiphol. Cargo: Hond. Terriër. Wit met bruin draagt een beige-blau-

we band en heeft een chip. Zijn naam is Coco.

Meer-ontmoeting zondag
Aalsmeer - Weleens iets gehoord 
of gelezen van de Meer-ontmoe-
ting? De Meer-ontmoeting is met 
elkaar een lekkere maaltijd houden 
(zoals Jezus dit ook deed), gezellig 
met elkaar in gesprek komen, on-
der muzikale begeleiding een aan-
tal liederen zingen en toch weer om 
19.00 uur thuis.  Absoluut iedereen 
is welkom: nieuwsgierigen en zoe-
kers, gelovig en ongelovig, niets-
weter en betweter, gezin en alleen-
staand, blond en grijs, etc. Is uw/

jouw nieuwsgierigheid gewekt? 
Aanstaande zondag 20 januari van-
af 16.30 uur hopen de organisatoren 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren en Robert Heil jong en oud weer 
te mogen begroeten in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat. Om 17.00 uur 
gaat de groep eten. Meer dan wel-
kom, kost niets en aanmelden is niet 
nodig. En voelt u zich absoluut vrij 
om een gast mee te nemen. Meer 
informatie te verkrijgen viameer-
aalsmeer@gmail.com.

Quilten in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 23 januari van 
9.30 tot 11.30 uur  is er gelegenheid om 
te quilten en elkaar te ontmoeten on-
der het genot van koffie en thee tijdens 
de wekelijkse Oost-Inn in de Mikado 
in de Catharina Amalialaan. Iedereen 
is van harte welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413 of kijk op 
www.oosterkerk.info.

PCOB-middag 
over reanimatie
Aalsmeer - De eerste ledenmid-
dag van de PCOB in het nieuwe 
jaar is op donderdag 24 janua-
ri en heeft als thema: reanimatie. 
Directeur Jan Dreschler van 
Zorgcentrum Aelsmeer zal de 
ethische kant van het reanime-
ren bespreken. Over de prakti-
sche kant van het reanimeren, 
komt Ruud van Bodengraven, 
ambulance verpleegkundige, de 
aanwezigen informeren. De voor-
lichtingsmiddag begint om 14.30 
uur en is in de grote zaal van het 
zorgcentrum aan het Molenpad.

Week van ‘t Gebed 2013
Aalsmeer - Ook dit jaar nemen ver-
schillende kerkelijke gemeenten uit 
de omgeving deel aan de Week van 
Gebed. Deze gebedsweek, een ini-
tiatief van de Evangelische Allian-
tie, begint op zondag 20 januari, en 
eindigt op zaterdag 26 januari. Aan 
de hand van het thema ‘Wande-
len met God’ willen de gezamenlij-
ke kerken samen het jaar beginnen 
met gebed. Net als vorig jaar trek-
ken kerken en gemeenten samen 
op voor gezamenlijk gebed. Voor de 
Week van Gebed worden de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat op zondag 
20 januari, De Spil in Kudelstaart 

namens de SOW Gemeente en de 
Oosterkerk op maandag 21 janua-
ri, de Aalsmeerse CAMA Gemeente 
op dinsdag 22 januari, de Open Hof-
kerk in de Ophelialaan op woens-
dag 23 januari, de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug op donderdag 
24 januari en de Christelijk Gere-
formeerde kerk aan de Lijnbaan op 
vrijdag 25 januari geopend voor pu-
bliek.  
De deuren gaan open om 19.30 uur 
en sluiten om circa 21.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom aan deze 
avonden deel te nemen.

Aalsmeer - Dinsdag 29 janua-
ri organiseert ontmoetingscentrum 
Aalsmeer een avondbijeenkomst 
over moeilijke keuzes bij dementie. 
Op het moment dat er sprake blijkt 
te zijn van dementie krijgt iemand 
heel veel te verwerken. De weten-
schap dat je cognitief achteruit gaat 
en dat er vaak geen weg terug is, is 
moeilijk te accepteren. 

Men krijgt veel adviezen en vaak 
komt men vroeg of laat in aanmer-
king voor een ondersteuningspro-
gramma zoals het ontmoetingscen-
trum biedt. Veel wordt besproken 
en veel blijft ook verzwegen om-
dat het moeilijk is om over te pra-
ten. Denk bijvoorbeeld aan de toe-
komst bij dementie. Veel mensen 
willen niet nadenken over een even-
tuele opname, terwijl een opname 
juist is om iemand een veilige thuis-
haven te geven als het in de maat-
schappij niet langer gaat. Veel ge-
hoord is de uitspraak ‘als ik ga de-
menteren dan hoeft het van mij niet 
meer’. Een begrijpelijke uitspraak 
omdat het moeilijk te accepteren is 
dat men in het leven zoveel beper-
kingen zal krijgen. Echter is de uit-
spraak eenvoudiger als de werke-
lijkheid laat zien. Euthanasie is niet 
voor de hand liggend als het gaat 
om mensen die niet meer bekwaam 
zijn om zelf besluiten te nemen. In 
geval van ziekte kan men beslui-
ten tot een behandelverbod en ook 
daarbij dienen van te voren maatre-
gelen genomen te worden. Om dit 
onderwerp goed te kunnen bespre-
ken is Freek Gillisen uitgenodigd. 
Freek is zorgcoördinator bij het Alz-
heimercentrum in Amsterdam. Hij 
kan meer vertellen over de dilem-

ma’s en de oplossingen als het gaat 
om dementie. Vanaf 19.00 uur is de 
grote zaal in gebouw Irene open en 
zijn belangstellenden welkom voor 
een kopje koffie of thee. Om 19.30 
uur zal Ellen Millenaar, coordina-
tor van het ontmoetingscentrum in 
Aalsmeer, Freek interviewen. Van-
af 20.30 uur gaan de aanwezigen 
met elkaar in gesprek en krijgt ie-
dereen de mogelijkheid om vragen 
te stellen. Voor aanmelding en infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met de ontmoetingsgroep: 06- 
22468574 of via email emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Nieuwe naam
Vanaf januari 2013 zal de ontmoe-
tingsgroep voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers verder 
gaan onder de naam Ontmoetings-
centrum. Het centrum wil graag de 
toegankelijkheid vergroten. Mensen 
zouden het gevoel moeten hebben 
zo binnen te kunnen lopen voor in-
formatie en advies. Binnen het ont-
moetingscentrum worden twee on-
dersteuningsprogramma’s geboden. 
De Dagsoos is de voormalige meer-
zorggroep waar de mensen kun-
nen rekenen op een goed onder-
steuningsprogramma, zodat zij zich 
kunnen blijven handhaven binnen 
de maatschappij. Voor mensen die 
een extra uitdaging behoeven is de 
Inzichtgroep een mogelijkheid. Deze 
groep is zowel lichamelijk als gees-
telijk actief en binnen deze groep 
wordt er ook initiatief van de deel-
nemer verwacht. Wat vooral belang-
rijk is, is dat mensen die te maken 
krijgen met dementie het gevoel 
hebben dat ze steun kunnen vinden 
binnen het ontmoetingscentrum.  

Meer aanspraak? Meer samen?

Langharige kat 
wordt vermist!
Kudelstaart - Sinds 21 december 
wordt een langharige beige kater 
(gecastreerd en gechipt) vermist. 
Het dier heeft groene ogen, donkere 
poten en een platte snoet. De plaats 
van verdwijning is omgeving van de 
Pasteurstraat en de Daltonstraat. De 
kat is het laatst gezien aan het Ro-
bend. De eigenaren zijn bereid een 
beloning te geven aan diegene die 
hun kat weer veilig kan thuis bren-
gen. Er wordt met smart gewacht op 
een verlossend telefoontje of email-
tje: 06-51257928, havlie@hotmail.
com. 
Er kan ook contact opgenomen 
worden met de Dierenbescherming 
Aalsmeer via 0297-343618.

Bloemetje voor Anita en Pieter
25 Jaar inzet voor Ango
Aalsmeer - In de eerste week van 
januari heeft regiocoördinator Tes-
sa van der Weijden van de stichting 
Ango/handicap.nl de gouden speld 
met oorkonde en bloemen mo-
gen overhandigen aan Anita Bruin. 
Anita regelt al 25 jaar de organisa-
tie van de collecte voor gehandi-
capten en chronisch zieken in Ku-
delstaart en sinds een paar jaar ook 
in een gedeelte van Aalsmeer. Ani-
ta wordt hierin ondersteund door 

haar altijd enthousiaste man Pie-
ter. De stichting Ango/handicap.n. 
hoopt nog lang op Anita en Pie-
ter te mogen rekenen! De stichting 
kan nieuwe collectanten overigens 
goed gebruiken. Wilt u helpen, bij-
voorbeeld door te collecteren in uw 
eigen straat? Neem dan contact op 
met Tessa van der Weijden, regio-
coördinator fondsenwerving An-
go/handicap.nl, via 06-29442847 of 
t.vanderweijden@ango.nl.

Informatiebijeenkomst over 
moeilijke keuzes bij dementie

Waar is Pim?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas is Pim, een rood 
witte kater Pim logeer tijdelijk in de 
Spoorlaan en is ontsnapt. Hij is dus 
niet bekend met zijn omgeving. Wie 
het dier heeft gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afdeling Noord-Hol-
land Zuid via 0297-343618.

Dartavond in
’t Middelpunt
Aalsmeer - De dartavond was ge-
zellig druk, er waren weer nieuwe 
darters gekomen. Ook al waren de 
weersomstandigheden slecht, het 
darten ging erg goed. Danny He-
ijsteeg, Franklin Dolk, en Sebasti-
aan Dolk, behaalden met zijn driën 
de eerste plaats. De volgende dart-
avond is op dinsdag 22 januari in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 5. Aanvang 20.00 uur. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open.



Muziek/theater
Donderdag 17 januari:
* Jazz met zangeres Ingrid Havinga 
in Oude Veiling, Marktstraat, 21u.
Vrijdag 18 januari:
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
* Muziektheater met Hedwigh Ver-
bruggen in Bacchus, Gerberastraat. 
Open vanaf 20.30u.
Zaterdag 19 januari:
* Muzikaal cabaret van Beatrice v/d 
Poel in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest 
met dj in café de Praam, Zijdstraat 
vanaf 22u.
* Brazilian party in The Beach, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 20 januari:
* Champagneconcert Aalsmeers 
Harmonie 100 jaar in Grand café, 
Crown, Van Cleeffkade v/a 15u.
* Familieconcert KCA ‘BV De Piano-
mannen’ in De Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 15.30u.
* Eric Steckel Band in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Woensdag 23 januari:
* Komedievoorstelling Shirley Valen-
tine in Crown Theater v/a 20u.
Vrijdag 25 januari:
* Muziek Crazy Piano’s in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Concert met Italiaanse barokmu-
ziek door familie Trommel in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
Zaterdag 26 januari:
* Cabaret Lul-verhalen in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Salon de Music, Lions Club voor 
jeugdcultuurfonds. Klein concert in 
Kudelstaart van 15.30 tot 18u.
Zondag 27 januari:
* Concert Martin Mans met 2 pan-
fluitisten in Dorpskerk, Kanaalstraat 
vanaf 16u.

Exposities
17 t/m 19 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook iedere eer-
ste zondag van de maand.
Zaterdag 19 januari:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
19 en 20 januari:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
Tot en met 27 januari:

* Grafiektentoonstelling met Bob 
Bonies, Frank Stella en Max Bill in 
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 17 januari:
* Bezoek OVAK-leden aan Helioma-
re, Zwarteweg 98, 16 tot 17.30u.
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
Vrijdag 18 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD met 2e 
Kamerlid Ton Elias in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat v/a 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Jeugdveiling Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Zaterdag 19 januari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
Maandag 21 januari:
* Koppelkaarten BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u.
Dinsdag 22 januari:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 23 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 24 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* PCOB-ledenmiddag over reanima-
tie in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 14.30u.
* Dia-lezing bij Groei en Bloei over 
hanging baskets. In Wellant College, 
MBO, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 24 januari:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.
Maandag 28 januari:
* Informatie-avond bestemmings-
plan Nieuw Oosteinde in raadskel-
der, gemeentehuis, 20-21.30u.

AGENDABinnenkort Nijntje en Verliefd op Ibiza

Les Misérables en Finding 
Nemo in Crown Cinema
Aalsmeer - Ook deze week en ze-
ker in het weekend biedt Crown Ci-
nema een gevarieerd filmaanbod 
voor jong en oud. Snelle beslis-
sers kunnen vanavond, donderdag, 
nog naar de film. Om 20.00 uur gaat 
het licht uit voor het mooie verhaal 
Les Misérables. Op vrijdag draait in 
Crown Cinema om 18.45 uur Het 
Bombardement en om 21.15 uur Les 
Misérables. Zaterdag overdag kan 
een keuze gemaakt worden uit drie 
jeugdfilms. Om 12.15 uur kan geno-
ten worden van Finding Nemo, om 
14.30 uur worden jeugdige inwo-
ners uitgenodigd de K3 Bengeltjes 
te komen bekijken en de filmmid-
dag wordt besloten met om 16.15 
uur Wreck-It Ralph in 3D. Zaterdag-
avond kan met popcorn in de film-

zaal in Aalsmeer plaatsgenomen 
worden voor om 18.45 uur Het Bom-
bardement en om 21.15 uur voor 
Les Misérables. En voor wie zondag 
kiest voor een middagje of avondje 
bios: Om 12.00 uur verschijnt op het 
filmdoek Finding Nemo, om 14.00 
uur K3 Bengeltjes, om 16.00 uur 
Wreck-It Ralph, om 18.00 uur Het 
Bombardement en om 20.15 uur Les 
Misérables. Binnenkort presenteert 
Crown Cinema twee premières. Op 
woensdag 30 januari draait voor 
het eerst Nijntje de film en donder-
dag 31 januari is de lancering van 
de film Verliefd op Ibiza. Reserveren 
van kaarten kan via 0297-753700 
of mail naar info@crowncinema.nl. 
Voor meer informatie over alle films, 
tijden, etc.: www.crowncinema.nl. 

Zondag in Crown Business Studio’s
Champagneconcert jarige 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - In 2013 is het honderd 
jaar geleden dat Aalsmeers Harmo-
nie werd opgericht. Dit seizoen staat 
dus geheel in het teken van het jubi-
leum. Op zondag 20 januari vindt de 
feestelijke aftrap van het jubileum-
jaar plaats: het Champagneconcert 
in het Grand Café van Crown Busi-
ness Studio’s aan de Van Cleeffka-
de. Het wordt een feestelijk concert 
en daar hoort een feestelijke naam 
bij, vandaar een Champagnecon-
cert en geen Nieuwjaarsconcert, zo-
als de harmonie jaarlijks geeft. Tij-
dens het concert wordt vooral lich-
te muziek gespeeld en veelal zijn 
dit bekende melodieën. Zo brengt 
Aalsmeers Harmonie onder ande-
re West side story en James Bond 

ten gehore. Maar ook meer ‘Nieuw-
jaarsachtige’ stukken zullen worden 
gespeeld, zoals de Champagner Ga-
lopp en de Radetzky Mars. 
Naast het jubileum van de harmo-
nie, zijn er ook leden die jubileren: 
zij zijn 12,5 tot 65 jaar lid van de ver-
eniging. Hiervoor worden zij tijdens 
het concert in het zonnetje gezet. En 
de jubilarissen hebben inbreng ge-
had in de muziekstukken die wor-
den gespeeld. 
Het Champagneconcert begint om 
15.00 uur in het Grand Café van 
Crown Business Studio’s.
De toegang is gratis. Voor meer in-
formatie over Aalsmeers harmonie 
en haar activiteiten, kijk op de site: 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Bingo en beste hits in café 
Aftrap ‘Mijn Praam is Top’ 
met Lalalatjes zaterdag
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
17 januari, staat de jaarlijkse nieuw-
jaarsbingo met tal van spetterende 
prijzen op het programma van café 
de Praam. Deze besloten spelletjes-
avond begint om 20.00 uur. Vrijdag 
gaan de deuren van het café in de 
Zijdstraat om 16.00 uur open voor 
een gezellige vrijdagmiddag bor-
rel met natuurlijk een lekker hapje 
van het huis. De vrijdagavond staat 
in het teken van party top 1000 met 
achter de disco DJ Henk. Hij zal 
de hele avond op verzoek de bes-
te hits van het afgelopen jaar draai-
en. Zaterdag 19 januari is de aftrap 
de van de battle ‘Mijn Praam is Top’. 
Vier weken achter elkaar zal er door 
de verschillende teams op de zater-
dag een feest worden gegeven. De 
teams gaan strijden om het kampi-
oenschap en een mooie reischeque. 
Het team ‘De Lalalatjes’ onder lei-
ding van Evelien Verbeek verzorgen 
zaterdag het eerste feest met thema 
‘Aalsmeer over de top’. En of deze 

avond over de top zal gaan! Evelien 
laat weten dat er een groot spekta-
kel aan artiesten zal zijn. Zo komen 
Jan Leliveld en Bonnie St. Claire hun 
repertoire aan het gezellige gevari-
eerde Aalsmeerse gezelschap laten 
horen. Is er voor tussen de arties-
ten door een fantastische DJ gere-
geld en komt er als klap op de vuur-
pijl ook nog eens een special guest! 
Evelien en haar team hebben er heel 
veel zin in! De dresscode voor deze 
avond is ‘over de top’. Alle gasten die 
een entreekaart hebben gekocht, 
hebben dit op tijd gedaan. Het is na-
melijk inmiddels uitverkocht! Kaar-
ten zijn nog wel te koop voor het 
volgende feest: ‘De reünie van de 
Vallende Bladeren, dat op zaterdag 
26 januari gegeven zal worden on-
der leiding van Remco Kooij. Vol-
gens Remco is het hoog tijd wordt 
voor een reënie! Interesse en wil je 
een entreekaart aanschaffen? Stuur 
een email naar: vallendebladeren-
reunie@hotmail.com.

Opgeven nu al mogelijk!
Plaspop 3 op Westeinder
Aalsmeer - Op de laatste zaterdag 
in juni (29e) is het weer tijd voor de 
derde editie van het Aalsmeers wa-
tertheater: Plaspop 2013. In tegen-
stelling tot vorige jaren is het water-
spektakel één week naar voren ge-
schoven om ook de vroege vakan-
tiegangers gelegenheid te geven 
Plaspop te bezoeken. Na het suc-
ces van de voorgaande jaren pak-
ken de Dippers de organisatie van 
het unieke waterspektakel weer op 
en gaan er, samen met de ‘perfor-
mers’, een weergaloos watereve-
nement van maken. Plaspop is een 
uniek watertheater in het eilanden-
gebied van de Westeinderplassen, 
tussen de Grote en Kleine Poel. Op 
diverse podia (maximaal vijf) zullen 
weer diverse bands en theatergroe-
pen optreden. Om iedereen gele-
genheid te geven zich voor te berei-
den gaat de inschrijving al vanaf he-
den van start. De formule is simpel: 
Elke groep treedt drie keer 25 mi-
nuten op, op hetzelfde podium. Op 
drie verschillende tijdstippen, 21.00, 
22.00 en 23.00 uur. Tussen de op-
tredens door verplaatst het publiek 

zich, per boot, naar de volgende lo-
catie. De organisatie zoekt dus vijf 
diverse acts van uiteenlopende dis-
ciplines. Om 24.00 uur staat een af-
sluitend, weergaloos, optreden op 
het Koddespoeltje op het program-
ma. 
Kortom, u bent lid van een toneel- 
dan wel muziekgroep en u kunt/wilt 
belangeloos optreden om Aalsmeer 
op zijn kop te zetten? Dan nodigen 
de Dippers u uit om op te geven 
voor een weergaloos waterspekta-
kel Plaspop 2013! U kunt zich uit-
sluitend opgeven, of vragen om in-
formatie via het emailadres: plas-
pop@live.nl . DIP bevestigt dan uw 
inschrijving en nodigt de band of 
groep dan te zijner tijd uit om het 
optreden toe te lichten. Wellicht 
komt u dan in aanmerking voor een 
optreden op Plaspop 2013. Groepen 
die vorig jaar hebben gespeeld kun-
nen dit jaar helaas niet meedoen. 
In de loop van het jaar gaat ook de 
vernieuwde website www.plaspo-
paalsmeer.nl in de lucht, waarop alle 
informatie van het verleden en he-
den van Plaspop is te vinden.

Vanavond optreden!
Jazz met Herman Smit en 
zangeres Ingrid in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 17 januari treedt zangeres In-
grid Havinga als speciale gast op in 
De Oude Veiling. Al een aantal ja-
ren maakt Havinga deel uit van de 
coverband Double Sharp Met deze 
band deed zij veel ervaring op met 
het zingen van de meest uiteenlo-
pende muziekstijlen. Ook zong zij 
in de rock-opera Tommy van de le-
gendarische popgroep The Who. 
Haar voorkeur gaat echter uit naar 

het zingen van jazz, latin en blues. 
Haar prachtig warm stemgeluid en 
de uitstekende timing heeft zij dui-
delijk van haar vader de professio-
nele zanger, drummer en entertai-
ner Jan Havinga. Ingrid treedt van-
avond op samen met het jazzcombo 
van Herman Smit. 

De muzikale show start om 21.00 
uur en de toegang tot De Oude Vei-
ling in de Marktstraat is gratis.

Theater en cabaret vrijdag 
en zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Komend weekein-
de wordt het druk in cultureel ca-
fé Bacchus. Het weekend begint 
op vrijdag 18 januari vanaf 21.00 
uur met het theaterprogramma van 
Hedwigh Verbruggen: ‘Ik, een muzi-
kale reis naar het zelf’. Samen met 
pianist Marc-Philippe Verschu-
ren zet zij een gevarieerd program-
ma op de planken dat onder andere 
bestaat uit muziek in verschillende 
stijlen. De ruimtes tussen de num-
mers vult zij op met vertelsels en ge-
dichten. Het centrale thema is bo-
dy, mind en spirit. De zaal van Bac-
chus in de Gerberastraat gaat open 
om 20.30 uur. De toegang is gra-
tis, maar medewerkers gaan met de 

pet rond. Zaterdag 19 januari treedt 
Beatrice van de Poel met Band op. 
De band bestaat uit Tim Eijmaal op 
gitaar, Daniël van Dalen op percus-
sie en Thijs Vermeulen op bas. Haar 
vierde theaterprogramma heet ‘Ein-
deloos’.  Beatrice staat inmiddels te 
boek als de beste popzangeres van 
Nederland, de beschrijving van haar 
zang bestaat uit superlatieven. Haar 
teksten zijn diepgaand, oprecht, 
recht voor z’n raap, koel en zonder 
opsmuk. De cabaretavond begint 
om 21.00 uur, de zaal is open van-
af 20.30 uur. Kaarten à 10 euro zijn 
te reserveren via www.cultureelca-
febacchus.nl of telefonisch na 18.00 
uur via 0297-342657.

Back to the Beats zaterdag
Brazilian party in The Beach
Aalsmeer - Tijdens de winterse 
weerbuien is het op zaterdag 19 ja-
nuari tropisch warm in The Beach. 
Het is weer tijd voor de Back to the 
Beats met ditmaal een Brazilian Par-
ty. De DJ’s van Back in Time zullen 
de avond vullen met Braziliaanse 
klanken in een tropisch aangekle-
de Beach. Naast de tropische klan-
ken kunnen de bezoekers natuurlijk 

hun eigen  muzikale ‘Favoriete Top 
3’ aangeven bij de DJ’s. Tijdens de 
Brazilian Party staan muziek en ge-
zelligheid centraal. Dus trek je mooi-
ste Braziliaanse outfit aan en kom 
genieten van de Brazilian Beats in 
The Beach. De avond start om 21.00 
uur aan de Oosteinderweg 247a. De 
entree is gratis! Surf voor meer in-
formatie naar www.beach.nl.

