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KORT NIEUWS:

2 x Met hartslag 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op vrijdag 10 ja-
nuari even over tien uur in de 
avond zijn politie, brandweer, 
leden van de AED-groep en 
de GGD gevraagd hulp te ver-
lenen na een hartstilstand in 
de Weteringstraat. De 82 jari-
ge inwoner is met succes ge-
reanimeerd. Met hartslag is hij 
naar het VU-ziekenhuis ver-
voerd. Op zondag 12 januari 
om half één ‘s nachts hebben 
de hulpdiensten opnieuw met 
resultaat een reanimatie uitge-
voerd. Het hart van een 52 ja-
rige bewoner van het Stichtse 
Pad wisten zij weer kloppend te 
krijgen. Ook hij is per ambulan-
ce naar het VU-ziekenhuis ge-
bracht.
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Vacature van de week:

assistent voorman 
orderverwerking

Keukenmaxx is een van de meest toonaangevende keukenbedrijven in Nederland. 
Een Keukenmaxx keuken kopen is nu wel erg aantrekkelijk.U ontvangt deze week 
tot 70% korting op alle showroommodellen*. Kijk voor alle scherp geprijsde 
showroomkeukens op: keukenmaxx.nl/goedkope-showroomkeukens/.
Deze week kunt u ook nog profiteren van de prijzen van 2013 op alle nieuwe keukens.

Deze acties zijn alleen deze week geldig. OP=OP. 
Kom langs of maak een afspraak op www.keukenmaxx.nl. 

Reeuwijk / Etten-Leur / Barendrecht / Hoofddorp

BELANGRIJKE MEDEDELING

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Wel in Green Park en niet in de Schinkelpolder?

Schipholparkeren houdt 
politiek fl ink bezig
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders wil Schip-
holparkeren uit de gemeente gaan 
weren. Sinds enige jaren wordt hier-
toe in de bestemmingsplannen een 
specifi ek verbod op parkeren als 
zelfstandige bedrijfsactiviteit opge-
nomen. Het ontbreekt echter aan 
een vastgesteld beleid over de (on)
wenselijkheid van Schipholparke-
ren. Dit leidt tot problemen in de 
uitvoering van het in het het kader 
van handhaving noodzakelijke lega-
liseringsonderzoek. De structurele 
vraag in de markt naar Schipholpar-
keren in samenhang met het ver-
anderend economisch perspectief, 
sinds de intrede van de fi nanciële 
en economische crisis, geeft aan-
leiding om in afwijking van het be-
leid Schipholparkeren in drie deel-
gebieden van Green Park moge-
lijk te maken. Schipholparkeren is 
als bedrijfsactiviteit niet in strijd met 
de soorten bedrijfsactiviteiten waar-
voor het bedrijventerrein Green Park 
is bedoeld. In de bestemmingsplan-
nen, die recentelijk voor de eerder 
genoemde deelgebieden zijn opge-
steld, is voor Schipholparkeren een 
specifi ek gebruiksverbod opgeno-
men. Om Schipholparkeren moge-
lijk te maken dient de structuurvi-
sie op Green Park te worden aange-
past. De bij de adviesnota gevoegde 

‘Beleidslijn Schiphol parkeren’ werd 
als gedeeltelijke herziening van de 
visie ter goedkeuring aangeboden 
aan de Raad. 

Sprake van wildgroei
Dure parkeertarieven op Schip-
hol zijn mede debet aan de zoek-
tocht die reizigers ondernemen om 
parkeermogelijkheden in de naas-
te omgeving te vinden. Er is spra-
ke van wildgroei op parkeerterrei-
nen in de gemeente en daar wil-
len de bestuurders van af. Een wij-
ziging van de structuurvisie is no-
dig om parkeren op Green Park mo-
gelijk te maken. Het gegeven dat er 
een potentiële koper is, kan geen 
reden zijn om het bestemmingsplan 
te wijzigen, volgens PACT Aalsmeer 
en deze fractie spreekt de vrees uit 
dat de koper een recht verwerft wat 
niemand anders heeft en is dat ju-
ridisch wel houdbaar? De vraag is 
dus of je dit als overheid mag doen 
en is er wel onderzocht of ande-
re kopers ook geïnteresseerd zijn? 
Zij willen misschien wel meer beta-
len. Waarom geen parkeerterreinen 
in de Schinkelpolder? Want volgens 
PACT Aalsmeer is de kans klein dat 
de Schinkelpolder in de huidige 
economische situatie nog ontwik-
kelt tot een bloeiend agrarisch ge-
bied.

Wietplantage
De plannen met Green Park kwa-
men bij de VVD fractie als een gro-
te verrassing binnen. Als het college 
was gekomen met het voorstel om 
er een wietplantage te vestigen zou 
de fractie van de VVD niet meer ver-
rast geweest zijn. Terwijl elders ge-
ijverd wordt blik uit het zicht hou-
den, wil het college op Green Park 
duizend auto’s in het open veld zet-
ten en dat riekt, volgens de VVD, 
naar bevooroordeling. De VVD frac-
tie gaf aan parkeergelegenheid in 
de Schinkelpolder ook wel te zien 
zitten. Volgens de CDA fractie is 
het laatste de doodsteek voor het 
tuinbouwgebied en een slecht sig-
naal richting tuinbouwbedrijven die 
proberen het hoofd boven water te 
houden en dat moet niemand willen.
Evenals het CDA is AB voorstander 
van parkeergelegenheid op Green 
Park, maar de fractie staat niet te 
juichen. Met de juiste voorwaarden 
moet het tot de mogelijkheden be-
horen uit het zicht te parkeren en 
het milieu in acht te nemen. Het ter-
rein braak laten liggen is voor de 
fractie kapitaal vernietiging. 

De discussie over Schipholparkeren 
wordt vervolgd in de vergaderavond 
van het Beraad en de Raad op don-
derdag 23 januari.

“Laat recht niet verloren gaan”
Verkiezingen komen er aan!
Aalsmeer - “In dit nieuwe jaar kijk 
ik als burgemeester voorlopig even 
tot aan 19 maart: Een feestdag der 
democratie in ruim 400 Neder-
landse gemeenten”, speechte eer-
ste burger Jobke Vonk-Vedder tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente. Hiermee attendeer-
de zij natuurlijk op de nadere ge-
meenteraadsverkiezingen. “We mo-
gen allemaal stemmen op de partij 
van onze voorkeur”, vervolgde Vonk. 
“Ik roep hierbij iedereen op om dat 
recht niet verloren te laten gaan. 
Keuze genoeg, want in Aalsmeer 
is er met Het Aalsmeers Collectief 
(HAC) zelfs een vijfde partij bijge-
komen naast Aalsmeerse Belangen, 

CDA, Pact Aalsmeer en de VVD. Er 
valt dus wat te kiezen in onze mooie 
gemeente. Beste mensen, maak al-
stublieft gebruik van uw stemrecht!” 
Tot aan de dag dat het rode pot-
lood ter hand genomen mag wor-
den, gaat de Nieuwe Meerbode we-
kelijks aandacht besteden aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart. De vijf keuze partijen en hun 
leden gaan nader voorgesteld wor-
den en natuurlijk gaan de verschil-
lende standpunten en wensen op 
een rijtje gezet worden. Hopelijk 
helpt het om uiteindelijk welover-
wogen het stemhokje in te stappen. 
Vanaf volgende week: De verkiezin-
gen komen er aan!

Nieuwe Aalsmeerderlaan en Woonvisie

Beraad en Raadsvergadering 
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 23 januari komen burge-
meester, wethouders en raadsle-
den bijeen voor de tweewekelijk-
se vergaderavond van het Beraad 
en de Raad. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur, is in de raadszaal 
van het gemeentehuis en is open-
baar voor belangstellenden. Het Be-
raad begint met een wijziging in 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning betreffende paracommerciële 
horeca. Daarna wordt de raad ge-
vraagd in te stemmen met de eer-
ste wijziging in de legesverorde-
ning 2014 en geven de drie wethou-
ders uitleg over het planproces en 
de werkwijze rond ruimtelijke ont-
wikkelingen. Na een korte onder-
breking wordt aangevangen met de 

Raad. Onder de ingekomen stukken 
is een brief binnen gekomen inzake 
de verwaarloosde kwekerij aan de 
Dorpsstraat, langs de N196. Het ad-
vies wordt gegeven om de brief ter 
afdoening in handen te geven van 
het college. Volgende onderwerpen 
zijn het invoeren van reclamebelas-
ting Ondernemersfonds Ophelia-
laan, benoeming mevrouw F.M. van 
Alphen tot directeur van de reken-
kamer, actualisatie uitvoeringspro-
gramma Woonvisie Aalsmeer, vast-
stellen wijziging Nieuwe Aalsmeer-
derlaan en als ‘uitsmijter’ vast een 
stevige discussie tijdens de herzie-
ning structuurvisie Green Park ten 
behoeve van Schipholparkeren. Pu-
bliek is welkom, wie wil inspreken 
dient dit vooraf te melden.

De rode lantaarn voor team Stenhuis Maatjes

Nieuwe roddels van SPIE
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmid-
dag hield de organisatie van de 
pramenrace, SPIE, haar jaarlijkse 
Nieuwjaarstoost in café de Praam. 
Aan de oproep om gezellig te proos-
ten op 2014 en de nieuwste roddels 
rond de tocht der tochten op te ko-
men nemen is heel goed gehoor ge-
geven. Het was gezellig druk en ve-
le malen is geprobeerd om het the-

ma voor de pramenrace in septem-
ber te ontfutselen bij de bestuurs-
leden. Ze hebben kleine tips gege-
ven over een mogelijke nieuwe rou-
te en andere controleposten, maar 
of het waarheden zijn? Wat het the-
ma betreft, bleven de monden op 
slot. Er was ook nog een offi cieel 
moment. Aan de teams Mozes, Af-
terdorst, Stenhuis Maatjes, 10PK en 

de Vreemgaanders zijn de laatste 
prijzen uitgereikt. Team de Vreemd-
gaanders heeft een bestuurs-eten-
tje aangeboden gekregen. Zij had-
den de mooiste sjaal gebreid, een-
tje van een meter of twaalf, het hele 
bestuur kan hier tegelijk in! De ‘ro-
de lantaarn’ ging naar team Sten-
huis Maatjes. Door het in ontvangst 
nemen van deze prijs zijn ze de ko-
mende zeven jaar uitgesloten van 
welke prijs dan ook, en weet, aan 
valsspelen doet SPIE niet! De laatste 
prijs was voor team Mozes. Na een 
uitgebreide juryvergadering werd 
het mooiste Penta onderdeel, een 
benzinekraan, aan dit team over-
handigd. Gedurende de NJ recep-
tie hebben enkele teams zich alvast 
ingeschreven. Doe dit snel, vroeg-
boeken levert echt veel voordeel op! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Heup gebroken na valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 8 ja-
nuari even over half zes in de 
middag is een 77 jarige inwoon-
ster ongelukkig ten val gekomen 
op de hoek Grundelweg met de 
Uiterweg. Toen agenten arriveer-
den, hadden omstanders reeds 

eerste hulp verleend en de vrouw 
op een stoel gezet. 
De 77 jarige verklaarde gestrui-
keld te zijn. De inwoonster is met 
vermoedelijk een gebroken heup 
per ambulance naar ziekenhuis 
Amstelland vervoerd.

Vuilcontainer in 
brand gestoken
Kudelstaart - In de nacht van 
donderdag 9 op vrijdag 10 ja-
nuari heeft een groepje jon-
geren een vuilcontainer in de 
Einsteinstraat in brand gesto-
ken. Er zijn getuigen van deze 
brandstichting. Er wordt verder 
onderzoek gedaan naar de da-
ders. De brandweer heeft het 
vuur geblust. 

Aalsmeer - Op maandag 13 ja-
nuari om kwart over vijf in de 
middag is een winkeldief aange-
houden in een bedrijf aan de La-
kenblekerstraat. 
Toen de man, een 55 jarige Itali-
aan, de deur uit wilde lopen, ging 
het alarmpoortje af. De man haal-
de een stuk gereedschap uit zijn 
jaszak en legde deze bij de kas-
sa. De manager besloot nog-

maals een scan uit te voeren. Op-
nieuw ging het alarm af. De Ita-
liaan bleek zijn broekzakken 
vol gestopt te hebben met een 
ijzerzaag, reservebladen en een 
ringdop sleutelset. De goederen 
met een totaalbedrag van zo’n 
80 euro zijn retour bij het bedrijf. 
Er is proces-verbaal opgemaakt. 
De 55 jarige winkeldief krijgt een 
dagvaarding.

Winkeldief in kraag gevat



 
02   Nieuwe Meerbode  •  16 januari 2014

Deze zondag open 
Meer ontmoeting
Aalsmeer - Komende zondag 19 ja-
nuari is er weer de open Meer-ont-
moeting in wijkgebouw Irene in de 
Kanaalstraat. De middag is bedoeld 
om ekker met elkaar in gezelligheid 
te genieten van een heerlijke maal-
tijd. Komt u ook? Absoluut iedereen is 
welkom: gezin en alleenstaand, blond 
en grijs, etc. Inloop met koffie en thee 
vanaf 16.30 uur, waarna rond de klok 
van 17.00 tot 17.15 uur het eten geser-
veerd wordt. Het kost niets en aan-
melden is niet nodig. De initiatiefne-
mers hopen u en jou (0-99 jaar) weer 
te ontmoeten. En gasten meenemen 
mag! Voor vervoer kan gezorgd wor-
den. Informatie te verkrijgen bij Hes-
ter Harting, Kathelijne Spaargaren of 
Robert Heil via 0297-329538.

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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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

 

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:
- Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Groene ogen, grote 

donkere poten. Kruising tussen chinchilla en een angorakat. Heet Uck.
- De Werven: Noorse boskat van 7 jaar. Heeft zwart bandje om met een 

magneet.
- Roerdomplaan: Cyperse forse kater. Oranje-beige. Heet Brandon.
- Rechtsbuitenstraat: Schildpadpoes met 3 witte pootjes. Helft van 

haar snoet is lichtbruin.

Gevonden:
- Aalsmeer, Kudelstaartseweg.: Witte, bruine met zwarte kat.

Zondagsdienst 
in Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 19 janu-
ari wordt in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg een oecumenische 
dienst gehouden in het kader van 
de Week van gebed voor de een-
heid van de Christenen. Het thema 
voor deze dienst is: Je eigen manier 
van geloven. 
De liturgiegroep van de Raad van 
Kerken Aalsmeer heeft deze dienst, 
samen met dominee Aart Mak van 
Kerk zonder Grenzen, voorbereid. 
Muzikale medewerking zal worden 
verleend door organist Nico van Ge-
ijlswijk en het Karmelkoor onder lei-
ding van René Domen. 

De liturgiegroep Aalsmeer nodigt u 
van harte uit om deze dienst bij te 
wonen. Aanvang 10.30 uur.

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 22 januari van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting en kan mee-
gedaan worden met het quilten. Samen 
gezellig bijpraten met of zonder een 
handwerk onder de handen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom in de 
Oost-Inn in de Mikado in de Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Boeddhisme en 
Christendom
Aalsmeer - Overal kom je ze tegen, 
de boeddha-beelden: in tuinen, op 
terrassen of in woonkamers. Want 
ook mensen die niets van het Boed-
dhisme afweten halen zo’n beeld in 
huis. Gewoon, omdat ze het mooi vin-
den of omdat, zeggen ze, het ‘rust uit-
straalt’. Op maandag 20 januari wordt 
een informatieve bijeenkomst geor-
ganiseerd over Boeddhisme en het 
Christendom. Op deze avond wordt 
een aantal belangrijke aspecten van 
het leven die in het Christendom en 
Boeddhisme veel aandacht krijgen 
besproken. Ook komen de vooroor-
delen die op het christelijk erf ten 
aanzien van Boeddha bestaan aan 
bod met verder nog een vergelijking 
tussen Jezus en Boeddha. Beide heb-
ben namemlijk ook veel overeenkom-
sten.Inleiders zijn Aad Hofland en do-
minee Prins. Aanvang: 20.00 uur, in-
loop met koffie of thee om 19.45 uur, 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86. Iedere 
belangstellende is welkom.

hof eucharistieviering met L. See-
boldt mmv Soli Deo Gloria. Zondag 
10.30u. oecumenische viering mmv 
Karmelkoor en14u. Poolse dienst 
met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
oecumenische dienst met ds. F. 
Praamsma. Tevens 10u. kinderkerk 
en tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. mw. A.A. v/d 
Berge-Geudeke uit Wilnis.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst olv parochianen mmv 
dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 20 januari 20u. bijeenkomst met 
drs. Bert Piet.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 28 januari 20u. Thema: De pro-
fetie van Ezechiël met P.A. Slagter 
uit Wijk bij Duurstede.

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 Rob Kool. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10.30u. oe-
cumenische viering in Karmelkerk, 
Stommeerweg. Kerkgebouw Zijd-
straat gesloten. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10.30u. oecumenische 
dienst met Aart Mak in Karmelkerk, 
Stommeerweg. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Organist: 
Th. Griekspoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. G. 
van Asselt uit Nijverdal. Organist: 
Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker David de Vos. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. H. van Winkelhoff 
uit Wateringen en 16.30u. met ds. 
B.J. Eikelboom uit Barendrecht.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcenrum Aelsmeer 
woord-communieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 17u. in Klooster-

Zondag 
19 januari

Samen optrekken en bidden 
in Week van Gebed 2014
Aalsmeer - Ook dit jaar nemen ver-
schillende kerkelijke gemeenten uit 
de gemeente deel aan de landelijke 
Week van Gebed. Deze gebedsweek, 
een initiatief van de Evangelische Al-
liantie en de Raad van Kerken in Ne-
derland, begint op zondag 19 janu-

ari en eindigt op zondag 26 janua-
ri. Het thema voor deze gebedsweek, 
aangereikt door Canadese christe-
nen, luidt: Is Christus dan verdeeld? 
Net als vorig jaar gaan acht kerken 
en gemeenten samen optrekken en 
samen bidden Op zondag 19 janua-
ri opent de Dorpskerk in de Kanaal-
straat 12 haar deuren voor de Week 
van Gebed, op maandag 20 januari 
de Open Hof Kerk in de Ophelialaan 
247, op dinsdag 21 januari de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk aan de 
Lijnbaan 5, op woensdag 22 januari 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug, 
op donderdag 23 januari de SOW 
Gemeente Kudelstaart in de Spil 
en vrijdag 24 januari de Alphakerk 
van de Aalsmeerse Cama Gemeen-
te in het Dorpshuis Kudelstaart. Alle 
avonden beginnen om 19.30 uur en 
duren tot ongeveer 21.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom!

Kaarten voor 
Rode Kruis
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 17 
januari is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Deze 
avond staat geheel in het teken van 
het Rode Kruis. De vereniging geeft 
de opbrengst aan dit goede doel. 
Het bestuur zal de opbrengst ver-
dubbelen. Iedereen is deze avond 
van harte welkom in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. 

Afronding van 
bomenplan in 
Hornmeer
Aalsmeer - Het bomenplan voor 
de wijk Hornmeer komt deze winter 
tot een afronding. In 2012 en 2013 
zijn de eerste twee fasen uitge-
voerd. Verschillende bomen zijn ge-
kapt en aangeplant om de bestaan-
de bomenstructuur te verbeteren. 
De bomenstructuur is van belang 
voor toekomst van de gewaardeerde 
groene wijk Hornmeer. In de tweede 
helft van deze week wordt gestart 
met de kap van twaalf bomen voor 
de afronding van het bomenplan. De 
direct aanwonenden worden geïn-
formeerd met een brief over de uit-
voering. Dit plantseizoen worden de 
laatste bomen van het plan geplant 
en wordt de uitvoering afgerond. 

Nog geen actieve rol inwoners 
bij tegengaan van woonfraude 
Aalsmeer - Anders dan de ge-
meente Aalsmeer eerder meldde, 
is de actie ‘Doorzon’ die woonfrau-
de tegengaat, nog niet gekoppeld 
aan de actie ‘de Schijnwerper’ waar-
bij inwoners zelf verdenkingen van 
woonfraude kunnen doorgeven. De 
actie Doorzon behelst aparte afspra-
ken tussen gemeente, woningbouw-
vereniging Eigen Haard en de politie 
om diverse vormen van woonfraude 
op te sporen. Denk hierbij aan het 
drijven van illegale wietplantages, 
prostitutie in relatie tot onderdrukte 
vrouwen, mensenhandel of drugs-
handel. Bij het opsporen van deze 
en andere vormen van woonfraude 
wordt echter met nadruk nog níet - 
zoals eerder abusievelijk is vermeld 
- actief om de medewerking van 
het publiek gevraagd. Het project 
Schijnwerper is gericht op de aan-
pak van andere vormen van woon-
fraude. Hierbij moet men denken 
aan illegale bewoning en kamerver-
huur, onterechte woningtoewijzing 
en onderverhuur. Het belangrijkste 
doel van Schijnwerper is het hand-
haven van het woningbestand om 

zo woningen opnieuw beschikbaar 
te stellen aan de huurders waarvoor 
ze bedoeld zijn. Overigens biedt wo-
ningbouwvereniging Eigen Haard 
ook de mogelijkheid om woonfraude 
te melden via een meldingsformulier 
op hun website (www.eigenhaard.
nl). Uit het enthousiasme waarmee 
bewoners nu al meldingen doorge-
ven, blijkt dat er kennelijk behoef-
te bestaat aan een koppeling van 
‘Doorzon’ met de actie ‘Schijnwer-
per’. Een onderzoek naar de haal-
baarheid van invoering van deze ac-
tie zal binnenkort meer duidelijkheid 
verschaffen. 

Navigatie uit 
auto gestolen
Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 8 op donderdag 9 janu-
ari is ingebroken in een in de Zeelt-
straat geparkeerde auto. Uit de 
volkswagen Golf is het navigatiesy-
steem gestolen. Er zijn geen sporen 
van braak aangetroffen.

In memoriam
William Lindhout (1941-2014)
Aalsmeer - Stichting KCA heeft 
met verdriet kennis genomen van 
het overlijden van beeldend kunste-
naar William Lindhout op 5 janua-
ri jongstleden. 

Drie weken geleden werd in het Ou-
de Raadhuis zijn tentoonstelling in-
gericht en geopend. Een evenement 
waar hij naar uit zag en waar hij te 
midden van zijn kunstvrienden van 
genoot. Briljante schilderijen uit zijn 
bloeitijd met titels als Hemelse dob-
belaars en De schildersblik getuigen 
van een grote scheppende kracht. 
Twee keer eerder exposeerde Lind-
hout met surrealistische schilderijen 
en pasteltekeningen in Aalsmeer. 
Dit keer samen met de landschaps-
schilderijen van Suzan Glerum, één 
van zijn leerlingen van de Rietveld 
Academie. Voor de tentoonstelling 
maakte hij recent dertig wonderlij-
ke portretten van mensen, apen en 

andere tronies. Als jongetje tekende 
William Lindhout met stoepkrijt op 
de Singelgracht. Jaap Hillenius ont-
dekte hem en moedigde hem aan. 
Williams tekentalent wordt door 
kunstenaars en kunstkenners ge-
prezen evenals zijn kleurgebruik. 

Het was bijzonder inspirerend om 
tentoonstellingen te maken met 
zo’n gedreven, gerespecteerd kun-
stenaar. Zijn hoogwaardige in-
breng was altijd betrokken en actu-
eel, net zoals zijn kunstenaarschap.
Na zijn intrek in een nieuw atelier in 
Amsterdam-West zou hij zich weer 
kunnen richten op het maken van 
nieuwe schilderijen. Dat dit niet zo 
heeft mogen zijn, is intens triest.
We zullen een eigenzinnig kunste-
naar en een inspirerende vriend 
missen. 

Annefie van Itterzon

Foto: William Lindhout met één van zijn schilderijen.

Nieuwjaar met 
VVD Aalsmeer
Aalsmeer - Het jaar 2014 is in-
middels in zijn tweede week. Re-
den voor de VVD Aalsmeer om u 
uit te nodigen voor haar traditionele 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze wordt gehouden op vrijdag 

Zebrapad hoek 
Koningsstraat
Aalsmeer - De gemeente heeft be-
sloten om een extra zebrapad aan te 
leggen kruispunt Snoekbaarsstraat 
met de Koningsstraat. Dit naar aan-
leiding van een wens van de bewo-
ners. De gemeente en wethouder 
Verkeer Ad Verburg delen de zorg 
van de bewoners. Wethouder Ad 

Verburg: “Veiligheid is heel belang-
rijk. Een zebrapad op dit kruispunt 
is gezien de ligging van de Brede 
School De Mikado en de aanwezig-
heid van een belangrijke schoolrou-
te wenselijk. 
Veel ouders met vaak kleine kin-
deren gebruiken deze route naar 
de scholen, maar ook kinderen die 
alleen naar school lopen.” Het ver-
keersbesluit dat hier voor nodig is 
komt nog wel 6 weken ter inzage te 
liggen.

17 januari in (wederom) Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat vanaf 
20.00 uur. 
De fractie (en het bestuur) is ver-
heugd dat zij de fractievoorzitter 
van de VVD in de Provinciale Staten 
van Noord-Holland, Cees Loggen, 
bereid heeft gevonden om op deze 
avond een inleiding te houden over 
de actuele politieke zaken in deze 
regio. Iedereen is van harte welkom.



Muziek/Film/Theater
T/m 23 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 17 januari:
* Praamparty met dj Marco v/a 22u. 
in café de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 18 januari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj Tim en Disney Fantasy party 
v/a 22u. in café de Praam, Zijdstraat. 
* Tribute band Led Zeppelin in The 
Shack, Schipholdijk 253b v/a 22u.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat, 21u.
Zondag 19 januari:
* L.A. Bluesband in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Live optreden zanger Ronald Wel-
gemoed in De Walrus, Aalsmeerder-
brug van 17 tot 20u.
* Champagneconcert Aalsmeers 
Harmonie in The Club in Crown Stu-
dio’s, Van Cleeffkade v/a 15u.
Zaterdag 25 januari:
* Jeugdvoorstelling Jungle Book in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 15u.
* Optreden band ‘An Apple a Day’ in 
RKDES-kantine, Wim Kandreef, Ku-
delstaart v/a 21u.
Zaterdag 1 februari:
* Wouter Hamel in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.

Exposities
Tot en met 2 februari:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
19 en 26 januari:
* Historische Tuin Uiterweg, ingang 
Praamplein extra open voor jubile-
umtentoonstelling 125 jaar IJsclub 
Uiterweg. Zondagen 14 tot 17u. Tot 
half februari.
16 t/m 18 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 18 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
18 en 19 januari:
* Nieuwe expositie met glasob-
jecten, schilderijen, sculpturen en 
bronzen beelden in galerie Sous 
Terre, Kudelstaartseweg. Open za-
terdag en zondag 13-17u. Tot en met 
16 maart.

Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. 

Diversen.
Donderdag 16 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Lezing ‘Tuinen zonder grenzen’ bij 
Groei & Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 17 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Aals-
meer in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
9 met statenlid Cees Loggen, 20u.
* Koppelkaartavond BV Hornmeer 
voor Rode Kruis in buurthuis Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
* Maatkaarten bij Supportersclub in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 18 januari:
* Kinderbingo bij Kidzzzclub in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 13-15u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
Maandag 20 januari:
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Doe-avond bij Film- en Videoclub 
in Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
Dinsdag 21 januari:
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 22 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 23 januari:
* Lezing over 200 jaar Koninkrijk bij 
PCOB in zorgcentrum aan Molen-
pad v/a 14.30u.
* Popquiz in bovenzaal Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout va/ 20u.
Vrijdag 24 januari:
* Whiskeyproeverij in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 21u.

Vergaderingen
Woensdag 22 januari:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis, kamer 11 v/a 15u.
* Burgemeester op bezoek bij wijk-
overleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 23 januari:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

AGENDA
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Versterkers ‘Stagg’
(ook akoestisch)
10 Watt         vanaf  € 65,50

Koptelefoon
‘Koss’

Koopje:Koopje:

Nieuw:Nieuw:

Nieuw:Nieuw:

Multi (drum)sticks en 
brushes ‘Stagg’
                  vanaf  € 12,90

€ 14,95
Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Keyboard ‘Medeli’
M10             € 145,-

Rock en blues met Ronald 
Welgemoed in de Walrus
Aalsmeerderbrug - Zondag 19 
januari gaat De Walrus een nieu-
we weg inslaan, De afgelopen ja-
ren werd in de wintermaanden 
vooral op Nederlandstalige mu-
ziek getrakteerd op de zondagmid-
dag, maar dit jaar wordt de muziek-
stijl breder. Naast Nederlandstalige 
muziek komt ook de blues, soul en 
rock aan de beurt. De Walrus hoopt 
hiermee een breder publiek aan 
zich te binden. Zondag aanstaan-
de wordt het spits afgebeten door 
Ronald Welgemoed. Ronald zingt 
al sinds 1967 in diverse bands. Hij 
heeft veel verschillende stijlen ge-
speeld, zoals rock, funk, soul, reg-
gae, blues, country, folk en meer. Hij 
had in 1981 een hitje met de door 
hem geschreven song ‘Tomorrow’ 

met de band Rotjoch en bracht met 
die band ook de lp ‘Bad Boy’ uit en 
nog twee singles. Ook maakte hij 
onder de naam Rebel een lp ‘You¹re 
Already Listening’ en een cd ‘The 
Morning Sun’ uit. Ronald heeft met 
diverse bekende muzikanten ge-
speeld, waaronder David Hollestel-
le (Brood), Mighty Mike (Gigantjes), 
Minze Koopman (Lois Lane) en Mi-
chael Peet (Jan Akkerman). De laat-
ste jaren is hij vooral actief geweest 
met de bluesband Driving Wheel en 
de coverband Crosstown. 
Eetcafé De Walrus aan de Aalsmeer-
derdijk gaat aanstaande zondag 19 
januari om drie uur open. Ronald zal 
starten rond vijf uur en tegen achten 
zal hij zijn laatste nummer ten geho-
re brengen. 

Vier jubilarissen bij vereniging
Aalsmeer Harmonie geeft 
champagneconcert
Aalsmeer - Op zondag 19 januari 
geeft Aalsmeers Harmonie, als af-
sluiting van haar 100-jarige jubile-
umjaar, een feestelijk champagne-
concert. Het afgelopen jaar heeft 
volledig in het teken gestaan van 
het 100-jarig jubileum van het or-
kest, met als hoogtepunt het ju-
bileumconcert ‘Vier het met Bloe-
men’, in samenwerking met Karin 
Bloemen. Om alle feestelijkheden 
op gepaste wijze af te sluiten ein-
digt Aalsmeers Harmonie haar jubi-
leumjaar op dezelfde wijze als dat zij 
het heeft ingeluid; met een cham-
pagneconcert. Het belooft een fees-
telijk concert te worden, waarbij de 
huldiging van vier jubilerende leden 
centraal staat. Twee leden zijn 25 
jaar lid en twee leden zijn 40 jaar lid 

van Aalsmeers Harmonie. Deze le-
den zullen tijdens het champagne-
concert op gepaste wijze in het zon-
netje worden gezet. Zij hebben ook 
inspraak gehad in de muziekkeuze, 
wat heeft geleid tot een zeer divers 
programma. Van The Floral Dance 
tot Highlights from Chess tot de 
Radetzky Mars, het komt allemaal 
aan bod tijdens dit feestelijke con-
cert. Na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar te proosten en om de ju-
bilerende leden te feliciteren. 
Het champagneconcert begint om 
15.00 uur in The Club van Crown 
Business Studio’s aan de Van 
Cleeffkade. De toegang is gratis.
Voor meer informatie over de ver-
eniging en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl

Film in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 18 janu-
ari organiseert cultureel café Bac-
chus een filmavond. De Stichting Vi-
dema bewaakt de vertoningsrech-
ten op videofilms en TV-program-
ma’s. Al jaren betaalt Bacchus voor 
een vergunning voor het vertonen 
van films, Deze vergunning staat 
echter het publiekelijk aankondi-
gen van filmtitels niet toe. Hiervoor 
is een andere, vergunning nodig. 
Maar die is zo duur dat de filmver-
toningen in Bacchus ernstig in ge-

vaar dreigen te komen. Meer weten 
over de film van zaterdag en ande-
re films die Bacchus vertoont? Be-
zoek dan de website www.cafebac-
chus.nl. 
Het is ook mogelijk om een abon-
nement te nemen op de Bacchus–
nieuwsbrief te nemen, die iedere 
twee à drie weken verschijnt. 
Een andere mogelijkheid is om 
‘vriend’ van Bacchus te worden op 
facebook. De film begint om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en 
de toegangsprijs bedraagt 3,50 eu-
ro. Adres: Gerberastraat 6.

Live: What’s Zep en L.A. 
Bluesband in The Shack
Oude Meer - Zaterdagavond 18 ja-
nuari terug naar de jaren zeventig 
met de briljante coverband What’s 
Zep! in The Shack. Led Zeppelin was 
een Engelse rockband opgericht in 
1968 door Jimmy Page. Naast Page 
bestond Led Zeppelin toen uit Ro-
bert Plant, John Paul Jones en John 
Bonham. Led Zeppelin heeft we-
reldwijd meer dan 200 miljoen al-
bums verkocht, en nog steeds wordt 
deze band als voorbeeld en inspira-
tiebron gezien door talloze nieuwe 
muzikanten. Wie herinnert zich niet 
nummers als: Whole lotta love, Rock 
’n Roll, Immigrant Song en onder 
andere Over The Hills and Far Away, 
Dirk, Rutger, Paul, Len en Mick van 
What’s Zep staan garant voor een 
absoluut spetterende tribute aan 
deze legendarische superband. 
En zondag 19 januari staat de Front-
lady-driven L.A. Bluesband op het 
Shack podium! De band is opgericht 
in 2004. Na een korte rustperiode in 
2010 begon het bluesbloed weer te 

bruisen. Vaste basis, Dick (bas) en 
Angela, hebben de tijd genomen om 
een ervaren muzikanten bijeen te 
zoeken. Naast drummer Karo is de 
band nu aangevuld met twee gita-
risten. Jos en Piet spelen de sterren 
van de hemel, geven de band een 
stevige sound. De zang van Angela 
geeft de band een eigen identiteit, 
haar stem heeft een groot bereik én 
de mogelijkheid een breed en soms 
onbekend repertoire te brengen. 
L.A. Bluesband speelt lekker stevig 
en swingend reportoire! Een week-
end voor ieder wat wils dus in The 
Shack! The Shack is op zaterdag 18 
januari vanaf 20.00 uur geopen en 
What’s Zep begint om 22.00 uur. Op 
zondag 19 januari opent The Shack 
haar deuren vanaf 15.00 uur, het 
optreden van L.A. Bluesband begint 
om 16.00 uur. De entree beiden da-
gen is 5 euro.
Voor alle informatie en activiteiten: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Niet John, maar 
Martijn Klaver!
Aalsmeer - “Graag wil ik reageren 
op een artikel in de laatste Nieu-
we Meerbode. Het betreft het arti-
kel: Alle lof voor mr. Boogie Woo-
gie en ‘zijn’ band’. Helaas zit er een 
foutje in! Het betreft de voornaam 
van drummer Klaver; dat moet niet 
‘John’ zijn, maar ‘Martijn’. Ik kan het 
weten, want ik ben zelf de desbe-
treffende muzikant! De verwarring 

komt hierdoor: John Klaver is de gi-
tarist waarmee ik in 2011 afreisde 
naar Memphis (USA) om daar een 
week op te treden. Hij is overigens 
geen familie, alleen maar dezelfde 
achternaam. Hopelijk kan één en 
ander worden rechtgezet in de vol-
gende Meerbode. Verder niets dan 
lof over de recensie van ons optre-
den, het klinkt erg positief!”, aldus 
de echte Martijn Klaver (drummer). 
Bij deze: recht gezet! Al gedaan per 
mail, maar nogmaals excuses na-
mens de redactie.

‘Dirty Disney en Fantasy’ 
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is het openingsfeest voor 18+ ge-
houden in danscafé de Praam in de 
Zijdstraat. De opkomst was gezel-
lig en de sfeer was uitermate goed! 
Er zijn leuke foto’s gemaakt die on-
langs al online op facebook zijn ge-
plaatst. Ter ere van deze opening 
hebben alle gasten een muts van 
danscafé de Praam ontvangen. Voor 
de liefhebbers, deze mutsen zijn 
vanaf heden voor 5 euro verkrijg-
baar aan de bar. Het weekend start 
vrijdag 17 januari met de Praam’s 
Partynight. Vanaf 22.00 uur staan DJ 
Marco en de barmedewerkers klaar 
om bezoekers van een drankje en 
gezelligheid te voorzien.Zaterdag-
middag 18 januari geeft Tim Zethof 
de aftrap in het nieuwe jaar als es-
tafette gast dj. DJ Tim draait van-
af 16.30 uur. En zaterdagavond 18 
januari trakteren de promotiemei-
den op het Dirty Disney en Fantas-
ty feest. De gastdames, DJ Michael 
en de barmedewerkers zijn er van-
af 22.00 uur helemaal klaar voor om 
de gasten verkleed te ontvangen en 
dit feest samen met de gasten tot in 
de kleine uurtjes te laten bruisen! Er 
zijn al verschillende reacties van be-
zoekers die hun stoutste, foutste en 
origineelste kostuums klaar hebben 
hangen voor deze avond. En hoe 
zullen de promomeiden er uit zien?
Gratis toegangskaarten zijn bij de 
promotiemeiden verkrijgbaar. Een 
aantal kaarten wordt achter de 
hand gehouden bij de bar en voor 
op de bewuste avond aan de deur. 
Dus interesse in een gezellig fanta-

sy feestje? Kom dan van de week al-
vast een kaartje halen! 

Weer ‘Mijn Praam is Top!’
Dan bij deze een oproep voor het 
grootse tweedejaars spektakel ‘Mijn 
Praam is Top!’ Vanaf midden maart 
gaan wederom vier teams de com-
petitie met elkaar aan voor de eer 
en uiteraard voor de hoofdprijs; een 
cadeaucheque voor een weekendje 
weg ter waarde van 2000 euro. Het 
is de bedoeling dat ieder team een 
avond en nacht danscafé de Praam 
gaat runnen. De teams mogen zelf 
invulling geven aan het programma. 
Deze kan bestaan uit een thema 
met optredens van artiesten en/of 
DJ’s, acties voor goede doelen, etc. 
Ieder team zal dus ook zelf de twee 
bars gaan draaien. Uiteraard wor-
den de teams gejureerd op een aan-
tal items, waaronder gastvriendelijk-
heid, mate van sfeer en feeststem-
ming, representativiteit, originaliteit 
en creativiteit. ‘Mijn Praam is Top!’ 
gaat gehouden worden op 14, 21 en 
28 maart en 4 april. Op vrijdagavond 
11 april is de finale. Teams kunnen 
zich nog inschrijven! Mocht je met 
een zevental vriend(inn)en vanaf de 
leeftijd 18+ deze battle een uitda-
ging vinden, meld je dan aan bij één 
van ode barmedewerkers of via de 
facebookpagina! Let op: Donderdag 
23 januari is de aftrap. Deze avond 
zullen de vier deelnemende teams 
bekend worden gemaakt, ontvan-
gen ze de spelregels ontvangen en 
wordt geloot wie welke avond gaat 
verzorgen! 

Popkwis0297 in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Ingeborg en Ron Leeg-
water gaan op donderdag 23 janu-
ari van start met Popkwis0297 voor 
Aalsmeer en omgeving. In de bo-
venzaal van De Oude Veiling wordt 
deze gezellige avond georgani-
seerd. Popkwis0297 is een quiz 
waarbij in teamverband de alge-
mene popmuziek kennis getest kan 
worden en waarbij gezelligheid net 
zo belangrijk is als het strijden om 
de eerste plaats. De teams krijgen 
vragen voorgeschoteld in verschil-
lende categorieën. Er komen mu-
ziekfragmenten uit de jaren zeven-
tig tot nu voorbij in een aantal qui-
zrondes. Tussendoor is er ook een 
individueel rondje waarin alle aan-
wezigen tegen elkaar strijden en 
voor de winnaar hiervan is een leu-
ke prijs beschikbaar. Lijkt het je leuk 
om mee te doen? Stel een team sa-
men van minimaal vier en maxi-
maal zes personen, verzin een leuke 

teamnaam en geef je team op! Indi-
vidueel aanmelden kan ook; bij vol-
doende individuele aanmeldingen 
zullen teams samengesteld wor-
den. De inschrijfkosten zijn 3,50 eu-
ro per persoon, te betalen voor aan-
vang op de avond zelf. De bovenzaal 
gaat op 23 januari vanaf 19.30 uur 
open, en de popquiz gaat om 20.00 
uur van start. De avond wordt afge-
sloten met een ‘ranking’, waarbij het 
winnende team een leuke prijs in de 
wacht kan slepen. 
Het idee is er om de popquiz vaker 
te gaan organiseren, afhankelijk van 
het animo voor deze avond. Dus, zin 
in een interactief avondje gezellig-
heid? Geef je team dan op via twit-
ter @popkwis0297, www.facebook.
com/popkwis0297 of stuur een 
mailtje naar popkwis0297@gmail.
com en kom donderdag 23 januari 
naar deze popkwis0297 in de Oude 
Veiling in de Marktstraat 19.

Gevarieerd filmaanbod 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Het verbijsterende ver-
haal van multimiljonair Jordan Bel-
fort wordt is verfilmd en in deze 
film met de naam ‘The Wolf of Wall-
street’ wordt de hoofdrol gespeeld 
door Leonardo DiCaprio. Vanavond, 
donderdag 16 januari, kan genoten 
worden van deze spannende film in 
Crown Cinema om 20.15 uur. Vrijdag 
en zaterdag in het pluche voor ‘Te 
Wolf of Wallstreet’ kan vanaf 20.45 
uur en zondag vanaf 20.30 uur. Ook 
een aanrader, de komedie ‘Soof’. In 
Crown Cinema te zien vrijdag en 
zaterdag om 18.45 uur. En de laat-
ste weken in gaat de familiefilm ‘De 
Nieuwe Wildernis’. In Crown Cinema 
wordt dit spektakel zaterdag ver-
toond vanaf 20.00 uur. Crown Cine-
ma biedt verder een ruime en geva-
rieerde keuze aan kinder- en jeugd-

films: Frozen 3D op vrijdag en zon-
dag om 14.45 uur en zaterdag om 
12.45 uur, Free Birds zaterdag van-
af 17.15 uur, Mees Kees op Kamp op 
vrijdag om 16.45 uur, zaterdag om 
14.45 uur en zondag om 12.45 uur, 
Midden in de Winternacht zaterdag 
om 15.00 uur, Walking with Dino-
saurs zaterdag en zondag om 16.45 
uur en De Sneeuwkoningin zater-
dag om 13.00 uur. 

Leuk om te weten: Een aantal films 
wordt vertoond in de kleine zaal en 
een toegangskaartje kost dan 6 eu-
ro inclusief popcorn en limonade. 
Voor het reserveren van kaarten kan 
gebeld worden naar 0297-753700 
of mail naar info@crowncinema.nl. 
Voor informatie: www.crowncine-
ma.nl. 

Feest The Beach 
week verplaatst
Aalsmeer - The Beach organi-
seeert elke derde zaterdagavond 
van de maand een knalfeestavond. 
Echter, in verband met andere gro-
te festiviteiten komend weekend in 
The Beach, ziet de organisatie zich 
genoodzaakt om het feest voor één 
keer te verschuiven naar de vierde 

zaterdag van de maand. Dit komt 
dus uit op zaterdag 25 januari. Deze 
avond wordt de ‘Zero’s Dance Par-
ty’ georganiseerd. DJ Alex Wahlen 
draait deze avond alleen de aller-
beste dansmuziek afkomstig uit de 
periode 2000 tot 2009. Wil je het 
meemaken? Kom dan zaterdag 25 
januari naar The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a voor weer een su-
perleuk feest! Meer informatie op 
www.beach.nl.

Hein Meijer: “Hij doet het!”
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
middag was de presentatie van de 
nieuwste cd van Hein Meijer’s Lit-
tle Boogie Boy Bluesband in The 
Shack. ‘It’s All in The Blues’ is de ti-
tel van de schijf, die zoals de naam 
al beloofd bol staat van swingen-
de blues in zowel slow als up-tem-
po. De presentatie vond onder gro-
te belangstelling plaats, het was su-
per druk. Hein Meijer staat als front-
man, zanger en gitarist hoog aange-
schreven in de blueswereld. Met zijn 
hese, donkere stem en een van na-
ture opgewekte uitstraling weet hij 
steeds meer mensen voor zijn mu-
ziek te winnen, zo bleek deze mid-
dag weer. Hein heeft de cd ge-
maakt samen met zijn vaste bandle-
den Jan de Boer op bas en Bert Fon-

derie op drums. Voor de presenta-
tie was als extraatje een blaaskwar-
tet uitgenodigd, speelde de beken-
de saxofonist Wouter Kiers enke-
le nummers mee en, heel bijzonder, 
speelde Hein voor het eerst op zijn 
nieuw gebouwde gitaar. Gitaarbou-
wer Heins verrichtte zelf de officiële 
overhandiging. Leuk is dat de gitaar 
niet gesigneerd is met ‘Heins’, maar 
de naam ‘Hein’ heeft gekregen. Na-
tuurlijk werd de nieuwe gitaar ge-
lijk uitgeprobeerd en met succes. 
Enkele knappe solo’s liet Hein ho-
ren, waarna hij trots door de micro-
foon riep: “Hij doet het!” Gitaarbou-
wer Heins kon opgelucht een slok-
je van zijn biertje nemen: Klus ge-
slaagd. Al met al een heel speciale 
middag vol (blues)muziek. 

 
16 januari 2014  •  Nieuwe Meerbode    03







Niet rechtsgeldige (sloop)meldiNg(eN)

- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2013/065330), 
het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen 
(verzonden 10 januari 2014);

- Stationsweg 6 (Z-2013/066092), het slopen van bestaan-
de opstallen (verzonden 13 januari 2014).