Komedie, muziek en poëzie
Oude tijden herleven in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater 
Aalsmeer presenteert aan het einde 
van deze maand drie voorstellingen: 
Shirley Valentine op woensdag 23 
januari, Crazy Piano’s op vrijdag 25 
januari en LULverhalen op zaterdag 
26 januari. In februari gaan oude tij-
den herleven in het Crown Theater. 

Kitty Courbois
Op vrijdagavond 1 februari is Kit-
ty Courbois te gast bij Exclusief bij 
Bob en op zaterdagavond 2 febru-
ari is het podium voor Jan & Anny 
‘live’. Kitty Courbois trakteert op een 
intiem literair programma, Parels 
van Poëzie genaamd. Exclusief bij 
Bob heeft opnieuw een exclusieve 
gast. Kom genieten van één van de 
grootste actrices die ons land rijk is 
in de Club van het Crown Theater. In 
Courbois, Parels van Poëzie draagt 
Kitty Courbois haar lievelingsge-
dichten voor, afgewisseld met per-
soonlijke bespiegelingen over de 
repertoirekeuze en haar persoonlij-
ke band met de auteurs. Zo zullen 
gedichten van Vasalis, Hans Lodei-
zen, Remco Campert, Judith Herz-
berg, Hugo Claus en Gerard Reve 
deel uitmaken van deze intieme li-
teraire theaterproductie. Kitty Cour-
bois vierde onlangs haar vijftigjarig 
toneeljubileum. Bij deze gelegen-
heid ontving zij de naar haar ver-

noemde Courbois-Parel, een nieu-
we toneelprijs die zij naar eigen in-
zicht door kan geven. Deze avond 
vindt plaats in the club van Crown, 
een intiem en sfeervol theater waar 
tevens een lekker hapje en drankje 
wordt geserveerd. Het programma 
begint om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt via sprintprijs 15 euro per 
persoon. De reguliere prijs is 19,50 
euro. En zaterdag 2 februari muziek 
‘The two of us’: Jan Keizer en An-
ny Schilder live met de First Show-
band. Iedereen mag meezingen met 
de hits van BZN in het Crown Thea-
ter. Jan en Anny nemen het publiek 
mee terug in de tijd en laat hen ge-
nieten van de vele hits van BZN. De 
‘klik’ van vroeger is goed te horen bij 
Jan en Anny. “We zijn ouder en door 
de wol geverfd. We staan graag op 
de bühne en vinden ‘het vak’ na al 
die jaren nog steeds fantastisch.” 
Onder muzikale begeleiding van de 
First  Showband gaat het dak eraf! 
Aanvang 20.00 uur. Via sprintprijs 
kost een kaartje 24,50 euro, regulie-
re prijs is 29 euro. Verkoop kaarten: 
www.crowntheateraalsmeer.nl of te-
lefonisch: 0900-1353 bij See Tickets. 
Kaarten kunnen ook aan de zaal ge-
kocht worden vanaf 19.00 uur.
Voor sprintprijzen geldt: op is op. 
Bezoek de website voor actuele 
prijsinformatie. 

Amerikaans gitaarwonder 
zondag live in The Shack
Oude Meer - The Shack presents 
op zondagmiddag 20 januari: Eric 
Steckel Band uit Amerika! In de in-
tieme sfeer van The Shack kan ge-
noten worden van het onnavolgba-
re talent van deze jonge Amerikaan 
en zijn band. Zware gitaarriffs, roc-
kend en vette duels! Eric Steckel 
speelt de blues op een natuurlijke 
manier en met een gevoel dat bijna 
niet te verklaren is voor iemand die 
nog zo jong is. Tegen de tijd dat hij 
10 was, zette Eric een Freddie-BB-
Albert King-achtige show neer met 
een intensiteit en vaardigheid die 
zijn jeugd verloochend. Zijn passie 
voor muziek en natuurlijke beheer-
sing van het gitaarspel stelde hem 
in staat om het podium te delen met 
de beste muzikanten. Eric werd al 
snel een lokale favoriet in zijn toen-
malige woonplaats Pennsylvania en 
stond op jonge leeftijd al in uitver-
kochte clubs en festivals. 
De debuut CD ‘A few degrees war-
mer’ van The Eric Steckel Band werd 
live opgenomen in april 2002, toen 
Eric nog maar 11 jaar oud was. Bin-
nen korte tijd werd dit het best ver-
kochte album onder de Blues gui-
tarfans over de hele wereld. In 2003 
verscheen de jonge Eric op het Sa-
rasota Blues Festival waar zijn eer-
ste set het gesprek van de dag werd. 
Voor de avond voorbij was werd Eric 
geïntroduceerd door niemand min-
der dan John Mayall als de jongste 
gitarist ooit op het podium met The 
Bluesbreakers. Eric liet hier een on-

uitwisbare indruk achter bij Mayall 
en toerde mee met de Bluesbrea-
kers op hun Scandinavische toer. 
Daarna ging het snel met de carri-
ere van deze jonge gitaarvirtuoos. 
Nu op de leeftijd van nog maar 22 
jaar, wordt Eric al dé bluesveteraan 
genoemd. Een geweldige show voor 
de bluesrockliefhebber die alles wat 
deze muzieksoort zo mooi maakt, op 
zondagmiddag 20 januari kan ho-
ren en zien in The Shack! The Shack 
is geopend op zaterdag en zondag-
middag vanaf 15.00 uur. Aanvang 
van Eric Steckel Band is zondagmid-
dag om 16.00 uur! Entree 7,50 euro. 
Voor alle info en openingsdagen en 
tijden: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   
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STAGE
MUSIC SHOP

Klassieke gitaar 3/4 
in wit of rose

€69,00
Klassieke gitaar 3/4

NIEUW VOOR KIDS:

Blokfl uit ‘Yamaha’

€10,00

Viool ‘Leonardo’ 4/4
met stok + koff er

 €238,00
TIP: KOOPJE:

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

Viool ‘Leonardo’ 4/4
AANBIEDING:

DÉ VIOOLSPECIALIST

Microfoon R21S
‘Samson’

€28,55
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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 stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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.

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 aan-
spreekpunt 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

lichaam opgericht voor de gemeenschappelijke behartiging 
van de belangen van de deelnemers op het terrein van ver-
gunningverlening, toezicht en handhaving en bodem in het 
kader van het omgevingsrecht.
Het college zal de wettelijke basistaken op dit gebied voor 
bedrijven door de Omgevingsdienst laten uitvoeren.
De volledige tekst van de regeling ligt vanaf 17 januari 
2013 gedurende acht weken op dinsdag en donderdag van 
8:30- 12.30 uur (enkel op afspraak). ter inzage bij balie 5 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Daarnaast is de tekst 
te raadplegen op de website van de gemeente Aalsmeer  
www.aalsmeer.nl en de Omgevingsdienst www.odnzkg.nl.

Bekendmaking algemeen bestuur 9 januari 2013

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft in zijn openbare oprichtingsvergadering 
van 9 januari 2013 het volgende besloten:

Delegatiebesluit
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het delegeren van 
een aantal bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het verlenen van 
mandaat, volmacht of machtiging voor in het besluit ge-
noemde besluiten, rechtshandelingen of feitelijke handelin-
gen aan de directeur.

Archiefverordening
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het vaststellen van 
de archiefverordening voor de zorg voor het archiefbeschei-
den van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Besluit machtiging voorzitter
De voorzitter van het algemeen bestuur heeft besloten tot 
het machtigen aan de directeur voor de vertegenwoordiging 
in en buiten rechte.

Bekendmaking directeur Omgevingsdienst 9 januari 2013 
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
heeft op 9 januari 2013 het volgende besloten:

Ondermandaatbesluiten
De directeur heeft besloten tot het nemen van een onder-
mandaatbesluit waarbij het mandaat zoals is gegeven door 
de deelnemende partijen is gemandateerd aan de teamhoof-
den. De directeur heeft besloten tot het nemen van een on-
dermandaatbesluit waarbij het mandaat, volmacht en mach-
tiging uit het besluit mandaat, volmacht en machtiging van 
het algemeen bestuur is gemandateerd aan de teamhoofden.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn 
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (WEEK 3)

t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de 
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oost-
einderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan 
“Dorpshaven”;

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen 
van een partytent van 27 tot 29 december 2012 
voor lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de 
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00 – 
24.00 uur;

t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeel-
telijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 
07.00 tot 17.00 uur;

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00 – 13.00 uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen 
gemeente Aalsmeer;

t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolf-
tunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;

t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.
t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelij-

ke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer 
- Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en 
Dienstverleningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 28-02 Wet Geluidhinder (Mijnsherenweg 43, Kudel-

staart)
t/m 28-02 Evenementenkalender (balie 6)
t/m 14-03 Bekendmaking gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Officiële Mededelingen
17 januari 2013

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 BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DIENSTVERLENING BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREID 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 februari en 5 maart 2013.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 225, het vergroten van een bedrijfsruim-

te;
- Dotterbloemweg 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornmeer, het kappen van bomen;
- Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw en een 

balkonhek;
- Kudelstaartseweg 225, het vervangen van een woning;
- Uiterweg 174, het kappen van een boom;
- Zijdstraat 46, het aanleggen van kabels en leidingen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Hugo de Vriesstraat 13, het verwijderen van asbest.

WET GELUIDHINDER

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
wegverkeer vast te stellen voor het bouwen van een nieuwe 
woning op het adres Mijnsherenweg 43 te Kudelstaart

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt gedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de 
openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afde-
ling dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge 
toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met 
een medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken 
kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tus-
sen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoon-
nummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

EVENEMENTENKALENDER 2013

De burgemeester maakt bekend dat de evenementenkalender 
2013 definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt 
zes weken ter inzage bij balie 6 zes en is tevens in te zien 
op www.aalsmeer.nl. 

BEKENDMAKING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED
 

Het college van Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad 
op 20 december 2012 heeft ingestemd met ons besluit van 
9 oktober 2012 tot het treffen van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 janu-
ari 2013.
Hiermee wordt samen met de gemeenten Amsterdam, Zaan-
stad, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn, Haar-
lemmermeer en de Provincie Noord-Holland een openbaar 

Aandacht voor Syrië in 
oecumenische viering 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd in de Doopsgezinde kerk aan 
de Zijdstraat een oecumenische vie-
ring gehouden in het kader van de 
Week van gebed voor de eenheid. 
De Dalits, de kastelozen of ‘onaan-
raakbaren’ uit India vormden de 
bron van deze viering, die door de 
liturgiegroep van de Raad van Ker-
ken in Aalsmeer was voorbereid. 
Enkele keren per jaar wordt in oe-
cumenisch verband een dienst ge-
houden in één van de deelnemen-
de kerken. 

Een ontmoeting en gezamenlij-
ke viering door Aalsmeerders (en 
Kudelstaarters) vanuit drie kerk-
gemeenschappen in Aalsmeer, de 
Open Hofkerk, de Karmelkerk en 
Doopsgezinde Gemeente. Dit keer 
was de Doopsgezinde Gemeente de 
gastkerk, ging dominee Han van Po-
pering vanuit de Open Hofkerk voor, 
zong het Karmelkoor onder leiding 
van René Domen en bespeelde Ni-
co van Geijswijk het orgel. Een vol-
le kerk met een uitstekende sfeer. In 

de viering ging de aandacht onder 
andere uit naar de schrijnende situ-
atie in Syrië. 

Als collectedoel voor deze viering 
was gekozen voor het werk van 
MCC Syrië, de Amerikaans-Cana-
dese zusterorganisatie van Doops-
gezind WereldWerk, dat hulpgoede-
ren in de vorm van dekens, kleding, 
voedsel en medicijnen via plaatselij-
ke hulporganisaties in Syrië zelf en 
in de buurlanden verspreidt onder 
de Syrische bevolking en de vluch-
telingenkampen. Eventuele extra 
giften kunnen worden overgemaakt 
op rek.nr. 786880333 t.n.v. Doops-
gezind WereldWerk te Deventer, on-
der vermelding van ‘noodhulp Syrië’. 

Passieronde
Binnenkort start weer de Passieron-
de, waarbij op zes achtereenvolgen-
de woensdagavonden enkele ker-
ken in Aalsmeeren en Kudelstaart 
hun deuren openstellen. De eerste 
‘halte’ is op 13 februari, om 19.30 
uur in de Karmelkerk.

Barok op cello, theorbe en kistorgel
Drie keer muziek op vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 25 janua-
ri start een mini-serie van drie con-
certen in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat 55. Die concerten vin-
den plaats op elke vierde vrijdag-
avond van de maanden januari, fe-
bruari en maart. Het eerste concert 
heeft als thema Italiaanse barokmu-
ziek en wordt uitgevoerd door Leo-
nard Trommel op cello, Hugo de Ro-
das Sanches op theorbe en Henk 
Trommel op kistorgel. Gespeeld 
wordt Italiaanse muziek uit de barok 
vanaf ongeveer 1550 tot 1800. Bij de 
reis door die tijd kunnen bezoekers 
genieten van veel verschillende mu-
ziektypen en bezettingen met com-

posities van onder anderre Fresco-
baldi, Marcello, Vidvaldi en Bocche-
rini. De cello speelt een prominente 
rol in het programma, maar ook de 
theorbe (een grote luit met een lan-
ge hals, ontwikkeld in Napels rond 
1580) en het kist- of continuo-orgel 
zorgen voor een afwisselend en ge-
varieerd programma in kamermu-
zikale sfeer. Initiatiefnemer is diri-
gent en organist Henk Trommel. Hij 
speelt een begeleidende rol bij de 
concerten en neemt soms ook een 
solo voor zijn rekening. Het concert 
begint om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt 10 euro, inclusief con-
sumptie, per persoon. 

Inschrijving voor Popprijs 
Amstelland van start
Aalsmeer - Heeft jouw band de po-
tentie om de nieuwe sensatie van 
regio te worden? Dan is het mo-
ment daar om je in te schrijven voor 

de Popprijs Amstelland. Doe je mee, 
dan maak je kans op een showcase, 
studiotijd, vermelding in de muzi-
kantengids en natuurlijk automati-

sche sterrenstatus en onsterfelijk-
heid in Amstelland en de wijde om-
trek. De jaarlijkse talentenjacht, die 
Poppodium P60 in samenwerking 
met stichting Cardanus organiseert, 
zal na voorrondes in jongerencen-
trum The Mix in Uithoorn, jongeren-
centrum N201 in Aalsmeer en na-
tuurlijk Poppodium P60 zelf, zijn cli-
max bereiken tijdens de grote fina-

le in het poppodium in Amstelveen. 
De organisatie van de Popprijs geeft 
de voorkeur aan bands uit de regio 
Amstelland, maar komt minstens 
de helft van je band uit Noord-Hol-
land, met uitzondering van Am-
sterdam, mag je gewoon meedoen. 
Daarnaast mag de set van je band 
slechts één cover bevatten. Het in-
schrijfformulier is te vinden op de 

site van Poppodium P60 of mail naar 
popprijs@p60.nl. 
Op 1 februari sluit de aanmeldings-
periode, dus zorg dat je het voor die 
tijd hebt ingeleverd. Stuur ook een 
bio, een demo en eventueel fotoma-
teriaal op. Mocht je band geen de-
mo hebben, is een myspace-pagina 
of website met online muziek ook 
voldoende. 

Concert met panfluitisten
Aalsmeer - Op zondag 27 janu-
ari is vanaf 16 .00 uur een fantas-
tisch concert te zien en te horen in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat. De 
bekende organist en dirigent Martin 
Mans verzorgt samen met de pan-
fluitisten Lisselotte Rokyta en Vasi-
le Raducu een optreden. De panflui-
tisten bieden onder begeleiding van 
de organist een verrassend optre-
den met speciale echo-effecten. De 

vaardigheid en kunstige manier van 
spelen zal de luisteraar goed bij de 
les houden. De toegang bedraagt 
12.50 euro. Kinderen betalen 5 euro 
entree. Reserveren is aan te bevelen 
en dit kan tot en met 26 januari per 
mail via concertgroep@gmail.com 
of bel de reserveerlijn: 06-49892139. 
Op de concertmiddag zijn ook kaar-
ten aan de deur verkrijgbaar vanaf 
15.30 uur.

Fantastische jazzavond in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 12 ja-
nuari speelde Deborah Carter en 
haar combo in cultureel café Bac-
chus, en bepaald niet voor het eerst! 
Ditmaal had zij een programma sa-
mengesteld rond Duke Ellington, 
‘Diggin’ The Duke’. Edward K. El-
lington (1899–1974) mag gerust de 
grootste componist van Amerika 
worden genoemd. 

Hij heeft zo’n 2.000 composities op 
zijn naam staan. Die werden ove-
rigens niet allemaal gespeeld, za-
terdagavond. Een aantal nummers 
werd speciaal voor dit programma 

bewerkt en gearrangeerd; het inter-
net werd intensief afgestruind op 
zoek naar bestaande teksten bij de 
muziek. Wanneer er geen tekst be-
stond, werd ‘ie speciaal geschreven.

Over de vocale kwaliteiten van 
Deborah Carter is het maar be-
ter om te zwijgen. Aan deze kwa-
liteit is niets origineels toe te voe-
gen. Dat geldt ook voor de bandle-
den, waarbij pianist Leo Bouwmees-
ter, die vele schitterende solo’s voor 
zijn rekening nam, zeker genoemd 
moet worden. De band speelde 
standards, blues en latin, maar pas-
te de hier en daar de originele rit-
mes aan. Zo veranderde een treu-
rig mopje blues in een opgewek-
te chachacha. Naar mate de avond 
vorderde ging de band steeds soe-
peler spelen met als afsluiter de La-
tin versie van ‘Don’t Get Around 
Much Anymore’, waarbij alom voor 
het welzijn van dak werd gevreesd. 
Kortom: een fantastische avond 
voor de jazzliefhebbers in Bacchus 
waar je met je neus bovenop zit!
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  ‘De LULverhalen’ komt naar 
    Crown Theater Aalsmeer!
Aalsmeer - Het kan haast niet mis-
sen of je hebt er iets over vernomen. 
In vrijwel ieder televisieprogram-
ma, via recensies in diverse kran-
ten en op de social media wordt de 
theatervoorstelling ‘De LULverhalen’ 
flink gepromoot. Hét hilarische man-
nenantwoord op de welbekende Va-
ginamonologen, een stuk dat jaren 
geleden volle zalen trok. De LULver-
halen is entertainment voor zowel 
mannen als vrouwen. Uit een poel van 
welliefst drieëntachtig mannen zal de 
show per avond bestaan uit drie gro-
te namen uit het vaderlandse cabaret 
of klinkende namen van radio, televi-
sie, entertainment en zelfs uit de poli-
tiek. Altijd onder leiding van stand-up 
comedian Howard Komproe, ook be-
kend als MC, presentator en stemac-
teur, brengen zij hun eigen LULver-
haal. Het is dus iedere avond anders. 
Op zaterdag 26 januari komt het stuk 
naar het Crowntheater in Aalsmeer. 
Dat gelul mag je gewoonweg niet 
missen. Die avond zijn Neerlands be-
kendste rapper Brainpower, die me-
nig hit op zijn naam heeft staat, ra-
dio 10Gold DJ Rick Moorman (te-
vens eigenaar van een mannenmode 
kledingzaak en medeverantwoorde-
lijk voor de kledinglijn van Humber-
to Tan) en dierenman Martin Gaus 
aan de beurt. Wat ins en outs van de 
dierenvriend: “Een tijd terug zat ik in 
koffietijd. Howard Komproe was daar 
ook uitgenodigd om zijn theaterstuk 
te promoten. Op dat moment was hij 
nog op zoek naar mannen die mee 
wilden doen. Hij heeft mij direct ge-
vraagd. Ik heb, eigenlijk in een vlaag 
van verstandsverbijstering, meteen 
Ja gezegd. Maar dacht wel: ‘waar 
stort ik me nu weer in?’ We zijn bij 
elkaar gekomen om het uit te wer-
ken en ja wie A zegt..” Martin speelt 
ongeveer vijftien keer mee en heeft 
reeds twee try-outs achter de rug. 
“Die gingen gelukkig goed. Ik ben 
gewend om voor volle zalen te spre-
ken, maar dit is toch anders. Best wel 
spannend ook. We vertellen op het 
podium ons eigen verhaal. Dat kan 
een kletsverhaal zijn, over auto’s, ca-
baret, film, kleding, mannendingen. 
Het kan een zeer persoonlijk ver-
haal zijn (Marc de Hond bijvoorbeeld, 
die vertelt hoe hij invalide is gewor-
den), of juist een humoristische of 
serieuze anekdote. Het is eigenlijk 
heel breed, maar altijd herkenbaar. 
We stellen ons vaak zeer kwetsbaar 
op, want waar het meestal zijdelings 

toch wel op neer komt is seksualiteit 
in het algemeen en die van de man 
in het bijzonder.” Het persoonlijke 
verhaal van Martin Gaus gaat voor-
al over de drijfveer van mannen. Hij 
vertelt verder: “Het imponeren, op-
scheppen, de macht en het verove-
ren van vrouwen. Ook vertel ik hoe 
wij altijd maar bezig zijn om te komen 
naar dat ene geweldige moment. We 
zijn als het ware altijd onderweg naar 
die jackpot; de prachtigste vrouw van 
allemaal! Uiteraard boog ik daarbij op 
mijn kennis van de dierenwereld en 
de evolutietheorie, daar weet ik een 
hoop van.” Het gezelschap zal vaak 
improviseren. Dat hangt af van waar 
en met wie er gespeeld wordt en hoe 
het publiek in de zaal reageert. Het is 
daarom echt iedere keer anders. “Ik 
heb er zin in!”, roept de enthousias-
te Gaus tot slot en er met een ondeu-
gend lachje achteraan: “Één ding wil 
ik echter niet, en dat is dat mijn eigen 
vrouw in de zaal zit!”

Kaartenverkoop van start 
Zin gekregen in De LULverhalen? 
Er zijn nog kaarten voor deze hilari-
sche theatervoorstelling op zaterdag 
26 januari om 20.00 uur. Reserveer 
nu nog voor sprintprijzen op www.
crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-
1353. Maak nu ook kans op twee vrij-
kaarten en ‘like’ de Facebookpagi-
na: www.facebook.com/crownthea-
ter Zodra de 450 ‘likes’ zijn behaald, 
worden twee kaarten verloot. 

Door Miranda Gommans

De LULverhalen: (tekenaar):
Vincent van Eijk

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst

Jubileumfeest ANBO met 
shantykoor De Brulboeien
Aalsmeer -  In buurthuis Hornmeer 
hield ANBO Aalsmeer op 9 januari 
haar Nieuwjaarsreceptie, waar veel 
ANBO leden samen met vertegen-
woordigers van andere bonden en 
het gewestelijk bestuur elkaar een 
gelukkige nieuwjaar toewensten. 

Na een welkomstwoord kondigde 
voorzitter Janny Oosterloo aan dat 
ANBO Aalsmeer in 2013 vijftig jaar 
bestaat. Dit is volgens haar voldoen-
de aanleiding voor een bijzonder ju-
bileumfeest op 20 april in 7Street in 
de Crown Studio’s met medewer-

king van theatermaakster en actrice 
Marijke Kots, shantykoor de Brul-
boeien en dj Kees Markman. Doel 
van dit jubileumfeest is om, behal-
ve elkaar te feliciteren en te ont-
moeten, ook het ouderenwerk in 
Aalsmeer meer gezicht te geven. 
Daarom is er voor gekozen om niet 
alleen de eigen leden, maar ook alle 
andere ouderen uit te nodigen. Het 
applaus dat hierop volgde gaf aan 
dat het bij de leden in goede aarde 
viel. Na het officiële gedeelte werd 
er door iedereen nog informeel ge-
zellig nagepraat. 