Niet rechtsgeldige (sloop-)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(voorheeN welstaNdscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

eveNemeNteN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

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

eveNemeNteNverguNNiNg

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Buitenspeeldag op Baccarastraat op 11 juni van 13.00 – 

17.30 uur (z-2013/059349);
Datum verzending vergunning 15 januari 2014

verkieziNgeN gemeeNteraad woeNsdag 19 maart

kandidaatstelling
De burgemeester van Aalsmeer maakt het volgende bekend. 
Op maandag 3 februari 2014 vindt de kandidaatstelling voor 
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaats. 

Op deze dag leveren de politieke partijen hun kandidatenlijst 
en andere stukken in bij het centraal stembureau. Op deze 
kandidatenlijsten staan de namen van de personen die zich 
kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De benodigde formulieren zijn t/m 3 februari gratis verkrijg-
baar op het raadhuis. De volgende formulieren zijn nodig 
voor de kandidaatstelling: 
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met 

hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de 

politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 
3-1)

- de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, ge-
vormd door samenvoeging van de aanduidingen van po-
litieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een 
kandidatenlijst (model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een kandidaten-
lijst (model H 4)

- de verklaring betreffende het verbinden van de kandida-
tenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor 
de inlevering van kandidatenlijsten kunt u contact opnemen 
met de gemeente Aalsmeer.

ter iNzage

t/m 23012014 Transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014 Apollostraat 66 (het brandveilig ge-
bruik van een dagbesteding); Dorpsstraat 
15 (het brandveilig gebruik van een ho-
tel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving 
ontwerpbeschikking+vaststelling van hogere 
waarden vanwege het wijzigen van een win-
kelruimte in 2 appartementen + het wijzigen 
van een winkelruimte in 2 appartementen); 
Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik 
(logiesfunctie)).

t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

voor meer iNformatie: www.aalsmeer.Nl

gemeeNtegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid.

oNtwerp beschikkiNg omgeviNgsverguNNiNg iN 
afwijkiNg vaN het bestemmiNgsplaN greeN park 
aalsmeer deelgebiedeN 9 eN 10, thailaNdlaaN 
(uitgebreide procedure) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat 
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het realiseren van een bedrijfsgebouw, een bakkerij, op 
Green Park Aalsmeer op de hoek Thailandlaan/Japanlaan. De 
gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10. 
Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide 
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te wor-
den van het geldende bestemmingsplan. 

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 17 januari voor 6 we-
ken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via tel. 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB-
05DxA-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

beraad eN de raad

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 23 januari 2014, in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.

De voorzitter van de Raad, Drs. J. Vonk-Vedder

  beraad

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 B-1. 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   R. Martijn
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
  19 december 2013 
20.05 B-2. Paracommerciële horeca
  Portefeuillehouder: J. Vonk-Vedder
  Behandeling in eerste termijn.
20.45 B-3 1e Wijziging op de tarieventabel 
  behorende bij de Legesverordening 2014
  Portefeuillehouder: J. Vonk-Vedder
  Behandeling in eerste termijn.
20.55 B-4 Planproces en werkwijze ruimtelijke 
  ontwikkelingen
  Portefeuillehouder: A. Verburg, 
  G. van der Hoeven en H.G. Rolleman
  Behandeling in eerste termijn.
21.25   Rondvraag en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.30  R-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder  
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling besluitenlijst Raad van 
   19 december 2013 en 9 januari 2014
  4. Vaststelling van het resumé van 
   19 december 2013
  5. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-2. Reclamebelasting Ondernemersfonds 
  Ophelialaan
 R-3. Benoeming directeur rekenkamer 
  Aalsmeer
 R-4 Actualisatie Uitvoeringsprogramma 
  Woonvisie Aalsmeer
 R-5 Regionaal transitiearrangement 
  Amsterdam-Amstelland
 R-6 Vaststellen Scopewijziging Nieuwe 
  Aalsmeerderlaan (voorheen Noordvork)
 R-7 Partiële herziening structuurvisie Green 
  Park ten behoeve van schipholparkeren

  SLUITING

officiële mededelingen
16 januari 2014

gemeeNte aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.

opeNiNgstijdeN balie bouweN & verguNNiNgeN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkiNformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer 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.

iNsprekeN iN het beraad over eeN geageNdeerd 
oNderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 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.

verkeersbesluiteN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

verordeNiNg speelautomateN

De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer heeft op vrijdag 
20 december unaniem ingestemd met de Verordening Speel-
automaten 2013 Aalsmeer inclusief de toelichting. Genoem-
de verordening en toelichting zijn binnenkort beschikbaar op 
de regelingenbank van de gemeente Aalsmeer.

beleidsregels cultuur voor 2014 vastgesteld

Het college van B&W heeft op 7 januari de beleidsregels cul-
tuur 2014 vastgesteld. Hierin staan de nieuwe regels voor 
de beoordeling van subsidieaanvragen voor culturele acti-
viteiten. Deze nieuwe voorwaarden zijn nodig omdat het 
cultuurbeleid vernieuwd is. Het nieuwe cultuurbeleid “Be-
weging maakt ruimte”is eind 2012 door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Alle culturele Aalsmeerse organisaties worden geïnformeerd 
over de nieuwe beleidsregels en op de website www.aalsmeer.
nl is het document beleidsregels cultuur 2014 te downloa-
den. Daarin zijn alle voorwaarden voor het aanvragen van 
subsidies voor culturele activiteiten te vinden.

wet algemeNe bepaliNgeN omgeviNgsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 17 (Z-2014/000550), het bouwen van 

een schuur;
- Herenweg 80 (Z-2014/001175), het plaatsen van een 

tuinhuis, geluidsmuur en aanlegsteiger;
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/001554), het bouwen van 

een binnenmanege;
- Ophelialaan 205A (Z-2014/001819), het plaatsen van 

een container;
- Rietwijkeroordweg 45A (Z-2014/001911), het wijzigen 

van een bestemmingsplan t.b.v. parkeerdiensten van en 
naar Schiphol;

- Stommeerweg 48 (Z-2014/002188), het vergroten van 
een woning;

- Zeeltstraat 29 (Z-2014/000727), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 17 (Z-2014000533), het slopen van een 

schuur;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/000572), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. studio 4.

verleeNde omgeviNgsverguNNiNgeN, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z-2013/060003), het plaatsen van 

reclame (bestickering van gevel) (verzonden 9 januari 
2014);

- Kudelstaartseweg 227 (Z-2013/060431), het bouwen van 
een woning en het aanleggen van een uitrit (verzonden 8 
januari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

verleNgiNg beslistermijN aaNvraag 
omgeviNgsverguNNiNg, uitgebreide procedure

Krachtens artikel 3.11, lid 4, van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste 
lid bedoelde termijn (zes maanden) eenmaal met ten hoogste 
zes weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvra-
gen is met toepassing van artikel 3.11, lid 4 van de Wabo met 
zes weken verlengd:
- Stationsweg 6 te Aalsmeer (Z-2013/066171), het realise-

ren van een nieuwe supermarkt (aanvraag ontvangen op 
19-12-2013).

iNgetrokkeN aaNvrageN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Zwarteweg 161A (Z-2013/060775), het saneren van op-

slagruimte op grond van ruimtelijke regels (verzonden 13 
januari 2014).

buiteN behaNdeliNg gestelde aaNvrageN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Ophelialaan 81B (Z-2013/060310), het plaatsen van een 

schutting (verzonden 13 januari 2014).

geaccepteerde (sloop)meldiNg(eN)

- Beethovenlaan 120 (Z-2013/065351), het gedeeltelijk 
slopen van een clubgebouw (verzonden 10 januari 2014);

- Zwarteweg 161A (Z-2013/060771), het slopen van een 
opslagruimte en verwijderen van asbest (verzonden 13 
janauari 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.





Aalsmeer - De IJsclub Uiterweg be-
staat 125 jaar en afgelopen zater-
dag 11 januari is middels een heel 
druk bezochte receptie het start-
sein gegeven voor deze jubileumvie-
ring. De IJsclub is officieel opgericht 
op 9 januari in 1889 door een hech-
te club bewoners van het ‘einde van 
de buurt’. Het waren jaren van stren-
ge winters en veel ijsvermaak. Menig 
IJsclub in Nederland stamt vanaf dit 
jaar of enkele jaren eerder en later. 
Artikel 1 van het reglement van de 
oprichting luidt: ‘De IJsclub Uiterweg 
stelt zich tot doel zooveel in haar ver-

mogen is, van het ijsvermaak te pro-
fiteren en tevens edel en nuttig werk-
zaam te zijn’. Thuisbasis van IJsclub 
Uiterweg is de baan bij het Topvoort-
se bos. Gastheer voor de opstapplek 
is al jaren de familie Otto. Wanneer 
de weersomstandigheden en de dik-
te van het ijs (10 centimeter) het 

toelaten, is er steeds weer een gro-
te groep enthousiaste mensen, die 
zorgt voor een zo goed mogelijke ijs-
vloer, voor gezelligheid en natuurlijk 
voor de koek en zopie. Het bestuur 
van de IJsclub bestaat uit een trouwe 
club voornamelijk bewoners van de 
Uiterweg en mocht het moment van 
ijspret daar zijn, dan beschikt de se-
cretaris over een zogenaamde hulp-
troepenlijst om te zorgen voor be-
geleiding op de baan, tijdens wed-
strijden en activiteiten (prikburren 
en ringsteken) en natuurlijk de be-
manning van de koek en zopie tent. 

Voorzitter Gert Lanser gaat z’n 51ste 
jaar als bestuurslid in, maar ook on-
der andere Jos Persoon en Leo Otto 
steken al 34 jaar hun handen uit de 
mouwen voor de IJsclub. Leo is sa-
men met Frans van Mierlo ijsmees-
ter. Jos is, zoals hij zelf zegt, van de 
technische klusjes en is sinds 2007 

secretaris van de club. In december 
komt het bestuur bij elkaar, wordt 
gewerkt aan de agenda voor de jaar-
vergadering en gaan de machines en 
andere eigendommen onder handen 
genomen worden. De IJsclub be-
schikt over een eigen veegmachine, 
een eigen caravan, een lelijke Eend 
met schuiver, een koek en zopie tent 
en natuurlijk verlichting en speakers 
voor resp. verlichting en muziek op 
de baan. Al het materiaal is felgeel 
geverfd en hier heeft Jos een sim-
pele verklaring voor. “Geel valt op, is 
goed zichtbaar op het ijs.” In het lo-
go van de ijsclub is ook de kleur geel 
verwerkt. Basiskleuren zijn natuur-
lijk het rood, groen en zwart van de 
Aalsmeerse vlag. 

Jubileumtentoonstelling
Vanwege het jubileum bleef het af-
gelopen jaar niet bij één bestuurs-
vergadering. Er is in de historie ge-
doken en veel oud materiaal is bo-
ven water gekomen. Er zijn kranten-
knipsels, notulenboeken en jaarver-
slagen en heel veel foto’s. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst afgelopen 
zaterdag werd de historie gepresen-
teerd in de tentoonstellingskas van 
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KNSB onderscheiding voor voorzitter Gert Lanser

Feestelijke viering 125 
jaar IJsclub Uiterweg

Onderscheiding voor voorzitter Gert Lanser.

Het optreden van de Dippers samen met secretaris Jos Persoon was gewel-
dig. Genoten is van deze muzikale presentatie. Foto’s: www.kicksfotos.nl. Een mini-uitvoering van de koek en zopie-tent van de IJsclub Uiterweg. 

de Historische Tuin. ‘125 Jaar IJsclub 
Uiterweg’ bezichtigen en herbele-
ven kon ook met ijsfilms van Siem 
Kooy en Jos Hooijman. Het jubile-
um is gevierd met vele leden en ge-
nodigden. Ruim 300 personen had-
den gehoor gegeven aan de uitno-
diging en zeker 200 hebben genoten 
van de afsluitende boerenkoolmaal-
tijd. Schoon op was de gebruikte 90 
kilo boerenkool, de 90 worsten, de 6 
kilo spek en de 10 liter jus! De ten-
toonstelling over de ‘oude’, maar nog 
heel levende, ijsclub met 150 leden 
en zo’n 330 begunstigers is de ko-
mende zondagmiddagen in januari 
tot en met half februari nog te zien 
in de Historische Tuin aan de Uiter-
weg. IJspret herbeleven en duiken in 
de historie kan tussen 14.00 en 17.00 
uur. Voor alle leden en begunstigers 
ligt hier trouwens ook het prachti-
ge jubileum tijdschrift (ook in te zien 
door bezoekers) klaar met ijsverha-
len van toen met foto’s en controle-
kaartjes, bijzondere gebeurtenissen 
en onder andere een interview met 
voorzitter Gert Lanser. Voor hem was 
tijdens de jubileumbijeenkomst nog 
een officieel moment. Hij kreeg van 
de KNSB de bronzen schaatser op-
gesteld. Deze onderscheiding wordt 
gegeven aan personen die zich ve-
le jaren verdienstelijk maken voor 
de schaatssport. Gert Lanser is 50 
jaar lid van het bestuur van de IJs-
club, waarvan 25 jaar in de func-
tie van voorzitter. Uiteraard waren 
er ook felicitaties van de gemeente. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
kwam het bestuur, leden en vrijwil-
ligers persoonlijk feliciteren en com-
plimenteren met dit unieke jubileum. 
Voor het bestuur had een groep le-
den en vrijwilligers tot slot ook nog 
een leuke verrassing: De negen he-
ren en dame kregen zelfgemaakte 
kruikzakken en sjaals en de twintig 
medewerkers deze middag een zelf-
gemaakte schort, alles in (natuurlijk) 
de kleuren van IJsclub Uiterweg! Het 
komende feestjaar gaan nog enke-
le activiteiten georganiseerd wor-
den, maar dit hangt enigszins van 
het weer af. Gedacht wordt aan een 
spelletjesmiddag en een filmmiddag, 
maar het liefst hoopt het bestuur 
eindelijk de Seringensleetocht op 
het ijs te mogen houden. “Deze zit 
al 25 jaar in de koker. Er staan zelfs 
al teams voor ingeschreven. Dus, die 
gaan we zeker organiseren mocht de 
winter komen”, besluit Jos Persoon.

Door Jacqueline Kristelijn

Gegarandeerd leuke avond met 
Wouter Hamel in Crown Aalsmeer
Aalsmeer - Hij staat te trappelen 
van ongeduld en heeft enorm zin in 
de aanstaande theatertour. Wouter 
Hamel vertelt tijdens een onderhou-
dend telefonisch interview vol en-
thousiasme over de show die eind 
januari in première gaat. “We zijn 
druk bezig geweest in de studio voor 
het opnemen van een nieuwe cd, 
maar willen graag weer gaan spe-
len. Dat doen we gewoon het liefst. 
De cd is prachtig geworden. Tijdens 
de tournee zullen we er veel nieu-
we liedjes van spelen, ook bekende 
nummers komen voorbij. Je kunt het 
eigenlijk wel een overgangstournee 
noemen. Wat nieuw is in onze thea-
tervoorstelling, zijn Visuals. We heb-
ben een groot scherm op het podi-
um waarop verschillend beeldmate-
riaal wordt getoond tijdens de voor-
stelling. Voorproefjes van nieuwe vi-
deoclips en meer. Het wordt echt 
heel bijzonder en speciaal!” Wou-
ter Hamel is in 2005 al doorgebro-
ken en toert sindsdien door Neder-
land, Europa en Azië. Over hoe dat 
mogelijk is, Azië, vertelt hij verder: 
“Tja, ik ging naar Japan en mijn mu-
ziek sloeg daar aan, ik heb daar zes 
keer getoerd en daarna kwam Ko-
rea, Indonesië en China vanzelf. Ook 
Europa en Nederland lukte hoor. Het 
is een beetje fiftyfifty. Soms ver weg, 
soms dichtbij. 

De nieuwe cd komt ook als eerste uit 
in Azië en half april hier in Neder-
land. Ik heb alle nummers zelf ge-
schreven. Het was best een een-
zaam proces. Vanaf de lente stee-
vast in de studio. Wel heb ik hulp ge-
kregen van onder andere een Ame-
rikaanse producer en de pianist van 
de band Van Velzen, dat is een oude 
vriend van me. Het maken was heer-
lijk om te doen, maar spelen is nóg 
leuker.” De band bestaat in totaal uit 
zes man. Een pianist, een bassist, 
drummer, gitarist en percussionist 
en Wouter zingt natuurlijk de sterren 
van de hemel. Wouter: “Ook speel ik 
wat gitaar en toetsen. Wel leuk om te 
vertellen is dat álle muzikanten mee-
zingen. Het wordt een fantastische 
show van twee keer vijftig minuten 
met een pauze ertussen.”
 
Voor breed publiek
De theatertour bevat veel jazzy lied-
jes met een popsound en is voor een 

breed publiek. Hierover zegt Wou-
ter het volgende: “We hebben al-
tijd een heel gemêleerd gezelschap 
in de zaal. Laatst kwam er na af-
loop van een voorstelling een oma-
tje naar me toe van tegen de tachtig, 
die mij meldde dat ze nog iedere dag 
genoot van mijn muziek. Maar ook 
kinderen zijn welkom. Het is swin-
gend, waarbij tevens gevoelige lied-
jes voorbij komen en popnummers. 
Echt van alles wat. Om het in één zin 
samen te vatten voor wie onze the-
atertour geschikt is: Iedere muziek-
liefhebber zal gegarandeerd een 
leuke avond hebben.” Wilt u/jij de 
swingende theatershow bijwonen 
op zaterdag 1 februari vanaf 20.00 
uur in Crown Theater Aalsmeer? Een 
regulier kaartje kost 26,50 euro. Voor 
de snelle beslissers nu nog tegen 
de sprintprijs van 23,50 euro. Na de 
voorstelling zal de band nog handte-
keningen uitdelen en is het mogelijk 
met ze op de foto te gaan. Er zijn dan 
tevens dvd’s en cd’s verkrijgbaar. 
Voor deze theatervoorstelling biedt 
Crown Theater samen met Res-
taurant Downtown Diner twee zeer 
voordelige theaterarrangementen 
aan, te weten: Een twee- of driegan-
genmenu mét entreebewijs voor res-
pectievelijk slechts 35 en 42,50 euro. 
Bezoek de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl voor actuele prijsin-
formatie en arrangementen.

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Wouter Hamel, zin in tournee. 
Foto: Mathias Bothor.

Echtpaar Van der Zwaard 60 jaar getrouwd: 

Aat en Guus: “We hebben 
samen een goed huwelijk”
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis, 
toen gemeentehuis, zijn Aat van der 
Zwaard en Guus de Jong op 13 ja-
nuari 1954 in het huwelijk verbonden 
door de heer Braber en daarna is ge-
lijk de weg naar de Dorpskerk bewan-
deld voor de kerkelijk inzegening. Zes-
tig jaar geleden is dit alweer en dit di-
amanten huwelijk is afgelopen maan-
dag 13 januari bescheiden gevierd 
met gebak, een bezoek met bloemen 
van burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
en per post is een gelukwens ontvan-
gen van Zijne Majesteit de Koning. Op 
de catechisatie (geloofsleer) in Haar-
lem heeft het paar elkaar ontmoet. 
Guus dacht eerst dat Aat al verkering 
had, maar hij bleek toch zijn oog op 

haar te hebben laten vallen. Een juis-
te en stevige stap, zo blijkt nu 60 jaar 
later. Want nog steeds geniet het stel 
van elkaars bijzijn. “We hebben sa-
men een goed huwelijk”, zegt Aat lief-
devol. Guus heeft tot haar huwelijk in 
de verpleging gewerkt. Aat begon als 
jongste bediende bij de Tuinbouw-
bank, werd later directieassistent bij 
Verhoef en deed als financieel extra-
tje de boekhouding van de drie Chris-
telijke scholen in Aalsmeer. In 1964 
startte hij zijn eigen administratiekan-
toor met name gericht op het basison-
derwijs met eerst kantoren aan huis 
en later met een groot personeels-
bestand in een eigen gebouwd pand 
aan de Zwarteweg. Hij had overigens 

het liefst architect willen worden. Na 
eerst vier jaar ingewoond te hebben in 
Haarlem, is in 1958 een huis gebouwd 
voor het paar in de Mensinglaan. In 
de loop der jaren is verhuisd naar de 
Meervalstraat en later, 20 jaar lang, 
de Karekietstraat. In de Clematisstraat 
wonen Aat en Guus nu elf jaar en met 
heel veel plezier. “We gaan hier niet 
meer weg. Het is een heerlijk stekkie.” 
Beiden, met name Guus, hebben heel 
veel vrijwilligerswerk gedaan voor en 
via de protestantse kerkgemeenschap. 
Creatief is Aat geweest als zanger bij 
de Christelijke Oratoriumvereniging, 
Guus heeft altijd veel gebreid en ge-
naaid en schildert en tekent nu weke-
lijks met een groepje in het Dorpshuis. 