Alderliefste: Zevende hemel!
Aalsmeer - Wanneer iemand je het 
gevoel weet te geven dat hij, on-
danks dat er 120 andere mensen 
om je heen zitten, speciaal helemaal 
alleen voor jou op het podium staat 
waardoor het net lijkt alsof je terecht 
bent gekomen in de zevende hemel, 
dan beleef je toch echt een paar bij-
zondere uren! Afgelopen zondag 13 
januari wist de band Alderliefste in 
het theater Exclusief bij Bob dit ge-
voel bij een groot deel van zowel 
mannen als vrouwen op te roepen. 
“Alsof ik in een nostalgische Fran-
se film zit met in de hoofdrol Yves 
Montand en Simone Signoret, al-
leen de sigarettenrook ontbreekt, 
wat een geweldige sfeer”, verzucht-
te een van de bezoekers verlekkerd 
nippend aan een glas witte wijn. De 
opkomst van Gerard Alderliefste, 
Luc de Bruin en Robert Kramer was 
buitengewoon vrolijk makend. Eén 
voor één, een glas rode wijn in de 
hand kwamen zij het podium op. Op 
een scherm werd een film getoond 
waarop de mannen, als bijna jonge 
honden, op tournee gaan. Natuurlijk 
in de mooiste auto die er ooit door 
Citroën is gemaakt: De Snoek. En 
als er dan ook nog een dame met 
een verleidelijke omfloerste stem in 
het Frans de band aankondigt dan 
valt er toch even een gepaste stilte. 
Alderliefste klinkt op z’n Frans ook 
wel heel mooi. De beelden van Pa-
rijs, waar ooit de chansons werden 
‘geboren’ en hun bezoek aan de le-
gendarische Charles Aznavour, voe-
gen een dimensie toe aan het op-
treden. 

Carte Blanche
Carte Blanche heet het nieuwste 
programma van Alderliefste dat zo-
veel inhoudt als: Volg je hart maak 
gebruik van je talent, kijk of je van 
je hobby je beroep kan maken. Het 
brengt misschien minder geld op 
maar je wordt er wel gelukkiger van! 
De vraag: Wie een lied weet waar 
vous (u) in voorkomt, wordt gul be-
antwoord en de verzoeken met lief-
de gehonoreerd. De levens van de 
muzikanten werden geschetst. Het 

aanstaande vaderschap van de één 
en van de ander een moeder die het 
huis eerder heeft verlaten dan haar 
zoon. Alle drie hebben een univer-
sitaire opleiding om toch uiteinde-
lijk toch voornamelijk voor de mu-
ziek te kiezen en dat al sinds 1993. 
Hun performance loopt gesmeerd is 
goed getimed en de grappen die er 
over en weer worden gemaakt, la-
ten een mooi gespeelde spontaniteit 
zien. Dat de middag wordt beëin-
digd met een schitterende homma-
ge aan Ramses Shaffy is niet voor 
niets. Het was immers Ramses die 
zijn leven leefde zoals hij dat graag 
wilde. Het portret dat op het film-
doek verscheen is zo verpletterend 
mooi, dat menigeen wel even moet 
slikken. En dan is het afgelopen. 
De muzikanten krijgen een prach-
tig bos rozen van hun gastheer Bob, 
zijn de in de smaak vallende hap-
jes van Cuisine Aline schoon op en 
staat iedereen weer gewoon met 
zijn voeten op de vloer. Er wordt 
nog even gezellig nagepraat, het-
geen niet telt voor de geluid - en 
licht technici. Zij werken zich in het 
zweet om alle apparatuur en instru-
menten weer veilig weg te brengen. 
Ook de bandleden vertrekken, zo te 
zien met een blij gemoed naar huis. 
Zij zullen ongetwijfeld thuis komen 
met de woorden: “Wij hebben lek-
ker gespeeld voor een leuk publiek 
en op een leuke locatie.”

Let op!
Kitty Courbois is de volgende keu-
ze van Bob in samenwerking met 
het Crown Theater Aalsmeer. Als 
uitzondering is de actrice met haar 
programma Parels van Poëzie niet 
op een zondagmiddag te zien en 
te beluisteren. Uw gastheer  ont-
vangt u graag vrijdag 1 februari van-
af 19.30 uur in zijn Theater Exclusief 
bij Bob. Aanvang van de voorstelling 
is 20.00 uur. Kaarten kunnen wor-
den besteld via www.crowntheate-
raalsmeer.nl of per telefoon 0900-
1353 of op de avond zelf aan de kas-
sa. Foto: De Boer
Janna van Zon

Mannenkoor zoekt leden
Con Amore proost op 2013
Aalsmeer - Zaterdagmiddag was 
er een grote groep mannen  en 
vrouwen van de Con Amorefami-
lie bijeen in The Beach. Allereerst 
konden de dames de repetitieruim-
te bekijken en daarna mochten ze 
plaats nemen op de tribune. De 
mannen bleven beneden staan op 
de vloer rond de vleugel en gaven 
een klein concertje. Na het zingen 
nam de voorzitter het woord. In zijn 
nieuwjaarstoespraak memoreerde 
hij dat het afgelopen jaar voor man-
nenkoor Con Amore niet gemakke-
lijk is geweest. Tien mannen verlie-
ten het koor, twee door overlijden 

en de andere door leeftijd, gezond-
heid en andere redenen. Er is werk 
aan de winkel om weer nieuwe le-
den voor het koor te gaan werven. 
Na de toespraak werd het glas ge-
heven en geproost op 2013. Voor de 
inwendige mens was er voldoen-
de te eten en drinken. In de nieu-
we opzet was ook een verloting op-
genomen. Een bestuurslid was ve-
le winkels afgelopen met als resul-
taat een grote prijzentafel. Met een 
beetje geluk kon elk koorlid wel met 
een prijsje naar huis. Teruggekeken 
wordt op een geslaagde nieuws- 
receptie nieuwe stijl. 

Bingo met Zonnebloem
Aalsmeer - Maandagmiddag 14 
januari heeft de Zonnebloem een 
gezellige bingomiddag georgani-
seerd. Iedereen zag elkaar weer na 
de feestdagen en het was een har-
telijk weerzien in het nieuwe jaar. 
Gestart werd met een rondje koffie 
of thee en daarna kwamen de bin-
gokaarten op tafel. Er waren leu-
ke prijzen te verdienen. In de pau-

ze werd een drankje geschonken 
met wat hartigs erbij. Aan het einde 
van de middag ging een ieder vol-
daan weer naar huis, het was een 
gezellige middag. Meer weten over 
de Zonnebloem, wat deze voor u of 
u voor de Zonnebloem kunt bete-
kenen? Kijk op www.zonnebloem.
nl  of bel de heer R. Samshuijzen, 
tel. 0297-327096.

Op zoek naar 
Ingrid-58
Aalsmeer - Lida Bakker is op zoek 
naar Ingrid uit Aalsmeer of omge-
ving. Ze kent haar alleen onder de 
naam Ingrid-58. Lida vertelt: “Via 
wordfeud ben ik in contact geko-
men met Ingrid-58 uit Aalsmeer of 
omgeving. We spelen dit spel al heel 
lang, maar door omstandigheden is 
er momenteel geen contact. Ze re-
ageert niet meer op de uitnodigin-

gen. Ik vermoed door problemen met 
haar telefoon, want die had ze re-
gelmatig. Ingrid is een alleenstaan-
de moeder van drie oudere kinderen, 
twee zoons en één dochter. Eén zoon 
woont in Den Helder en haar dochter 
doet of deed aan street dance. Haar 
andere zoon heeft afgelopen jaar 
een ongeval gehad. Waarschijnlijk 
komt men haar tegen in een boos-
ter als ze boodschappen doet of er-
gens naar toe gaat. Wie o wie kent 
deze vrouw en zou haar willen ver-
tellen dat moppy57 haar zoekt?” Re-
ageren op de oproep van Lida Bak-
ker kan via l.bakker57@gemail.com.

Benefietconcert in De Oude 
Veiling brengt 2200 euro op
Aalsmeer - Het benefietconcert 
van muzikant Ernst Jansz afgelopen 
zondag 13 januari in De Oude Vei-
ling was een schot in roos. Het con-
cert heeft 2.200 euro opgebracht, 
hierdoor kunnen de zalen tegen een 
lager tarief worden aangeboden 
aan de Aalsmeerse muziek- kunst- 
en welzijnsverenigingen. De zaal 
zat om drie uur stampvol met ech-
te Ernst Jansz fans. 

Er hing een sfeer van ‘vol verwach-
ting klopt mijn hart’, want het waren 
niet de bekende Doe Maar songs 
die gespeeld zouden gaan worden. 
Voor de pauze waren het vooral her-
inneringen uit zijn jeugd. Als zoon 
van een Indische vader, die jong 
overleed, en een Nederlandse moe-
der, Johanna, groeide Ernst op in de 
Amsterdamse Rivierenbuurt. Na de 
pauze stond het programma geheel 
in het teken van Bob Dylan, Dromen 
van Johanna. Van jongs af aan geïn-
spireerd door Dylan begon Ernst in 
2008 de Dylan songs te vertalen. Als 
een rechercheur deed Jansz onder-

zoek naar de teksten. Achterhaalde 
wie de hoofdrolspelers waren des-
tijds in het leven van Dylan. Tussen-
door leest Ernst fragmenten voor 
uit een briefwisseling tussen hem 
en een vriend daarin beschrijft hij 
de worsteling die de vertaalwerk-
zaamheden met zich mee brachten. 
In de pauze werd de opbrengst van 
het door Leo van Erp georganiseer-
de benefietconcert concert middels 
een cheque overhandigd aan Geert 
Labordus, voorzitter van de  stich-
ting De Verdieping. Deze culture-
le stichting gaat de 2.200 euro ge-
bruiken om de bovenzalen tegen 
een betaalbare huurprijs beschik-
baar te stellen, zodat organisaties 
die zich bezighouden met muziek, 
kunst, cultuur en welzijn deze kun-
nen huren. Volgens Pieter Groen-
veld komt Jansz in het najaar weer 
terug in de Oude Veiling, maar dan 
met CCC Inc. De website van Stich-
ting De Verdieping is in ontwikke-
ling. Voor programmering kan ook  
op de website van www.deoudevei-
ling.nl gekeken worden. 

Thema Cijfers en letters 
Margriet Zwarthoed winnares 
vakjuryprijs Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Margriet Zwarthoed is 
niet iemand die zomaar bij de pak-
ken neer gaat zitten. Problemen met 
haar handen dwongen haar te stop-
pen als keramiste. Margriet besloot 
om te gaan fotograferen, de liefde 
voor de camera was er altijd al, maar 
de tijd ontbrak gewoon. Reeds bij 
eerdere inzendingen waren de inge-
zonden foto’s van de voormalige ke-
ramiste de jury opgevallen. Met een 
goed oog voor detail, compositie, 
lichtval en sfeer voegt zij aan haar fo-
to’s iets extra, een eigen handschrift 
toe. Daarmee heeft zij zich in een vrij 
korte tijd weten te onderscheiden. De 
foto is gemaakt in de Historische Tuin, 
een plek waar Margriet graag komt 
en jaarlijks tijdens de veel bezochte 
kunstroute (derde weekend van sep-

tember) kunstenaars uitnodigt om 
met hun werk te komen exposeren.

Publieksprijs voor Klaas Groot
Vallen en opstaan had wat Klaas 
Groot betreft ook het thema onder-
werp van Aalsmeer Photo kunnen 
zijn. Hij stond op het juiste moment 
op de juiste plek en had ook nog de 
tegenwoordigheid van geest om op 
het juiste moment de knop van de ca-
mera in te drukken. Het leverde hem 
een mooie foto op! De prijsuitreiking 
vindt plaats zaterdag 19 januari om 
11.00 uur bij foto de Boer In de Zijd-
straat, waar de winnende foto gedu-
rende enkele weken tentoongesteld 
wordt in de etalage. 

Janna van Zon

Lionsclub presenteert: Salon de Musique

Muzikale belevenis voor 
Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer - Celliste Doris Hoch-
scheid en pianist Frans van Ruth 
verzorgen op zaterdag 26 janua-
ri een bijzonder optreden dat in 
het teken zal staan van Nederland-
se muziek voor cello en piano uit de 
eerste helft van de 20ste eeuw. De 
Lionsclub Aalsmeer organiseert de-
ze Salon de Musique in samenwer-
king met KCA. 
De opbrengst gaat naar het on-
langs opgerichte Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer om kinderen die het thuis 
niet breed hebben toch muziekles te 
kunnen bieden. Het wordt 26 janu-
ari beslist geen traditioneel concert, 
maar veel meer een informele muzi-
kale ontmoeting. 
Doris en Frans zullen sonates spe-
len, maar ook jazzy en intieme mu-
ziek zal klinken. Daarnaast zullen zij 
in deze Salon de Musique ook en-
kele echte salonstukjes ten geho-
re brengen. Zij zijn allebei gedre-
ven musici en dat komt onder an-
dere tot uiting in de manier waar-

op zij met een toefje humor en ook 
een serieuze ondertoon leuke ver-
halen weten te vertellen rond hun 
muziek. Om er daadwerkelijk een 
echte Salon de Musique van te ma-
ken zal deze plaats vinden op een 
speciale locatie, namelijk in de sa-
lon van een van de leden van de Li-
onsclub thuis in Kudelstaart. Er is 
plaats voor ongeveer 40 personen. 
Het belooft een unieke belevenis te 
worden, in een intieme en bijzonde-
re sfeer, die muziekliefhebbers niet 
zullen willen missen. Om 15.30 uur 
is de ontvangst, waarna om 16.00 
uur het programma start. De eind-
tijd is rond 18.00 uur. De kosten zijn 
40 euro per persoon inclusief kof-
fie, thee, hapjes en drankjes. Toe-
gangskaarten zijn te verkrijgen via 
Arie Kempkes: tel. 06-47452143 of 
a.kempkes@inter.nl.net. Let op, het 
aantal toegangskaarten is beperkt, 
dus aarzel niet om snel contact op 
te nemen als u verzekerd wilt zijn 
van een plaats.
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Innovatie en samenwerking 
essentieel voor Greenport 
Aalsmeer - “Innovatie is de sleutel 
tot succes voor Greenport Aalsmeer. 
Samenwerking in de regio moet er 
toe leiden dat de plannen en ambi-
ties gerealiseerd kunnen worden”, 
dat zei gedeputeerde Jaap Bond tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
Greenport Aalsmeer. Het is dan ook 
niet voor niets dat de nieuwe visie 
en strategie van de Greenport de ti-
tel ‘Samenwerken aan een bloeiend 
perspectief’ heeft gekregen. Green-
port Aalsmeer levert een belangrijke 
bijdrage aan de welvaart in Neder-
land. Er werken 50.000 mensen en 
de omzet is jaarlijks 3 miljard euro. 
Reden genoeg om te blijven inves-
teren in de Greenport. Dat gebeurt 
dan ook, door overheden, bedrijfsle-
ven, kennisinstellingen en onderne-
mers. In het Uitvoeringsprogramma 
2013-2016 ‘Samenwerken aan een 
bloeiend perspectief’ is de aanpak 
voor de komende jaren vastgelegd. 
De strategische visie is tot stand ge-
komen in samenspraak met de hele 
sector en belanghebbende partijen. 

Gedeputeerde Bond roept op om de 
schouders te zetten onder de uit-
voering. “Ik zie grote kansen en mo-
gelijkheden voor de sector om hun 
huidige rol en positie vast te hou-
den. Het is belangrijk dat de sec-
tor veerkracht toont en dat we juist 
in economisch lastige tijden inves-
teren.” 
Twaalf bestuurders nemen de ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de visie. Tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst kregen zij kort het 
woord om de belangrijkste vijf am-
bities toe te lichten. Ad Verburg (ge-
meente Aalsmeer) en Dick Hulse-
bosch (KvK): “Wat we zien is dat er 
een groeiende sector is en tegelij-
kertijd een stijgende werkloosheid. 
Wat we moeten doen is op zoek 
gaan naar de juiste match en men-
sen motiveren om in de sierteelt-
sector aan de slag te gaan. We gaan 
in 2013 bij 60 bedrijven in de regio 
proberen om een match te maken.” 
Kijk voor meer informatie op www.
greenportaalsmeer.nl.

Auto Maas onderscheiden met 
SEAT Best Dealer Award’
Aalsmeer - Auto Maas in Aalsmeer 
is de beste SEAT-dealer van Ne-
derland en heeft hiervoor de ‘SEAT 
Best Dealer Award 2012’ ontvan-
gen. Met deze onderscheiding be-
lonen de SEAT-fabrikant en -impor-
teur de SEAT-dealer uit Aalsmeer 
voor de uitstekende prestaties op 
het gebied van klanttevredenheid, 
deskundigheid en verkoopaantal-
len. Dealerdirecteur Casper van der 
Geest ontving de ‘SEAT Best Dea-
ler Award’ op 9 januari tijdens een 
nationale SEAT-dealerbijeenkomst 
uit handen van Jaap van Rij, Ma-
nager Services bij SEAT Nederland. 
Bij het toekennen van de ‘SEAT Best 
Dealer Award’ beoordeelt de im-
porteur alle SEAT-dealers op basis 
van strenge criteria. Niet alleen op 
de verkoopaantallen auto’s, onder-
delen en accessoires, maar ook op 
zaken als klanttevredenheid Sales & 
After sales, marketing, public rela-
tions, klantgerichtheid, deskundig-
heid en uitstraling van het dealer-
bedrijf. Hierop zijn alle SEAT-dea-

lerbedrijven over een periode van 
twaalf maanden getoetst. Er waren 
uiteindelijk drie SEAT-dealerbedrij-
ven voor de onderscheiding geno-
mineerd. 
 
Verwachtingen overtreffen
Directeur Casper van der Geest stel-
de is erg blij met deze nationale on-
derscheiding van SEAT: “Zonder 
de loyaliteit en inzet van ons gehe-
le team was ons dit niet gelukt! Ons 
geheim? De verwachtingen van on-
ze klanten overtreffen. Dus je werk 
goed doen en je afspraken nako-
men. Daarnaast het scheppen van 
een persoonlijke sfeer, zodat onze 
klanten zich direct thuis voelen. On-
ze medewerkers in de showroom, 
achter de balie en in de werkplaats, 
spelen in die benadering een zeer 
grote rol. Uiteraard volgen zij ook 
alle trainingen die de SEAT-impor-
teur aanbiedt. Ja, we zijn ontzettend 
ingenomen met deze prijs en gaan 
nog beter ons best doen om onze 
klanten in de watten te leggen.”

Leuke Gasten luiden het 
nieuwe jaar swingend in!
Aalsmeer - Donderdag 10 janua-
ri vond de tweede netwerkbijeen-
komst van @BorrelAalsmeer plaats 
in Studio’s Aalsmeer. Ondanks dat 
er deze dag meerdere nieuwjaars-
recepties plaatsvonden, werd er sa-
men met 109 ondernemers geproost 
op het nieuwe jaar. Vijf onderne-
mers stonden op het podium om 
een 1 minuut durende pitch te hou-
den. De pitch-ronde werd afgeslo-
ten met een opzwepend optreden 
van de Leuke Gasten uit Aalsmeer 
als de Soul Brothers. Daarna kwam 
het speedmeeten aan bod. Aan elke 
tafel zaten vier ondernemers en in 
een tijdsbestek van 10 minuten ver-
telde iedere ondernemer zijn pitch, 
werden er tips uitgewisseld en af-
spraken gemaakt. Speedmeeten is 
een hele efficiënte vorm van net-
werken, aangezien de ondernemer 
in korte tijd veel andere onderne-
mers spreekt en visitekaartjes wor-
den uitgewisseld. Uit reacties bleek 
dat het pitchen en speedmeeten 
een waardevolle toevoeging is aan 
het netwerkprogramma. Op 14 fe-
bruari is de volgende netwerkbij-

eenkomst en deze onderdelen zul-
len tijdens de Valentijns editie dan 
ook niet ontbreken. Aanmelden kan 
via: www.heijstekjuridischadvies.nl/
borrelaalsmeer.

Foto’s: Jolanda Bot

Nieuwe eigenaresse op zelfde voet verder

Linda Biesot trekt ‘De Stoute 
Schoen’ uit per 1 maart
Kudelstaart - Het leukste restau-
rant van Noord-Holland 2012 (de 
onderscheiding werd op 17 decem-
ber in het Kurhaus in Schevenin-
gen uitgereikt), De Stoute Schoen 
aan de Kudelstaartseweg 222, zal 
per 1 maart aanstaande in ande-
re handen overgaan. Menigeen zal 
bij het krijgen van dit nieuws heel 
even uit zijn of haar doen zijn. Een 
fantastisch lopende bistro met een 
afsprakenboek dat voor de komen-
de twee jaar gevuld is en altijd lo-
vende kritieken, waarom dan toch 
verkopen? De reden is eenvoudig 
en zal niet iedereen verbazen: Eige-
naresse Linda Biesot wil haar hori-
zon verbreden. Na negen jaar is het 
tijd voor iets anders en het bekijken 
van nieuwe mogelijkheden. Met als 
achtergrond haar hotelschoolop-
leiding, grote ervaring en onderne-
mingsgeest liggen er genoeg moge-
lijkheden in het verschiet voor Lin-
da. Wat die nieuwe horizon zal bren-
gen weet zij nog niet, maar dat er 
eerst een vakantie wordt genomen 
en een beetje rust is wel zeker. Wan-
neer je op 21-jarige leeftijd in 2004 
‘De Stoute Schoen’ bent begonnen 
is het niet makkelijk om die ‘zomaar’ 

over te dragen aan iemand anders. 
Gelukkig is er een nieuwe eigena-
resse gevonden die altijd als droom 
had om een eigen restaurant te be-
ginnen – en het liefst op deze locatie 
– in de persoon van Joany Voorn, die 
met haar 28 jaar al flink wat ervaring 
heeft opgedaan: Haar eerste baan-
tje had zij bij Brasserie Westeinder 
en zij vergrootte haar ervaring onder 
andere in het buitenland. Zo was zij 
restaurantmanager bij ‘Mundo Bi-
zarro’ in Curaçao en Chef de rang 
bij brasserie Flo in Amsterdam. Jo-
any zal de bistro op dezelfde voet en 
met hetzelfde team voortzetten. Ook 
het veelgeprezen elfgangendiner en 
de High Tea blijven onderdeel van 
de kaart en de gemaakte afspraken 
in het boek blijven gewoon staan. 
Alleen de naam verandert: ‘Jones’ 
wordt de nieuwe naam van de bi-
stro. Op woensdag 27 februari is er 
voor gasten gelegenheid om Linda 
succes te wensen met haar verdere 
plannen. Voor vragen en reacties is 
De Stoute Schoen en dus Linda be-
reikbaar op telefoonnummer 0297-
341836.