Actief en sportief is het echtpaar ook. 
Aat fietst nog graag een rondje West-
einder, “vorig jaar bijna 1.100 kilome-
ter totaal gefietst”, en Guus maakt da-
gelijks een wandeling. Samen hebben 
ze drie kinderen, zoons Arie en Kees 
en dochter Afke, en inmiddels acht 
kleinkinderen. Aat (86) en Guus (85) 

hebben het duidelijk goed samen en 
natuurlijk hopen ze nog vele jaren te 
kunnen genieten van hun (klein)kin-
deren en al het moois dat het leven 
biedt. Ook namens de Nieuwe Meer-
bode: Proficiat en nog vele gelukkige 
jaren samen!
Door Jacqueline Kristelijn

Nieuwe leden welkom bij mannenkoor
Gouden koorspeld voor Cees 
Vermeulen van Con Amore
Aalsmeer - De leden van Con Amo-
re en hun dames kwamen zaterdag 
bijeen voor de nieuwjaarsrecep-
tie in The Beach, de repetitieruim-
te van het mannenkoor. De voorzit-
ter memoreerde in zijn toespraakje 
dat het aantal leden is afgenomen 

door ziekte, ouderdom of overlijden. 
Door deze situatie is de rol van de 
nog aanwezige leden extra belang-
rijk geworden. Bij optredens kan 
Con Amore haast geen koorlid meer 
missen, nieuwe zangers zijn dus 
heel hartelijk welkom. Het mannen-
koor heeft in 2013 haar 55-jarig be-
staan gevierd en wil graag op naar 
de honderd jaar. De heren zijn dan 
ook voornemens flink de schouders 
er onder te gaan zetten. Met hope-
lijk meer nieuwelingen, die zich net 
als de huidige koorleden verheugen 
op gezellige oefenavonden en di-
verse uitvoeringen. 
Tijdens de receptie is bestuurslid 
Cees Vermeulen gehuldigd. Cees 
is veertig jaar lid van Con Amore In 
deze periode was hij geruime tijd 
koormeester en later ook bestuurs-
lid. De laatste jaren organiseerde hij 
met anderen het uitstapje tijdens 
de open monumentendag, dé dag 
bij uitstek om op andere plaatsen 
te kunnen optreden in mooie, mo-
numentale kerken. Cees ontving de 
gouden koorspeld, een aandenken, 
een oorkonde en een mooie plant 
voor het thuisfront. En natuurlijk 
werd de wens uitgesproken dat hij 
nog maar lang kan blijven zingen bij 
Con Amore. Aanstaande maandag-
avond 20 januari gaan de mannen 
weer repeteren in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a vanaf 20.00 
uur. Nogmaals, nieuwe zangers zijn 
hartelijk welkom en weet: Zingende 
mannen, zijn blije mannen!
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Hornmeerpark en Schiphol
Burgemeester bij wijkraad
Aalsmeer - Op woendag 22 janu-
ari is de volgende bijenkomst van 
de wijkraad Hornmeer. Het zwaar-
tepunt van deze bijeenkomst is de 
kennismaking met de nieuwe bur-
gemeester. Uiteraard is er gelegen-
heid tot inspreken. De klankbord-
groep Hornmeerpark heeft op 20 ja-
nuari een rondgang door het park 
gemaakt. De resultaten worden 
besproken. Wat steekt is dat, on-
danks de goede voornemens over 
inspraak in het collegeprogram-
ma, er slechts met de voetbalvereni-
gingen is gesproken over het park 
en niet met de bewoners en de ge-
bruikers. Schiphol staat ook op de 
agenda. Er is een nieuw geluidsstel-
sel voor Schiphol. Dat moet verde-
re groei tot 510.000 vliegbewegin-
gen mogelijk maken terwijl de over-

last met 10 procent afneemt! Dit 
klinkt ongeloofwaardig. De organi-
satie waarin met de omwonenden 
werd overlegd (cros) wordt vervan-
gen door een ander overleg. Hierin 
wordt het aantal vertegenwoordi-
gers van de omwonenden beperkt 
en bovendien hebben bewoners 
geen invloed meer op de benoe-
ming. Er kunnen nog slechts kandi-
daten gekozen worden, waaruit de 
overheid dan een keuze maakt. De 
wijkraad is benieuwd hoe de bewo-
ners denken over deze ondemocra-
tische gang van zaken. Ongetwij-
feld komt ook de beheersing van de 
grondwaterstand aan de orde. Iede-
re belangstellende is woensdag 22 
januari welkom vanaf 19.30 uur in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Tijd voor een bank met ideeën?!
Aalsmeer - Het hing al een tijdje in 
de lucht. We zijn er niet echt door 
verrast. De Rabobank gaat, op een 
simpele loketfunctie na, Aalsmeer 
verlaten. Ooit als Tuinbouwbank op-
gericht door een aantal onderne-
mende kwekers lijkt de bank, zon-
der om te zien naar haar verle-
den, zich los te willen rukken van 
de plaats waar haar oorsprong ligt. 
Wij, bewoners van Aalsmeer, had-
den geen idee op welke manier dat 
zou gebeuren. De Rabobank zelf 
wel, dat is geen wonder, het is im-
mers de bank met ideeën! Nou ja, 
in dit geval slechts één idee: slo-
pen en verkopen aan de eerste de 
beste: een supermarkt op een van 
de meest markante locaties van het 
dorp. Wat de gevolgen kunnen zijn, 
daarvan lijkt de bank dan weer geen 
idee te hebben. Verschraling van 
het dorpsbeeld, nog meer blik in 
het centrum, een verdere leegloop 
van de Zijdstraat en een niet meer 
te herstellen verkeersconstipatie op 
de kruising Uiterweg, Stationsstraat, 
Van Cleeffkade en Zijdstraat. Mis-
schien staat de bank in haar recht 
en laat de bestemming op die loca-
tie het vestigen van een supermarkt 
toe. Zeker is dat een dergelijke be-
stemming, weliswaar nog niet ver-

ankerd in regelgeving, strijdig lijkt 
te zijn met eerder geuite beleids-
voornemens van de gemeente. Be-
leidsvoornemens, die zijn gericht op 
de toekomst van Aalsmeer, een toe-
komst waarin, naast bloemen, een 
speerpuntfunctie is toebedacht aan 
het (water)toerisme. Het merendeel 
van de jachthavens ligt aan de Ui-
terweg. En juist op de locatie van de 
Rabobank ontstaat een unieke kans 
om het centrum van Aalsmeer een 
directe verbinding met de Westein-
der te geven. Waarschijnlijk heeft 
de Rabobank van die mogelijkheid 
geen idee! De Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie heeft wel idee-
en, ideeën die aansluiten bij beleids-
voornemens, ideeën,die aansluiten 
bij de toekomstige Structuurvisie Ui-
terweg – Plasoevers, waar gemeen-
te en belanghebbenden samen in-
tensief aan werken. Vooruitlopend 
daarop en door de plannen van de 
Rabobank gedwongen dat vroegtij-
dig te doen, zal de SAWP binnen-
kort haar ideeën voor deze locatie 
presenteren. 
Stichting Aalsmeer Westeinder Pro-
motie, een samenwerkingsverband 
van 60 watersportgebonden bedrij-
ven aan de oevers van de Westein-
der Plassen. 

ingezonden

Participatie over renovatie 
Aanmelden voor wandeling 
Hornmeerpark nog mogelijk
Aalsmeer - Op maandag 20 janu-
ari om 9.30 uur organiseert de ge-
meente een inventariserende wan-
deling door het Hornmeerpark. De 
wandeling is de start van het parti-
cipatieproces rond de renovatie van 
het Hornmeerpark. Deze herinrich-
ting is enerzijds een gevolg van de 
aanleg van het nieuwe voetbalcom-
plex van FC Aalsmeer en anderzijds 
van de grote hoeveelheid achter-
stallig onderhoud aan het park. Er 
hebben zich inmiddels elf personen 
aangemeld voor deze wandeling en 
het is de bedoeling dat de deelne-
mers ook deel gaan nemen aan de 

klankbordgroep herinrichting Horn-
meerpark. De wandeling op maan-
dag 20 januari begint om 9.30 uur 
bij kinderboerderij Boerenvreugd in 
het Hornmeerpark. Tijdens de wan-
deling wordt door de deelnemers 
samen met boom- en groendes-
kundigen gekeken naar de kwali-
teit van het groen en de belangrijk-
ste verbeterpunten. Begin februa-
ri wordt de volgende vergadering 
van de klankbordgroep gepland. In 
de klankbordgroep worden ideeën 
en wensen ten aanzien van renova-
tie Hornmeerpark en ideeën voor de 
invulling van het leegkomende VVA 

Betrokken bij zorg- en welzijnstaken

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Met het invoeren van de 
Wmo heeft de gemeente Aalsmeer 
de verplichting gekregen om de in-
woners te betrekken bij het vorm-
geven van het Wmo-beleid. Ook dit 
jaar zal de Wmo-raad nauw betrok-
ken zijn bij het aandragen van goe-
de oplossingen voor de grote zorg- 
en welzijnstaken die nu en komend 
jaar in een rap tempo op ons afko-
men. De Wmo regelt dat mensen die 
hulp nodig hebben in het dagelijk-
se leven ondersteuning krijgen van 
de gemeente Aalsmeer. Het gaat om 
voorzieningen als hulp bij het huis-
houden, een rolstoel of woningaan-
passing. De Wmo ondersteunt men-
sen die zich inzetten voor hun mede-
mens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld 
om mantelzorgers en vrijwilligers. De 
Wmo stimuleert activiteiten die de 
onderlinge betrokkenheid in buurten 

en wijken vergroten. De Wmo biedt 
ondersteuning om te voorkomen dat 
mensen later zwaardere vormen van 
hulp nodig hebben. Iedereen kan bij 
het gemeentelijk Wmo-loket terecht 
voor advies, hulp en ondersteuning. 
De Wmo-raad wordt daarom in een 
vroegtijdig stadium betrokken bij de 
totstandkoming en uitvoering van 
gemeentelijk beleid binnen het ka-
der van de Wmo. De Wmo-raad zal 
zich in 2014 niet alleen bezighouden 
met het geven van advies, maar ook 
zoeken naar nieuwe vormen van in-
spraak en zich vooral gaan profileren 
als denktank. Om dit laatste te reali-
seren is de Wmo-raad op zoek naar 
Aalsmeerders die inhoudelijk des-
kundig zijn op allerlei terreinen of uit 
ervaring weten wat er speelt en die 
ook op de een of andere wijze vol-
doende voelsprieten in de Aalsmeer-

Wethouder: Ruimte voor nieuwe initiatieven

Subsidieregels op basis 
van nieuw cultuurbeleid
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft op 
7 januari de beleidsregels cultuur 
2014 vastgesteld. Hierin staan de 
nieuwe regels voor de beoordeling 
van subsidieaanvragen voor cultu-
rele activiteiten. Deze nieuwe voor-
waarden zijn nodig omdat het cul-
tuurbeleid vernieuwd is. Het nieu-
we cultuurbeleid ‘Beweging maakt 
ruimte’ is eind 2012 door de ge-
meenteraad vastgesteld. Het nieu-
we cultuurbeleid heeft als speer-
punten cultuureducatie voor alle 
groepen van het basisonderwijs en 
verplaatsing van het muziekonder-
wijs naar de scholen en de wijken 
(ambulant muziekonderwijs). Een 
andere doelstelling van het nieuwe 
cultuurbeleid was de ondersteuning 
van het culturele leven in Aalsmeer 
door de oprichting van het Cultuur-
punt. Een derde doelstelling was 
ruimte scheppen voor nieuwe cultu-
rele activiteiten. 

Subsidies 
Er zijn verschillende soorten subsi-
dies mogelijk ter ondersteuning van 
culturele activiteiten. Zo kunnen er 
zowel structurele als incidentele sub-
sidies worden verstrekt. Ook kun-
nen er waarderingssubsidies en ga-
rantiesubsidies worden gegeven. Cri-
teria voor het verstrekken van subsi-
dies zijn bijvoorbeeld dat de activiteit 
bijdraagt aan de actieve en passie-
ve cultuurdeelname van Aalsmeer-
ders. Als een activiteit voor jeugd 
en jongeren wordt georganiseerd is 
dat een pré. Voor nieuwe activitei-
ten geldt dat zij aanvullend moeten 
zijn op al bestaande culturele activi-
teiten. Ook als twee of meer culture-
le verenigingen bij een activiteit gaan 
samenwerken verhoogt dat de kans 
op subsidie aanmerkelijk. Wethou-
der kunst en cultuur Gertjan van der 
Hoeven: “Met het nieuwe cultuurbe-
leid en door vaststelling van de sub-
sidievoorwaarden is het weer moge-

Belang starterswoningen zwaarder
Meerderheid Raad stemt in 
met uitkoop LPG-vulpunt
Aalsmeer - Op de agenda van de 
Raad van donderdag 9 januari stond 
het onderwerp de behandeling ge-
richt op het instemmen met het 
doen van een bijdrage van vijftig-
duizend euro aan de uitkoop van het 
Shell LPG-vulpunt aan de Burge-
meester Kasteleinweg door Timpaan 
om zo de realisatie van enkele com-
plex startersappartementen binnen 
het project Dorpshaven te bewerk-
stelligen. Tevens werd de Raad ver-
zocht in te stemmen met het ont-
trekken van vijftigduizend euro uit 
de bestemmingsreserve Woonfonds 
Aalsmeer en dit toe te voegen aan 
het project Dorpshaven. Alvorens 
besluitvorming kon plaatsvinden 
vond een levendige discussie plaats 
en raadsbrede steun voor het voor-
stel leek er niet in te zitten.

Politiek aan zet
De fractie van AB stemde tegen 
het voorstel. Het bouwen van star-
tersappartementen staat ook bij AB 
hoog aangeschreven, maar de frac-
tie heeft moeite met het gegeven 
dat de gemeente moet bijdragen in 
de kosten die in de ogen van AB op 
rekening van de projectontwikke-
laar dienen te komen. Volgens AB 
schept dit een precedent voor an-

dere bouwprojecten en de fractie 
dringt bij de portefeuillehouder aan 
opnieuw in gesprek te gaan met de 
projectontwikkelaar.

Voorstel aangenomen
De fractie van PACT Aalsmeer spak 
over een goed voorstel. De fractie 
geeft aan te hechten aan de bouw 
van starterswoningen en dat het een 
gezamenlijke verantwoording is en 
met elkaar zal het probleem opge-
lost moeten worden. Als er niet ge-
bouwd wordt, ontvangt de gemeen-
te bovendien ook geen bouwleges. 
Wat AB betreft lijkt het ondenkbaar 
dat er niet gebouwd gaat worden als 
de gemeente niet bereid is met een 
bedrag van vijftigduizend euro over 
de brug te komen en de VVD fractie 
gaat met het denkpatroon van deze 
kostenpost met de AB fractie mee, 
maar uiteindelijk weegt het belang 
van starterswoningen zwaarder. De 
CDA fractie geeft aan voorstander te 
zijn van een financiële bijdrage door 
de gemeente. De uitspraak “De frac-
tie kan het bedrag van vijftigduizend 
euro billijken”, is duidelijk. Het voor-
stel wordt na een levendige discus-
sie aangenomen met veertien stem-
men voor (CDA, PACT Aalsmeer en 
VVD) en zes stemmen tegen (AB). 

terrein geïnventariseerd. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Sa-
men met collega Ad Verburg, ver-
antwoordelijk voor groenbeheer, 
loop ik mee met de wandeling. We 
zijn erg benieuwd naar de ideeën 
en suggesties van de deelnemers. 
Zij maken intensief gebruik van het 
park en weten er daarom veel van. 
Deelnemers en ambtelijke groende-
skundigen maken samen vast een 
prachtig plan voor het park. Uiter-
aard moeten ze wel rekening hou-
den met financiële en ruimtelijke 
kaders: de beschikbare ruimte en 
de beschikbare financiële middelen 
zijn immers niet onbeperkt.” Aan-
melden voor de wandeling kan via 
de website www.aalsmeer.nl. Door 
het netwerk van wijkoverleg Horn-
meer en door middel van informa-
tiebordjes in het park worden be-
langstellenden opgeroepen zich 
aan te melden voor de klankbord-
groep. Dit kan bij mevrouw L. Maar-
sen, via email l.maarsen@amstel-
veen.nl of telefonisch 020-540 4185. 

Project Hornmeer
De aanjager voor het Hornmeerpro-
ject is de fusie van de voetbalver-
enigingen VVA, RKAV en JAU. De 
gefuseerde voetbalvereniging FC 
Aalsmeer gaat voetballen op een 
nieuw, modern voetbalcomplex op 
de locatie waar nu RKAV speelt. Op 
het vrijkomende VVA-complex komt 
onder andere een nieuw schoolge-
bouw van de gefuseerde basisscho-
len De Hoeksteen en De Wegwijzer. 
In de directe omgeving van zwem-
bad De Waterlelie komt ook een 
vierde sporthal.

lijk om allerlei leuke nieuwe culture-
le initiatieven een tegemoetkoming in 
de kosten te geven. Voorheen lag al-
les vast en was er weinig ruimte om 
nieuwe culturele activiteiten te waar-
deren. Dat het nieuwe cultuurbeleid 
in een behoefte voorziet bleek al in 
het afgelopen jaar, toen er veel sub-
sidieaanvragen voor vernieuwen-
de culturele activiteiten zijn inge-
diend en gehonoreerd.” Alle culture-
le Aalsmeerse organisaties zijn geïn-
formeerd over de nieuwe beleidsre-
gels en op de website www.aalsmeer.
nl is het document beleidsregels cul-
tuur 2014 te downloaden. Daarin zijn 
alle voorwaarden voor het aanvragen 
van subsidies voor culturele activitei-
ten te vinden.

se gemeenschap hebben.De Wmo-
raad vergadert op woensdag 22 ja-
nuari vanaf 15.00 uur in vergader-
ruimte 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is openbaar. Tussen 
14.30 en 15.00 uur bestaat de moge-
lijkheid om leden van de Wmo-raad 
deelgenoot te maken van uw erva-
ringen met de Wmo. De Wmo-raad 
kan en mag uiteraard geen indivi-
duele zaken in behandeling nemen 
of optreden als bemiddelaar, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 
het Wmo-loket en de Wmo-voorzie-
ningen/diensten. In voorkomende 
gevallen zullen de bevindingen van 
de Wmo-raad zo nodig anoniem be-
sproken worden met het WMO-lo-
ket of desbetreffende beleidsamb-
tenaren. 
Vanaf 14.30 uur zijn belangstellen-
den van harte welkom. Het is wel ge-
wenst dat u zich meldt bij de receptie 
van het gemeentehuis, zodat een lid 
van de raad u kan begeleiden naar 
de gespreksruimte.

Bijna 1300 euro 
boetegeld
Aalsmeer - Afgelopen week 
heeft de politie weer diver-
se adressen bezocht van gesig-
naleerden. Actief worden inwo-
ners opgespoord die behoorlijk 
grote bedragen aan boetes heb-
ben open staan. Eén inwoner had 
maar liefst 1290 euro aan bekeu-
ringen open staan. Hij heeft zijn 
boetes betaald. Nog zeven an-
dere inwoners hebben eveneens 
hun schuld ingelost. Het betreft in 
alle gevallen oplopende bekeu-
ringen van 150 tot 180 euro ge-
middeld.

Ouderen dupe 
van oplichter
Aalsmeer - Op woensdag 8 ja-
nuari rond twee uur in de mid-
dag zijn enkele ouderen de du-
pe geworden van een oplich-
ter. Bij woningen bij het zorg-
centrum probeerde een keu-
rig uitziende heer twee jassen 
te verkopen. De jassen moch-
ten zij hebben voor een mooie 
prijs. Toen de ouderen hun por-
tefeuilles pakten, heeft de man 
ongezien geld weg weten te ne-
men. Gedupeerd zijn twee in-
woners van 91 jaar. Tip van de 
politie: Koop geen goederen 
aan de deur en laat deze men-
sen zeker niet binnen in de wo-
ning!

Vernielingen 
aan 5 auto’s
Kudelstaart - Tussen vrijdag-
avond 10 en zondagmorgen 12 
januari zijn in totaal vijf auto’s 
bekrast en zijn vernielingen aan 
de voertuigen gepleegd. Onder 
andere zijn zijspiegels afgebro-
ken. De auto’s stonden gepar-
keerd in de Midvoordreef en in 
de Zwanenbloemweg. 

Wmo Raad neemt taak over
Einde Participatie Raad 
voor gehandicapten
Aalsmeer - Het op 2 juni 2003 offi-
cieel door de gemeente ingestelde 
platform cliënten participatie gehan-
dicaptenbeleid heeft per afgelopen 
31 december haar activiteiten ge-
stopt. Doel van de Participatie Raad 
was om burgemeester en wethouders 
te adviseren bij de voorbereiding, uit-
voering en evaluatie van beleidsad-
viezen. Er zijn in de jaren van bestaan 
vele adviezen gegeven aan de raad, 
zowel gevraagd als ongevraagd. De 
werkzaamheden van de Participatie 
Raad is inmiddels overgenomen door 
de Wmo Raad. Jaap van Andel, sinds 
oktober 2008 voorzitter van de PRG, 

en twee andere leden hebben zitting 
genomen in de Wmo Raad en behar-
tigen vanuit deze functie nu de belan-
gen van gehandicapten. Twee andere 
vrijwilligers zullen in de loop van dit 
jaar eveneens toetreden tot de Wmo 
Raad. Het platform bestond uit totaal 
zeven leden, waarvan drie gebon-
den leden en vier ervaringsdeskun-
digen, en een onafhankelijk voorzit-
ter. Voor alle duidelijkheid: Het einde 
van de Participatie Raad betekent niet 
dat de belangen van gehandicapten 
niet meer behartigt worden in de ge-
meente, deze taak wordt nu vervuld 
door de Wmo Raad.

Fietser na val 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Even voor half zes 
in de ochtend van zaterdag 11 
januari heeft een eenzijdig on-
geval plaatsgevonden op de 
Stommerweg. Gealarmeerde 
agenten troffen drie personen 
bij een fiets aan, die allen be-
hoorlijk onder invloed van alco-
hol verkeerden. Een van hen lag 
op de grond en was aanzien-
lijk gewond. De 19 jarige inwo-
ner is per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Het is niet 
bekend of hij de fiets bestuurd 
heeft of achterop zat.

Tas gestolen
Aalsmeer - In de middag van 
woensdag 8 januari is vanaf het 
surfeiland de tas gestolen van 
een 22 jarige Poolse vrouw. De 
vrouw was op een bankje gaan 
zitten en had haar tas naast zich 
neergezet. Op het moment dat 
zij even naar de waterkant is ge-
lopen, is een onbekende er van-
door gegaan met de nep Louis 
Vuitton tas. In de tas zat het mo-
bieltje van de 22 jarige, even-
als bankpassen, rijbewijs, iden-
titeitskaart, een roze portemon-
nee en een Olympus camera. 

Sieraden en geld 
uit kluis weg
Kudelstaart - Op woensdag 8 
januari is tussen half zeven en 
tien uur in de avond ingebroken 
in een woning in de Graaf Wil-
lemlaan. Met waarschijnlijk een 
breekijzer hebben de dieven de 
achterdeur van het huis open ge-
broken. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met de kluis met 
hierin onder andere paspoorten, 
autopapieren, sleutels, sieraden, 
een muntenverzameling en een 
contant geldbedrag. Er wordt on-
derzoek gedaan door de techni-
sche recherche.

Bezoeker uit 
horeca gezet
Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van zaterdag 11 op zon-
dag 12 januari is een bezoeker 
van een horecagelegenheid de 
deur uitgezet. De man had glas 
gegooid in de gezichten van 
een 21 jarige Kwakelaar en een 
19 jarige inwoonster. Er wordt 
nader onderzoek gedaan door 
de recherche.

Aandacht voor verkiezingen
Kees, Joost en Esther te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals iedere week, ge-
beurt er de komende week ook weer 
veel in de uitzendingen van Radio 
Aalsmeer. Zaterdag 18 januari inter-
viewt Peter Boogaard gitarist Joost 
Vergoossen van de band Zero. Op 
maandag 20 januari zijn er weder-
om twee interessante Aalsmeer-

ders te gast bij de lokale omroep 
van Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ 
is dj Kees Markman de twintigste 
gast die aan de tand wordt gevoeld. 
In het programma ‘De Top 10 van…’ 
mag Esther Gons haar tien favoriete 
nummers ten gehore brengen. Ten-
slotte gaat Aalsmeer Actueel uitge-

breid aandacht besteden aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. In een 
7-tal extra uitzendingen van 14.00 tot 
16.00 uur zullen de Aalsmeerse po-
litieke partijen debatteren over uit-
eenlopende onderwerpen. Luiste-
raars kunnen ook live vragen stel-
len aan de gasten via het telefoon-
nummer 0297-325858, via studio@
radioaalsmeer.nl of via twitter. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM. Ook te 
beluisteren via de livestream op in-
ternet: www.radioaalsmeer.nl. Bezoe-
kadres van de studio is Van Cleefka-
de 15 in de Crown Business Studio’s.