Door Joan Vaes

Schoonmaakbedrijf LJ De 
Vries zeer milieuvriendelijk
Aalsmeer - Lodewijk en Jan-
ny de Vries begonnen in 1974 al 
met het inmiddels gerenommeer-
de schoonmaakbedrijf in Aalsmeer. 
Hun sympathieke zoon Frank heeft 
het stokje in 2006 van hen overge-
nomen, toen hij er zelf al zo’n twin-
tig jaar in dienst was. Hij vertelt: 

“Inmiddels is mijn moeder er hele-
maal mee gestopt, maar mijn vader 
is nog iedere dag aanwezig hoor. 
Hij staat me bij met van alles en 
nog wat. Vandaar dat ik de L en de 
J gewoon nog voor onze gesettel-
de bedrijfsnaam laat staan. Zij zijn 
het tenslotte gestart en het is en 

blijft een mooi familiebedrijf.” Ooit 
begonnen aan huis, verhuisd naar 
een pand aan de Molenvliet en nu 
al weer ruim twaalf jaar gevestigd 
aan de F.A. Wentstraat. “Dat kwam 
‘op ons pad’, om het maar zo te 
zeggen” vertelt Frank verder. 
“Eerst kochten we daar een unit 
en een paar jaar later kon er een 
tweede unit bijgekocht worden. 
We hebben nu dus tweehonderd 
vierkante meter loods en magazijn 
beneden, honderd vierkante me-
ter kantoorruimte boven en in de 
andere honderd vierkante meter 
heeft mijn vrouw haar bedrijfje én 
ik heb een uitgebreide fitnesszaal 
met apparatuur ingericht voor in-
tern gebruik. We doen er regelma-
tig work-outs. 
Daar hebben we allen baat bij.” 

Hij zegt er met een knipoog ach-
teraan: “Het ziekteverzuim is aan-
merkelijk laag bij ons en als er bij-
voorbeeld eens fysiotherapie nodig 
is voor een van onze mensen, dan 
kan dat gewoon in onze eigen fit-
nessruimte onder controle worden 
gebracht. Handig toch? Dan zijn 
ze zo weer aan het werk.” Bij het 
(met recht, gezonde) bedrijf LJ de 
Vries zijn maar liefst negentig per-
soneelsleden in dienst. Er wordt 
vooral in de avonduren gewerkt. 
Veel kantooronderhoud in de re-
gio’s Aalsmeer, Hoofddorp, Uit-
hoorn en Schiphol. Frank: “Buiten 
deze regio’s komen we ook in an-
dere plaatsen. Het is maar net wat 
de klant vraagt. We hebben veel 
trouwen klanten op de veiling. De 
laagdrempeligheid, service en na-

Voortzetting integratieve 
kindertherapie Aalsmeer 
Aalsmeer - Kinderen en jonge-
ren ziet iedereen graag gelukkig 
en zich spelend en lerend verder 
ontwikkelen samen met familie, 
vriendjes en vriendinnetjes. Kin-
dertherapie Aalsmeer is vorig jaar 
speciaal opgericht voor die kin-
deren bij wie dit proces om wat 
voor reden dan ook wordt ver-
stoord. Het samenwerkingsver-
band tussen ‘Het Vrije Kind’ (Mie-
ke de Beer) en ‘Stap op!’ (Ilse van 
Toor) heeft het afgelopen jaar ge-
resulteerd in een breed aanbod 
van kortdurende psychotherapie, 
trainingen, ouderbegeleiding en 
schoolprojecten. Dit doen zij voor 
kinderen en jongeren van 4 tot en 
met 18 jaar. De werkwijze van Kin-
dertherapie Aalsmeer komt voort 
uit hun visie dat ieder kind uniek 
is en zijn of haar reden heeft om 
te doen zoals het doet. Zonder te 
oordelen, zoeken de kinderthera-
peuten op zeer creatieve wijze sa-
men met het kind naar hulpbron-
nen en oplossingen. De kinder-
therapeut stelt het kind centraal, 
observeert, luistert, speelt, praat 
en benaderd het kind op een 
manier die bij hem of haar past. 
Het doel is dat het kind zich vrij 
voelt van belemmeringen en sterk 
wordt in zijn denken en hande-
len. Doordat de ik-sterkte van het 

kind toeneemt, kan hij een keus 
maken hoe hij wil reageren in een 
bepaalde situatie. Het kind kan 
opstappen naar de volgende ont-
wikkelingsfase. De samenwer-
king is zeer succesvol gebleken. 
Speerpunten waren dit jaar om 
kinderen nooit op een wachtlijst 
te plaatsen en dat elk kind en zijn 
of haar ouders de juiste en pas-
sende begeleiding of behandeling 
krijgt. De goede resultaten die 
hier uit voort zijn gekomen, zul-
len in de toekomst ook gaan lei-
den tot verdere uitbreiding. De in-
vulling hiervan kan nog niet volle-
dig bekend worden gemaakt. Ze-
ker is wel dat de integratieve kin-
dertherapie in 2013 op dezelfde 
wijze voortgezet zal worden en 
dat ook de trainingen ‘Beter con-
centreren’, ‘Faalangst’, ‘Stevig in je 
schoenen’ en ‘Hoe word ik boos’ 
weer zullen worden aangeboden. 
Voor ouders wordt op woensdag 
6 februari een informatieavond 
over echtscheiding georgani-
seerd. Samen met Marianne Bus-
kermolen en Lidwien van Wissen 
van TCO (Therapeutisch centrum 
Oosteinder). Voor meer informa-
tie: www.kindertherapieaalsmeer.
nl of neem contact op via in-
fo@kindertherapieaalsmeer.nl of  
info@tco-aalsmeer.nl.

Geslaagde jubileumactie 
Tabaktief Ridder & Co
Aalsmeer - 2012 Was het 15 jarige 
jubileumjaar voor Tabaktief Ridder & 
Co in de Ophelialaan. Het hele jaar 
zijn diverse acties gehouden waar-
bij extra voordeel te behalen viel, of 
waarbij prijzen te winnen waren of 
waarbij dieper werd ingegaan op de 
producten, zoals een Cubaanse si-
garenmaker die te gast was in het 
voorjaar. Het laatste leuke extra-
tje in het kader van het jubileum-
jaar was een actie waarbij je op een 
kaartje twee stempeltjes kon krij-
gen als je twee staatsloten had ge-
kocht en waarbij je vier stempeltjes 
kon krijgen voor vier miljoenenloten. 
Leverde je dit kaartje in, dan maak-

te je extra kans op drie leuke prijzen: 
Voor 200 euro cadeaubonnen uit-
zoeken uit de cadeaubox in de win-
kel, 1 straatje hele staatsloten met 
jackpot en een straatje 1/5 staatslo-
ten met Jackpot. De jubileum actie 
sloeg goed aan. De win-kans was 
heel hoog en het prijzenpakket zeer 
aantrekkelijk. De winnaars van de-
ze feestelijke actie vonden het heel 
leuk om mee te doen, en nog leuker: 
Zij wonnen mooie prijzen: De eer-
ste prijs, de 200 euro cadeaubonnen 
naar keuze, is gewonnen door de fa-
milie Van Wirdum, het straatje hele 
staatsloten is voor Paul Haller en 
het straatje 1/5 Staatsloten is uitge-

reikt aan Mieke de Bruin. Deze actie 
vormde de afsluiting voor het 15 ja-
rig jubileum van Tabaktief Ridder & 
Co. Dat betekent niet dat 2013 op-

eens saai gaat worden, integendeel. 
Er zijn al weer nieuwe plannen in de 
maak voor dit jaar. Diverse leuke ac-
tiviteiten komen eraan! 

Wie wint de KIA Picanto?
Aalsmeer - Op 9 januari heeft de 
trekking plaatsgevonden van de 
prijswinnaar van de KIA Picanto. De 
auto is de hoofdprijs van de spette-
rende actie die de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers in samenwerking met auto-
dealer Van Kouwen ook het afgelo-
pen jaar weer gehouden heeft. Al-
le spaarkaarten, die gedurende het 
hele jaar 2012 zijn ingeleverd, waren 
verzameld in de te winnen auto. Het 
gigantisch aantal kaarten, ongeveer 
18.000 stuks, zorgde voor veel en-
thousiasme bij notaris Geert Labor-
dus, die de trekking verrichtte. Uit 
de enorme berg ingeleverde spaar-

kaarten trok hij de winnende spaar-
kaart voor de auto. Maar de geluk-
kige winnaar hiervan is niet de eni-
ge spaarder die verrast gaat wor-
den. Door de leden van de vereni-
ging zijn namelijk diverse andere 
prijzen beschikbaar gesteld, varië-
rend in waarde van een tientje tot 
een paar honderd euro. Houd dus 
uw brievenbus in de gaten, want de 
winnaars worden persoonlijk uit-
genodigd voor de prijsuitreiking op 
woensdag 23 januari aanstaande 
om hun gewonnen prijs in ontvangst 
te komen nemen. U leest het, het is 
zeer de moeite waard om bloemen-
zegels te gaan of blijven sparen!

zorg die wij bieden spreekt erg 
aan. Korte lijnen, daar houden wij 
van. Eén van onze motto’s is niet 
voor niets: De Vries vragen, altijd 
slagen!”

Zonnepanelen 
Het ISO gecertificeerde schoon-
maakbedrijf wil zicht onderschei-
den van andere schoonmaakbe-
drijven en is al jaren milieuvriende-
lijk bezig. Zij werken onder ande-
re met eco labels, dus al het (toi-
let)papier en de schoonmaakarti-
kelen zijn biologisch afbreekbaar. 
Sinds het najaar van 2012 wordt er 
tevens gebruik gemaakt van zon-
ne-energie. Directeur Frank de 
Vries tot slot: “Onze buurman, de 
firma Hoekwater, heeft zonnepa-
nelen op ons pand geïnstalleerd. 

Wij houden, waar we kunnen, re-
kening met het milieu. Zo wordt de 
verlichting in het bedrijfspand au-
tomatisch geschakeld en om klan-
ten in de buurt te bezoeken rij-
den wij bijvoorbeeld een elektri-
sche scooter.” Op de internetsi-
te www.ljdevries.nl kan meer in-
formatie worden verkregen. Denk 
bijvoorbeeld aan verbouwings- en 
opleveringsschoonmaak, glasbe-
wassing, vloeren- en tapijtenreini-
ging. Op de webshop www.mijn-
schoonmaakartikelen.nl zijn tegen 
hoge inkoopskortingen sanitaire 
voorzieningen en schoonmaakpro-
ducten verkrijgbaar. Gratis bezorgd 
in de regio Aalsmeer. Of bel voor 
een vrijblijvende prijsopgave: 0297-
322339. F.A. Wentstraat 2b.
Door Miranda Gommans
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Maatkaarten met verloting
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
vrijdagavond 18 januari een maat-
kaartavond. Kaarters die graag 
weer een avond willen kaarten met 
een vaste maat, bijvoorbeeld vrouw, 
vriendin, vriend collega of buurman, 
buurvrouw, kunnen met hun gast 
aanschuiven. Wie geen maat weet 
te vinden, kan toch naar het Dorps-
huis komen. Er gaan ter plaatse ge-
koppeld worden. Voor deze avond 
is een speciaal prijzenpakket in-

gekocht. Er is een marsenprijs te 
winnen, evenals de hoogste en de 
laagste tafel beloond worden. Ver-
der nog een poedelprijs en natuur-
lijk vijf dubbele winnaarsprijzen. 
Ook de altijd gehouden verloting 
met veel mooie prijzen, onder ande-
re een heerlijke fles drank, diverse 
vleesprijzen en planten, ontbreekt 
deze avond niet. Het inschrijfgeld 
bedraagt voor deze avond 3,50 eu-
ro per persoon. Aanvang 20.00 uur 
in het Dorpshuis.

Schilderen en bij De Werkschuit
Nog enkele plaatsen vrij 
voor creatieve cursussen
Aalsmeer - Op maandag 28 janu-
ari beginnen bij Stichting de Werk-
schuit de creatieve voorjaarscursus-
sen. Er zijn nog plaatsen vrij op de 
dinsdagavond bij het Schilder en te-
kenatelier, een cursus van 6 lessen 
gegeven door Jutta Atsma. Ook op 
de dinsdagavond is er een cursus 
beeldhouwen, waar nog voor opge-
geven kan worden. Op maandag-
avond en woensdagavond zijn er 
cursussen edelsmeden. De 12 les-
sen worden gegeven door goud-
smid Theo van Dieren. Op de don-
derdagavond kan deelgenomen 

worden aan vilten voor beginners 
Er zijn ook nog plaatsen vrij op de 
creatieve vorming voor kinderen 
vanaf 6 jaar op de woensdagmid-
dag van 15.30 tot 1700. uur en op 
zaterdagmorgen bij het kinderate-
lier voor kinderen en jongeren van 
10.30 tot 12.00 uur. Voor informa-
tie kan gebeld worden naar Margot 
Tepas: 0297 340150 of neem con-
tact op via www.gklein.org/wsa/. 
Folders liggen bij de bibliotheek in 
Aalsmeer en Kudelstaart, gemeen-
tehuis, C1000 en de boekwinkels in 
Aalsmeer.

Jubilerend Toonkunstkoor 
geeft twee concerten
Aalsmeer - Het 125-jarig jubileum 
van de Nieuwe Meerbode is groot, 
maar er zijn dit jaar meer legenda-
rische feestjes. Het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer bestaat dit jaar 
maar liefst 130 jaar. Het koor is op 7 
november 1883 opgericht onder de 
naam Aalsmeerse Koorvereniging 
en was de opvolger van de ‘Zing-
school’, die was opgericht door het 
hoofd van de school aan de Uiter-
weg, L.A. Braak. In 1953 werd het 
koor lid van de Maatschappij tot be-
vordering der Toonkunst en tijdens 
het 75-jarig jubileum kreeg het koor 
het predicaat Koninklijk. In 2010 is 

het predicaat nog door het kabi-
net der koningin verlengd. Dit jaar 
zal het koor ter gelegenheid van het 
jubileum twee grote concerten uit-
voeren in De Bloemhof. Het eer-
ste op 9 februari, uitgevoerd wor-
den dan ‘Vesperae de Dominica’ en 
‘Exsultate jubilate’ van W.A. Mozart 
en ‘Messe solennelle’ van C. Gou-
nod. Het tweede concert wordt ge-
geven op 9 november 2013. Op het 
programma staan dan ‘Magnificat’ 
van C.P.E. Bach en ‘Il Cantico del so-
le’ van Nico Philipp Hovius, die sinds 
september 2012 de dirigent is van 
het koor.

Arctic Challenge door Scandinavië
Sasja Brouwers kou in voor 
stichting Achterstevoren
Aalsmeer - Op dit moment rijdt 
Sasja Brouwers samen met haar 
man Eric ergens in Scandinavië de 
Arctic Challenge. De Arctic Chal-
lenge is een toertocht voor perso-
nenauto’s door Scandinavië, waarbij 
de unieke rijbeleving van de deel-
nemers op de eerste plaats komt. 
Daarnaast is het een mooie test voor 
de deelnemers en voor het voertuig 
om te zien hoe er wordt omgegaan 
met vermoeidheid, tegenslag en ka-
meraadschap en dat onder arcti-
sche omstandigheden die in Neder-
land niet gauw mee te maken is. Een 
andere charme is dat veel teams de-
ze toerrit aangrijpen om geld in te 
zamelen voor een goed doel dat ze 
zelf uitkiezen. Rijden voor een goed 
doel is absoluut geen verplich-
ting en iedereen maakt daarin zelf 
zijn of haar keuze. De Aalsmeer-

se rijdt voor Stichting Achterstevo-
ren, een stichting van Emma en So-
fie, 8 en 10 jaar die wensen van ern-
stig zieke kinderen willen laten uit 
komen. Mede door vele sponsors uit 
Aalsmeer kon Sasja het waar maken 
deze tocht te rijden. 
“Het is bijzonder om te zien dat veel 
bedrijven deze stichting zo steu-
nen.” En dan te bedenken dat Sasja 
pas begin december besloot mee 
te doen aan deze tour. “Ik hou van 
avontuur en ben gek op rally en al-
les dat met auto’s te maken heeft.” 
Ook collega’s René Schuurmans en 
René Froger rijden mee en Sasja is 
vastbesloten om te winnen. “Ik doe 
mijn uiterste best in ieder geval als 
eerste vrouw over de finish te gaan.” 
De tour is op verschillende manie-
ren te volgen en dit is terug te vin-
den op www.sasjabrouwers.nl.

Actie tot en met dit weekend
Lege flessen voor Tinka
Aalsmeer - De lege flessenac-
tie voor Tinka loopt geweldig. Het 
thuisfront is heel benieuwd of over 
de 387 flessen van de vorige fles-
senacte heen gekomen gaat wor-
den. Nog enkele dagen kunnen de 
lege flessen ingeleverd worden. De 
bussen bij de supermarkten van Al-
bert Heijn in Oost en in Kudelstaart 
vullen al aardig. “Geweldig om te 
zien”, aldus de initiatiefnemers. 
Maar ook op de Stommeerkade 42 
in de pijp en bij de Cyclamentraat 
64 kunnen nog steeds lege flessen 
ingeleverd worden. Al het geld wat 
het thuisfront hiermee ophaalt komt 
ten goed aan het mooie ontwikke-
lingswerk van Tinka uit Aalsmeer. 
Help ook en lever lege flessen in! 
Voor meer informatie kan een kijk-
je genomen worden op de websi-

te www.tinkahelpt.com. Ook is het 
thuisfront actief op facebook om zo 
de kortlopende acties nog beter on-
der de aandacht te brengen. De ac-
tie loopt nog tot en met aanstaande 
zaterdag 19 januari.

Eerste Postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 ja-
nuari gaan de deuren van het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat voor 
het eerst dit jaar weer om 09.30 uur 
open voor alle postzegelverzamelaars 
en ruilers. De entree is gratis. Het is 
één van de grootste ruilbeurzen in 
de omtrek van Aalsmeer. Er zijn di-
verse handelaren aanwezig en er kan 
heerlijk gesnuffeld worden in de ruim 
85 stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels op de verenigingsta-
fel. Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee als je wilt ruilen, ook 
dat kan hier. Van de ruiltafels wordt 
veel en dankbaar gebruik gemaakt. 
Verder kan een kijkje genomen wor-

den in de kavels die in de laatste vei-
ling van december 2012 niet verkocht 
zijn. Hierbij zitten nog het postzegel-
boekje 6b Nederland postfris en Ne-
derland nummer 48 en 80 gebruikt. 
Gewoon even gezellig bijpraten met 
een kop koffie en een broodje of fris-
drankje, kan ook. Uiteraard is er ook 
weer een verloting. Deze keer is ver-
der tevens een kleine tentoonstel-
ling te bekijken van ruilbeursleider 
Cor over ‘bijen’ en dat niet alleen op 
brieven en postzegels, maar ook een 
echte Bijenkorf. Voor meer informatie 
kan ook gekeken worden op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. De 
ruilbeurs is open tot 15.00 uur.

Dia-lezing bij 
Groei en Bloei
Aalsmeer - Donderdagavond 24 ja-
nuari zal de heer Verhoog van kwe-
kerij Morning Glory een presentatie 
verzorgen onder de titel ‘Hoe maak 
ik mijn buren jaloers’ bij Groei en 
Bloei. Met gebruik van beelden zal 
hij laten zien hoe gecombineerd kan 
worden in de border/bak of basket. 

Ieder die wel eens op de kwekerij 
is geweest, weet dat daar veel nieu-
we kuipplanten worden gekweekt. 
Verhoog maakt tijdens de presenta-
tie gebruik van diverse soorten vas-
te en kuipplanten. 

Wie voor de komende zomer al-
vast ideeën wil opdoen, is van har-
te welkom. De lezing wordt gegeven 
in het Wellant College MBO aan de 
Linnaeuslaan 2 en begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. 

Structuur, verhaal en opbouw 
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 21 janu-
ari start de F&VA met de eerste club-
avond in 2013. Op deze clubavond 
zal onder anderen aandacht besteed 
gaan worden aan de structuur, verhaal 
en opbouw van een film. Deze onder-
delen spelen een grote rol bij het ma-
ken van een documentaire of speel-
film. Ook bij het monteren van een va-
kantiefilm is het van belang hier reke-
ning bij te houden. Laat deze avond 
niet aan u voorbij gaan want er is nog 
heel wat te leren. 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 komen-
de clubavonden. Vooral het toevoe-
gen van muziek of een titel tijdens het 
monteren op een PC van videoopna-
men die gemaakt zijn met de nieuwste 
HD camera’s geven nog wel eens wat 
problemen. Bij de videoclub kan men 
altijd te rade gaan bij een van de des-
kundige clubleden. De clubavonden 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer 
worden om de veertien dagen op de 
maandagavond gehouden in gebouw 
’t Anker aan de Oosteinderweg 372a 
en beginnen om 20.00 uur. Informatie 
over de F&VA via 06-18487238 of via 
www.videoclubaalsmeer.nl.

recensie
Contrapunt dramatisch mooi!
Aalsmeer - Niemand ontkomt er in 
het leven aan naast vrolijke dingen 
ook treurige zaken mee te maken. 
Maar er bestaan wel overtreffende 
trappen. Een van de ergste dingen 
die een mens kan overkomen, is het 
verliezen van een kind. Schrijfster 
Anna Enquist maakte deze trauma-
tische ervaring mee en schreef er 
een ontroerend boek over. De roman 
Contrapunt werd een succes en is 
later bewerkt tot een toneelstuk met 
hoofdrollen voor Janke Dekker (de 
moeder), Nienke Römer (de doch-
ter) en Loek Peters (Johann Sebas-
tiaan Bach). Centraal staan de Gold-
bergvariaties, waarmee de pianist 
Glenn Gould wereldvermaard werd. 
Afgelopen vrijdag was de voorstel-
ling te zien in de grote zaal van het 
Crown Theater. Op indrukwekken-
de wijze wordt een verkeersonge-
luk waaraan de dochter bezwijkt ten 
gehore gebracht. Vooraf aan dit kip-
penvel moment is er een herken-
baar gesprek zoals dat kan zijn tus-
sen moeders en dochters. Na de 
dood volgt een apathische stilte, tot 
niets meer in staat. Niet meer kun-
nen schrijven, niet meer kunnen 
spelen. Tot de dochter haar moe-
der dwingt weer te gaan spelen. “Je 
moet verder en door te spelen kun 
je met mij blijven praten. Kijk eens 
hoe goed het gaat, wij hebben het 
nu toch leuk samen.” Door het spe-
len van de Goldbergvariaties weet 
de moeder contact te houden met 
haar dochter, mooie herinneringen 
trekken aan haar voorbij, er volgen 
liefdevolle gesprekken, kleine ru-
zietjes. Maar ook de componist J.S. 
Bach (een geloofwaardige rol van 
Loek Peters) is voortdurend aanwe-

zig: “Je speelt het niet goed, houd er 
maar mee op dat wordt niets.” Het 
drijft de moeder tot wanhoop, zij 
krijgt de moeilijke ‘loopjes’ niet in 
haar vingers. Het is telkens weer de 
dochter die haar moeder aanzet tot 
spelen. De verscheurdheid, het ver-
diepen in de compositie en in het 
leven van de componist weet Jan-
ke Dekker onwaarschijnlijk mooi 
weer te geven. Nienke Romer zet 
een glansrol neer met haar natuur-
lijke spel. Naarmate het stuk vordert 
wordt duidelijk hoe de Goldbergva-
riaties de moeder en Bach aan el-
kaar verbinden. Ook Bach verloor 
een kind. Contrapunt is een stuk 
dat je mee naar huis neemt, waar 
je voor het slapen gaan met elkaar 
over moet praten, omdat het zo in-
drukwekkend is. Contrapunt zal nog 
lang in de hoofden van de bezoe-
kers blijven zitten.

Een mooie plek
Na afloop van de voorstelling drinkt 
Janke Dekker samen met Michael 
van Praag, ooit voorzitter van Ajax, 
en nu onder andere partner in de 
Janke Dekker productie, nog even 
iets in de pianobar van het theater. 
Van Praag zag het stuk al vele ma-
len, voor hem niets nieuws, maar 
dat telt niet voor het Crown Theater. 
“Wat een goede sfeer zeg, ik ben er 
echt van onder indruk.” Ook Jan-
ke Dekker bevestigt dat zij het een 
prettige zaal vindt om in te spe-
len. Van Praag roemde Peter van 
Eick, die hij een bevlogen manager 
noemt. “Het gaat hem lukken om 
hier in Aalsmeer iets moois neer te 
zetten.”
Janna van Zon

Tweede woning in Spoorlaan
Aalsmeer - De eerste paal voor de 
volgende woning aan de Spoorlaan 
is de grond ingegaan. Op 10 janua-
ri is deze door de toekomstige be-
woner geslagen. Omdat Home wo-
ningen per stuk bouwt, hoefden de 
toekomstige bewoners niet te wach-
ten op eventuele andere kopers. 
Hun woning wordt nu individueel 
gebouwd. Als medio 2013 de zon 

weer schijnt en de tuin is ingericht, 
kunnen deze bewoners al genieten 
van de heerlijke zomeravonden in 
hun nieuwe woning. Voor meer in-
formatie en over de voordelen van 
het individueel bouwen, kan con-
tact opgenomen worden met Her-
man Weijers via 0297-3660290 of 
06-51548350) in het Wooncentrum 
aan de Stommeerweg 1.

“Continu alert blijven”
Eveleens Makelaars: actief 
in Aalsmeer en omgeving
Aalsmeer - “Als makelaar ben je niet 
alleen bezig met het kopen en verko-
pen van huizen, maar evenzeer met 
het oplossen van onroerend goed 
vraagstukken”, zegt Karin Eveleens 
van Eveleens Makelaars. “En daar zijn 
wij toevallig in gespecialiseerd.” Eve-
leens Makelaars is gevestigd in het 
statige pand aan de Punterstraat 2 in 
het centrum van Aalsmeer. De infor-
matieruimte, gedomineerd door een 
maquette van het project Dorpsha-
ven, oogt zeer toegankelijk. Het logo 
van EKZ|Makelaars, het samenwer-
kingsverband waaruit Eveleens zich 
heeft losgemaakt, is recent vervangen. 
“Dat besluit hebben we in goed over-
leg genomen. Bijna 12 jaar hebben we 
samengewerkt en dat was hartstikke 
leuk. Maar het is nu tijd voor veran-
dering.” Eveleens vestigde zich in 1991 
als zelfstandig makelaar. Ze voelt zich 
helemaal thuis in de woningmakelaar-
dij, haar core business. “Ik houd me 
daarnaast bezig met bedrijfsvastgoed 
en geef ook advies aan overheden, 
corporaties en projectontwikkelaars 

die marktadviezen nodig hebben.’’ Het 
werkgebied van Eveleens Makelaars 
strekt zich vooralsnog uit tot in de 
wijde omgeving van Aalsmeer, waar-
mee onder meer de Haarlemmermeer 
wordt bedoeld.

Waarin onderscheidt 
Eveleens zich?
“De kwaliteit van onze mensen staat 
op een hoog peil. We zijn heel betrok-
ken in wat we doen, zijn daar heel se-
rieus in. Als klein bedrijf hebben we 
korte lijnen, zijn we flexibel en kun-
nen snel en alert reageren op veran-
derende omstandigheden. We zijn bo-
vendien actief op het gebied van TMI 
(Taxatie Management Instituut)-taxa-
ties. Daarmee wordt inzichtelijk ge-
maakt hoe je precies tot de waarde 
van een bedrijfsobject komt.”

Waar moeten mensen 
opletten en advies?
Volgens Eveleens moeten mensen de 
vraagprijzen van hun woningen goed 
laten vaststellen. En bij verkoop zich 

niet laten leiden door de hoogte van 
hun hypotheek, maar door de waarde 
van de woningen. “Je adviseert ze dus 
om een reële vraagprijs vast te leggen. 
En dat kan soms pijn doen. Een goede 
taxateur kan dat echt inzichtelijk ma-
ken. De prijzen volgen de conjunctuur. 
Als die slecht is dan daalt het vertrou-
wen. Maar ook in een dalende con-
junctuur zie je steeds mensen die te-
veel vragen voor een huis. Dat over-
vragen is van alle tijden. Dat is jam-
mer maar ook de reden dat sommige 
huizen niet worden verkocht. Daarvan 
kun je de crisis alleen niet de schuld 
geven. Een huis zou je voor de lan-
gere termijn moeten kopen, niet voor 
eventjes.”

Waar kijken jullie naar als iemand 
een huis koopt of verkoopt?
“Naar alles. Van de bakstenen tot aan 
installaties, zowel rationeel als emoti-
oneel. Met name met een aankoop is 
dat heel erg belangrijk. Mensen la-
ten zich vaak leiden door emotie dan 
moet je als makelaar juist heel ratio-
neel denken. 
Benoemen als er een probleem is met 
overkomende vliegtuigen of een pro-
vinciale weg die door achtertuin komt 
te lopen. Als verkoper en dus zijn ma-
kelaar heb je een mededelingsplicht. 
Een koper heeft echter een hele ster-
ke onderzoeksplicht.”

Hoe houden jullie je kennis bij?
“Via de jaarlijkse, verplichte educa-
tie voor makelaars. Daarnaast volgen 
we extra trainingen, lezen we de - ver-
plichte - literatuur over het werk waar 
we dagelijks mee te maken hebben en 
natuurlijk de economisch pagina’s in 
de krant.” Ze lacht: “Het lijkt een beet-
je op beroepsdeformatie maar huizen 
zijn voor mij twenty four seven, ik ben 
er altijd mee bezig. Ik lees de artike-
len die met mijn vak te maken hebben 
en ik volg de sociale media: Facebook, 
Twitter en LinkedIn. Daar komt heel 
veel informatie op voorbij. Contact met 
collega’s is heel erg belangrijk. In de-
ze markt moet je continu alert blijven.” 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2,  
telefoon: 0297-344444 en e-mail:  
info@eveleens.nl.

Aalsmeer - Op zondag 20 janua-
ri organiseert KCA haar jaarlijkse 
familieconcert voor iedereen vanaf 
zes jaar. Een geheimzinnige adver-
tentie in de Gouden Gids: BV De Pi-
anomannen, voor al uw componis-
tenkamers. Eén telefoontje en twee 
mannen staan op de stoep om de-
ze keer de kamer van de compo-
nist Erik Satie in te richten. De be-
woners krijgen niet alleen zijn meu-
bels in huis, maar ook een vreem-
de vogel in een kooi, een lawaai-
erige typemachine, een oude foto 
van een zangeres, en? Een avon-
tuurlijke muziekvoorstelling waar-
in de pianomuziek van de excen-

trieke Franse componist Erik Satie 
centraal staat. Zijn muziek is soms 
grappig, soms mooi en soms poë-
tisch. Hij gaf vaak vreemde namen 
aan zijn muziekstukken, zoals ‘Drie 
stukken in de vorm van een peer’ 
of ‘De mooie excentrieke dame’. De 
toegangsprijs bedraagt 12,50 eu-
ro voor volwassenen en 7,50 euro 
voor kinderen, inclusief consump-
tie. Locatie is De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. Aanvang zondag-
middag is 15.30 uur. Kaarten zijn in 
de voor verkoop verkrijgbaar bij Het 
Boekhuis in de Zijdstraat, de Read-
shop in de Ophelialaan en aan de 
zaal op 20 januari vanaf 15.00 uur.

Familieconcert KCA met 
BV De Pianomannen 
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ingezonden
Heegstrapark niet op de schop 
voor flats langs Kasteleinweg!
De geschiedenis herhaalt zich. Het 
nieuwe plan voor de huidige N201, 
de Tuinen van Aalsmeer, lijkt erg 
groen. Helaas zijn dit alleen maar 
twee rijen met bomen aan elke zijde 
van de nieuwe busbaan, welke het 
einde in luiden voor het laatste stuk-
je groen in de kern van Aalsmeer, 
het Heegstrapark! Wij hebben in 
2005/2006 onze stem laten ho-
ren naar de politiek en de gemeen-
te over eventuele bouwplannen in 
de visiedocumenten van de burge-
meester Kasteleinweg (Heegstra-
park). Een handtekeningenactie ge-
organiseerd. Deze is door alle be-
woners van de Cyclamenstraat en 
het stukje Mensinglaan welke aan 
het park wonen getekend! En inder-
daad de politieke partijen en de ge-
meente maakten zich sterk voor het 
behoud van het bijna enige recre-
atiegroen wat wij nog in Aalsmeer 
Dorp hebben. “Wat groen is moet 
groen blijven”, werd alom gezegd. 
Nu 7 jaar later blijkt dat de oude vi-
sie betreft Opheliahof weer van stal 
worden gehaald in een moderner 
jasje: de Tuinen van Aalsmeer. In 
dit ontwerpplan is ook niet geke-
ken naar de consequenties voor de 
aanpalende woningen. Het geeft al-
leen maar een beeld tussen de twee 
flatgebouwen. Of maakt het niet uit 
wat de consequenties zijn voor de 
aanpalende woningen en gebie-
den en de mensen die daar wo-
nen? Wij willen nogmaals een lans 
breken voor behoud van het groen 
van het Heegstrapark/Opheliahof 
aan de Burgemeester Kasteleinweg. 
Laat wat groen is alstublieft groen 
blijven! Een van de belangrijkste 
reden tot koop van onze huizen in 
de Cyclamenstraat was de omge-
ving, park (Heegstra) grenzend aan 
de achtertuin. Het Heegstrapark 
is de enige plaats in de wijde om-
geving waar honden los mogen lo-
pen, de enige bron van natuur in 
de omgeving waar vogels en egels 
nog kunnen leven en een grote po-
pulatie aan vleermuizen aanwezig 
is. De enige plek waar onze kinde-
ren kunnen spelen in de natuur, te-
meer als de weg wordt afgesloten. 
De enige plek waar wij een loopje 
kunnen maken in de natuur of wat 
kunnen joggen. Laat dit groene hart 
bestaan blijven als een schakel tus-
sen de woonwijken! (Hoog)bouw in 

het park zal ons woongenot ernstig 
bederven, is in strijd met de in het 
verleden door de gemeente voor-
lichter en wethouders gedane uit-
spraken. Hoog)bouw zorgt tevens 
voor verlies van woongenot en pri-
vacy, omdat zij zo ons huis en tuin 
binnen kijken. Weet u dat de ach-
terzijde van de geplande gebouwen 
op circa 9 meter van de erfafschei-
ding van de huizen van de Cycla-
menstraat komt te liggen? Schanda-
lig. Wij dreigen nu aan alle kanten te 
worden ingesloten, omdat ook het 
plan van nieuwbouw in het gebied 
Zuiderkerk direct aan onze voor-
kant grenst. De woningen in de Cy-
clamenstraat en 1e JC Mensinglaan 
staan niet op palen, bouw in het 
park zal dus schade gaan veroorza-
ken. Tevens is het park als groenge-
bied erg belangrijk voor de water-
huishouding in de omgeving. Het 
verstoren van de waterhuishouding 
zal vele andere gevolgen hebben, 
van wateroverlast tot aantasting van 
de fundering van de bebouwing in 
de omgeving! Hopelijk voelen onze 
gemeente raadsleden en wethou-
ders zich nu aangesproken. Hope-
lijk zullen zij hun verantwoordelijk-
heid oppakken en krachtdadig stel-
ling nemen tegen de voortgaande 
verstedelijking in ons (nog) mooie 
Aalsmeer! Namens vele verontruste 
buurt bewoners.
Paul H. Eikelenboom 
Cyclamenstraat 67.
PH-EIK@caiway.nl

Handtekeningenactie!
Bewoners zijn wederom een hand-
tekeningenactie gestart tegen het 
plan om een flat in het Heegstra-
park te bouwen. Het plan de Tui-
nen van Aalsmeer lijkt een leuk plan 
met veel groen! Helaas blijkt dit ten 
koste van het park te gaan. In de-
ze zelfde plannen word een flatge-
bouw gepland in dit laatste stuk-
je groen in het dorp. Een aantal be-
woners zal deze week handtekenin-
gen verzamelen in de omgeving van 
het park. In 2005/2006 werden ook 
al handtekeningen verzameld tegen 
de vernietiging van dit park. U kunt 
uw handtekening nog plaatsen te-
gen de verdwijning van dit park bij 
Jeannette Eveleens in Cyclamen-
straat 67 op vrijdag 18 januari van 
17.00 tot en met 20.00 uur.

ingezonden
Brandweermannen zoeken kranen!
Het was zaterdagnacht 29 december 
weer zo ver. Gelukkig geen brand op 
de Aalsmeerderweg, maar een au-
to in de sloot. De wagen was boven 
op een gasleiding gereden. En daar 
moet de brandweer bij komen. Zo-
als gewoonlijk konden de brand-
weermannen weer de kraan niet 
vinden. Toen ik hen vroeg, hoe dit 
kan, lachte hij en antwoordde: Dat 
moet u de gemeente vragen. Stom-
verbaasd vroeg ik hem toen of ze 
wel eens gehoord hadden van rood 
met witte paaltjes? Ja, zei hij, maar 
deze vindt de gemeente te duur 

en te lastig, voor hen die het gras 
tweemaal per jaar moeten maaien. 
Nou, ja. We moeten tijdens de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen 
maar op de brandweercommandant 
stemmen, dacht ik. Misschien dat 
we dan uit de brand zijn. Rood met 
witte paaltjes om alle waterkranen 
aan te geven, staat vast hoog op zijn 
wensenlijstje. En nu maar hopen dat 
er tot die tijd geen brand uitbreekt 
op de Aalsmeerderweg. 
M. Vogelvang
Aalsmeerderweg 226
Tel. 323931.

Kleine ondernemers, kinderopvang en 65+ers

College B&W wil verruiming 
van kwijtscheldingsbeleid 
Aalsmeer - Op grond van artikel 
255 van de Gemeentewet en arti-
kel 26 van de Invorderingswet kan 
kwijtschelding worden verleend van 
gemeentelijke belastingen. In de 
vergaderingen van het Beraad en 
de Raad volgende week donderdag 
24 januari presenteren burgemees-
ter en wethouders een nieuwe ver-
ordening aangaande het kwijtschel-
dingsbeleid 2013. In 1 verordening 
wordt door de bestuurders aan de 
fracties gevraagd akkoord te gaan 
met verruiming van het kwijtschel-
dingsbeleid door: Kwijtschelding 
aan ‘kleine ondernemers’ te ver-
lenen, de netto kosten van de kin-
deropvang aan te merken als uitga-
ven en om een hogere inkomens-
norm voor 65-plussers te hanteren. 
De voorwaarden waarvoor kwijt-
schelding aan een kleine onderne-
mer verleend gaat worden, zijn ge-
lijk aan die voor personen (niet-on-
dernemers) gelden. Het Rijk heeft 
verschillende maatregelen geko-
men om te voorkomen dat de kos-
ten van kinderopvang voor de over-
heid de komende jaren blijft stij-
gen. Deze maatregelen kunnen lei-
den tot armoedeval bij ouders. Om 
dit te voorkomen mogen de netto 
kosten van de kinderopvang aange-
merkt worden als uitgaven. De der-
de verruiming betreft het hanteren 

van een hogere inkomensnorm voor 
65-plussers. De huidige kwijtschel-
dingsnormen voor personen van 
65 jaar of ouder worden verhoogd 
tot 100 procent van de toepasselij-
ke netto AOW-bedragen. Dit is om 
te voorkomen dat personen van 65 
jaar of ouder minder aanspraak op 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen kunnen maken. De ver-
ruiming van het kwijtscheldingsbe-
leid wordt meegenomen in het re-
guliere beleid. Na besluitvorming 
door de raad kan de verordening 
worden gepubliceerd en kan de-
ze met terugwerkende kracht van-
af 1januari 2013 ingaan. De verga-
deravond begint 24 januari om 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis en is openbaar. In de Beraad 
wordt de verordening behandeld en 
in de Raad daarna, als de fracties 
akkoord gaan, vastgesteld. 

ingezonden
Reclamebelasting in het Centrum: 
Onbegrijpelijk en ondemocratisch!
Alle leden van de Raad, het Colle-
ge van Aalsmeer, de Burgemeester 
van Aalsmeer en de Winkeliersver-
eniging Aalsmeer Centrum:
Voor de tweede maal in korte tijd 
heeft zich een groep tegenstanders 
gevormd met betrekking tot de re-
clamebelasting. Dit is wederom een 
groep geworden van meer dan 58 
ondernemers met bedrijven geves-
tigd in Aalsmeer Dorp. Zij vinden 
het onbegrijpelijk, ondemocratisch 
en getuigen van onbehoorlijk be-
stuur dat deze verordening door het 
College van Burgemeester en Wet-
houder is aangenomen:
1. Temeer omdat deze tegenstem-
mers zéér recentelijk ook al aan-
getoond hadden de grootste groep 
ondernemers te zijn. Deze lijst en de 
door hen ondertekende formulieren 
zijn afgegeven in het gemeentehuis 
op 18 december 2012,
2. Temeer omdat de lijst met voor-
stemmers van de reclamebelasting 
dateert van vóór 1-10-2012.
3. Er zijn 11 ondernemers overge-
stapt naar de tegenstemmers: 59 
-11 = 48 vóór de reclamebelasting.
4. Temeer omdat de 58 tegenstem-
mers als één stem een brief vol met 
bezwaren en tekortkomingen van 
deze reclamebelasting Verordening 
ingeleverd hebben op het Gemeen-
tehuis op 28 november 2012.
5. Temeer omdat de meer dan 58 te-
genstemmers deze bezwaren en te-
kortkomingen ook nog eens uit-
drukkelijk ten gehore gebracht heb-
ben in het Beraad van 29 november 
2012.
6. Temeer omdat de vele knelpun-
ten, de vele onzekerheden en vele 
toekomstig negatieve gevolgen van

deze verordening ook door de Raad 
zelf in haar Beraad op 29 november 
werden geconstateerd,
7. Temeer omdat, ondanks deze be-
zwaren het nog voor het College, 
nog voor de Raad en nog voor de 
Winkeliersvereniging een aanlei-
ding was voor verandering in of om 
af te zien van de reclamebelasting 
en dat deze zeer omstreden recla-
mebelasting verordening ondanks 
alle bovenstaande punten, toch bij-
na als een hamerstuk is aangeno-
men tijdens de Raadsvergadering 
op 20 december 2012: Onbegrijpe-
lijk en Ondemocratisch. Deze 58 te-
genstemmers voelen zich dan ook 
bedrogen. Deze 58 tegenstanders 
hebben de afgelopen dagen daar-
om voor de tweede maal een hand-
tekeningenlijst met meer dan 58 te-
gen-stemmers gevormd. Deze lijst is 
dit keer afgegeven op het advoca-
ten kantoor Levenbach en Gerritsen 
te Schiphol Rijk.
Deze 58 tegenstemmers verzoe-
ken dan ook via deze open brief 
aan de Raad én aan het College de-
ze verordening in te trekken en de-
mocratisch bestuur voor te staan. 
Ook wordt de Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum via deze open 
brief opgeroepen een ander stand-
punt in te nemen en een verzoek tot 
intrekking van de reclamebelasting 
in te dienen bij het Gemeentebe-
stuur. Namens deze grootste groep 
ondernemers: de tegenstemmers, in 
afwachting van uw reacties,

Nico Dames
Zijdstraat 41, Aalsmeer
Tel. 0297-324625
info@eyepoint.nl

Een prachtig gezicht, Aalsmeer bedekt onder een dik pak sneeuw. Voor kinderen sneeuwpret, voor ouderen oppas-
sen om niet uit te glijden!

Gladheidbestrijding gemeente en Meerlanden

Oproep wethouder Verburg: 
“Maak uw stoep sneeuwvrij!”
Aalsmeer - De Gemeente en De 
Meerlanden zijn druk bezig met 
gladheidbestrijding. Nog voor-
dat het begon te sneeuwen afgelo-
pen maandag is om half 4 nat ge-
strooid, zodat de sneeuw niet kon 
aanvriezen. Rijdende auto’s hel-
pen vervolgens het zout te vermen-
gen. De Meerlanden werkt sinds het 
begon te sneeuwen maandagmid-
dag met man en macht om de we-
gen enigszins begaanbaar te hou-
den, maar kon niet opboksen tegen 
de sneeuwval in combinatie met 
de drukte op de aanvoerwegen. Zo 
werden om 4 uur ’s nacht sneeuw-
schuivers ingezet en om 6 uur bor-
stelwagens. Vanaf half 9 dinsdag-
morgen zijn extra strooi-, borstel- en 
schuifwagens op pad gegaan om de 
wegen berijdbaar te maken. Dins-
dagmiddag waren alle hoofdwegen, 
busroutes en uitrukroutes van hulp-

diensten en doorgaande fietsroutes 
weer berijdbaar. Ook is gestrooid 
rondom seniorenwoningen en zorg-
centra en extra aandacht is besteed 
aan school-fietsroutes. Uitgangs-
punt bij de gladheidbestrijding is 
dat de gemeente zich inspant om de 
gladheid tegen te gaan op belang-
rijke wegen en fietspaden. Wethou-
der Verburg: “De gemeente en De 
Meerlanden zijn ook dit jaar goed 
voorbereid, maar we kunnen niet al-
les ijs- of sneeuwvrij maken. De ge-
meente garandeert niet, en kan ook 
niet garanderen, dat het overal veilig 
is bij winterse weersomstandighe-
den. We willen daarom ook een be-
roep doen op de eigen verantwoor-
delijkheid van bewoners en onder-
nemers: Maak uw stoep sneeuw-
vrij!” Het trottoir sneeuwvrij maken 
is overigens niet verplicht. Het is 
een verzoek aan inwoners, evenals 

zij opgeroepen worden om het pad 
voor de oudere buurman of buur-
vrouw schoon te vegen. Wel zo fijn 
als ook zij zonder valpartijen deel 
kunnen blijven nemen aan het so-
ciale leven. Er staan overigens zout-
kisten bij het zwembad, het uitvaart-
centrum, de dagvoorzieningen voor 
gehandicapten en de twee zorg-
centra. Tot slot nog enkele tips voor 
het sneeuwvrij maken van de ‘ei-
gen’ stoep: Bij sneeuw is het beter 
eerst te vegen en daarna als het no-
dig is te strooien; Veeg de sneeuw 
naar een plek waar niemand er last 
van heeft; Houdt bij het vegen goten 
en putten vrij van sneeuw; Denk aan 
het milieu; maak matig gebruik van 
strooizout en strooi zand om een 
dikke ijslaag begaanbaar te maken. 
Voor meer informatie kunnen de si-
tes van de gemeente en van De 
Meerlanden geraadpleegd worden.