Doe mee aan gospelproject
Kudelstaart - Binnenkort vindt een 
bijzonder project plaats. Binnen vijf 
dagen doet een speciaal gelegen-
heidskoor de voorbereiding én uit-
voering van een gospelconcert. In 
twee oefenavonden worden 15 gos-
pelnummers ingestudeerd. Dan 
volgt een generale repetitie en aan-

sluitend een spetterend concert. Dit 
evenement wordt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente i.o. 
Kudelstaart en gaat plaatsvinden in 
De Spil. Het project staat onder lei-
ding van de bekende Edith Caste-
leyn. Zij geeft dit soort workshops in 
binnen- en buitenland. Een profes-

sionele band begeleidt het geheel. 
Dinsdag 28 en donderdag 30 janua-
ri zijn de repetities en de workshops 
en zaterdagmiddag 1 februari is de 
generale en in de avond het concert 
ter afsluiting. 
De kosten van deelname bedragen 
25 euro per persoon. Aanmelden 
kan nog tot 20 januari door een mail 
te sturen aan : gospelworkshop@
sow-kudelstaart.nl.
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Amnesty zoekt collectanten
Aalsmeer - Wordt u dit jaar één van 
de circa 24.000 collectanten die de 
straat opgaan om geld in te zame-
len voor Amnesty International? De-
ze keer vindt de Amnesty-collecte 
plaats van 2 tot en met 8 februari. 
Collectanten gaan met veel plezier 
langs de deur én met succes. Vo-
rig jaar werd er ruim 1,7 miljoen op-
gehaald. Amnesty zoekt in Aalsmeer 
nog vrijwilligers die in hun woon-
plaats een paar uur willen collecte-
ren. Meer informatie of aanmelden 
als collectant? Kijk op www.amnes-
ty.nl/collecte of mail naar collecte@
amnesty.nl. Het is ook mogelijk con-
tact op te nemen met de collecteco-
ordinator in de buurt: D. Albers, tel. 
06.51836342. 

Amnesty International komt op voor 
de slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten, waar ook ter we-
reld. De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt om het werk voor de-
ze mensen voort te kunnen zetten. 
Amnesty International is niet gebon-
den aan een politieke overtuiging 
of godsdienst en is onafhankelijk. 
Daarom neemt Amnesty voor on-
derzoeken en acties geen geld van 
overheden of politieke groeperingen 
aan. Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin iedereen al-
le rechten geniet die zijn vastgelegd 
in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) en 
andere internationale mensenrech-
tendocumenten.Nieuw: Cursus portrettekenen 

en schilderen bij de Werkschuit
Aalsmeer - Bij de Werkschuit start 
op dinsdag 28 januari en zaterdag 
1 februari een nieuwe cursus Por-
trettekenen en schilderen. In deze 
cursus komen alle aspecten van het 
portrettekenen of –schilderen aan 
bod. Hoe zet je een portret op, wat 
is de hoofdvorm en wat is de glo-
bale plaats van ogen, neus, mond, 
nek en schouders? Hoe kun je ver-
der detailleren en wat zijn daarbij 
de valkuilen? De deelnemers gaan 
enorm goed leren kijken, naar rich-
tingen, verhoudingen, licht en scha-
duw en natuurlijk naar de karak-
teristieken van de geportretteer-
de. En ook: als je gaat schilderen, 
hoe meng je dan de huidkleuren? 
Waar kun je ‘los gaan’ in je kleur-
gebruik en waar moet je precies 
zijn? Er wordt vooral gewerkt aan 
de hand van foto’s, maar soms ook 
met een ‘levend’ model. De model-
kosten verdelen de cursisten dan 

onderling. Neem zelf de materialen 
mee waarmee je wilt (leren) werken. 
Papier is eventueel te koop op De 
Werkschuit. De cursus bestaat uit 8 
lessen van 2 ½ uur en wordt gege-
ven door Gea van Diemen. Voor in-
lichtingen en opgave: Marion Buc-
kert, tel. 06-11864861, Margot Te-
pas, tel. 06-12459347 of via de web-
site www.gklein/org/wsa.

Nog plaatsen vrij
En bij Stichting de Werkschuit zijn 
nog meer creatieve cursussen te 
volgen. Er zijn nog plaatsen vrij bij 
de cursus Speksteen vanaf dinsdag-
ochtend 28 januari en de cursus Blij 
met Klei op vrijdagochtend en de 
vier weken durende cursus Digitale 
fotografie. Op dinsdagavond wordt 
een cursus beeldhouwen gegeven, 
op woensdag Edelsmeden en op de 
donderdagavond is er Vilten voor 
beginners.

Sebastiaan is 
echt de 1e!
Aalsmeer - Het lijkt een herhaling 
van vorig jaar. Toen bleek ook de 
eerste baby in het nieuwe jaar niet 
de allereerste te zijn. Milan David is 
in de vroege ochtend van dinsdag 7 
januari geboren in ziekenhuis Am-
stelveen. Maar drie dagen eerder 
zag echt de allereerste nieuwe in-
woner in de gemeente Aalsmeer het 
levenslicht. 

En dit is: Sebastiaan, zoon van René 
en Karolína Hensen uit Kudelstaart. 

PCOB: 200 Jaar 
Koninkrijk
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
23 januari houdt de PCOB Aalsmeer 
en Haarlemmermeer de eerste le-
denmiddag van het nieuwe jaar. De-
ze middag zal Willem van der Spek 
vertellen over en beelden laten zien 
van 200 jaar Koninkrijk. In novem-
ber 2013 was het 200 jaar geleden 

Piet en Ina Hensen attendeerde de 
redactie op de geboorte van hun 
kleinzoon op zaterdag 4 januari om 
15.10 uur. Niet Milan, maar Sebasti-
aan is dus de eerste. Maar ach, het 
geluk blijft groot en natuurlijk zijn 
beiden even welkom. 

ANBO luidt nieuwe jaar in!
Aalsmeer - De nieuwjaarsbijeen-
komst van ANBO-Aalsmeer op 8 
januari in buurthuis Hornmeer was 
als vanouds een gezellig treffen van 
ANBO-leden en andere belangstel-
lenden. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd geani-
meerd bijgepraat en kennis gemaakt 
met nieuwe leden. En uiteraard ont-
brak ook hier niet de traditionele 
nieuwjaarstoespraak van voorzitter 
Janny Oosterloo. In haar toespraak 
verwoordde ze de dubbele gevoe-
lens die inherent zijn aan een jaar-
wisseling: een nieuw jaar met nieu-
we kansen, nieuwe ontmoetingen 
maar mogelijk ook verdrietige din-
gen in petto. Met plezier keek zij 
terug op het voorbije jaar met het 
50-jarig jubileum van de Aalsmeer-
se afdeling van de ANBO. Het was 
een feest, letterlijk en figuurlijk en 
een ongelooflijk bindend element. 
De uitstraling van een actieve ou-
derenbond is kennelijk niet onopge-
merkt gebleven, want er kwamen 50 
nieuwe leden bij in de loop van het 
jaar. De voorzitter maakte ook mel-
ding van nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van ouderenwerk. In het 

afgelopen jaar is een overleg gestart 
van ANBO met de andere Aalsmeer-
se bonden PCOB en KBO en de ou-
derenorganisatie OVAK over de mo-
gelijke opleiding en inzet van Vrijwil-
lige Ouderen Adviseurs in Aalsmeer. 
En dankzij de inzet van alle betrok-
ken besturen start eind januari een 
groep van 20 gemotiveerde senio-
ren met de opleiding. De provincia-
le KBO verzorgt de opleiding en de-
ze vindt plaats in het gemeentehuis.
De voorzitter gaf aan dat de Vrijwil-
lig Ouderen Adviseurs een belang-
rijk bijdrage kunnen leveren aan het 
vergroten van de zelfredzaamheid 
van de ouderen. Tijden veranderen 
en daar moeten ouderenbonden als 
de ANBO op in spelen als dat no-
dig is. Janny Oosterloo sloot af met 
de belofte aan de aanwezigen dat de 
ANBO ook in het komende jaar haar 
steentje zal bijdragen op het gebied 
van belangenbehartiging voor seni-
oren, niet alleen in Aalsmeer maar 
ook regionaal en landelijk. De hele 
middag konden de aanwezigen ge-
nieten van een diavoorstelling op 
een groot scherm van het vijftigjari-
ge jubileumfeest. 

Ouderenadviseurs per wijk
Nieuwjaarsbijeenkomst OVAK
Aalsmeer - Op dinsdag 7 Janua-
ri heeft de OVAK haar nieuwjaars-
receptie gehouden in het gemeen-
tehuis. Ongeveer 120 aanwezigen 
hebben zich onderhoudend be-
zig gehouden en elkaar gelukkig 
nieuwjaar toegewenst. De voorzit-
ter hield een rede waarin de zaken 
rond de ouderenvereniging goed op 
een rijtje gezet werden. Hij herin-
nerde eraan dat de vier Aalsmeerse 
Ouderenbonden, de OVAK, PCOB, 
ANBO en KBO, de handen ineen 
geslagen hebben om te komen tot 
één ouderenadviseur per wijk. De 
ouderenadviseur gaat zich inzet-
ten om per wijk advies te geven als 

Jubileumdienst ds. Van Dalen 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 12 
januari stond de kerkdienst in De 
Spil van Protestantse gemeente in 
Kudelstaart, veelal bekend tot nu 
toe als de Samen op Weg gemeente, 
in het teken van het 25-jarig ambts-
jubileum van dominee Hans van Da-
len. Hans van Dalen is zijn pastorale 
loopbaan begonnen in Amersfoort 
– de plaats waar hij een groot deel 
van zijn jeugd heeft doorgebracht. 
Na zijn studie heeft hij daar de eer-
ste schreden gezet op het ‘pastora-
le pad’ en is leraar godsdienston-
derwijs geworden. Ten tijde van zijn 
leraarschap heeft dominee Van Da-
len ‘verder gestudeerd’ en heeft zijn 
predikantsexamen gehaald. Op 8 ja-
nuari 1989 is hij bevestigd als Ne-
derlands-Hervormd predikant in 
Franeker en Herbayum. Na vijfen-
eenhalf jaar heeft dominee Van Da-
len de overstap gemaakt van Fries-
land naar de Achterhoek; op 7 au-
gustus 1994 is hij verbonden aan de 
Nederlands-Hervormde gemeen-
te van Aalten. Na ook daar (bijna) 9 
jaar te hebben ‘gestaan’ wordt do-
minee Van Dalen op 11 mei 2003 
verbonden aan de Nederlands-Her-

vormde gemeente van het naburige 
Varsseveld. Vanuit de Achterhoek 
heeft dominee Van Dalen in 2012 de 
overstap gemaakt naar de Protes-
tantse gemeente Kudelstaart, waar-
aan hij sinds 3 juni van dat jaar ruim 
anderhalf jaar aan verbonden is. 
Op feestelijke wijze was de jubile-
umdienst ingevuld met muziek, zin-
gen en beelden. Met name de ve-
le video fragmenten in de geweldi-
ge versierde kerkzaal met veelkleu-
rige bloemen zullen niet snel ver-
geten worden. De verscheidenheid 
aan kleuren staat voor de veelzijdig-
heid en veelkleurigheid van voor-
ganger Hans van Dalen. Dankzij bij-
dragen vanuit de oude gemeenten, 
zijn ouders en kinderen hebben de 
vele aanwezigen niet alleen terug-
gekeken op vijfentwintig jaar pre-
dikantschap, maar ook kennis ge-
maakt met de hobby’s van Hans. 
Wielrennen, voetballen, vogels spot-
ten en naar Israël reizen, zijn daar-
bij niet onbelicht gebleven. Het was 
een waar feest waarbij velen met 
genoegen en dankbaarheid op te-
rugkijken. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

dat de Prins van Oranje, de latere 
koning Willem I, op Scheveningen 
landde. Nederland herkreeg hier-
mee na een inlijving bij Frankrijk 
zijn onafhankelijkheid. In verband 
met dit jubileum is de heer Van der 
Spek uitgenodigd. U bent van har-
te welkom! 
De middag begint om 14.30 uur en 
wordt gehouden in de grote zaal 
van Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad 2.

Cheque 1325 euro van Lions voor 
Toneelvereniging Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
9 januari vond in Brasserie heeft Li-
ons Club Aalsmeer een cheque van 
1325 euro uitgereikt aan de toneel-
vereniging Kudelstaart. Dit bedrag 
is de opbrengst van de speciale 
voorstelling van Déjà (re)vue die de 
60-jarige toneelvereniging eind no-
vember in samenwerking met de LC 
Aalsmeer speelde. Tijdens de club-
avond van de LC Aalsmeer namen 
de voorzitter en vice voorzitter Ti-
neke van Kleef en Lia Bon van de 
toneelvereniging Kudelstaart de 

cheque graag in ontvangst. In hun 
dankwoord vertelden zij uiteraard 
heel blij te zijn met dit ‘verjaardags-
cadeau’. De vereniging kan dit be-
drag bijzonder goed gebruiken voor 
de aanschaf van onder andere kos-
tuums, geluidsapparatuur en de-
cors. Gezamenlijk werd geconclu-
deerd dat hier sprake is van een 
succesvolle samenwerking die – 
gezien de enthousiaste reacties van 
de bezoekers en natuurlijk ook de 
prachtige opbrengst – zeker nog 
een keer voor herhaling vatbaar is.

V.l.n.r. Harry Doornbos, Tineke van Kleef, Lia Bon en Arie Kempkes.

Youth Alpha 
voor jongeren 
Kudelstaart – Ben je tussen 17 en 
25 jaar? Dan kun je samen met je 
leeftijdsgenoten in tien zondag-
avonden op zoek naar antwoorden 
op jouw vragen over het leven en 
over geloof. Kerkelijke achtergrond 
of ervaring is daarbij niet relevant. 
Op deze avonden worden verschil-
lende aspecten van het christelijk 
geloof behandeld. De eerste avond 
is op zondag 19 januari en de rest 
sluit daar zoveel mogelijk op aan. 
Locatie is De Spil in de Spilstraat 5.
Er wordt gestart met een maaltijd 
om 19.00 uur, vervolgens is er een 
praatje over een thema en gesprek 
met elkaar. Tot 21.30 uur is er nog 
gelegenheid om met elkaar iets te 
drinken. Durf jij het aan? Doe dan 
mee! Mail naar vandalen@dsvanda-
len.nl en meld je snel aan!

daarom gevraagd wordt. Deze men-
sen, waarvan de OVAK er vijf heeft, 
krijgen eerst cursus om goed geïn-
formeerd te zijn. Omdat veel oude-
ren niet weten hoe ze met hun hulp-
vraag om moeten gaan, heeft de ge-
meente samen met anderen deze 
mogelijkheid op de computer inge-
richt om via zorgvoorelkaar.com de-
ze hulp in te kunnen roepen. De po-
litieke partijen in Aalsmeer hebben 
allemaal aangegeven meer voor de 
ouderen te willen doen. Ook herin-
nerde de voorzitter aan het 5 jarig 
bestaan van de OVAK. Hierbij kre-
gen de leden een zeer gewaardeer-
de verjaardagskalender. Na de toe-
spraak van de voorzitter is men nog 
geruime tijd bijeen gebleven om in 
een feestelijke sfeer het nieuwe jaar 
in te luiden.  

Soundsation naar Paradiso
Aalsmeer - In het weekend van 18 
en 19 januari vinden voor de 28ste 
keer de Paradiso Korendagen in 
Amsterdam plaats. 
Zondag 19 januari om 13.30 uur 
mag Soundsation in de grote zaal 
15 minuten laten horen wie ze zijn 
en dat popmuziek hun passie is. 

Soundsation zingt meerstemmig in 
meestal 5 stemgroepen en staat on-
der leiding van Irma Hogenboom-
Zethof. Het repertoire voor aan-
staande zondag is Hair, Aquarius, 
Let the sunshine in, 
Zij maakt het verschil en een Queen 
medley. 

Curator Janna van Zon geeft tekst en uitleg

Rondleidingen langs expositie 
Jan Faber in gemeentehuis 
Aalsmeer - Op donderdag 23 janu-
ari om 16.00 uur en woensdag 12 fe-
bruari om 20.00 uur worden er gra-
tis rondleidingen gegeven in het ge-
meentehuis langs de expositie van 
Jan Faber. Curator en kunstkenner 
Janna van Zon vertelt dan iets over 
de carrière en de tentoongestelde 
werken van Jan Faber. Na de rond-
leiding in het gemeentehuis kun-
nen deelnemers desgewenst nog 
met Janna van Zon mee naar haar 
dichtbijgelegen huiskamermuseum 
aan de Van Cleeffkade. Aanmelden 
voor deze rondleiding(en) is ver-
plicht en kan via de mail bij Janna 
van Zon: nackwach@tiscali.nl of te-
lefonisch 06-12922954. Groepen die 
een rondleiding willen, kunnen zich 
(na overleg) ook aanmelden voor 
een andere datum. De expositie 
van Jan Faber is nog tot en met vrij-
dag 28 februari tijdens openingstij-
den te bewonderen in het gemeen-
tehuis. De expositie van Jan Faber 
is de eerste kunstexpositie in het 
gemeentehuis sinds lange tijd. Per 
jaar worden er nu vier kunstexpo-

sities van Aalsmeerse kunstenaars 
en twee exposities met een maat-
schappelijk karakter in het gemeen-
tehuis georganiseerd. In het verle-
den zijn er ook al kunstexposities 
georganiseerd in het gemeentehuis. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ik ben erg blij dat Janna van Zon 
als kunstprofessional de exposities 
en de rondleidingen in het gemeen-
tehuis voor haar rekening wil ne-
men. Door deze herleving van een 
oude traditie wordt het aantal expo-
sitieruimtes in Aalsmeer uitgebreid 
én bezoekers van het gemeentehuis 
kunnen, als zij moeten wachten, ter 
verpozing de expositie bekijken.” In 
het huiskamermuseum aan de van 
Cleeffkade 12a wordt de spraakma-
kende Mokum collectie tentoonge-
steld. De Mokum Collectie omvat 
een groot aantal schilderijen van 
bekende kunstenaars. De werken 
zijn Verzameld door Dieuwke Bak-
ker (1935-1984) stichtster in 1962 
van Galerie Mokum in Amsterdam. 
Voor meer informatie kijk op www.
huiskamermuseum.nl.

Doe-avond film en videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 20 ja-
nuari organiseert de F&VA een doe 
avond. Op deze avond zullen ver-
schillende praktische zaken die bij 
het videofilmen van pas komen be-
sproken worden. 

Het op de juiste wijze instellen van 
de witbalans, scherpstelling, belich-
ting en geluid van een videocamera 
zal gedemonstreerd worden. Voor-
al het gebruik van de moderne digi-
tale videocamera’s vergt nogal wat 

uitleg. Deze avond is belangrijk voor 
videofilmers met een HD videoca-
mera en begint om 20.00 uur.

De F&VA is overigens nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden! De club-
avonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden op de 
maandagavond in gebouw ‘t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a en 
beginnen om 20.00 uur. Informatie 
over de F&VA via 023-5284564 of 
via www.videoclubaalsmeer.nl Buisma nieuw 

raadslid PACT
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het uitvoeren van het onderzoek 
geloofsbrieven door drie leden van 
de raad alsmede het benoemen en 
beëdigen van Jelle Buisma (PACT 
Aalsmeer) tot tijdelijk toegelaten lid 
van de gemeenteraad, leverde wei-
nig tot geen problemen op. 
Het onderzoek van de geloofsbrie-
ven gaf geen aanleiding tot opmer-
kingen en later op de avond werd 
besloten Jelle Buisma toe te laten 
als lid van de raad van de gemeen-
te Aalsmeer tot zestien weken na 
het ingaan van het tijdelijk ontslag 
van mevrouw M. Meier zu Ummeln-
Hoogma. 
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Ben en Tineke de Koff van café Sportzicht met de gouden Tapknop.
Foto: Lisa Keijzer
 

Top horecazaak 2013 van regio
Gouden Tapknop Sportzicht
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
maakten een reis terug in de tijd 
toen er plotseling een traditionele 
brouwmeester en een ouderwetse 
stadsomroeper met paard en wagen 
langs kwamen rijden. Deze authen-
tieke Amstel Bierwagen - voor de 
gelegenheid omgedoopt tot Goed 
Getapt Bierwagen – maakte gister-
avond een rondrit door de gemeen-
te om de bevolking op de hoogte te 
brengen van een feestelijke gebeur-
tenis. Zo onthulde de stadsomroe-
per dat café Sportzicht in de Sport-
laan winnaar is van de Gouden Tap-
knop en zich daarmee Top Horeca-
zaak van 2013 in de regio Zuid-Hol-
land Noord mag noemen. Vanaf de 
bok van de bierwagen riep de stads-
omroeper iedereen op aanwezig te 
zijn bij de feestelijke uitreiking van 
deze onderscheiding. Tientallen in-
woners gaven gehoor aan de op-
roep van de stadsomroeper en had-
den zich voor de winnende horeca-
zaak verzameld, die feestelijk ver-
licht was door een opvallende pro-
jectie. Na de uitreiking van de Gou-
den Tapknop barstte het feest los. 
Eigenaren Ben en Tineke de Koff 

van café Sportzicht zijn heel trots 
op de onderscheiding: “Fantastisch 
dat we hebben gewonnen! Kwali-
teit en service staan bij ons hoog in 
het vaandel!” “Deze prijs geeft aan 
dat hier het beste bier uit de wijde 
omgeving wordt getapt. Daarnaast 
worden ondernemers beoordeeld 
op service en gastheerschap. Gas-
ten voelen zich hier dus echt wel-
kom”, aldus Account Manager Hans 
Beukeboom van Heineken Neder-
land. Ook twee andere horecazaken 
in de regio Zuid-Holland Noord zijn 
in de prijzen gevallen. De Westlan-
der uit De Lier ging naar huis met de 
zilveren Tapknop en De Promenade 
uit ‘s-Gravenzande won de bronzen 
Tapknop. De drie Tapknop-winnaars 
strijden op 19 januari aanstaande 
met 100 horecaondernemers uit het 
hele land in Ahoy Rotterdam om het 
gouden, zilveren of bronzen Fust, de 
prijzen voor de beste horecazaken 
van 2013. Dat gebeurt tijdens een 
spectaculaire finale in de ‘Grootste 
kroeg van Nederland’ waar zij niet 
alleen strijden om de eretitel, maar 
ook als VIP-gasten aanwezig zijn tij-
dens De Vrienden van Amstel Live! 

Fitter met lifestyle cursus
Aalsmeer - De behoefte om af te 
vallen of zich fitter te voelen staat 
waarschijnlijk met stip op nummer 
één op de wenslijst van velen. Door 
het volgen van de cursus lifestyle 
blijkt dat deze wens op een vrij een-
voudige wijze in vervulling kan gaan. 
De initiatiefnemers van deze cursus: 
Vickie van Zijverden- Bartlett, Ma-
rina van der Veldt en Gerrit Oude-
naren zeggen hierover het volgen-
de: ‘Wat wij onze cursisten leren is 
zich op een ontspannen manier le-
ren bewegen en dat kan voor ieder-
een verschillend zijn. Dat hoeft niet 
per definitie heel fanatiek te zijn. Ei-
genlijk zijn wij het voorportaal van 
de sportschool.” De thema’s gaan 
over voeding en lifestyle. Niet alleen 
bewegen is goed, ook het eten van 
de juiste voeding blijkt een probaat 
middel om uiteindelijk te komen op 
een goed gewicht en weer fit te voe-
len. Marina (hardloopster) spreekt 
vanuit praktijkervaring. Zij viel maar 
liefst 25 kilo af. Ze is zo enthousi-
ast geworden over de wijze waar-
op zij haar kilo’s is kwijtgeraakt, dat 
zij heeft besloten haar medewerking 
te verlenen aan deze cursus. “Het is 
een combinatie van bewegen en 
Herbalife voeding. En het fijne is dat 
ik nog steeds op mijn ideale gewicht 
ben.” Ook Gerrit weet hiervan mee 

te praten, hij viel 15 kilo af. “Ik ben er 
trots op wat ik heb bereikt en de wij-
ze waarop ik dat deed, deel ik graag 
met anderen.” Vickie heeft weer een 
heel andere reden waarom zij haar 
kennis wil overdragen. “Spierreuma 
patient en vele allergieën. Ik had al-
tijd pijn, was eigenlijk te moe om mij 
voort te bewegen. Van alles heb ik 
geprobeerd, zou daar een boek over 
kunnen schrijven, maar uiteindelijk 
heb ik mijn weg gevonden. Nu zo-
veel meer energie gekregen en de 
pijnen zijn nu goed beheersbaar 
en voor een groot deel verdwenen.” 
De cursus bestaat uit 12 wekelijk-
se bijeenkomsten met persoonlijke 
coaching, gewicht meten, informa-
tie gezondheid en voeding en leren 
bewegen op eigen niveau. De kos-
ten bedragen 60 euro inclusief con-
sumpties. Elke dinsdagavond in Uit-
hoorn, Schumanflat 87. Inloop 19.15 
uur, start 19.30 uur. Woensdag och-
tend vanaf 22 januari in Aalsmeer, 
Baanvak 38. Inloop 9.15 uur, start 
9.30 uur. Voor meer informatie of re-
servering kan contact opgenomen 
worden met Vickie via info@see-
menow.nl en 06-11465419, met Ma-
rina via marinavanderveldt@gmail.
com en 06-47228007 en met Ger-
rit via info@mens-balans.nl en 06-
55371951.

Mediation Groep Holland biedt 
nieuwe dienst voor senioren
Aalsmeer - Mediation Groep Hol-
land richt zich met ingang van ja-
nuari 2014 met haar dienstverlening 
ook op senioren. Volgens de CBS 
Bevolkingsprognose zal het aantal 
65-plussers toenemen van 2,7 mil-
joen in 2012 tot 4,7 miljoen in 2041. 
Dat betekent dat ook de behoefte 
aan gesprekken over de laatste le-
vensfase en levenseinde toenemen. 
MGH biedt in dat verband onder-
steuning bij het bespreekbaar ma-
ken van moeizame situaties, zoals 
de wens tot bijleggen van een ru-
zie in de familie of het voeren van 
afscheidsgesprekken, bij discussies 
met gemeente, verzekeraars, artsen 
of zorginstellingen. 

Ook het regelen van een levenstes-
tament of erfenistestament, schen-
kingen en legaten, bij juridische vra-
gen over wilsverklaringen (euthana-
sie, zorgverlening, levenswens), de 
wenselijkheid van een volmacht, het 
vastleggen van wensen bij overlij-
den en uitvaart, enz. kunnen daar-
bij aan de orde komen. Mediation 
Groep Holland is een samenwer-
kingsverband van vijf onafhankelij-

ke mediators met ieder hun eigen 
deskundigheid. De mediators van 
MGH zijn allen bij het Nederlands 
Mediation Instituut en/of Stichting 
Register Mediator geregistreerd. 
Vanuit verschillende deskundighe-
den én onderlinge samenwerking 
zijn de vijf partners van MGH zowel 
particulieren als organisaties en be-
drijven optimaal van dienst. Naast 
mediation en de speciale dienstver-
lening in de laatste levensfase, le-
vert MGH aanverwante diensten zo-
als: coaching bij een conflict, trai-
ning in conflictvaardigheden, pro-
cesbegeleiding in de vorm van on-
afhankelijk voorzitterschap, het op-
treden als vertrouwenspersoon. 
MGH heeft als visie bij haar dienst-
verlening, dat elk mens verantwoor-
delijkheid neemt voor zijn eigen si-
tuatie en zij/hij eventuele geschil-
len in eerste instantie probeert in 
overleg met de ander op te lossen. 
MGH is gestart in 1997. Het kantoor 
van MGH staat in Aalsmeer (0297-
362561), maar ook elders in de re-
gio kunnen afspraken plaatsvinden. 
Voor meer informatie: www.mediati-
ongroepholland.nl

De mediators van MGH: Peter Clark, Cor Schaap, Virginie de Zanger, Ben 
Schoenmaker en Jacqueline Klopper.

Aalsmeer - De koopavonden stempelkaart actie van het Onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer in november en december is een succes 
gebleken. Ongeveer 200 kaarten zijn er ingeleverd. De 20 beschikba-
re prijzen zijn deze week uitgereikt, waarvan de hoofdprijs, een IPad, 
is gewonnen door Ton de Langen. Op de foto de winnaars van de 
grootste prijzen. Dit jaar zullen er nog diverse acties volgen, te begin-
nen met een Valentijnsverrassing. Let op de advertenties in uw krant. 
Aalsmeer Centrum altijd actief!

Stempelkaartactie Meer Aalsmeer 
iPad voor Ton de Langen

Aalsmeer leent met trots 
bloemennaam uit
Aalsmeer - “We lenen met gepaste 
trots onze ijzersterke bloemennaam 
uit aan de campagne van I-Amster-
dam, zodat we internationaal in ge-
zamenlijkheid de boer op kunnen 
met één van de mooiste kenmerken 
van ons land.” Burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder legde in haar keyno-
te speech tijdens de kick-off van de 
‘Flowers of Amsterdam’ uit, hoe zij 
de mooiste Aalsmeerse kenmerken 
– bloemen en water – graag in de 
etalage zet. In piekperioden, en die 
pieken worden steeds langer, is de 
toeristische druk op de Amsterdam-
se binnenstad eigenlijk te groot. Re-
den om de omliggende gebieden bij 
de stad te betrekken. 

Zo lanceert de campagne I-Am-
sterdam de karakteristieken ‘Am-
sterdam beach’, ‘Amsterdam lakes’, 
‘Amsterdam small town harbours’ 
en straks dus ook over ‘Amster-
dam flowers’. Aalsmeers eerste bur-
ger haakte in haar toespraak van 
woensdag 7 januari handig in op dit 
thema: “Het metropoolthema Flo-
wers of Amsterdam verwijst natuur-
lijk naar de Flowers of Aalsmeer. 
Onze kleine gemeente heeft inter-

nationaal een sterke naam opge-
bouwd als gevolg van sinds de 19e 
eeuw groeiende bloemensector. Wij 
lenen die naam met gepaste trots 
uit aan de metropoolregio en aan 
Amsterdam.” Achterliggende doel 
is natuurlijk dat Aalsmeer in de toe-
komst meer toeristen uit de Amster-
damse overloop aantrekt. 

Experience Centre
“De sierteeltbedrijven in de regio 
Aalsmeer willen een Experience 
Centre oprichten”, aldus Vonk-Ved-
der. “Daarin wil Aalsmeer aan de 
wereld tonen wat de sector in zijn 
totaliteit te bieden heeft. En gelooft 
u mij: dat is veel meer dan alleen de 
bloemen in een vaas.” Over de link 
tussen het aantrekken van interna-
tionaal toerisme en het interesse-
ren van bedrijven voor vestiging in 
deze regio zei de Aalsmeerse bur-
gemeester verder: “Een interessant 
gebied voor toeristen zal ook een in-
teressant vestigingsklimaat kennen. 
Een mooie en interessante omge-
ving is uitnodigend voor toekomsti-
ge bedrijven. Zo’n gebied is immers 
dé plek waar mensen willen wonen, 
werken en recreëren.”

Nieuw: Dierenartspraktijk 
Het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Aalsmeer - Dieren-
artspraktijk Het Amsterdamse Bos 
is een nieuw geopende dierenarts-
praktijk gelegen onder de rook van 
Schiphol, aan de rand van het Am-
sterdamse Bos. De praktijk heeft 
als motto ‘diergeneeskunde zonder 
poespas’. Uitgebreid klinisch onder-
zoek zorgt voor een gerichte en effi-
ciënte therapie. Hierdoor worden de 
patiënten vakkundig geholpen en 
kunnen de prijzen zo laag mogelijk 
gehouden worden. Dierenartsprak-
tijk Het Amsterdamse Bos wil de 
praktijk toegankelijk houden voor 
iedereen. De praktijk wordt bestem-
peld als laagdrempelig. Met een en-
thousiast team is de praktijk aan de 
slag gegaan direct naast de reeds 
bestaande paardenpraktijk. Naast 
iedere werkdag inloopspreekuur, 
waarbij u zonder afspraak binnen 

kunt lopen, kunt u ook een afspraak 
maken op een door u gewenst tijd-
stip en buiten werktijden op de 
praktijk of bij u thuis. (ook op za-
terdag). Er zijn vele behandelingen 
en onderzoeken voor alle huisdieren 
mogelijk, u moet denken aan jaar-
lijkse checks, vaccinaties en gebits-
behandelingen tot operaties. Ook 
echografie en bloedonderzoek be-
horen tot de vele opties die Dieren-
artspraktijk Het Amsterdamse Bos 
te bieden heeft. Met goed uitgerus-
te auto´s wordt de mogelijkheid ge-
boden uw dier aan huis te behan-
delen. Dierenartspraktijk Het Am-
sterdamse Bos is gehuisvest aan de 
Mr. Jac. Takkade 21 en bereikbaar 
via 06-21392792 en via dierenarts@
daphetamsterdamsebos.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.dierenarts-
praktijkhetamsterdamsebos.nl.

Gewichtsconsulent Ingeborg de Jong.

Afvallen in zes stappen!
Aalsmeer - Vooral aan het begin 
van het nieuwe jaar heeft iedereen 
behoefte weer even goed op de ge-
zondheid en het gewicht te letten. 
Daarom gaan veel goede voorne-
mens ook over afvallen en meer be-
wegen. Ingeborg de Jong kan daar-
bij helpen. Ingeborg is al 7 jaar zelf-
standig gewichtsconsulent en daar-
naast docente bij de opleiding Ge-
wichtsconsulent. In zes stappen 
leert ze u gezond en gevarieerd te 
eten, maar vooral leert ze u dit in uw 
dagelijkse leven in te passen. Hier-
door zal u in het volgende nieuwe 
jaar geen goede voornemens over 
afvallen meer nodig hebben. Het be-
handelplan start met een intakege-
sprek waarin uw huidige voedings-
patroon doorgenomen wordt. Op 
basis daarvan zal Ingeborg een voe-
dingsadvies uitbrengen, dat staps-
gewijs opgevolgd kan worden. Ook 
zal er aandacht worden besteed aan 
de onderliggende oorzaak van uw 
huidige eetpatroon. Binnen tien we-

ken merkt u blijvend resultaat, niet 
alleen aan uw gewicht maar ook aan 
uw manier van denken over eten en 
drinken. Interesse in dit zes-stappen 
plan? Neem dan contact met Inge-
borg op voor meer informatie. Zij is 
te bereiken via 06-23048155 of via 
e-mail i.de.jong.jansen@live.nl. 

Zondag opening nieuwe expositie
Glasobjecten, sculpturen en 
schilderijen in Sous-Terre
Aalsmeer - Op zondag 19 januari 
presenteert galerie Sous-Terre haar 
eerste expositie in het nieuwe jaar. 
Zij is bijzonder verheugd werk te 
kunnen tonen van drie voor de ga-
lerie nieuwe kunstenaars. Er wor-
den glasobjecten van Ruth Houkes, 
schilderijen van Dorrit Klomp en 
sculpturen en schilderijen van Hos-
hyar Rasheed getoond. Daarnaast 
zijn er bronzen beelden van Wim 
Kömhoff, een kunstenaar met wie 
de galerie al jaren samenwerkt. Bij 
een toost op het nieuwe jaar, uiter-
aard aangevuld met een hapje, kunt 
u kennismaken met de kunstenaars. 
De opening is zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. De expositie loopt tot en 
met 16 maart. Op zaterdag 18 janu-
ari is er gelegenheid tot voorbezich-
tiging.
Ruth Houkes is gefascineerd door 
glas, de helderheid en de transpa-
rantie. Zij vindt het een uitdaging 
om door verschillende technieken 
toe te passen een vooraf uitgedacht 
resultaat te verkrijgen en telkens 
toch weer verrast te worden door 
de eigenzinnigheid van het materi-
aal. Bij Sous-Terre worden met na-
me haar ‘applicaties’ getoond. Dit 

zijn glasvormen die op elkaar ver-
lijmd zijn. In de pastels en olieverf-
schilderijen van Dorrit Klomp staan 
mystieke, krachtige vrouwen cen-
traal. Ze doen denken aan godinnen 
uit de klassieke oudheid en zijn ge-
schilderd in wervelende lijnen en in-
tense kleuren. Wim Kömhoff is sinds 
1981 actief als beeldend kunste-
naar. In klei, gips, was en brons ver-
werkt Wim zijn eigen emoties, maar 
hij is ook benieuwd naar de reacties 
die zijn werk bij de toeschouwer op-
roept. Zijn beelden variëren tussen 
abstract en figuratief, zonder ooit 
hun sierlijkheid te verliezen. 
Hoshyar Rasheed is in 1971 gebo-
ren in Koerdistan en maakt prachti-
ge schilderijen die een raadselach-
tige wereld laten zien, maar ook te-
keningen en sculpturen. Daarnaast 
zet hij zich als kunstenaar in voor 
de Koerdische bevolking in zijn ge-
boorteland middels diverse kunst-
projecten. Galerie en beeldentuin 
Sous-Terre is iedere zaterdag en 
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Of op afspraak: 0297-364400 en in-
fo@galerie-sous-terre.nl .
Adres: Kudelstaartseweg 1 
(tegenover de watertoren).

Eerste postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 ja-
nuari gaan de deuren van het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat om 
9.30 uur weer open voor vroege vo-
gels onder de postzegelverzame-
laars en ruilers. De entree is gra-
tis. Het is één van de grootste ruil-
beurzen in de omtrek van Aalsmeer. 
Er zijn diverse handelaren aanwe-
zig om te kijken voor de manco’s 
in uw verzameling. Ook kan heer-
lijk gesnuffeld worden in de ruim 
90 stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels welke op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dubbele 
zegels mee als je wilt ruilen, ook dat 
kan hier. Van de vele ruiltafels wordt 
veelal dankbaar gebruik gemaakt. 
Cor van Meurs, ruilbeursleider, heeft 
een mooie presentatie over ‘Roofvo-
gels’ op brieven en postzegels. Kom 
gerust kijken naar de Arend, Ha-
vik en Buizerd. Op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl is 

alles vinden over Postzegelvereni-
ging Aalsmeer. Zowel op de site als 
op de ruilbeurs kunnen de retourka-
vels van de laatste veiling bekeken 
worden. Op de ruilbeurs kunnen de-
ze ook direct gekocht worden. Ui-
teraard is er ook weer een verloting 
met vele prachtige planten en mooie 
bossen verse tulpen, zo van de kwe-
kerij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren . Voor meer informatie 
kunt u deze dag ook terecht bij Cor, 
tel. 0297-343885 of Gerboud, tel. 
0297-345231.

Denk aan de Buren in Paradiso
Aalsmeer - Het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren gaat 
tijdens de 28ste editie van de Para-
diso korendagen op 18 en 19 janua-
ri optreden. Gedurende de korenda-
gen treden 140 verschillende koren 
uit het hele land op. De amateurzan-
gers van alle leeftijden komen naar 
Paradiso in Amsterdam om te laten 
horen dat zingen hun passie is. 

Zij brengen een divers repertoi-
re ten gehore. Van swingende pop-
nummers tot renaissance muziek en 
van wereldmuziek tot jazz. Alle ko-
ren krijgen 15 minuten om te zor-
gen voor kippenvel of een brok in 
de keel bij het publiek. Zondag 19 
januari vanaf 15.10 is de grote zaal 
voor smartlappenkoor Denk aan de 
Buren. Denk aan de Buren is op elf 
november 1999 opricht, ooit begon-
nen met een twintigtal enthousi-
ast smartlappenliefhebbers, uitge-
groeid tot een enthousiast koor van 
circa vijftig leden. Haar specialiteit is 
smartlappen, maar het koor maakt 
regelmatig uitstapjes naar vrolijker 
Nederlands repertoire. In Paradiso 
zal het koor onder andere prachtige 

oude smartlappen laten horen als 
‘Een kind zonder moeder’ en ‘Een 
vrouw die niet deugd’. Daarnaast 
worden ook nieuwe vrolijke liedjes 
als ‘Als het ff kan’ enthousiast ten 
gehore gebracht. Het koor staat on-
der leiding van Frans Koers en wordt 
muzikaal begeleidt door pianist Ally 
Maarse en de accordeonisten Loui-
se Prins en Cor Trommel. Er zijn voor 
de koordagen nog volop kaarten à 3 
euro beschikbaar.
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kinder- en jeugdkrant

Aanmelden kan tot 24 januari
Doe mee met je klas aan 
schoolvolleybaltoernooi!
Aalsmeer - Op zaterdag 15 februari 
kunnen alle scholen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart sportief de strijd aan-
gaan tijdens het jaarlijkse school-
volleybaltoernooi. Volleybalvereni-
ging Oradi/Omnia organiseert weer 
met veel enthousiasme dit sportie-
ve toernooi voor alle kinderen uit de 

groepen 4 tot en met 8. Lijkt het je 
leuk om te volleyballen en wil je vrij-
blijvend mee doen aan het toernooi? 
Kijk voor meer informatie op www.
schoolvolleybaltoernooioradi.nl en 
geef je op bij je meester of juf op 
school. Aanmelden kan tot uiterlijk 
24 januari.

Aalsmeer - De kerstbomen inza-
meling van Job Swart heeft nog 
meer opgeleverd dan vorig jaar. 
Toen haalde de 8 jarige inwoner 
‘slechts’ 70 kerstbomen op. Nu kon 
hij in totaal 110 bomen overhandi-
gen aan de gemeente. Het record is 
verbroken! Samen met een vriendje 
en zus Isa (6) heeft Job de week na 
oud en nieuw heel Oosteinde door-
kruist op zoek naar afgedane kerst-
bomen. Ze hebben fl ink lopen sle-
pen, maar nu wel een aardig bedrag 
voor de spaarpot. Iedere ingelever-
de boom leverde tot slot 50 euro-
cent op. Opa Jan heeft samen met 
Job en Isa de kerstbomen naar de 
gemeentewerf gebracht. Voor Ernst 
Tol van de Meerlanden (zie foto) zijn 
Job, Isa en opa Jan na deze week 
geen onbekenden meer!

Nieuw record voor Job en Isa
In totaal 110 kerstbomen!

De Wegwijzer in de bibliotheek
Leerzaam uitje groep vier
Aalsmeer - Op woensdag 8 janua-
ri hebben de kinderen van groep 4 
van De Wegwijzer een bezoek ge-
bracht aan de bibliotheek in de 
Marktstraat. De jongens en meis-
jes kregen meer te horen over het 
programma ‘Zit niet stil’. Allereerst 
werd er door Coby, medewerkster 
van de bibliotheek, het boek ‘De 
tijdrit’ voorgelezen. Na het voorle-
zen kregen de leerlingen twee vel-
len papier met vragen over boe-
ken die over sporten gaan, bijvoor-
beeld over ballet, hockey, schaatsen 
en voetbal. Alle kinderen gingen in 

tweetallen enthousiast aan de slag: 
Eerst goed lezen en dan de vragen 
beantwoorden. 
Tenslotte las Coby nog een gedichtje 
voor waarbij de kinderen de bewe-
gingen mochten maken: Stampen 
met je voeten, zwaaien met je ar-
men, en zelfs wapperen met je oren. 
Aan het einde van dit bezoek mocht 
de groep een kratje met ‘sportieve’ 
boeken meenemen naar school. In 
de komende weken kan er dus vol-
op gelezen worden in groep 4. Al-
le kinderen hebben genoten van dit 
leerzame uitje

Kinderbingo met 
Kidzzzclub Oost
Aalsmeer - Aan het begin van het 
nieuwe jaar op zaterdagmiddag 18 
januari organiseert de Kidzzzclub 
Oost een kinderbingo. Voor elk kind 
is er een prijsje. Naast de bingoacti-
viteit zijn er deze middag nog meer 
activiteiten te beleven, waaronder 
leuke spelletjes, zingen, naar een 
bijbelverhaal kijken en luisteren en 
heel veel gezelligheid. De Kidzzz-

3.000 Kerstbomen
Aalsmeer - Overigens zijn Job en 
Isa niet de enige fanatieke kerstbo-
men-inzamelaars in de gemeente. 
Eigenlijk in alle wijken in Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben jongens en 
meiden er een hobby van gemaakt 
om daags na de kerstdagen de wijk 
in te gaan op zoek naar kerstbomen. 
In totaal worden jaarlijks zo’n 3.000 
kerstbomen bij de gemeentewerf 
ingeleverd. 
Door hoeveel kinderen is niet be-
kend, wel wat deze ‘schoonmaak-
actie’ de gemeente gemiddeld kost: 
1.500 euro.

Foto: Dick Timmerman

Atletiek
Talentvolle AVA jeugd snelt 
naar ereplaatsen in Santpoort!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was in Santpoort de tweede wed-
strijd van de regionale crosscom-
petitie. Atletiekvereniging Aalsmeer 
beschikt over een behoorlijk talent-
volle ‘loopjeugd’, dat bleek maar 
weer eens afgelopen zaterdag. Bij 
de tweede cross van de regionale 
crosscompetitie werden maar liefst 
zestien toptien klasseringen be-
haald, waarvan zes podiumplaatsen. 
Na een waterig begin in Santpoort 
klaarde het al snel op en werd het 
uiteindelijk prima hardloop weer. De 
plaatselijke atletiekvereniging AV 
Suomi had op en rondom de baan 
een leuk parcours uitgezet wat me-
de door de regenval van die och-
tend enigszins modderig was ge-
worden. Je zou kunnen zeggen een 
echt crossparcours. De kids van AV 
Aalsmeer trokken zich hier niets 
van aan en lieten zien over de juis-
te wedstrijdmentaliteit te beschik-
ken. Zonder uitzondering werd er 
geknokt tot op ‘de meet’ en werd 
het beste uit de jeugdige lijfjes ge-
haald! Meest opvallende prestaties 
deze dag konden op naam geschre-
ven worden van: Corne Timmer win-
naar bij de jongens junioren B, Nao-
mi Verhoef, Rachel Aarsen en Nien-

ke van Dok, respectievelijk eerste, 
tweede en derde bij de meisjes ju-
nioren D1, Rink Rewijk winnaar bij 
de jongens mini en Roanna Gelelijn 
derde bij de meisjes pupillen B. 