Parkeerboete in woonerf
Aalsmeer - In de eerste weken van 
het nieuwe jaar worden her en der 
Nieuwjaarsbijeenkomsten gehou-
den. Goed en gezellig. Gastvrij ont-
haal in één van de nieuwe wijken in 
Aalsmeer Oost. Wat blijkt, deze wijk 
is als woonerf aangeduid door een 
blauw vierkant verkeersbord met 
een huisjes logo er op en staat er-
gens helemaal aan het begin van 
deze wijk. Wonen mag dus in de-
ze buurt, maar parkeren is een an-
der verhaal! Parkeren mag alleen 
in de parkeervakken. Per adres zijn 
er circa 1,5 parkeerplaatsen inge-
richt hetgeen redelijk aan de krappe 
kant is, omdat veel gezinnen 2 au-
to’s bezitten.In een woonerf is het 
(klaarblijkelijk) verboden om bui-
ten de parkeervakken te parkeren, 
dus ook niet aan de zijkant van een 

weg waarbij geen enkele belem-
mering of overlast van bewoners 
of weggebruikers bestaat! Dat wil 
dus zeggen, dat indien er meer dan 
twee, zeg vijf gasten met de auto 
komen, er een parkeerprobleem is. 
Het feestelijke gevoel van het nieu-
we jaar werd voor bezoeker Arend 
A. Bon door het, zoals hij zelf aan-
geeft, diendersgilde Aalsmeer effi-
ciënt om zeep geholpen. Hij vertelt: 
“Ze waren toevallig toch net in de 
buurt, dus een geel bonnetje is snel 
gescoord. Een boete van 90 euro! 
Geen publieksvriendelijkheidsprijs 
voor de politie van mij. Bewoners 
van woonerven wil ik een tip geven: 
Waarschuw uw gasten dat zij voor-
al wel in parkeervakken hun auto 
stallen. Het zou anders zo maar een 
duur bezoekje kunnen zijn,”

Ton Elias te gast 
bij de VVD
Aalsmeer - Op vrijdag 18 janu-
ari houdt de VVD Aalsmeer haar 
nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar in 
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat vanaf 20.00 uur. Het bestuur 
en de fractie zijn verheugd dat 
Tweede Kamerlid Ton Elias bereid 
is gevonden om op deze avond een 
inleiding te houden over de actue-
le politiek. Want 5 maart 2014 zijn er 
weer hele belangrijke verkiezingen 
te winnen voor de gemeenteraad! 
Wat betreft de voorbereidingen voor 
de kieslijst heeft de kandidaatstel-
lingscommissie reeds acht kandi-
daten bereid kunnen vinden om 
op een verkiesbare plaats te gaan 
staan. “We zijn er nog niet! Voor het 
goede zouden we nog twee kandi-
daten erbij willen hebben”, aldus de 
commissie in deze oproep.

Foto:  Peter van der Weijden legt aan Jaco Geurts, Gerard Kooiman, Hermen 
de Graaf en Eveline Herben (vlnr) het veredelingsproces van gerbera’s bij Flo-
rist Holland uit. 

Aalsmeer - “Hoe ondernemers, die 
op deelgebieden concurreren, el-
kaar opzoeken en samenwerken. 
Dat is typerend voor Greenport 
Aalsmeer’’, concludeerde Tweede 
Kamerlid Jaco Geurts na het werk-
bezoek aan de Greenport op 10 ja-
nuari. Vier bedrijven én de nieuw-
jaarsbijeenkomst van Greenport 
Aalsmeer werden bezocht. “In het 
veld pik je de actuele zaken op waar 
je in Den Haag aandacht aan be-
steedt’’, legt hij uit. Geurts, sinds 
september in de Tweede Kamer 
voor het CDA, benut het kerst- en 
nieuwjaarsreces van de Tweede Ka-
mer voor een intensieve serie werk-
bezoeken. Op uitnodiging van Flo-
wer Mainport Aalsmeer ging hij 
langs bij FloraHolland, Waterdrin-
ker Aalsmeer, Vireõ Plant Sales en 
Florist Holland. “Doelstelling hiervan 
is in korte tijd met zoveel mogelijk 
partijen in het cluster kennis te ma-
ken. Vandaar ook de afsluiting bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst van Green-
port Aalsmeer in de Arendshoeve’’, 
aldus Gerard Kooiman van de Ka-

mer van Koophandel Amsterdam. 
“De problematiek en de uitdagin-
gen in de Greenport Aalsmeer lo-
pen per bedrijfstype uiteen, maar er 
zijn ook overkoepelende zorgen. Zo-
als over de bereikbaarheid, ook als 
de N201 is omgelegd’’, aldus Her-
men de Graaf van Flower Mainport 
Aalsmeer. “En landelijk en Europees 
beleid heeft ook z’n weerslag op het 
lokale bedrijfsleven. Daarvan willen 
we als kamerleden meer weten. Zo-
als het opheffen van PBO’s als het 
Productschap Tuinbouw en nieu-
we wetgeving, bijvoorbeeld voor 
het kwekersrecht’’, aldus Geurts. Bij 
gerberaveredelaar Florist Holland in 
De Kwakel gaven Peter van der We-
ijden namens Florist en Eveline Her-
ben (VBN) een toelichting op het 
veredelingsproces en internationale 
ontwikkelingen in verband met het 
kwekersrecht. “Aardig wat huiswerk, 
dus nuttig’’, stelde Geurts na afloop 
van het bezoek. Hij hoopt met een 
breder samengestelde vertegen-
woordiging vanuit Den Haag terug 
te komen. 

Tweede Kamerlid Geurts onder indruk 
van ondernemers in Greenport

Woningmarkt in beweging brengen
Regionale prioriteit voor 
‘De tuinen van Aalsmeer’
Aalsmeer - Om de woningmarkt in 
beweging te brengen hebben ge-
meenten, ontwikkelaars en corpora-
ties in de regio rondom Amsterdam 
gezamenlijk 25 woningbouwprojec-
ten geselecteerd die met voorrang 
tot ontwikkeling moeten komen. Per 
project wordt bekeken hoe de bouw 
nog voor 2015 kan worden verbeterd. 
Wethouder Wonen Rik Rolleman: “De 
woningbouw in de regio Amsterdam 
loopt steeds meer achter bij de wo-
ningbehoefte. Op langere termijn is 
het tekort ten opzichte van de progno-
ses zelfs dramatisch te noemen. Dat 
vormt een bedreiging voor de eco-
nomische vitaliteit van de regio. Ook 
Aalsmeer is gebaat bij een gestage 
woningbouwproductie die bijdraagt 
aan een aantrekkelijk woonklimaat. 
Het is duidelijk dat naast economisch 

herstel en hervorming van de wo-
ningmarkt nodig zijn om de bouwpro-
ductie weer omhoog te krijgen. Hier-
bij moet goed geluisterd worden naar 
wat de potentiële kopers willen. Ook 
het toepassen van andere vormen van 
woningbouw (kleinschaliger) en vor-
men van particulier opdrachtgever-
schap dragen hieraan bij.” De projec-
tenlijst is een initiatief van de stadsre-
gio. In Aalsmeer gaat dit om het pro-
ject ‘De Tuinen van Aalsmeer’, het pro-
ject ‘Westwijk’ in Amstelveen staat 
eveneens op deze lijst. In Uithoorn 
heeft het project Vinckebuurt prioriteit 
gekregen. De totale lijst bestaat niet 
alleen uit nieuwbouwprojecten maar 
ook herstructureringprojecten. Het 
gaat om projecten die belangrijk zijn 
voor de gewenste doorstroming en die 
een zetje nodig hebben.

Pact: “scherper 
verkiezingen in”
Aalsmeer - De nieuwjaarsbijeen-
komst van de Progressieve Partijen 
PvdA, D66 en Groen Links vond dit 
jaar plaats op 8 januari in De Oude 
Veiling. Voorzitter Quinten Bunscho-
ten deelde mee dat de lokale afde-
lingsbesturen van de drie politieke 
partijen rond Kerst hebben besloten 
het convenant met een nieuwe peri-
ode te verlengen en samen de ver-
kiezingen van 2014 in te gaan. Ook 
is overeengekomen om de ‘kleu-
ren en smaken’ van de drie partij-
en scherper naar voren te laten ko-
men. Dit zal tot uiting komen in de 
komende PACT-café’s. In februa-
ri wordt het spits afgebeten door 
D66 met het thema ‘jeugd en orga-
nisatieleven’. Daarna volgt in april 
GroenLinks met ‘natuur en milieu’ 
en tot slot de PvdA in september 
met ‘ouderen en wonen’. 

Bestemmingsplan 
Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Maandag 28 januari 
wordt een infoavond over het voor-
ontwerp bestemmingsplan Nieuw–
Oosteinde. De avond is van 20.00 
tot 21.30 uur en vindt plaats in de 
raadskelder van het gemeentehuis.
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kinder- en jeugdkrant

Leerlingen uit groep 2, op zoek naar 
de betekenis van kleur.

Jozefschool kijkt kunst!
Aalsmeer - Kunst kijken staat in de 
maand januari centraal op de Jo-
zefschool. Maar liefst 15 groepen, 
dat zijn 400 leerlingen, bezoeken 
het Oude Raadhuis en de kinder-
kunstzolder in de Dorpsstraat. Cen-
traal staan de abstracte kunstwer-
ken van Bob Bonies, in een kijkop-
dracht leren kinderen spelenderwijs 
wat ze kunnen zien in de geometri-
sche vormen. Herkenbare tekenin-
gen van Russische kinderen zijn te 
bewonderen op de Kinderkunstzol-
der. De tekeningen zijn ook de aan-
leiding voor een tekenopdracht. Tij-
dens de kunstkijkles wordt ook de 
geschiedenis van het Oude Raad-
huis besproken. De kunstkijlessen 
worden door Annefie van Itterzon 
van Stichting KCA gegeven en alle 
leerlingen, docenten en hulpouders 
raden andere scholen aan voor-
al ook met deze boeiende verteller 
kunst te gaan ontdekken. Voor boe-

kingen en informatie zie de websi-
te www.kunstencultuuraalsmeer.nl 
of mail naar kcainfo@kpnplanet.nl.

Atletiek: Crosscompetitie 
Aalsmeerse atleetjes 
trotseren winterse kou!
Aalsmeer - Zaterdag 12 januari  
stond het Franse Kamp in Bussum 
op het programma voor de jeugd 
van Atletiekvereniging Aalsmeer. 
Het was de tweede wedstrijd van de 
regionale crosscompetitie, die in het 
bos bij Bussum werd gelopen. De 
omstandigheden waren goed, hoe-
wel het parcours er door de winter-
se kou enigszins bevroren bij lag.
Desondanks geen reden voor de 
Aalsmeerse atleetjes om niet naar 
Bussum af te reizen. Mooie presta-
ties waren er ook dit keer weer te 
noteren. Overwinningen waren er 
wederom voor Naomi Verhoef (pu-
pillen A2) en Wessel Heil (junioren 
D1), maar ook topnoteringen voor 
Gregory ’t Hoen (8e junioren D1), 
Roanna Geleijn (3e pupillen C), Ju-
lie Witteveen (7e pupillen C), Rachel 
Aarsen (3e pupillen A2) en  Nien-
ke van Dok (7e pupillen A2). Verder 
waren er zeer verdienstelijke pres-
taties te noteren voor Nick Ramd-
janamsingh (27e junioren C), Jade 
Wuurman (11e mini’s), Lobke Bos 
(17e pupillen C), Mauro Wuurman 
(18e pupillen B), Graeme ’t Hoen 
(14e Pupillen A1), Gabrielle van der 
Heuvel (48e pupillen A1) en Dylan 
Cordes (27e pupillen A2). Kortom, 
een evenement waar met tevreden-

heid op kan worden terug geke-
ken! De laatste voorrondewedstrijd 
van deze competitie is op 9 febru-
ari bij AAC in Amsterdam. Voor een 
flink aantal atleetjes is dit de mo-
gelijkheid om zich te plaatsen voor 
de crossfinale in maart op camping 
Bakkum in Castricum.

Zaterdag basketbaltoernooi 
voor scholen in de Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 19 janua-
ri vindt in sporthal de Bloemhof het 
jaarlijkse schoolbasketbal toernooi 
waaraan maar liefst 20 teams van 
6 verschillende basisscholen gaan 
deelnemen. Door de geringe in-
schrijving van meisjesteams heeft 
de toernooicommissie besloten ge-
mengde poules samen te stellen, 
waarin ook gemengde teams, waar-
bij jongens en meisjes samen spe-
len,  zijn ingedeeld. De wedstrijden 
duren 15 minuten en het zal er ook 
dit jaar weer ‘heet’ aan toe gaan. De 
wedstrijden van de groepen 5 en 
6 beginnen om 13.30 uur en de fi-
nale wordt om 15.00 uur gespeeld, 
waarna aansluitend om 15.15 uur 
de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

De wedstrijden van de groepen 7 en 
8 beginnen om 14.45 uur en de fi-
nale van deze groepen zal zijn om 
17.15 uur. Meteen na afloop van die 
finalewedstrijd zal ook aan hen de 
prijs en een heuse wisselbeker voor 
de Basketball School van 2013 wor-
den uitgereikt. Het toernooi wordt 
gespeeld in de grote zaal van de 
Bloemhof aan de Hornweg en de 
ongeveer 120 deelnemende kinde-
ren hopen dat de tribunes vol zul-
len zitten met supporters om aan te 
moedigen. Er is plaats genoeg voor 
heel veel ouders, opa’s en oma’s, 
andere familieleden, vrienden en 
belangstellenden. De organisatoren 
hopen dat het een fantastische mid-
dag zal worden.

Workshop groep 3 Samen Een 
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 10 januari bezocht groep 3 van 
Samen Een  de bibliotheek in de 
Marktstraat. Zij volgden de work-
shop ‘Hetzelfde verhaal in een an-
der jasje’. Eerst waren er twee werk-
opdrachten. Een opdracht was be-
grippen lezen en vervolgens inde-
len bij het plaatje van lezen, televisie 
kijken en gamen. Bij de andere op-

dracht werden kaartjes bij de juis-
te film of boek ingedeeld. Er werd 
goed nagedacht en samengewerkt 
door de kinderen. Na de werkop-
drachten werd voorgelezen uit Dolf-
je Weerwolfje, ook een stukje van de 
luister CD werd afgespeeld.
Afgesloten werd met een opdracht 
over het boek. Groep 3 bedankt de 
bibliotheek voor de leuke gastles.

Kudelstaart - “Cashen noemen jullie dit en natuurlijk het brengt geld,maar 
er moet ook wel wat voor worden gedaan”, laat Dick Timmerman weten met 
daarbij een foto van sjouwende kinderen op weg naar brengpunt De Graan-
korrel in Kudelstaart. Dubbele pret overigens: Inwoners zijn ‘simpel’ van hun 
kerstboom af en jongens en meiden kunnen hun spaarpot vullen!

Er moet wat voor gedaan worden...
Baby’s en peuters behalen 
Teddybeer-diploma
Aalsmeer -  In zwembad De Water-
lelie worden op donderdag- en vrij-
dagmorgen baby en peuterzwem-
lessen gegeven, waarbij de jonge 
kinderen, samen met een (groot)
ouder de beginselen van de zwem-
kunst ervaren. Deze speelse lessen 
zijn plezier voor twee. Twee keer per 
jaar wordt er afgezwommen voor 
een Teddybeer-diploma. Deze leu-
ke diplomalijn is opgebouwd uit drie 
diploma’s, te weten brons, zilver en 
goud. Op donderdag 10 en vrijdag 

11 januari was een aantal kinde-
ren uit de zwemgroepen klaar om 
hun zwemdiplomaatje te behalen. 
Met veel publiek op de kant en in 
het water werd het een gezellig af-
zwemfeest. De volgende kinderen 
behaalden hun Teddybeer-brons: 
Sven de Mes, Tom Petri, Sven van 
Duin, Giacomo Simonetti, Abichail 
Maarsen en  Eva Kroon. Voor Ted-
dybeer-zilver zwommen Finn Ham-
melburg en Jay van Kempen met 
succes af.

Inschrijven volleybaltoernooi 
voor leerlingen basisscholen
Kudelstaart – Ook in 2013 organi-
seert volleybalvereniging Oradi/Om-
nia een volleybaltoernooi voor kin-
deren, die op de basisschool zitten. 
Dit toernooi zal gehouden worden 
op zaterdag 2 februari in de Proos-
dijhal Kudelstaart. De organisatoren 
Chantal van Hilst en Nienke de Bruin 
hebben gekozen voor eenzelfde op-
zet als voorgaande jaren. Dit bete-
kent dat er zoveel mogelijk gespeeld 
zal worden volgen de spelregels van 
Cool Moves Volley. Voor het school-
volleybaltoernooi worden de ni-
veaus gebruikt, die het best aanslui-
ten bij de leeftijd van de deelnemers. 
De kinderen uit groep 4 spelen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. De teams uit 
de groepen 5/6 en 7/8 binden in de 
middag de strijd met elkaar aan. Een 
team bij het schoolvolleybaltoernooi 
bestaat uit vier spelers. Er kunnen 
zowel jongens teams, meisjes teams 
als mix teams ingeschreven worden. 
Deze komen allemaal tegen elkaar 
uit. De meeste kinderen geven zich 
op via hun school. Je mag echter zelf 
ook een team vormen en dit recht-
streeks kosteloos inschrijven bij C_
van_hilst@hotmail.com. Je moet dan 
wel opgeven in welk groep(en) jij en 
je medespelers zitten. Verder moet 

je doorgeven hoe jouw team heet. 
Inschrijven kan tot 21 januari. Net 
als vorig jaar wordt de kinderen, die 
aan het toernooi deelnemen, de ge-
legenheid gegeven een keer te oe-
fenen. Deze trainingen vinden op 
aanvraag plaats op woensdagmid-
dag van 15.15 tot 16.15 uur in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
op 23 januari (groep 5/6) en 30 ja-
nuari (groep 7/8). Daarnaast kan er 
getraind worden op dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur in de Proos-
dijhal te Kudelstaart op 22 januari 
(groep 5/6) en 29 januari (groep 7/8). 
Hiervoor kan gebeld worden met 
Frits van der Zee via 0297-329682 
of stuur een e-mail naar fritsvander-
zee@kabelfoon.nl. De hoogst eindi-
gende teams uit de groepen 4 tot en 
met 8 van het schoolvolleybaltoer-
nooi in de gemeente Aalsmeer mo-
gen deelnemen aan het Provinciaal 
Kampioenschap van Noord-Holland. 
Dat toernooi wordt dit jaar gehou-
den op woensdag 24 april van 13.00  
tot 18.00 uur in Purmerend. De win-
naars van het Provinciaal Kampioen-
schap worden uitgenodigd om op 
het Nederlands Kampioenschap te 
strijden. Dit NK wordt gespeeld op 
22 juni 2013 in Houten.

Jeugdveiling bij Zegelkids 
Aalsmeer - Vrijdag 18 januari is 
het weer de eerste bijeenkomst van 
postzegeljeugdclub De Zegelkids 
van dit nieuwe jaar. Gebruikelijk is 
er altijd in januari een jeugdveiling. 
Veilingmeester is Klaas Keessen en 
er zijn weer vele mooie zegels, on-
der andere met vlinders, katten, di-
nosaurussen, treinen, vliegtuigen 
en ook Nederlandse zegels. Dub-
bele zegels kunnen overigens ver-
kocht worden op de volgende vei-
ling. De Zegelkids komen, zoals ge-
bruikelijk, bijeen in het Parochie-
huis in de Gerberastraat 6 van 19.00 
tot 20.30 uur. De ingang is achter-
om bij het Parochiehuis. Wie eens 
wil kijken hoe het is op de jeugd-
club, wordt van harte welkom ge-

heten. Je zult zien dat je heel veel 
kunt leren met en over postzegels. 
Neem ruilboek, pincet, loep en ca-
talogus mee als je die hebt. Kijk op 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl voor meer informatie of neem 
contact op met Ellie via 361819 of 
Saskia via 569660.

Pret in en met de sneeuw!
Aalsmeer - Lastig in het verkeer, 
koud en glad, maar ook prachtig om 
te zien en heerlijk om mee en in te 
spelen: Sneeuw. 
Afgelopen dinsdag werd ook 
Aalsmeer getrakteerd op een be-
hoorlijk pak sneeuw. De witte we-
reld deed vooral kinderen juichen. 
De sleeën werden uit de schuur ge-
haald en natuurlijk werd al gedacht 
aan het rollen van een sneeuw-

pop en een gezellig sneeuwballen-
gevecht op het schoolplein. Ook 
de leerlingen van basisschool Sa-
men Een genoten van deze win-
terse traktatie. Voor aanvang en 
tijdens de pauzes is naar harten-
lust gespeeld met de sneeuw. Een 
sneeuwpop maken viel overigens 
niet mee, maar kleine ballen rollen 
en elkaar bekogelen ging de jon-
gens en meisjes prima af!

Creatieve vorming en 
tekenatelier voor kinderen
Aalsmeer - Stichting De Werk-
schuit heeft nog een paar plaat-
sen bij de cursus creatieve vor-
ming voor kinderen van 6 tot en 
met 9 jaar op woensdag vanaf 15.30 
uur. Ook kunnen jongens en meis-
jes nog komen knutselen en schil-
deren tijdens de cursus creatieve 
vorming op donderdag vanaf 16.00 
uur. Op zaterdag 2 februari start bij 
De Werkschuit de cursus tekenate-
lier voor kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 11 jaar. De cursus bestaat 
uit tien lessen en begint om 10.30 
uur. Het tekenatelier is bedoeld voor 
kinderen die tekenen en/of schilde-

ren heel erg leuk vinden en dit erg 
graag doen. Aan het begin van  ie-
dere les wordt het gekozen thema 
aan de hand van een kunstenaar 
of kunstwerk besproken waardoor 
de kinderen ook leren  kijken naar 
de kunst van anderen Aan het ein-
de van de cursus nemen de deelne-
mers een map met prachtige wer-
ken mee naar huis.  Inlichten en 
aanmeldingen via  http: www.gklein.
org/wsa/. mail naar  margot.tepas@
printex-int.com. 
Of neem telefonisch contact op met 
Marion Buckert via 06- 11864861 of 
Margot Tepas via 0297-340150.

Beker voor handballertjes
Mini’s doen het heel goed!
Aalsmeer - Zaterdag 12 januari is 
FIQAS Aalsmeer voor het eerst met 
twee mini-teams naar een handbal-
toernooi geweest. Met 14 kids ging 
het op weg naar de Calandhal om bij 
Westsite te spelen. FIQAS  Aalsmeer 
1 was een gemengd team en FIQAS 
Aalsmeer 2 een jongensteam. Het 
eerste team  begon goed door de 
eerste wedstrijd met 8-4 te winnen 
in een streekduel tegen KDO (waar-
van de coach de manager is van de 

dames van FIQAS).  Helaas werden 
de andere drie wedstrijden verlo-
ren, maar goed gespeeld! Aalsmeer 
2 - onder leiding van Jeroen van ’t 
Hart -  won wel alle vier de wedstrij-
den! Tijdens een spelmoment op het 
toernooi konden alle teams een be-
ker winnen en dit vonden de kinde-
ren natuurlijk helemaal geweldig! 
Het was een leuke dag en compli-
menten voor de goede organisatie 
van de vereniging Westsite. 