Ook zeer fraaie prestatie waren er 
van: Davey Heysteeg vijfde jongens 
junioren C, Inger van Dok achtste 
meisjes junioren C, Gregory ’t Hoen 
vierde jongens junioren D2, Justin 
Heysteeg negende jongens junio-
ren D2, Dylan Cordes elfde jongens 
junioren D1, Mickey Bek twaalfde 
meisjes junioren D1, Tygo Witteveen 
tiende jongens mini, Colin Alewijnse 
dertiende jongens pupillen B, Sven 
Muurling vierde jongens pupillen 
B, Gwen Alewijnse zevende meisjes 
pupillen B, Julie Witteveen twaalfde 
meisjes pupillen B, Graeme ’t Hoen 
tiende jongens pupillen A2 en Lotte 
Zethof en Sietske de Bruin resp. vijf-
de en zevende meisjes pupillen A2. 
Het vermelden waard is ook nog dat 
de meisjes junioren D1 het ploegen-
klassement wonnen en dat de meis-
jes pupillen B als ploeg tweede zijn 
geworden. Zaterdag 1 februari is in 
Amsterdam laatste voorrondewed-
strijd waarbij alle beslissingen zul-
len vallen.

Foto: Eerste, tweede en derde bij de meisjes junioren D1: Naomi, Rachel en 
Nienke.

Pupil van de Week: Lars
Kudelstaart - Bij de wedstrijd 
VZOD tegen Aurora mocht er deze 
week weer een Pupil van de Week 
gekozen worden. Dit keer was het 
Lars Sangers, een enthousiaste 
korfballer met veel verschillende ta-
lenten. Lars is de enige jongen in 
zijn team, maar tussen al die meisjes 
weet hij zich goed staande te hou-
den. Schieten vindt hij zelf het leukst 

en wie weet mag hij binnenkort zijn 
eerste doelpunt scoren in een echte 
korfbalwedstrijd. Op trainen is Lars 
altijd erg serieus bezig, maar als de 
meiden weer eens aan het grappen 
zijn, dan gaat hij er graag in mee. 
Volgende week speelt VZOD uit te-
gen Badhoevedorp, dus dan zal er 
geen Pupil van de Week gekozen 
worden.

‘Druk werk’ in Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 18 ja-
nuari om 14.30 uur presenteert het 
Amstelveens Poppentheater de mu-
zikale voorstelling ‘Druk werk’ gere-
gisseerd door Gienke Deuten. Eer-
der bracht Brisk al met veel succes 
de voorstelling Meneer Zwoei. 

Met ‘Druk werk’ komt Brisk weer 
met een hele mooie muzikale voor-
stelling voor jong en oud. ‘Druk 
werk’ is een fl uitend kantoorcon-
cert voor iedereen vanaf 7 jaar. Brisk 

heeft het druk op kantoor. De direc-
teur is streng, maar fantaseert over 
muziek maken in plaats van de hele 
dag vergaderen, telefoneren en ty-
pen. Druk Werk is een fascineren-
de mix van computers, mails, ring-
tones, een printer, een enorme berg 
blokfl uiten en prachtige muziek van 
Tsjaikovski, Telemann, Tye en Toek 
Numan. De toegangsprijs is 8 euro 
per persoon. Voor meer informatie 
en kaarten: www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

club Oost is voor alle kinderen uit 
groep 3 tot en met groep 6 van de 
basisschool. De Kidzzzclub wordt 
eens in de maand gehouden op za-
terdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur in Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55. Vooraf aanmelden is 
niet nodig en deelname is gratis. Al-
vast noteren: 
De jaarlijkse fi lmavond wordt ge-
houden op 8 maart van 19.00 tot 
20.30 uur. Voor meer informa-
tie: Zoek op facebook of mail naar 
kidzzzclubaalsmeeroost@gmail.
com.

Muziek, dans, toneel en musical
Nieuwe cursussen leerlingen 
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op 4 februari starten de 
nieuwe cursussen muziek, toneel, 
dans en musical voor basisschool-
leerlingen, georganiseerd door Cul-
tuurpunt Aalsmeer. De laagdrem-
pelig geprijsde cursussen worden 
na schooltijd gegeven op drie lo-
caties voor naschoolse opvang in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Alle cur-
sussen bestaan uit negen lessen en 

worden door professionele docen-
ten gegeven. Het aanbod is bedoeld 
voor alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar, ook wanneer zij 
geen gebruik maken van naschool-
se opvang. De eerste les is op 4 fe-
bruari en inschrijven kan tot 24 ja-
nuari. Voor meer informatie en in-
schrijvingen: www.cultuurpunt-
aalsmeer.nl.

Vlechten voor Haarwensen
Aalsmeer - Veerle Bos van 7 jaar 
heeft haar twee vlechten gedo-
neerd aan stichting Haarwensen. 
Deze stichting zorgt ervoor dat kin-
deren, die als gevolg van een me-
dische behandeling of een ande-
re oorzaak kaal zijn of worden, een 
pruik van echt haar kunnen dragen. 
De pruiken worden gegeven zonder 
dat daar kosten aan verbonden zijn 

voor ouders. De stichting is daarom 
afhankelijk van kinderen en of vol-
wassenen die hun afgeknipte haar 
doneren. Met de vlechten van Veer-
le toonde Haarwensen zich zeer ver-
heugd. Veerle hoopt dat zij met haar 
‘donatie’ een ander kind blij kan 
maken. Kijk op www.haarwensen.nl 
voor de spelregels omtrent het do-
neren van haar.

Druk tijdens open huis creatief centrum

De Werkschuit in trek!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
januari hield creatief centrum De 
Werkschuit voor belangstellenden 
open huis. Het nieuwe seizoen start 
eind januari en kennis kon gemaakt 
worden met docenten en het ge-
varieerde cursusaanbod. De Werk-
schuit biedt cursussen schilderen, 
tekeningen, kleinen, vilten, mozaïek 
en nog veel meer, zowel overdag als 
in de avonduren. Ook aandacht is er 
bij De Werkschuit voor alle jeugdi-
ge creatieve talenten. Jongens en 
meisjes vanaf 6 jaar kunnen deel-
nemen aan cursussen creatieve vor-
ming en schilderen. Tijdens creatie-
ve vorming gaan de kinderen aan 
de slag met allerlei materialen. Er 
wordt gekneed met brooddeeg, ge-
werkt met papier mache en natuur-
lijk mag veel de verfkwast ter hand 
genomen worden. Tijdens de open 
dag konden de jeugdige bezoekers 
al ‘voorproeven’ op de cursus en van 
deze mogelijkheid werd enthousiast 

gebruik gemaakt. Voor inlichtingen 
en aanmeldingen kan contact opge-
nomen worden via de telefoonnum-
mers 0297-340150 en 06-11864861. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Fietsster geduwd 
en geslagen

Aalsmeer - Op maandagmiddag 
13 januari is een 15 jarige fi etsster 
uit Aalsmeer geduwd en geslagen 
door een onbekende. Het meisje 
reed op het fi etspad langs de N201 
richting Zwarteweg. Ter hoogte van 
de N201 werd zijn ingehaald en 
plots omgeduwd. De fi etsster kwam 
ten val. De onbekende jongen is af-
gestapt en heeft nog enkele schop-
pen uitgedeeld. Vervolgens ging hij 
er snel vandoor. De mishandeling 
wordt gezocht in de relatiesfeer.
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Voetbalquiz met Andy Houtkamp
Sponsoravond FC Aalsmeer met 
plannen rond fusie voetbalclubs
Aalsmeer - Maandag 20 januari 
wordt vanaf 20.00 uur in de kanti-
ne van RKAV aan de Beethovenlaan 
een speciale avond voor sponsors 
van FC Aalsmeer georganiseerd. 
Huidige- en ex-sponsoren van VV 
Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer 
United zijn door het bestuur van 
FC Aalsmeer van harte uitgeno-
digd om kennis te komen nemen 
van alle plannen rond de fusieclub 
FC Aalsmeer. Zo is er aandacht voor 
de doelstellingen en organisatie van 
de nieuwe voetbalclub. Daarnaast 
voor het nieuwe complex, het nieu-
we tenue en de mogelijkheden voor 
sponsoren. Naast informatie, is er 
ook aandacht voor sportief enter-
tainment. NOS-voetbalcommen-
tator Andy Houtkamp verzorgt de-
ze avond voor alle aanwezigen een 
professionele voetbalquiz, waarbij 

aan de hand van verschillende vra-
genronden, ondersteund door beeld 
en geluid, de voetbalkennis danig 
op de proef zal worden gesteld. Al 
met al de moeite waard om deze 
avond aanwezig te zijn. 

Deze uitnodiging is ook bestemd 
voor bedrijven die, tot op heden, nog 
niets met het voetbal in Aalsmeer te 
maken hebben gehad. FC Aalsmeer 
wordt met circa 1.100 leden één van 
de grootste sportverenigingen in 
de regio, spelend op een groot en 
nieuw complex. Kortom, vele inte-
ressante aanknopingspunten voor 
het bedrijfsleven in de regio! Ook 
deze bedrijven zijn van harte uit-
genodigd om 20 januari aanwezig 
te zijn. Aanmelden kan door een 
email te sturen naar sponsoring@
fcaalsmeer.nl.

Zaterdag 18 januari:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Zwaluwen’30 HCSV 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Zwaluwen’30 HCSV 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – De Germaan 2 14.30 u
Pancratius 2 - Aalsmeer 4 14.30 u
RAP 9 - Aalsmeer 5 12.00 u 
Aalsmeer 6 – WVHEDW 22 14.30 u 
Sp.Martinus Vet.2 - Aalsm/RKAV.Vet.1 15.00 u
  
RKAV
Sp.Martinus Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Hillegom B1 - J.A.United B1 14.45 u
J.A.United C1 – EDO C1 12.30 u 
J.A.United C3 – Hoofddorp C7 14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Hoofddorp D2 11.30 u
DSOV E1 - J.A.United E1 11.45 u

RKDES
Pupillen
Buiksloot D5 - RKDES D3 12.00 u

SCW
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 3 – Roda’23 2 12.00 u
Dindua 2 - SCW 4 12.00 u

SCW 5 – ZRC/Herenmarkt 4 11.30 u
SCW Vet.1 – SDW Vet.1 14.00 u
SCW Vet.2 – AGB Vet.2 14.00 u
Kon.HFC Vet.3 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SDOB A1 - SCW A1 14.30 u
SCW B1 – Hertha B1 10.30 u

Pupillen
DSK D1 - SCW D1 
 
 10.00 u 
Zondag 19 januari:
RKAV
De Meer 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 3 – Legm.vogels 3 11.30 u
AFC 7 - RKAV 4 14.45 u
Swift 9 - RKAV 5 15.00 u
Ouderkerk 6 - RKAV 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – RCH 1 14.00 u
RKDES 2 – Wasmeer 2 11.00 u
Pancratius 7 - RKDES 5 11.00 u
Sp.Martinus 5 - RKDES 6 14.00 u
KDO 6 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
Roda’23 A2 - RKDES A1 14.30 u
RKDES C2 – SDW C1 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Erik Valent knap 15e bij 
NK Marathonschaatsen
Aalsmeer - Bij de Nederland-
se Kampioenschappen Marathon-
schaatsen op kunstijs in Dronten is 
Erik Valent, lid van STG VZOD Ku-
delstaart, op een zeer knappe 15e 
plaats geëindigd. De 25 jarige Am-
stelvener rijdt dit jaar voor het eerst 
in de topdivisie, de hoogste klas-
se in het marathon schaatsen. Erik 
schaatst dit seizoen bij de ploeg van 
de studenten van de Vrije Univer-
siteit en de Haven van Amsterdam. 
Deze ploeg draagt opvallende geel/
rood/zwarte pakken. Als studenten-
ploeg besteden ze veel aandacht 
aan innovatie. Zo dragen zij als eni-
ge en eerste ploeg dit jaar helmen. 
Gezien de grote groep en de hoge 
snelheden tijdens de wedstrijden 
over 125 ronden is dat geen overbo-
dige luxe en lijkt de ploeg van Erik 
een trend te zetten. Al het gehele 
seizoen rijdt Erik niet onverdienste-
lijk met onlangs een 16e plaats tij-
dens de negende wedstrijd om de 
KPN marathon cup in Assen. In de 
topdivisie schaatst de top van Ne-
derland met onder andere de be-
kende namen die ook op de lan-

ge afstanden tijdens het Olympisch 
Kwalificatie Toernooi in beeld wa-
ren. De wedstrijd om de Nederland-
se driekleur in Dronten stond vóór 
de start in het teken van de over-
leden Sjoerd Huisman. Na de ‘lo-
ze ronde’ werd het tempo regelma-
tig tot topsnelheid opgevoerd waar-
bij diverse toprijders moesten op-
geven. Steeds zag Erik kans om bij 
de eerste groep te blijven wat resul-
teerde na 150 ronden in een prach-
tige 15e plaats. In de loop van ja-
nuari verplaatst het marathonpelo-
ton naar de Oostenrijkse Weissen-
see. Erik is vol vertrouwen om ook 
hier goede prestaties neer te zetten.

P. Könst weer beste kaarter!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
januari hield buurtvereniging Oost-
end haar jaarlijkse kaartmarathon. 
Het was deze dag gezellig druk in 
’t Middelpunt. De heer P. Könst was 
net als vorig jaar weer te sterk voor 
iedereen. Hij behaalde 9132 punten, 
op twee Greet Boelaard met 8773 
punten en op plaats drie is Astrid 
Wey geëindigd met 8754 punten. 
De poedelprijs was deze dag voor 

de heer E. Schuit met 5757 punten 
en de marsenprijs is uitgereikt aan 
de heer P. Könst met 6 marsen. Vol-
gend jaar wordt er wederom weer 
een kaartmarathon gehouden bij BV 
Oostend. De uitnodiging wordt weer 
tijdig verzonden, zodat liefhebbers 
zich weer massaal kunnen opgeven 
voor dit evenement.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Complimenten van wethouder
NK beachvolleybal blijft 
2014/2015 in Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens het succesvol 
verlopen NK Beachvolleybal afge-
lopen weekend is bekend gewor-
den dat het kampioenschap ook de 
komende twee jaar in Aalsmeer ge-
organiseerd wordt. De NEVOBO en 
the Beach hebben namelijk afge-
sproken dat The Beach in 2014 en 
2015 de organisatie en de promo-
tie van het NK Beachvolleybal weer 
gaat verzorgen. Afgelopen zondag-
middag was een enthousiast pu-
bliek getuige van de dames- en he-
renfinale NK indoorbeachvolley-
bal in The Beach. Onder aanvoe-
ring van opzwepende muziek kon-
den zij zien hoe Richard Schuil, sa-
men met zijn partner Reinder Num-
merdor, wederom Nederlands kam-
pioen werd. Bijzonder aan dit kam-
pioenschap was dat het tevens de 
afscheidswedstrijd van de 40-jari-
ge Richard Schuil was. Bij de da-
mes werden Jantine van der Vlist en 
Rimke Braakman overtuigend kam-

pioen. NOS Studio Sport en veel an-
dere journalisten van de nationa-
le en lokale pers deden zondag-
middag verslag van de finalewed-
strijden. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Ik vond het een eer om 
als Aalsmeerse sportwethouder de 
prijzen aan de beachvolleybalfina-
listen uit te reiken. Het is geweldig 
dat dit topsporttoernooi binnen on-
ze gemeentegrenzen wordt gehou-
den. De uitstraling van het toernooi 
is bovendien heel Aalsmeers dank-
zij de prachtige bloemen die overal 
staan. Mijn complimenten aan The 
Beach en alle betrokken vrijwilli-
gers voor de geweldige organisatie 
van het evenement. Voor Aalsmeer 
is het een uitstekende manier om 
de nationale en regionale (sport)
pers zo te mogen verwelkomen. Ik 
ben daarom erg blij dat het NK in-
door beachvolleybal ook de komen-
de twee jaar weer door The Beach 
georganiseerd wordt.“

Deelname op vier afstanden
Zondag 45e Drechtloop
Leimuiden - A.V. Kickers’92 orga-
niseert op zondag 19 januari alweer 
voor de 45e keer de Goedhart Drecht-
loop. Er kan op 4 afstanden worden 
deelgenomen: De kinderloop voor 
de allerjongsten start om 10.30 uur. 
De route loopt door de kern van Lei-
muiden. De 4 kilometer loop start om 
11.05 uur. Hieraan wordt door veel ta-
lentvolle jongeren deelgenomen. De 
deelnemers worden via de Drecht-
laan naar de linker oever van de ri-
vier de Drecht gestuurd. De 10 kilo-
meter start om 11.00 uur en loopt ge-
heel rond de mooie rivier de Drecht. 
De 10 Engelse Mijlen (16,1 kilome-
ter) start eveneens om 11.00 uur. Het 
hoofdnummer voor de geoefende lo-
per gaat eerst richting Rijnsaterwou-

de en voert de atleten vervolgens via 
de beide Drechtoevers terug naar de 
Beukenlaan in Leimuiden. Om 10.30 
uur start ook dit jaar weer het Nor-
dic Walking en wandelen over een af-
stand van circa 10 kilometer. Het par-
cours loopt parallel aan de 10 kilo-
meter, dus grotendeels langs de ri-
vier de Drecht. Inschrijven kan van-
af 9.30 uur in het clubgebouw aan de 
Beukenlaan te Leimuiden. Er is geen 
voorinschrijving. Het clubgebouw is 
tevens de startplaats voor alle afstan-
den.Dit jaar wordt de tijdregistratie 
gedaan met Ipico tags voor een juis-
te tijd. Er is voldoende kleed- en dou-
chegelegenheid. Iedereen die mee-
doet doet dit op eigen risico. Meer in-
formatie op www.drechtloop.nl. .

Zwemmen Zuyderzee Circuit
Nederlands record 
Oceanus Masters
Aalsmeer - Zondag 12 januari zijn 
acht Masters afgereisd naar Alkmaar 
voor deelname aan het Zuyderzee 
Cicuit. De middag begon met de 50 
vrije slag met in serie 3 Tineke van 
Diggelen aan de start. Ze werd met 
een tijd van 42,30 keurig derde in de 
klasse 60+. Richard Catoire 33,58, 
Laura Staal 32,67 en Frank Corveleijn 
28,51 zwommen zich alle drie naar 
een derde plaats in hun eigen leeftijd 
categorie, waarbij Frank zijn tijd wist 
aan te scherpen. Karel Uijtdragers 
31,23 en Arjan Bellaart 27,03 verover-
den beide de eerste plaats. De toon 
was gezet en het beloofde een mooie 
middag te worden. Op de afstand 
200 schoolslag kwamen drie dames 
in actie, Tineke die met een tijd van 
4.11,17 eerste werd, Annette de Vis-
ser legde met een tijd van 3.14,86 be-
slag op plek twee en Monique Stant 
zwom een hele goede race en finish-

te in een tijd van 3.06,36. De 100 vlin-
derslag liet men voor wat het was en 
bij de 50 rugcrawl was het prijsschie-
ten voor Karel. Met een tijd van 40,93 
scherpte hij zijn beste tijd aan en 
werd ruimschoots eerste. Laura deed 
hier gezellig aan mee en met een tijd 
van 37,89 wist zij 1,1 seconde er van 
af te halen en behaalde de eerste 
plaats. Arjan kreeg een B-tijd toege-
wezen omdat men niet helemaal ze-
ker was wie er nou eerder aantikte, 
31,57 was goed voor de eerste plaats 
en een tijdsverbetering. Ook de 200 
wissel leverde twee maal een eerste 
plaats op, Monique haalde 4 secon-
de van haar beste tijd af en werd af-
geklokt op 2.48,67 en Annette zwom 
zich naar een 2.55,02. Richard was 
de enige Oceanees op de 100 vrije 
slag opende in een 37,48 en finish-
te in een 1.19,37. Nog een individu-
eel programma nummer te gaan de 

Mandy de Boer in eerste 
selectie voor Oranje 16-
Kudelstaart - Afgelopen week 
heeft de vijftienjarige Mandy de 
Boer uit Kudelstaart een uitnodi-
ging van de KNVB ontvangen waar-
in staat dat zij is geselecteerd voor 
het Nederlands voetbalelftal meis-
jes onder 16. Mandy, die dit seizoen 
uitkomt voor het talententeam meis-
jes onder 17 van sc Buitenveldert uit 
Amsterdam, is gelukkig net op tijd 
hersteld van een langdurige enkel-
blessure. 
Deze blessure heeft haar maar liefst 
drie maanden aan de kant gehou-
den. Uit het team van Mandy is nog 
een talent, Kay-Lee de Sanders, op-
geroepen. Beide meiden hebben 
afgelopen seizoen ook al in Oran-
je onder 15 gespeeld. Hofleveran-
ciers voor de huidige selectie zijn FC 
Twente en de beide CTO’s uit Am-
sterdam en Eindhoven. De laatste 
twee zijn opleidingsinstituten van 

de KNVB, waar talenten intern ge-
huisvest zitten en die daar tevens 
een schoolopleiding volgen. In to-
taal zijn er nu 33 meiden opgeroe-
pen voor twee selectieactiviteiten 
die eind januari in Zeist worden af-
gewerkt. Na deze activiteiten zal de 
groep worden terug gebracht tot 
18 speelsters die eind februari ver-
trekken naar een toernooi in Portu-
gal. Nederland zal op dit UEFA Wo-
man’s under 16 Development Tour-
nament 3 interlands gaan spelen te-
gen Oostenrijk, Schotland en Noor-
wegen. De wedstrijden zullen in het 
zuiden van Portugal (de Algarve) in 
echte stadions worden gespeeld. 
Mandy, die vorig seizoen nog in de 
jeugd van RKDES voetbalde, wil dit 
uiteraard heel graag meemaken en 
zal er in Zeist alles aan gaan doen 
om in de definitieve selectie geko-
zen te worden. 

Kay-Lee de Sanders (links) en Mandy de Boer geselecteerd voor het jong 
Oranje team.

50 schoolslag met in serie 9 Annette. 
Ze klokte 41,5. In serie 10 Monique 
39,78 een persoonlijke record, Ka-
rel 40,45 en de laatste serie14: Ar-
jan 35,38. Als laatste gingen Frank, 
Laura, Annette en slotzwemmer Ar-
jan zich opmaken voor de 4 maal 200 
vrije slag met als hoofddoel het be-
halen van het Nederlands Masters 
Record. Al weken waren er bereke-
ningen gemaakt, wie welke tijd zou 

moeten zwemmen om het te halen. 
Het werd een spannende strijd en 
de stopwatch bij de official stond stil 
op: 9.34,69 een nieuw Nederlands 
master record! Helemaal uitzinnig 
van blijdschap waren ze, een super 
prestatie van deze 4 Oceanus mas-
ters. Nu gaat de ploeg zich voorbe-
reiden op het ONMK in het weekend 
van 24, 25 en 26 januari met als gast-
heer Zwolle. 

Trainers in zonnetje gezet
Nieuwjaarsborrel van Oceanus 
Triathlon Team druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag was het weer een erg gezelli-
ge en informatieve Nieuwjaarsbij-
eenkomst van het Oceanus Tria-
thlon Team Aalsmeer. Een grote op-
komst met jeugd, junioren en seni-
oren, waar uiteraard de beste wen-
sen werden uitgewisseld. Maar 
vooral werd uitgekeken naar de 
trainingen en wedstrijden voor het 
komend seizoen. De kernwoorden 
voor 2014: verantwoord, gezond, 
veilig, sfeer. Genieten van duursport 
prestaties! De coördinatoren John 
Heijsteeg (jeugd) en Frans van He-
teren (senioren) gaven in grote lij-
nen weer hoe de trainingen wor-
den opgebouwd, om zo tijdens de 
grote wedstrijden te kunnen pie-
ken. Nieuw dit jaar is dat een aantal 
keer met alle leden samen getraind 
gaat worden. Dit om de ervaringen 
van de senioren over te dragen aan 
de jeugd. Oceanus is tot slot niet 
voor niets een opleidingsvereniging. 
Naast alle trainingen gaat Oceanus 
meedoen met een team in zowel de 
Ere- als 2de divisie. In de eredivisie 

gaat een mooi team van `vereniging 
toppers` proberen zich bij de top 10 
van Nederland te scharen, dit zal 
een hele uitdaging worden tussen 
alle commerciële teams. Het 2de di-
visie team bestaat uit diverse senio-
ren en junioren, die op deze manier 
de broodnodige ervaring op kunnen 
doen op wedstrijd niveau. 

De overige jeugd en junioren zul-
len in het Almere Circuit en Jeugd 
en Junioren circuit gaan mee doen. 
Daarnaast worden in Aalsmeer en 
omgeving diverse wedstrijden ge-
organiseerd voor de clubkampioen-
schappen 2014. De middag werd af-
gesloten met het bedanken van alle 
trainers van het afgelopen seizoen. 
Waar zou Oceanus als vereniging 
zijn zonder hun tomeloze inzet. Ben 
jij ook een loper, zwemmer of fietser 
en zou je meer willen weten? Kijk 
dan op de website of facebookpagi-
na. Misschien wil je zelfs gelijk mee 
gaan trainen. Kom dan op dinsdag-
avond om 18.00 uur naar het zwem-
bad en vraag naar John of Frans. 

 Het team van trainers. V.l.n.r: Niels, Peter, Frans, John en Jan. Afwezig Cock.

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is het 
hele jaar door van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. Iede-

re woensdagavond wordt gekaart in 
het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Het 
klaverjassen op 8 januari is gewon-
nen door Lenie Uilenberg met 5187 
punten, op twee Ineke Woerden met 
5103 punten en op drie is Ben v/d 
Voort geëindigd met 5101 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ton Schouten met 3562 punten. 



Zes medailles Aalsmeer na 
eerste voorronde NK Sjoelen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond in Heemskerk de eerste voor-
ronde voor het NK Sjoelen Individu-
eel plaats. Sjoelclub Aalsmeer deed 
met 16 deelnemers mee, waarvan er 
uiteindelijk 6 met een medaille naar 
huis gingen. In de Hoofdklasse He-
ren A was Cock Tukker met 144,90 
gemiddeld de winnaar en de bes-
te van allemaal. Albert Geleijn werd 
vijfde in deze klasse. Bij de Dames 
Hoofdklasse A greep Tiny Amsing 
het brons, vlak voor Marry Verhoe-
ven. In Hoofdklasse Heren B grepen 
de sjoelers van Aalsmeer net naast 
de prijzen, Wim Eijlers vierde, Kees 
Kuypers vijfde en Hans van Leeu-
wen zesde. In de C-Klasse werd 
Joke Schagen derde en Sjaak Sie-

beling vierde. De D-Klasse kende de 
meeste deelnemers. Daarin maakte 
Paul van den Berg indruk met een 
serie van 140,1 en werd ook eer-
ste, gevolgd door Petra Houweling 
op de tweede plaats. Elisa Houwe-
ling werd vijfde, Karin Geleijn zes-
de en Rob Kuypers veertiende. In de 
E-Klasse werd Theo van Leijden ze-
vende en in de G-Klasse werd Mir-
jam van den Berg tweede met een 
persoonlijk record van 1198. De vol-
gende voorronde is op zaterdag 8 
februari, ook in Heemskerk. De vol-
gende competitieavond is op don-
derdag 16 januari vanaf 20.00 uur 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Arnaud wint weer finale
Kudelstaart - De vorige speelavond 
was de achtste van het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Met 54 deelnemers 
werd het drukste speelavond tot nu 
toe. Wellicht kwam dit door het ‘van 
Gerwen effect’ (de nieuwe Neder-
landse wereld kampioen). Zoals vori-
ge week gemeld stond in de ‘hoofd fi-
nale’ een niet verwachte darter, maar 
Rick Fransen was de hele avond uit-
stekend op dreef. Zijn tegenstander 
was Joost Breedijk. Pas in de zevende, 
beslissende leg capituleerde Rick en 
won Joost uiteindelijk voor de twee-
de keer ooit een speelavond bij de 
Poel’s Eye. Het tweede niveau werd 
gewonnen door Arnaud van de Graaf. 
Het was voor Arnaud zijn vijfde finale 
ooit bij de Poel’s Eye. Absoluut bijzon-
der is dat hij alle finales wist te win-
nen. Hoewel Sander Molenaar de fi-
nale verloor keek hij op een uitste-
kende avond terug. Wat vorige week 
nog niet was gemeld waren de uitsla-
gen van het derde en het vierde ni-
veau. Op het derde niveau was Jan 
van Zanten uitstekend op dreef. Na 
drie overwinningen op rij stond hij in 
de halve finale. Toen trof hij echter een 
verdwaalde ‘topper’, Wim Grapendaal. 
Wim herstelde zijn valse start van eer-

der op de avond in de poule (derde), 
en wist uiteindelijk de B Winnaarron-
de te winnen. De (verliezende) finalist 
was René Kruit. Pascal Kuilboer was 
naast Jan van Zanten de andere halve 
finalist. Op het vierde niveau bereik-
ten Rob Braam en Peter van de Laar-
se de halve finale. De finale ging ech-
ter tussen Remco Pannekoek en Ri-
nus Jurka. Uiteindelijk ging Remco 
er met de chocolaatjes vandoor. Nick 
Dekker (153) en Joost Breedijk (145) 
hadden zeer mooie hoge uitgooi-
en, maar uiteindelijk had Wim Gra-
pendaal met een prachtige finish van 
156 de Hoogste Uitgooi van de avond. 
Tot slot mocht Remco Maarse probe-
ren de juiste triple te raken bij het spel 
de Triple Pot. Helaas lukte dit niet. De-
ze poging, plus meer informatie over 
de dartclub, is terug te vinden op de 
website www.poelseye. De volgende 
speelavond is morgen, vrijdag 17 ja-
nuari. Vier nieuwe ronden, vier nieu-
we kansen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. Ook nu 
verwacht de organisatie een verhoog-
de opkomst. En dat is prima, want de 
Poel’s Eye heeft een zogenaamd open 
deuren beleid; lidmaatschap of van te 
voren opgeven is niet nodig.

Foto: Vijfde finale ooit voor Arnaud van de Graaf.

Sjoelavond in 
De Reede

Rijsenhout – Op donderdag 23 ja-
nuari organiseert sjoelclub Rijsen-
hout weer een gezellige speelavond. 
Er wordt gesjoeld in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat van-
af 20.00 uur. Leden en liefhebbers 
zijn van harte welkom. Uitslagen 
sjoelclub Rijsenhout speelavond 
op woensdag 9 januari. Eerste in 
de Hoofdklasse is Dirkjan Baard-
se 1961 punten, 2. Thomas van Bra-
kel 1843 punten, 3. Jan Joore 1798 
punten. Klasse A: 1. Leo van Faas-
sen 1720 punten, 2. Nel Joore 1707 
punten, 3. Gert Lanser 1694 punten. 
Klasse B: 1. Hans Schijf 1668 pun-
ten, 2. Alie van Tol 1614 punten, 3. 
Elisa Arendse 1584 punten. Klasse 
C: 1. Huig Baartman 1396 punten, 2. 
Rina Korenwinder 1388 punten, 3. 
Ans Borawitz 1372 punten.

Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma, er 
is ook gelegenheid voor rummicub en 
hartenjagen. Op donderdag 9 janua-
ri is het klaverjassen gewonnen door 
Nico de Ron met 5210 punten bij el-
kaar, op twee Gemma van met 5134 
punten en op drie is Bets Romkema 
geëindigd met 4930 punten. Bij het 
jokeren behaalde Kees van der Meer 
de hoogste eer met 264 punten. De 
tweede plaats was voor Bets Teunen 
met 348 punten. Voor inlichtingen: 
Mevr. R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

Maatkaarten bij 
S.V.Kudelstaart

Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
aanstaande vrijdagavond 17 janua-
ri een klaverjasavond. Kaarters die 
graag een avond willen kaarten met 
een vaste maat, bijvoorbeeld vrouw, 
vriend, collega of buurman zijn van 
harte welkom. Voor wie geen maat 
kan vinden, wordt een passende 
maat gezocht. Er zijn prijzen voor de 
hoogste en laagste tafel en vijf dub-
bele prijzen liggen voor de winnaars 
klaar. Ook weer een verloting met 
veel mooie prijzen, waaronder een 
heerlijke fles wijn en diverse vlees-
prijzen, staat op het programma. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 eu-
ro per persoon. Aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis t’ Podium.

Kaarten voor 
goed doel!

Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer schenkt elk jaar de opbrengst 
van een kaartavond aan een goed 
doel. Het opgehaalde bedrag wordt 
ook nog eens door het bestuur ver-
dubbeld. Was de opbrengst twee 
jaar geleden voor RKAV en vo-
rig jaar voor de kinderboerderij. Dit 
jaar wordt er gekaart voor het Ro-
de Kruis. Het is een nobel streven 
van de buurtvereniging. Mee kaar-
ten kan en mag altijd. Maar denk 
wel, gezelligheid staat bij de kaar-
ters van BV Hornmeer voor op. Ho-
pende dat er vele liefhebbers op 
vrijdag 17 januari de weg naar de 
Roerdomplaan 3 zullen vinden. Het 
koppelkaarten begint om 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Het bestuur 
hoopt op een grote opkomst.

Zabo ronde acht 
in de Bloemhof

Aalsmeer - De zaalvoetbal compe-
titie van de Zabo wordt zaterdag 18 
januari voortgezet met de achtste 
speelronde. Speellokatie is sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Publiek is van harte welkom en de 
toegang is gratis. Om 18.35 uur be-
gint Holex tegen Polonia Aalsmeer. 
Om 19.20 uur is de aftrap van Schijf 
Grondboringen tegen Lemo. Om 
20.05 uur speelt La Furia Roja tegen 
Heemhorst Watersport. Om 20.50 
uur treedt Amsec Beveiliging aan te-
gen Lemo Gaat Los en om 21.35 uur 
is er als afsluiter Piller Sport tegen 
VVZS. Stand vooraf: Schijf Grond-
boringen 7-19, VVZS 7-19, Lemo 
7-15, La Furia Roja 7-13, Piller Sport 
7-8, Heemhorst Watersport 7-7, Ho-
lex 7-7, Polonia Aalsmeer 7-6, Lemo 
Gaat Los 7-4, Amsec Beveiliging 7-3.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 20 januari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar weer een speelavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. De kaartavond be-
gint om 20.00 uur, de zaal gaat open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. De eerste kaart-
avond in het nieuwe jaar is gewon-
nen door Vera Könst met 5922 pun-
ten, op twee Adri Groenendijk met 
5649 punten en op drie is Jan de 
Nooij geëindigd met 5542 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Jan 
Alderden. De beste jokeraar was 
Matty Groenendijk en Henk Scharff 
mocht de poedelprijs mee naar huis 
nemen. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
22 januari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 8 januari is gewon-
nen door Wim Reuling met 5443 
punten, op twee Stien Bosch met 
5415 punten en op drie is Wil ter 
Horst geëindigd met 5061 punten.

Fortcross op 
fort zondag

De Kwakel - Zondag 19 janua-
ri wordt het veldrijden bij UWTC af-
gesloten met de fortcross op fort de 
Kwakel. Deelname is gratis en op ei-
gen risico. Helm verplicht! Inschrij-
ven vanaf 09.30 uur. Starttijden: 
10.30 uur jeugd 8 t/m 14 jaar (20 mi-
nuten), 11.15 uur recreanten (30 mi-
nuten), 12.00 uur 40+ en dames (40 
minuten), 13.00 uur 40-. Meer infor-
matie op www.uwtc.nl/wielren.

Dinsdag darten 
in ’t Middelpunt

Aalsmeer - Na een welkom met 
de allerbeste wensen en natuurlijk 
een goed en sportief jaar, begon de 
eerste onderlinge dartwedstrijd in ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Er werd weer goed gescoord. Zoals 
gewoonlijk won opnieuw de beste 
darter van de groep, Tibor Hoger-
vorst. Op twee eindigde Ted van Ga-
len en derde werd Kees de Lange. 
Er word weer iedere dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur gedart. Om 19.30 
uur gaat de zaal open voor inschrij-
ving. De kosten zijn 2,50 euro per 
avond. Voor wie eerst als proef wil-
len darten, liggen oefensetjes klaar. 

Zwemcompetitie Oceanus
Medailleregen bij Winterkring
Aalsmeer - Zondag 12 januari werd 
in zwembad de Lieberg te Hilversum 
de Winterkring gezwommen door 
diverse zwemverenigingen. Na-
mens Oceanus stonden Nina, Fem-
me en Amber C. klaar om te begin-
nen aan de 100 meter vrije slag. Ni-
na en Femme zwommen een super-
race en beide dames scherpte hun 
tijden aan. Femme veroverde brons, 
en Amber C het goud. Bij de dames 
veroverde Lianne, Fabiënne en Mi-
chelle elk het goud en behaalde Eva 
zilver. Persoonlijke records zijn ge-
zwommen door Anouk H en Jane. 
De 100 rugcrawl minioren leverde 
Liam niet alleen goud op, maar ook 
een pracht van een persoonlijke re-
cord. Bij de heren werd er ook flink 
gestreden om de medailles: Tho-
mas W goud, Finn en Bart zilver en 
Michael, Jens en Ruben brons. De 
100 schoolslag meisje leverde Jane 
een bronzen medaille op. Nina wist 
bij de minioren haar tijd iets te ver-
beteren. Jochem wist op de 50 vlin-
derslag het zilver weg te kapen. Bij 
de 100 vlinderslag werd het een me-
daille regen voor: Thomas W, Ruben 
en Bart alle drie goud en Finn haal-
de zilver. De rugcrawl minioren le-
verde goud op voor Amber C en zil-
ver voor Nina. Fabiënne en Lianne 
kaapte in serie 7 beide de gouden 
plak weg. Bij de 100 wisselslag wa-

ren de jongens van Oceanus ruim 
vertegenwoordigd: Thomas en Bart 
goud, Finn, Jens en Liam zilver, Jo-
chem, Rick en Ruben brons. Zo on-
geveer op de helft van het program-
ma kwam de man/vrouw met de ha-
mer langs, het werd een vlinderslag 
die door een aantal echt op karak-
ter gezwommen is. Femme en Nina 
hadden er zin in en scherpten hun 
tijden goed aan waarbij Femme er 
maar liefst 10 seconde van wist te 
halen. De 100 vlinder werd de sur-
vival afstand. Amber B, Anouk van 
N en Giulia waren blij dat ze er wa-
ren, dat gold ook voor Fabiënne en 
Lianne die overigens goud en brons 
mochten ophalen. Aicha had het 
prima naar haar zin in baan 1 en 
behaalde goud. Rick had een zeer 
goede middag en scherpte zijn tijd 
aan met 2 seconde wat hem net als 
Finn zilver opleverde. Thomas W, 
Ruben en Bart haalden goud. De 
100 wissel leverde een pracht van 
een strijd op tussen Amber B en Gi-
ulia die voor elke centimeter zeer 
sportief aan het strijden waren, Gi-
ulia wist nipt te winnen. De 100 me-
ter schoolslag was het laatste on-
derdeel van de dag. Liam en Tho-
mas haalden goud, Bart het zilver 
en Rick brons. Met totaal 27 gou-
den, 13 zilveren en 13 bronzen me-
dailles keerde de ploeg huiswaarts. 

Basketbalcompetitie
Aalsmeer wint van AMVJ H1
Aalsmeer - Voor de eerste wed-
strijd van het nieuwe jaar stond voor 
het Rayonteam van Heren I van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer het ge-
renommeerde team van AMVJ uit 
Amsterdam op het programma. 

Na een rustige start van de wedstrijd 
stond Aalsmeer na het eerste kwart 
met 18-19 voor, maar in het tweede 
kwart kon de stand worden uitge-
bouwd en werd er een voorsprong 

van 12 punten gepakt. Door, einde-
lijk weer, lekker lopend samenspel 
in het derde en vierde kwart van de 
wedstrijd werd uiteindelijk gewon-
nen met een ruim 20 punten meer. 
Uitslag 67-87. De gescoorde punten 
werden eerlijk verdeeld tussen Den-
nis Zijlstra, Jeroen Vendrik en Se-
bastiaan Stokman, met respectieve-
lijk 21, 19 en 16 punten. Antoon van 
Toorn en Marc Streefkerk volgden 
met 10 en 9 punten. 

Vergadering IJsclub in museum
Aalsmeer - IJsclub Aalsmeer-Oost 
heeft vrijdag 10 januari zijn leden-
vergadering 2013/2014 gehou-
den in het Schaats-Mutsmuseum 
Koud aan de Dijk van Toon en Wil 
van Kempen in De Hoef. Vijftig le-
den hebben de vergadering bijge-
woond. Vanaf Het Oosterbad ver-
trok een touringcar naar De Hoef. 
Na een korte vergadering met kof-
fie of thee en cake vertelde Toon van 
Kempen over zijn hobby: de historie 
van de schaats. En vertellen kan hij: 

het was een boeiend relaas, waarbij 
Toon veel aparte schaatsen show-
de, bijvoorbeeld een bot als schaats, 
de Koninginneschaats, de Pastoor-
schaats en de allereerste skee-
lers, die meer weg hadden van een 
ski op wielen. Hierna kon iedereen 
een rondgang maken langs de vele 
stellingen, een borreltje drinken en 
werd het bestuur samen met Toon 
en Wil op de foto gezet. Een heel 
gezellige en leerzame ledenverga-
dering.

Clinic voor hockeykeepers
De Kwakel - Op de laatste vrijdag 
van de kerstvakantie organiseerde 
de keepersschool van hockeyver-
eniging Qui Vive voor alle vaste kee-
pers en keepers die regelmatig in 
de zaal het doel verdedigen, een cli-
nic. Peter van Ooik, keeper van het 
eerste herenteam en tevens hoofd-
trainer van de keeperschool had 
een flink aantal leerzame oefenin-
gen bedacht. Onder leiding van 5 
trainers werkten de 14 deelnemen-

de keepers zich flink in het zweet! 
En dat wil wel lukken met alle be-
schermende materialen die keepers 
moeten dragen. Keepen in de zaal is 
anders, veel spectaculairder, dan op 
het veld. Keepers zijn meer betrok-
ken bij het spel, een fraaie redding 
betekent vaak direct een mooie aan-
val. Het zaalseizoen duurt voor veel 
teams tot half februari en dus kun-
nen de aangeleerde technieken nog 
vaak in de praktijk gebracht worden.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD pakt toch de punten!
Kudelstaart - In een bijna uitver-
kochte proosdijhal mocht VZOD za-
terdag de eerste competitiewed-
strijd van 2014 spelen tegen het 
Haarlemse Aurora. Beide teams 
hadden score-technisch wat goed 
te maken; in de uitwedstrijd werd 
nog verloren met een mager 5-7. Het 
duurt niet lang voordat het eerste 
doelpunt, een stip gegeven aan Jo-
sine en afgemaakt door Eric, op het 
scoreboard staat. De daarop vol-
gende aanval van Aurora resulteert 
ook direct in een stip en zo staat het 
binnen twee minuten 1-1. Voldoen-
de kansen over en weer zorgen er 
voor dat Martijn een paar minuten 
later de 2-1 mag noteren. De ve-
le kansen van vooral Nils en Mar-
tijn gaan net mis en daardoor komt 
Aurora weer gelijk, 2-2. In de tiende 
minuut krijgt VZOD de tweede stip 
tegen, 2-3. Eric maakt van kort ach-
ter de paal de 3-3, maar wederom 
wordt er direct tegen gescoord en 
staat het 3-4. Donja maakt gelijk van 
afstand 4-4 in de negentiende mi-
nuut. In de twintigste minuut kreeg 
VZOD weer helaas een stip tegen, 
4-5. Onnodig balverlies door slordig 
spel voorkomt dat de gelijkmaker 
snel kan worden gemaakt. In de vijf-
entwintigste minuut maakt Eric zijn 
tweede doelpunt, 5-5. Aurora scoort 
vlak voor rust nog de 5-6. Hiermee 
staat het doelpuntentotaal al bijna 
gelijk aan het totaal van de uitweds-
tijd. In de tweede minuut na de rust 
brengt Martijn VZOD weer gelijk, 
6-6. Nadat VZOD zelf een paar keer 
goed wegkomt en de scheidsrech-
ter Aurora geen stip toekent, krijgt 
Thomas wel een stip omdat zijn heer 
in de rebound in de rug zit. De om-
schakeling na een doelpunt blijkt 
lastig, want Aurora tekent weder-
om direct de gelijkmaker aan, 7-7. 
Door een afstandsschot en een stip 
mee voor Martijn kan VZOD einde-

lijk een gaatje slaan, 9-7. Maar weer 
is daar gelijk de tegengoal, 9-8. 
En niet veel later door een stip te-
gen Jessica staat het weer gelijk, 
9-9. Met Martijn weer in de aanval 
wordt het met een slim balletje on-
der de paal, 10-9. Kansen over en 
weer met slordigheden her en der 
houden de wedstrijd onnodig span-
nend. Een stip tegen Josine wordt 
nog gemist en met tien minuten te 
gaan maakt Nils een zeer belangrijk 
doelpunt van afstand, 11-9. Met nog 
zeven minuten te gaan maakt Josi-
ne de 12-9. Deze voorsprong mag 
niet meer uit handen gegeven wor-
den, maar met nog 6 minuten speel-
tijd wordt het 12-10. Hanna komt er 
nog in voor Donja en kansen wis-
selen elkaar af. Een erg mooie actie 
van Nils en Martijn brengt de sco-
re op 13-10. Weer gelijk een tegen-
doelpunt, 13-11, nog twee minuut te 
spelen. Dit mag niet meer misgaan 
want Thomas krijgt nog een stip 
mee. Eric rond deze netjes af, 14-11. 
De laatste minuten weerspiegelen 
het beeld van de gehele wedstrijd. 
Onnodige fouten zorgen nog voor 
twee stippen tegen en zo eindigt de 
wedstrijd in 14-13 voor VZOD. Een 
wedstrijd waarin een matige om-
schakeling en slordig spel Aurora 
onnodig in de wedstrijd hielden. 
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