JAU E9 ongeslagen kampioen!
Aalsmeer - Na de winterstop werd 
op zaterdag 12 januari door de jon-
gens van Jong Aalsmeer United E9 
dan toch nog een kampioenswed-
strijd gespeeld tegen Argon E5. Met 
9 gewonnen wedstrijden (geen ver-
loren, geen gelijkspel) waren ze de 
winterstop ingegaan. 
Toch moest deze wedstrijd gewon-
nen worden wilden ze het kampi-
oenschap kunnen vieren. En winnen 
deden ze. Na een spannende wed-
strijd, waarin toch weer de vechters-
mentaliteit van de jongens naar bo-
ven kwam, wonnen ze met 4-1. De 

medailles konden worden uitge-
deeld en met een ereronde over het 
veld werd het kampioenschap ge-
vierd. Onder leiding van coach Leo 
stonden Brendan, Lyno, Lars, Stef-
fan, Hugo, Lennart, Quinten, Fabi-
an en Sam de gehele competitie als 
een (h)echt team op het veld.  Met 
elk hun eigen kwaliteit en met de 
juiste mentaliteit was het voor de 
ouders elke keer weer een genot om 
ze te zien voetballen. Op 26 januari 
wordt met hetzelfde team de nieuwe 
competitie gestart, natuurlijk wel in 
een hogere klasse! 
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Zaterdag 19 januari
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Overbos  1 14.30 u 
Aalsmeer  4 – Odin’59  8 14.30 u
Aalsmeer  5 – UNO  1 14.30 u
Aalsmeer 6 – Roda’23  4 14.30 u
Aalsm./RKAV Vet.1 – Overbos Vet.2 12.00 u

Vrouwen
Diemen  VR.1 - Aalsmeer VR.1 11.30 u

RKAV
Aalsm./RKAVVet.1 – Overbos. Vet 2 12.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A2 – Ijmuiden  A2 12.30 u 
EDO  B1 - J.A.United B1 12.00 u
Fortuna.Wormerveer B 2-J.A.United B2 14.30 u
BSM  C1 - J.A.United C1 12.45 u
BFC  C4 - J.A.United C5 14.20 u

Pupillen
J.A.United D1 – VVC  D1 11.30 u
J.A.United D5 – Alliance’22  D4 10.00 u
UNO   E4 - J.A.United E5 10.00 u
J.A.United E7 – Ouderkerk  E6 11.00 u
Roda’23  F1 - J.A.United F1 11.00 u
J.A.United F3 – Legm.vogels 5 10.00 u 

Meisjes
J.A.United  MB.2 – Nieuw Sloten MB1 12.30 u
J.A.United MD.1 – Pancratius  MD.1 11.00 u
J.A.United MD.2 – Ouderkerk  MD.1   9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Forza Almere  D1 11.00 u
Arsenal  D3 - RKDES D2 9.30 u
RKDES  E1 – Buitenveldert  E3 11.00 u
Abcoude  E4 - RKDES E3 11.00 u
RKDES E4 – CTO’70  E5 9.30 u
RKDES E5 – Sp.Martinus  E6 9.30 u
RKDES E6 – SCW E3 9.30 u
RKDES F4 – Roda’23 F10 9.30 u
RKDES F5 – ZSGO/WMS  F4 11.00 u
Ouderkerk  F9 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – DSOV  F8 9.30 u

Vrouwen
De Meer  VR.4 - RKDES VR.2 14.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Sp.Martinus MC.1 11.00 u
BFC  MD.1 - RKDES MD.1 9.30 u

SCW
TOB  1 – SCW  1 14.30 u
SCW 3 – Altius  3 11.00 u
SCW 4 – HBC  2 12.00 u
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1 13.00 u
SCW Vet.2 – Legm.vogels Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.3 14.30 u

Junioren
Kennemers  C1 - SCW C1 12.45 u
SCW C2 – Vlug en Vaardig  C1 9.30 u

Pupillen
ZSGO/WMS  D1 - SCW D1 9.30 u
Hoofddorp  D10 - SCW D2 12.00 u
RKDES  E6 - SCW E3 9.30 u
Pancratius F7 - SCW F1 9.00 u

Meisjes
DSOV  MD.1 - SCW MD.1 9.30 u

Zondag 20 januari
RKAV
Portugal A’dam  1 - RKAV 1 14.00 u
Swift  7 - RKAV 3 14.30 u
RKAV 4 – Overbos  4 11.30 u
RKAV 5 – Ouderkerk  3 14.00 u
RKAV 6 – NFC  4 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – United/DAVO  1 14.00 u
VVA/Spartaan   3 - RKDES 4 13.30 u
Arsenal  3 - RKDES 5 12.30 u
RKDES 6 – Roda’23  7 14.00 u
RKDES 7 – DIOS  7 12.00 u

Junioren
Legm.vogels  B3 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C2 – Sp.Martinus  C3 12.00 u
RKDES C3 – Waterwijk  C8 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Snertdrive bij Bridge ‘86 
Leimuiden - Op zondag 3 februa-
ri organiseert Bridge ‘86  in samen-
werking met partycentrum Keijzer in 
de Dorpsstraat 30  een snertdrive 
met prijzen. Deelname staat open 
voor ieder niveau, ook huiskamer-
bridgers en beginners zijn welkom. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur en 
er wordt om 13.30 uur met bridgen 
gestart. De uitslag en prijsuitreiking 
zijn om circa 18.00 uur tijdens de 

maaltijd. De kosten bedragen 35 eu-
ro per paar, inclusief maaltijd, kop-
je koffie of thee en een hartig hap-
je. Aanmelden kan tot 29 januari bij 
Truus v.d. Meer via 0172- 508936 
of  bij Maria Straeter via mstrae-
ter@hotmail.com. Deelname is de-
finitief na aanmelding bij één van 
bovenstaande contactpersonen en  
na ontvangst van het verschuldig-
de bedrag.

Schaken

Spanning neemt toe in 
interne competitie
Aalsmeer - Halverwege het sei-
zoen is de spanning weer hele-
maal terug in de interne competi-
tie van schaakclubs ‘t Kalende Pi-
onnetje en Aalsmeer. In een goed 
gevuld Dorpshuis werd er weer 
volop gestreden om de punten. 
Peter Verschueren leek tot twee 
weken terug eenvoudig op de ti-
tel af te koersen, maar voelt de 
achtervolgers nu toch in zijn nek 
hijgen. Waar Gerrit Harting de 
sympathieke Kudelstaarter vo-
rige week al op een gelijkspel 
hield, wist Marco Hogenboom 
Peter deze week zelfs te verslaan. 
Al vroeg in de partij wist Marco 
groot voordeel te verkrijgen door 
een onvoorzichtigheid van Pe-
ter. Marco gaf dit voordeel niet 
meer uit handen en won overtui-
gend. Achtervolgers Huup Joos-
ten en Vincent Jongkind profi-
teerden. Huup door verrassend 
remise te spelen tegen favoriet 

Rik Könst, die dit seizoen nog al-
les had gewonnen. Vincent re-
kende af met Mladen Cicek. Pe-
ter heeft nog steeds een voor-
sprong van twee overwinningen 
op de rest van het veld, maar de 
andere schakers zitten allemaal 
dicht op elkaar. Jan van Willi-
gen klom op naar de vijfde plaats 
door van Hans Pot te winnen. Na 
de eerste periode veel afwezig te 
zijn geweest heeft Piet Geertse-
ma ook de top tien bereikt door 
voor de achtste keer op rij te win-
nen. Ook Peter de Jong heeft de 
weg omhoog gevonden door zijn 
tweede winst dit seizoen, terwijl 
Marco Hutters verrassend wist 
te winnen van Cees Verburg. Wie 
ook een avond gezellig wil scha-
ken. is van harte welkom in het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Iedere 
donderdag wordt er vanaf 20.00 
uur geschaakt met aansluitend 
de derde helft.

Wedstrijdseizoen ritmische 
gymnastiek goed gestart
Aalsmeer - Het wedstrijdseizoen 
voor de Ritmische gymnastiek is za-
terdag 12 januari van start gegaan. 
In deze eerste wedstrijd waren de 
meiden in de klasse 1 tot en met 4C 
aan  de beurt. In actie voor SV Omnia 
kwamen Edita Oganisjan, Jikke van 
der Meer en Noor Cleveringa in 4C, 
Sanne Cleveringa, Joan Gerritsen en 
Manouk van den Hoven in 3C, Juliet 
Oganisjan in 2C en Manon van der 
Ploeg en Fabiënne Roof in de klasse 
1C. Edita was als eerste aan de beurt 
en zij gaf het goede voorbeeld. Zij liet 
een prima oefening zien en dat de-
den vervolgens de andere turnsters 
ook. 
Noor maakte vandaag haar debuut 
en wist een keurige 14e plaats te 
veroveren. Aansluitend vonden de 
duo-oefeningen met bal plaats. De 
prijsuitreiking was spannend en het 
goede nieuws was dat bijna iedereen 
met een medaille naar huis ging. Edi-
ta heeft de 5e plaats behaald en Jik-
ke de 4e plaats voor hun individue-
le oefening. Maar met hun duo bal-
oefening waren zij de beste en kre-

gen zij de gouden medaille. Voor 3C 
behaalde Joan de 8e plaats, Manouk 
mocht de bronzen medaille in ont-
vangst nemen voor haar 3e plaats en 
Sanne was de topper met de gouden 
medaille. De duo baloefening van 
Sanne met Manouk was goed voor 
een 6e plaats. Sanne en Joan wa-
ren super samen en kregen daar dan 
ook de gouden medaille voor. In het 
tweede deel van de wedstrijd kwa-
men Juliet, Manon en Fabiënne aan 
bod. Zij moesten ieder 2 oefeningen 
laten, 1 oefening met hoepel en de 
andere met lint. Vervolgens hadden 
zij nog een duo oefening met bal. 
Manon samen met Juliet en Manon 
ook samen met Fabiënne. Ook de-
ze turnsters lieten mooie oefeningen 
zien. Juliet behaalde een 9e plaats 
en voor haar duo oefening met Ma-
non de 2e plaats. Manon en Fabiën-
ne wisten de gouden medaille te ver-
overen met duo bal. Individueel heeft 
Fabiënne de gouden medaille binnen 
gesleept en Manon wist de zilveren 
medaille te veroveren. Al met al een 
goede start van het wedstrijdseizoen.

Zondag 44E  Drechtloop
Leimuiden - Op zondag 20 janu-
ari wordt alweer voor de 44e keer 
de Drechtloop georganiseerd door 
de Atletiekpoot van de Leimuiden-
se voetbalvereniging S.V. Kickers 
‘69. Er kan op 4 afstanden worden 
deelgenomen. De kinderloop voor 
de allerjongsten start om 11.00 uur. 
De route loopt door de kern van Lei-
muiden. 

De 4 kilometer loop  start om 11.35 
uur. Hier wordt door veel talentvol-
le jongeren aan deelgenomen. De 
deelnemers worden via de Drecht-
laan naar de linker oever van de ri-
vier de Drecht gestuurd. De 10 ki-
lometer start om 11.30 uur en loopt 
geheel rond de mooie rivier de 
Drecht. De 10 Engelse Mijlen (16,1 
kilometer) tot slot start  om 11.30 

uur. Het hoofdnummer voor de ge-
oefende loper gaat eerst richting 
Rijnsaterwoude en voert de atleten 
vervolgens via de beide Drechtoe-
vers terug naar de Beukenlaan in 
Leimuiden. Om 11.00 uur start ook 
dit jaar weer het nordic walking over 
een afstand van circa 10 kilometer. 
Het wandelparcours loopt paral-
lel aan de 10 kilometer, dus groten-
deels langs de rivier de Drecht. In-
schrijven kan vanaf 9.30 uur in het 
clubgebouw aan de Beukenlaan. De 
startplaats is aan de Beukenlaan, 
echter de 10 kilometer start in de 
Esdoornlaan ter hoogte van de op-
gang naar de Meerewijck. Er is vol-
doende kleed- en douchegelegen-
heid. Iedereen die meedoet doet dit 
op eigen risico. Nog meer informatie 
is te vinden op www.drechtloop.nl.

FC Buijs winnaar Trots van 
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 
werd voor de tweede achtereenvol-
gende maal het Trots van Aalsmeer 
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd 
in de Proosdijhal. Zestien teams 
streden in de middag en de avond 
om de Trots van Aalsmeertrofee. Na 
afloop barstte een groot feest los in 
de kantine van de Proosdijhal. Om 
vier uur ’s middags werd de aftrap 
van de eerste wedstrijd van het toer-
nooi, tussen FC Proosdij en De Ro-
de Schoentjes, genomen, waarmee 
het Trots van Aalsmeertoernooi of-
ficieel van start ging. Na deze wed-
strijd volgden nog veel wedstrij-
den, tot alle teams uiteindelijk drie 
poulewedstrijden gespeeld had-
den. Na de poulewedstrijden volg-
den de kruisfinales, zodat, na twee 
zeer spannende halve finales, tus-
sen FC Buijs en RKDES 3, en tussen 
6vrienden+Jasper en FC Hollywood, 
de twee finalisten bekend waren: FC 
Buijs en FC Hollywood, de winnaar 
van vorig jaar, zouden gaan uitvech-
ten wie de winnaar van dit toernooi 
mocht worden. De finale, die twee 
zeer terechte deelnemers kende, 
was tot aan het einde een schitte-
rende strijd. Er werd hoogstaand 
gevoetbald, sterk gecombineerd 
en beide keepers onderscheidden 
zich door puike reddingen. Uitein-
delijk trok FC Buijs aan het lang-
ste eind, door vlak voor tijd te sco-
ren. Bij dit doelpunt zou het blijven, 
waardoor het familieteam na het 
laatste fluitsignaal de armen in de 

lucht kon steken. Direct na afloop 
van het toernooi, werd in de kantine 
de prijsuitreiking verricht door wet-
houder Ad Verburg, daar wethouder 
van sport, Gertjan van der Hoeven, 
verhinderd was. Verburg sprak kort 
en krachtig over de gezelligheid van 
het toernooi en tevens prees hij de 
organisatie. Hij reikte daarna eerst 
de prijs voor het sportiefste team uit 
aan Racing Amarillo, een afvaardi-
ging van voetbalclub Legmeervo-
gels uit Uithoorn. 
Vervolgens riep hij de verliezend fi-
nalist, FC Hollywood en de winnaar, 
FC Buijs, bij zich, en overhandigde 
hij hen de bekers. Ten slotte werd 
de meest talentvolle speler van het 
toernooi in het zonnetje gezet. De 
beker ging naar Thomas Harte, die 
uitkwam voor FC Hollywood. Na de 
prijsuitreiking was het de beurt aan 
dj Jochem van Leeuwen, die de ene 
hit na de andere draaide en zodoen-
de al snel de voetjes van de vloer 
kreeg in de kantine. Het bleef tot in 
de late uurtjes gezellig in de Proos-
dijhal en onder de vrolijke klanken 
van de muziek, klonk uit de mond 
van vrijwel iedere deelnemer, een 
zeer positief geluid over het verloop 
van het toernooi. Sommige teams 
waren zo enthousiast, dat zij zelfs 
al hebben aangegeven volgend jaar 
weer mee te willen doen. De editie 
van 2014 gaat plaats vinden op za-
terdag 11 januari. 
Foto’s van het toernooi zijn te zien 
op www.trotsvanaalsmeer.nl. 

Een wedstrijdbeeld, met op de achtergrond de goed gevulde tribunes.

Aalsmeer wint spannende 
strijd met E&O
Aalsmeer - De mannen van 
FIQAS Aalsmeer pakten zaterdag 
de draad van de competitie weer 
op. Tegenstander was de num-
mer drie: E&O. Eerder in het sei-
zoen was de uitwedstrijd gewon-
nen, al ging dat destijds niet ge-
makkelijk. Deze keer werd het op-
nieuw een zeer spannende strijd 
en het vele publiek in de Bloemhof 
genoot dan ook met volle teugen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd was 
er eerst nog een kippenvelmoment 
toen vicevoorzitter Marius Dekker 
het publiek vroeg een minuut stilte 
in acht te nemen ter nagedachte-
nis aan de onlangs overleden Hen-
nie Wessels. Je kon een speld ho-
ren vallen. Vanaf de eerste minuut 
van de rommelige en soms (te) har-
de wedstrijd was er spanning, al 
was het geen hoogstaande partij. 
Daarvoor werden er over en weer 
teveel fouten gemaakt. E&O ken-
de de beste start en kwam na vijf 
minuten op 1-3. FIQAS Aalsmeer 
kwam daarna beter in de wedstrijd 
en boog de stand om: 6-4. Vervol-
gens ging de score gelijk op en kon 
de wedstrijd halverwege (rust 15-
15) nog alle kanten op. Bij opnieuw 
een gelijke stand (18-18) hadden 
de Aalsmeerders al afstand moeten 
nemen, maar er werden in die fa-
se veel aanvalsmogelijkheden on-
benut gelaten. 
Zo kon E&O in de wedstrijd blij-
ven. Pas na de rode kaart (drie keer 
twee minuten) voor Erik Huizing 
halverwege de tweede helft wist FI-
QAS Aalsmeer een klein gaatje te 
slaan: 22-20. De Drenten klamp-
ten nog wel aan, maar konden 
niet meer gelijk komen. Het was 
juist FIQAS Aalsmeer dat de mar-
ge verder vergrootte: 26-23. Bij 29-
26 en met nog anderhalve minuut 
op de klok kreeg Jelmer van Stam 
een tijdstraf. E&O maakte meteen 
29-27 en rook nog een kans. Re-
né Romeijn nam een time out. Ver-
volgens kreeg FIQAS Aalsmeer een 
vrije worp. E&O-trainer Fiege wond 

zich daar zo over op dat hij een tijd-
straf kreeg. Daardoor had zijn team 
geen kans meer om nog te scoren 
en bleven de punten in Aalsmeer. 
Een belangrijke overwinning, want 
hierdoor klimmen de Aalsmeerders 
naar plaats drie. Met nog vier wed-
strijden te gaan blijft de strijd om 
de plaatsen in de kampioenspou-
le echter bijzonder spannend, want 
de verschillen zijn klein. Komende 
zaterdag speelt FIQAS Aalsmeer uit 
in Arnhem tegen AHV Swift.  

Belangrijke winst dames
Afgelopen zaterdag stond voor de 
dames van FIQAS Aalsmeer de be-
langrijke uitwedstrijd tegen E&O op 
het programma. Inzet: plaats zes. 
Na een tweeëneenhalf uur durende 
busreis moest eerst een frisse neus 
gehaald worden en na een korte 
wandeling kon de warming up be-
ginnen. Er rustte voor beide ploe-
gen veel druk op deze wedstrijd en 
dat was goed te zien aan het spel. 
In de eerste helft hielden beide 
ploegen elkaar in evenwicht. Van 
beide kanten was het geen mooi 
handbal en werden er veel kansen 
gemist. Met een stand van 11-10 
gingen beide teams naar de kleed-
kamers voor de rust. In de tweede 
helft  werd er meer geknokt en har-
der gewerkt door de dames van FI-
QAS Aalsmeer. De dekking stond 
goed en werd er zelfs een klein 
gaatje geslagen: 14-17. Dit duur-
de echter niet zo lang, want E&O 
kon toch weer op gelijke hoog-
te komen. Met nog zo’n 8 minu-
ten op de klok stopte de keepster 
van FIQAS Aalsmeer, Bianca Schijf, 
een strafworp en mede hierdoor 
kon de wedstrijd uiteindelijk in het 
voordeel van de dames van FIQAS 
Aalsmeer beslist worden met een 
eindstand van 19-21. Geen mooi 
handbal maar de belangrijke twee 
punten konden wel mee terug ge-
nomen worden naar Aalsmeer en 
deze ontlading was direct na de 
wedstrijd al te zien bij de dames. 

Waterpolocompetitie
Prijsschieten voor Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren de jongens van de Aalschol-
ver in Almere te gast bij Oceanus 
Jongens Onder 15. Coach Maartje 
Bunschoten had de beschikking 
over bijna het gehele team. Al-
leen Sybe Andringa diende, vanwe-
ge disciplinaire redenen, deze wed-
strijd vanaf de kant bij te wonen. De 
jongens van de Aalscholver leken in  
yoghurt te zwemmen, keer op keer 
kon Oceanus de bal onderschep-
pen of afpakken. Stand eerste part-
je: 6-0. Bij de opening van het twee-
de partje wederom direct balver-
overing door Oceanus. Middels een 
mooi opgebouwde aanval. Ziet Sam 
zijn kans waar en zet het score bord 
op 7-0. Oceanus leek het vervolgens 
even rustig aan te doen. Maar na 

twee minuten ging het gas er weer 
vol op. Stand partje twee: 13-0.Ook 
in partje drie opende Oceanus di-
rect weer de score middels een 
snelle combinatie tussen Patrick en 
Daan. Waarbij Daan de 14-0 maak-
te. In de laatste tien seconden wist 
de Aalscholver met een hard en zui-
ver schot alsnog keeper Kevin Pe-
ters  te verrassen: 15-1. In het vier-
tje partje werd de verdediging van 
de Aalscholver meer gesloten. Maar 
Oceanus bleef vol op jacht gaan en 
krijgt uiteindelijk het overwicht weer 
terug. Eindstand 19-1. Een mooie en 
vruchtbare wedstrijd voor Oceanus 
JO15. Zaterdag 19 januari komen de 
jongens van de Meeuwen uit Die-
men om 15.30 uur op bezoek bij 
Oceanus in zwembad de Waterlelie.

Selina Kok en Preteen team 
Nederlands Kampioen Twirlen! 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
12 en 13 januari vonden de Neder-
landse Kampioenschappen Twirl 
2013 plaats in Sporthallen Zuid te 
Amsterdam. Zeven twirlsters van 
SV Omnia 2000 hadden zich ge-
plaatst middels voorrondes. Solen-
ne Köhler kwam als eerste in ac-
tie in de Preteen kampioensklasse. 
Zij liet een mooie routine zien, die 
uiteindelijk goed was voor het zil-
ver en een ticket voor het EK! Selina 
Kok verzorgde een goed optreden in 
de preteen intermediate klasse met 
slechts twee drops. Dit resulteerde 
in een gouden medaille en de titel 
Nederlands Kampioen! 
Imca Pape kwam uit in de catego-
rie junior beginner. Helaas viel zij 
met een vierde plaats net buiten de 
prijzen. Nikkie van der Luit liet in 
de categorie senior runner up een 
hele beheerste routine met veel le-
nigheid zien. Helaas raakte ze de 
grond met een figuur. Uiteindelijk 
mocht ze toch het podium bestij-
gen en de bronzen medaille in ont-
vangst nemen. Kim liet een mooie 
stabiele routine zien in de catego-
rie Preteen intermediate. Ze werd 
vierde. Imca Pape, Cynthia en Yvet-
te Fransen, Solenne, Selina en Kim 
hebben zich in Nederland als enige 
team geplaatst in de klasse Preteen 
intermediate. Met een mooie gelij-
ke routine mochten zij zich terecht 
Nederlands Kampioen noemen en 
het hoogste podium bestijgen en 
hun gouden medaille in ontvangst 
nemen. Kim mocht het spits afbij-
ten in de categorie Preteen interme-
diate. Ze nam het onder andere op 
tegen haar clubgenootjes Selina en 
Solenne met totaal tien deelnemers. 

Ze draaiden alle drie een lekkere 
routine met een aantal drops. Selina 
werd het zilver omhangen, Solenne 
het brons en voor Kim net geen po-
diumplaats, zij werd vierde. Kim en 
Selina mochten op beide dagen hun 
routine laten zien met het duo-twir-
ling. Op zaterdag verliep de routi-
ne vlekkeloos en uiteindelijk be-
oordeelde de jury dit met een twee-
de plaats, maar in het totaal klas-
sement hielden ze nog wel de eer-
ste plaats vast. Zondag tijdens  de 
beslissende ronde draaiden ze  we-
derom een hele mooie nette en ge-
lijke routine met maar twee drops. 
Uiteindelijk werden ze tweede en 
mochten ze het zilver in ontvangst 
nemen. In de Preteen kampioens-
klasse mochten Solenne en Selina 
ook op beide dagen hun dance la-
ten zien. Beide lieten alles zien wat 
ze in huis hadden! Met een uitein-
delijke vijfde plaats voor Selina en 
zesde plaats voor Solenne konden 
ze zeer tevreden zijn. Als afslui-
ter van dit NK voor SV Omnia 2000 
mocht Imca de vloer op. In de cate-
gorie junior intermediate nam zij het 
op tegen negen tegenstanders. Ze 
behaalde een negende plaats. Met 
2 nationale kampioenstitels,  3 keer 
zilver en 2 keer brons kunnen de 
twirlsters van SV Omnia 2000 terug-
kijken op een succesvol NK. Solen-
ne Köhler mag Nederland vertegen-
woordigen op het EK twirlen bij het 
onderdeel 2-baton. Lijkt het je ook 
leuk om te komen twirlen? 
Voor meer informatie over twirlen 
kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl.

De twirlkampioenen van Omnia, van links naar rechts: Imca, Solenne, Selina, 
Nikkie, Yvette, Kim en Cynthia.





 
20  Nieuwe Meerbode • 17 januari 2013

Fietscrossen op 
fort De Kwakel
Aalsmeer - U.W.T.C. organiseert op 
zondag 20 januari de jaarlijkse fort-
crossdag op fort De Kwakel. Gra-
tis inschrijven vanaf 9.30 uur. Deel-
name op eigen risico, valhelm ver-
plicht. Om 10.30 uur wordt gestart 
met de jeugd van 8 tot en met 14 
jaar. De jeugdcross duurt 20 mi-
nuten. Om 11.15 uur mogen recre-
anten het een half uur tegen el-
kaar opnemen, vanaf 12.00 uur de 
40+ers en dames (40 minuten) en 
afgesloten wordt vanaf 13.00 uur 
met een cross voor 40-. Deze duurt 
45 minuten. Meer informatie is te 
vinden op www.uwtc.nl/wielren.

Willem wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren, rummicub en 
hartenjagen staan op het program-
ma. De kaartmiddag is van 13.30 
tot 16.30 uur en nieuwe gezichten 
zijn welkom. Op donderdag 10 ja-
nuari is het klaverjassen gewonnen 
door Willem Buskermolen met 5504 
punten, gevolgd door Geertje Koop-
stra met 5431 punten en op drie Alie 
van Weerdenburg met 5251 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Janny 
Lubbert met 200 punten.Voor inlich-
tingen kan gebeld worden naar me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen speelavond 
sjoelclub Rijsenhout op donderdag 
10 januari. Eerste in de hoofdklasse 
is Jan Joore 1869 punten, 2. Thomas 
van Brakel 1831 punten, 3.Drik-
jan Baardse 1756 punten. Klasse 
A: 1. Leo van Faassen 1722 punten, 
2. Joke van Schie 1695 punten, 3. 
Heiltje Baas 1686 punten. Klasse B: 
1. Janny v/d Laarse 1615 punten, 2. 
Martje Baardse 1578 punten, 3. Plo-
nie Verdel 1544 punten. Klasse C: 1. 
Elisa Arendse 1534 punten, 2. Ka-
rel Eekhoff 1532 punten en 3. Fem-
my Korte 1503 punten. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 24 ja-
nuari vanaf 20.00 uur in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat.

Kaarten voor 
kinderboerderij
Aalsmeer - Komende vrijdag 18 
januari is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Om 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Vanaf 19.30 uur is de zaal van 
het buurthuis in de Roerdomplaan 3 
open en staan koffie en thee staan 
klaar voor alle kaarters. Komt allen, 
de opbrengst is namelijk voor kin-
derboerderij Boerenvreugd! Het kla-
verjassen op vrijdag 11 januari is 
gewonnen door Wil ter Horst met 
5585 punten, op twee Wil Piet met 
5324 punten en op drie Piet Gortzak 
met 5225 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Carla van Nieuwkerk 
met 3633 punten. Met 201 punten 
bleek Loes de beste jokeraar. 

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond bij buurtvereniging Oost-
end is op donderdag 24 januari. 
Om 20.00 uur wordt plaatsgenomen 
achter de sjoelbakken. Er wordt ge-
sjoeld in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. Donderdag 10 ja-
nuari was de eerste speelavond in 
het nieuwe jaar. Als hoogste is Tiny 
van de Maden geëindigd met 1812 
punten, op twee Siem Kooy met 
1791 punten en op drie John vd 
Koppel met 1735 punten. Houd je 
van sjoelen en vind je het leuk om-
dat in gezelschap te doen met an-
deren van alle leeftijden? Kom dan 
naar het buurthuis het Middelpunt. 
De deuren gaan om 19.30 uur open.

Clinic van Mike voor groep 
aangepast zwemmen Oceanus 
Aalsmeer - Als verenigingswin-
naar van de competitie aangepast 
zwemmen 2011-2012 kreeg Ocea-
nus, voor de tweede keer op rij, een 
clinic aangeboden door de KNZB. 
De wedstrijdzwemmers mochten 
een onderwerp, c.q. slag, kiezen en 
dit jaar wilden de mannen graag en 
vlinderslagclinic. De KZNB regelde 
een speciale training met Mike van 
der Zanden: De op 9 maart 1987 te 
Tilburg geboren Mike van der Zan-
den is een paralympisch zwemmer. 
Sinds 2000 maakt hij deel uit van 
de Nationale Paralympische ploeg. 
Met diverse internationale medail-
les en titels staat hij al jaren aan de 
top met als hoogtepunt een bron-
zen medaille in zowel Athene 2004 
en Beijing 2008. In augustus 2010 
behaalde Mike op de Wereldkampi-
oenschappen in Eindhoven een zil-
ver medaille op de 100 meter vlin-

derslag in een nieuw Nederlands 
Record. De zwemmers hebben ‘de 
tegeltjes uit het zwembad gezwom-
men’ en veel techniekaanwijzingen 
gekregen. Als mooie afsluiting ging 
Mike van der Zanden ook nog zelf te 
water om een kleine impressie van 
elke individuele zwemmer te geven. 
Hilariteit alom. Ook het starten werd 
nog even aangepakt. Kortom een 
geslaagde zondagochtendtraining. 
Wilt u deze zwemmers in actie zien? 
Dit kan tijdens het Nederlandse Ju-
nioren Kampioenschappen Korte 
Baan in het weekend van 1 tot en 
met 3 februari in zwembad Het Slo-
terparkbad te Amsterdam. Mike En-
gel zal zaterdagochtend en -mid-
dag zwemmen, respectievelijk de 
100 meter rug en de 200 meter wis-
sel zwemmen. Op zondag 3 februari 
zwemmen alle wedstrijdzwemmers 
in Alphen a/d Rijn. 

Vlnr: Thymen van Dijk, Bram Grootjans, Mike van der Zande, Mike Engel, Na-
resh Murli en zittend Lorenzo Kliffen.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
23 januari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 9 januari is ge-
wonnen door Rinus Buskermolen 
met 5192 punten, op twee Engel-
tje Jongkind met 5083 punten en op 
drie mevrouw Bruine de Bruin met 
5008 punten.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
dinsdag 8 januari.
Lijn A:
1 Matje en Juul Wentzel 60,36
2 F Daudel en Wil Stokman 55,36
3 Jan en Jaap Geleyn 54,64
3 Theo Blom en Ko van Es 54,64
5 Henny d Graaf en Trees d Jong 52,50
Lijn B:
1 Joke Delfos en Alex Pannekoek 64,29
2 Gré Aartse en Jasper Blom 62,20
3 Gerard Vermeer en Martin v.d. Laar-
se 58,93
4 Ger Lubbers en Gladys Maarse 54,76
5 Pieter en Erna Jongkind 53,27
Lijn C:
1 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 59,64
2 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 56,79
3 Henny v.d Laarse en E. Vermeer 56,07
4 Hans en Lia Vreeswijk 54,29
5 Gonny en Pim van der Zwaard 53,93

Speelavond bij 
BV de Pomp 
Aalsmeer - Het speelseizoen van BV 
de Pomp leverde met klaverjassen, har-
tenjagen en sjoelen weer een gezellige 
avond op. Daar zijn 6 winnaars uit voort-
gekomen, die u uitdagen om op maan-
dag 21 januari revanche te komen ne-
men. Het klaverjassen is gewonnen 
door Annie Kuijkens met 5150 punten 
en de poedelprijs is uitgereikt aan Jan 
Treur met 4455 punten. Er kon ook ge-
sjoeld worden en Ali Hoving was win-
naar hiervan met 406 punten. Een mooie 
poedelprijs kon gegeven worden aan 
Geert Hoving met 384 punten. Het har-
tenjagen had net als in september als 
winnaar Marie Kluinhaar met 176 pun-
ten en de poedelprijs ging naar Henk 
Weij met 212 punten. Na een prachti-
ge verloting met vele prijzen gingen de 
spelers tevreden na een gezellige avond 
huiswaarts. De speelavond maandag 
is, als vanouds, in ’t Baken in de Sport-
laan 86 en start om 20.00 uur Telefoni-
sche informatie kan verkregen worden 
bij Caroline Ramp: 0297-344107.

Finstral Rally Team nog 
in de race in Dakar 
Aalsmeer - Op 5 januari is de Dakar 
rally weer van start gegaan. Aan de 
rally, die bekend staat als de zwaar-
ste rally van de wereld, deden weer 
veel Nederlanders mee. Onder hen 
ook het Finstral Rally team. De start 
verliep in de chaos die hoort bij een 
miljoenenstad als Lima in Peru. Meer 
dan een miljoen toeschouwers ston-
den langs de startroute om een glimp 
van het brute Dakar materiaal op te 
pikken. De eerste week van de Dakar 
begon direct zwaar. In Chili liggen 
enorme duinpartijen van tientallen 
meters hoog. Vrijwel iedere dag ein-
digde de rally in Peru met een enor-
me afdaling met uitzicht op de zee. 
Na Peru werd de grens met Chili ge-
passeerd en ging de rally verder over 
de Andes, waarbij men zelfs bijna op 
4000 meter boven zeeniveau kwam. 
Het Finstral rally team beschikt over 
twee lichte en wendbare trucks, die 
zich helemaal thuis voelen in het los-
se zand. De mannen hadden echter 
enkele pechgevalletjes waar veel tijd 
aan verloren is. De ene keer een ka-
potte waterslang, waardoor ze al hun 
koelwater verloren, de andere keer 
een kapotte brandstofmeter en la-
ter weer een dynamo. Maar, je hebt 
pas echt pech als je uit valt. Halver-
wege de rally hebben al 42 motoren, 
11 quads, 47 auto’s en 10 trucks op 
moeten geven. Het Finstral rally team 
zit nog volop in de race en is vol ver-
trouwen aan de tweede helft van de 
rally begonnen. 

De truck van Johan Elfrink en navi-
gator Michel de Groot staat op de 
rustdag op plaats 24 en de truck 
van Teun Stam met Rob Bogaart als 
monteur en Eddie Beeftink als navi-
gator met racenummer 557 staat op 
plaats 27 algemeen. Daarnaast strij-
den de beide trucks nog voor het 
klassement van de lichte trucks waar 
ze beide kanshebbers zijn. De Da-
kar gaat verder in Argentinië en la-
ter weer Chili in met de finish op 20 
januari in Santiago de Chili. Er staat 
nog meer dan 4000 kilometers zware 
proeven op het programma en er kan 
nog van alles gebeuren. Volg de Da-
kar en het Finstral Rally team tijdens 
de uitzendingen op RTL7 rond 19.00 
uur en 22.30 uur en op internet via 
www.finstral-rally.com of facebook 
www.facebook.com/finstralrally.

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - Op maandag 21 januari 
houdt buurtvereniging Oostend voor 
liefhebbers een koppelspeelavond in 
gebouw Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Het kaarten begint om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 
uur. De eerste koppelavond in het 
nieuwe jaar is gewonnen door Jan en 
Lida de Nooij met 4951 punten. Het 
stel werd op de voet gevolgd door A. 
Verkerk en Ubel met 4947 punten en 
Paul en Theo met 4888 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Wie zin heeft om te komen klaver-
jassen, is van harte welkom bij De 
Geluksvogels. 
Het kaarten begint om 20.00 uur. 
Op 9 januari is Peter van der Bunt 
eerste geworden met 5329 punten, 
Cees Lindeman werd tweede met 
5274 punten en Martha Raadschel-
ders derde met 5152 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Marry 
Akse met 4119 punten.

Paul wint 
kaartmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 12 januari 
is de eerste kaartmarathon van het 
nieuwe jaar gehouden bij buurtver-
eniging Oostend. De start was om 
14.00 uur en na 4 spellen te hebben 
gespeeld werd een pauze ingelast 
om te genieten van soep en brood-
jes. Er is door 36 mensen gestreden 
om de hoogste eer en de verschil-
len zijn klein. 
De beste drie mensen kregen leuke 
prijzen mee naar huis. Op de eer-
ste plek is Paul Könst geeindigd met 
8603 punten, op de tweede plaats 
Willem Offerman met 8413 punten 
en op drie Annie Verkerk met 8214 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan J. Alderden met 6610 pun-
ten. Voor de complete uitslag: www.
bvoostend.nl. 

Programma 
handbal
Zaterdag 19 januari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 – 
 Zeeburg
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer, gemengde D3 – 
 Lelystad
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens D1 – 
 Gemini
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 Hercules
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C3 – 
 Venus/Nieuwegein
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 – 
 NEA
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 – 
 NEA
15.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 – 
 Aristos
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Fortissimo
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 Succes/V.O.C. (eredivisie)

Zondag 20 januari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 Fulmen/Fidelitas
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Quintus
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – 
 VOS
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 DSS/Aristos (Eerste Divisie)
15.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 DSS.
Alle wedstrijden worden gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom.

Schaatsen
Successen voor De Blauwe 
Beugel bij regiowedstrijden
Rijsenhout - Terwijl bij iedereen al 
weer de ‘natuurijskoorts’ begint te 
komen, was het afgelopen weekend 
een belangrijk en spannend week-
end voor een aantal rijders van De 
Blauwe Beugel. Zaterdag werden in 
Haarlem (Junioren A) en Breda (Ju-
nioren C) regioselectie wedstrijden 
gereden, met op zondag het vervolg 
in Den Haag (Junioren A) en Eind-
hoven (Junioren A). Menno Kramer 
heeft zich zaterdag rechtstreeks we-
ten te plaatsen voor de 500 meter 
(38.28) op het NK afstanden. Men-
no rijdt aanstaande zaterdag ook 
nog op de 1000 meter de regiowed-
strijden in Utrecht om zich voor die 
afstand ook proberen te plaatsen. 
Olaf Smit heeft zich rechtstreeks ge-
plaatst voor de 3000 meter (4.10.92) 
op het NK afstanden en rijdt hij te-
vens het NK allround na een goe-
de reeks op de 500 (39.09), 1500 
(1.59.39) en 3000 meter. Nicky van 
Leeuwen heeft ook prima weekend 
achter de rug en plaatste zich voor 
de landelijke selectiewedstrijden 
die op 26 en 27 januari worden ge-
houden. Zij hoopt zich dan alsnog 
te kunnen plaatsen voor het NK all-
round en de 3000 meter (4.37.19) op 
het NK afstanden. Erik Kramer reed 
bij de Junioren C1 prima regio’s en 
mag met zijn resultaten op 27 janu-
ari aantreden voor de landelijke se-
lectiewedstrijden. Tamara Goossen 
plaatste zich tevens voor de landelij-
ke selectie op de 500 meter (43.31) 
en hoopt op die manier nog een 
plekje te bemachtigen voor het NK 
afstanden. Voor Natasja van Wijk en 
Mirte van der Eyden was het resul-
taat wat teleurstellend na een prima 
trainingskamp in Inzell met uitste-
kende tijden. Het kwam er afgelo-
pen weekend net niet uit waardoor 
de landelijke wedstrijd op een haar 
na gemist is. 

Mogelijk landijsbaan
Ten tijde van dit schrijven is Ko-
ning Winter weer in het land geko-
men, zijn de vooruitzichten voorals-
nog goed en kijkt de ijsclub weer uit 
naar een mogelijke opening van de 
landijsbaan in Rijsenhout. Bericht-
geving daarover zal op de website 
en facebook pagina worden aange-
kondigd, dus houdt deze scherp in 
de gaten. Om alle uitslagen in de-
tail te bekijken of om meer informa-
tie over de IJsclub De Blauwe Beu-
gel te vinden wordt verder verwezen 
naar de website van de club: www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Zaalkorfbalcompetitie
Punten deze keer voor VZOD 
Kudelstaart - Zaterdag speelde de 
korfbalformatie van VZOD/vdBoon 
tegen studentenvereniging Paal 
Centraal uit Delft. Waren in de uit-
wedstrijd de punten nog voor Paal 
Centraal, nu gaf VZOD de Delfte-
naren geen schijn van kans. VZOD 
begon geconcentreerd aan de wed-
strijd en vond al snel de korf. Even, 
tot 2-1, kon Paal Centraal VZOD bij-
benen, daarna was het VZOD die 
het spel dicteerde en het ene punt 
was nog mooier dan de ander; door-
loop of afstand, het maakte deze 
middag niets uit. Iedere speler van 
VZOD kwam aan scoren toe, iets 
wat niet altijd gebeurt. Zo zag je een 
sterk collectief in het veld staan; ie-
dereen wilde voor de ander werken, 
goed om te zien. De rust werd be-
reikt met een voorsprong van 9 te-
gen 4. Veel veranderde er niet aan 
het wedstrijdbeeld, ook in de twee-
de helft was het VZOD die de wed-
strijd verder naar zich toe trok. Paal 
Centraal kwam niet verder dan een 
paar plaagstootjes. Lang kon VZOD 
de gasten op 4 punten houden en 
zelf naar 12 uitlopen, daarna kon-

den de gasten ook de korf weer vin-
den: de eindstand van 18 tegen 8 
zegt genoeg over de wedstrijd. Een 
sterk verdedigend VZOD en zeer 
geconcentreerd gespeeld met ver-
zorgd aanvalsspel. “De volgende 
stap is dat we dit spel ook tegen ho-
ger spelende ploegen gaan spelen”, 
sprak de tevreden coach Frits Visser 
na de wedstrijd. 

Eric Spaargaren speelt goed in col-
lectief.

ZABO zaalvoetbal
Heemhorst verzuimt te 
winnen van Odido
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie werd zaterdag 12 janu-
ari voortgezet met de 8e speelron-
de van het seizoen. De wedstrijden 
vonden plaats in hal 2 van sport-
hal de Bloemhof en stonden onder 
deskundige leiding van de scheids-
rechters P. Ross, P. Meyer en J. Vis-
ser. Het openingsduel ging tussen 
koploper Piller Sport en Amsec Be-
veiliging. De nummer één tegen 
de nummer negen van de ranglijst 
maar in de wedstrijd was er géén 
sprake van groot krachtsverschil. 
Paul den Haan maakte het eerste 
ZABO-doelpunt van het jaar 2013: 
1-0. Halverwege de 1e helft gaf het 
scorebord 2-2 aan en vlak voor de 
wissel zorgde Piller Sport voor de 
3-2. In de 2e helft ging Amsec Be-
veiliging steeds beter zaalvoet-
ballen. Na de tussenstand van 5-3 
scoorde Amsec Beveiling, met on-
dermeer Bob Husemeyer in de ge-
lederen, driemaal op rij. De ploeg 
leidde 13 minuten voor het einde 
voor het eerst in de wedstrijd: 5-6. 
Piller Sport had het niet gemakke-
lijk en moest gaan aanzetten. Na-
dat de gelijkmaker was geprodu-
ceerd wisten de Kudelstaarters nog 
drie keer het vijandelijke doel te vin-
den en wonnen de partij met 9-6. 
Voor Piller Sport scoorden Michael 
van Loon 2x, Sjaak 3x, Tygo 1x, Paul 
den Haan 1x en Mark Pothuizen 2x. 
Vervolgens trad het team van Lemo 
Gaat Los aan tegen Pottenshop. De 
hekkensluiter van de ZABO compe-
titie creëerde wel kansen maar had 
pech met de afronding. Lemo Gaat 
Los kende geen moeite om de kee-
per te passeren en zij wonnen met 
de ruime cijfers van 12-0. Ook in de 
3e wedstrijd van het avondje ZA-
BO werd flink gescoord. De zaal-
voetbalpartij tussen Polish Shoo-
ter en FC East Europe eindigde met 
de eindstand van 10-6. Door de ze-
ge is Polish Shooter gestegen naar 

de 4e plaats in de stand. De meest 
spraakmakende partij van de 8e 
speelronde was de wedstrijd tus-
sen LEMO en Choekie’s Hairsa-
lon. LEMO moest winnen om in het 
spoor te blijven van koploper Piller 
Sport en trad aan in de volgende 
opstelling: doelman Dario Rak, Pe-
ter Könst, Wally van der Wal, Sennan 
Jacub, Lorenzo Zorn, Jeff van der 
Lem en Leo Moolhuijsen. In de eer-
ste helft speelde Choekie’s Hairsa-
lon beter en kwam op een terechte 
2-0 voorsprong. Het team verzuim-
de om door te drukken. LEMO kon 
terugkomen in de wedstrijd en het 
was Peter Könst die voor de aanslui-
tingstreffer zorgde: 2-1. In het ver-
dere verloop van het duel zag het 
publiek snel zaalvoetbal met knap-
pe acties en kansen voor beide doe-
len. LEMO won tenslotte de par-
tij met de cijfers van 5-2. De laatste 
wedstrijd ging tussen Heemhorst 
Watersport en Odido. De ploeg van 
coach Bertus Heeren leidde bij de 
wissel met 4-0 maar dat bleek niet 
voldoende. In de tweede helft wist 
het team van Odido veelvuldig te 
scoren. De wedstrijd werd afgeslo-
ten met een 6-6 gelijkspel. Stand 
na ronde 8: Piller Sport 8-22, LEMO 
8-18, FC East Europe 8-14, Polish 
Shooter 8-13, Choekie’s Hairsalon 
8-12, Lemo Gaat Los 8-11, Heem-
horst Watersport 8-10, Odido 8-10, 
Amsec Beveiliging 8-3, Pottenshop 
8-0. Programma ronde 9: De com-
petitie van de ZABO wordt zater-
dag 19 januari voortgezet met de 9e 
speelronde in sporthal de Bloem-
hof en de toegang is gratis. Om 
18.35 uur speelt Odido tegen Choe-
kie’s Hairsalon. Om 19.20 uur Polish 
Shooter tegen Lemo Gaat Los. Om 
20.05 uur Pottenshop tegen LEMO. 
Om 20.50 uur Piller Sport tegen FC 
East Europe en om 21.35 uur tot slot 
neemt Amsec Beveiliging het op te-
gen Heemhorst Watersport. 

Snelle tijden tijdens 
maandelijkse baanloop 
Aalsmeer - De Florimex 5 kilo-
meter baanloop die elke tweede 
woensdag van de maand gehou-
den wordt bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer trok afgelopen woensdag 
9 januari 35 deelnemers/sters. De 
uitslagen bij de dames waren dit-
maal als volgt: Els Raap 21:46, Son-
ja van Zeelt 23:04, Mirjam Colijn 
23:24, Vera Brugman 24:43, Sharon 
Sweijd 27:39, Laura van Winger-
den 30:27 en Sandrina Dekker in 
36:14 minuut.De heren scoorden 
de volgende tijden: Brent Pieter-
se 18:11, Rene van der Meer 18:13, 
Theo van Rossum 19:12, Mark Baas 
19:40, Michel Vollebregt 19:46, Ger-
rit Jan Schouten 19:50, Rob Wien-
ke 20:39, Raymond Witteveen 20:44, 

Johan Baas 20:50, Jacques Verhoef 
20:56, Gerard Albers 21:11, Mar-
co Fais 21:29, Bertus Vrielink 21:33, 
Peter van Wouwe 21:46, Reinier van 
Oene 22:27, Arnold van Velthoven 
22:39, Marco van Eijk 23:04, Steven 
Schroor 23:33, Jos Snel 23:37, Hu-
go Dullemont 23:50, Nico Brugman 
24:23, Matthijs van der Pol 25:16, Jo-
se Cubo 25:55, Peter Velthuis 26:21, 
Hans Buis 26:56, Piet de Boer 28:11, 
Gijs Honing 29:43 en Cock van der 
Pol in 30:11 minuut. 
De volgende 5 kilometer baanloop 
bij AVA wordt gehouden op woens-
dag 13 februari, aanvang 20.00 uur 
aan de Sportlaan 43a. Kijk voor in-
formatie op de website van de atle-
tiekclub: www.avaalsmeer.nl.
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