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Aanrijding met
drank op
Aalsmeer - Op maandag 12
januari rond kwart voor vier
in de middag heeft een aanrijding plaatsgevonden op de
Aalsmeerderweg. Een 51-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats reed vanaf een uitrit
de weg op in een ruime bocht.
Hierdoor kwam zijn Volkswagen Golf in botsing met een tegemoetkomende Opel Corsa.
Beide auto’s zijn licht beschadigd, er is geen letsel. De hulp
van de politie en een tolk is ingeroepen om assistentie te verlenen. De 51-jarige rook naar
alcohol en gevraagd is te blazen. Omdat positief werd gegeven is de man meegenomen naar het bureau voor een
ademanalysetest. Het apparaat
stokte bij 675 Ugl. Het rijbewijs
van de 51-jarige is opgenomen.
Justitie bepaalt de hoge van de
boete.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Geen krant?

0297-581698

De nieuwbouw aan het einde van de Zijdstraat. Komt er een nieuwe huurder of meerdere?

Ondernemers: Schouders er onder!

Nieuwe impuls nodig voor
winkelgebied Centrum
Aalsmeer - Hoe de leegstand aanpakken en hoe het winkelgebied in
het Centrum een nieuwe impuls geven? Een werkavond voor ondernemers in het Centrum is afgelopen maandag 12 januari georganiseerd. In de raadskelder werd druk
gediscussieerd door de grote groep
aanwezigen onder leiding van Nico
Mol van bureau Lyrics Consultancy.
Hij heeft de Aalsmeerse situatie in
kaart gebracht en gaat nu aan de
hand van alle ideeën een plan van
aanpak maken voor oplossingen
voor de korte en de lange termijn.
Ooit was de Zijdstraat de ontmoetingsplek voor jong en oud. Een
unieke winkelstraat met vooral
winkels van ‘eigen’ ondernemers
slechts gesterkt door enkele grote ketens. De glans begint er echter van af te gaan. Het is stiller op
straat. Natuurlijk heeft de economische dip een behoorlijk gat geslagen, de bestedingen zijn afgenomen. En daarbij komt ook nog dat
het Nederlandse winkellandschap
sterk in beweging is. Door internetverkopen en vergrijzing neemt de
behoefte aan fysieke winkelruimte
af en dat terwijl juist de afgelopen
jaren het aanbod door de nieuwbouw sterk is toegenomen. Vele jaren heeft de Zijdstraat min of meer
geworsteld met haar imago. Een
frisse wind zou moeten waaien! Een
groot aantal pandjes was aan vernieuwing toe en de periode van onderhandelingen voor aankoop brak
aan. Hiervoor was een lange adem
vereist. Daarna kwam dan toch de
positieve stroomversnelling en werd
gestart met nieuwbouw met winkels
en woningen op het Praamplein en
het gedeelte in de Zijdstraat van de
bank tot de molen. En sinds afgelopen september is ook het tweede nieuwe deel in de winkelstraat
open. Een kapsalon met cadeaus
en een uitgebreide drogisterij en

parfumerie zijn de aanwinsten in
de Zijdstraat, evenals Deen Supermarkt aan het Molenplein.

Winkeloverschot
Maar bij de plannen destijds is natuurlijk heel begrijpelijk geen rekening gehouden met de verandering in winkelland. Er is nu een winkeloverschot. Het grote winkeldeel
vanaf het Boekhuis tot de Dorpsstraat staat bijvoorbeeld nog steeds
leeg. Is een grote keten geïnteresseerd in Aalsmeer? Is het misschien
een idee om een groep jonge ondernemers de kans te geven om
in de ruimte gezamenlijk, maar elk
apart, winkels te beginnen?
En hoe zouden de andere lege
pandjes ingevuld moeten worden?
Het betreft veelal eigen panden van
ondernemers waarvan de komende jaren ook enkelen zullen stoppen met hun winkel. Is de huur- of
koopprijs die ze vragen reëel? Is alle winkels ‘vol’ overigens voldoende om de Zijdstraat nieuwe glans
te geven? Zou wat meer horeca
(lunchroom) kracht bij zetten?
Gemoedelijke sfeer
Natuurlijk is saamhorigheid onder
de ondernemers onderling belangrijk en ook de uitstraling van de winkelstraat in z’n geheel. Nieuw meubilair, meer bankjes en prullenbak-

ken kunnen absoluut geen kwaad.
Ook heel belangrijk, hoe zorgen
voor een gemoedelijke sfeer? Een
sfeer van winkel in, winkel uit, van
links naar rechts, zonder racende
fietsers. Want, de fiets mee tijdens
het boodschappen doen en winkelen zou moeten kunnen, maar teveel
wordt de winkelstraat door fietsers
(en zelfs brommers) gebruikt als
doorgaande route en dit komt het
gevoel van veiligheid niet ten goede. Hoe dit naar ieders tevredenheid
oplossen? Draagt een speciale plek
voor kinderen bij aan de levendigheid? En is er voldoende parkeergelegenheid? Sinds overal op de pleinen en in de straten de blauwe zone
is ingevoerd en maximaal twee uur
parkeren telt, lijkt de parkeerdruk
te zijn afgenomen. Is dit voldoende bekend bij de inwoners? Evenals het feit dat de parkeergarage
bij de Studio’s open staat voor bezoekers aan het Centrum? De Zijdstraat, een zorgenkindje. Maar het
waard om aan te pakken en nieuw
elan te geven, zo vinden de ondernemers. Zij willen niet (meer) bij de
pakken neer zitten en hebben tijdens deze eerste werkavond getoond zich in te willen zetten voor
de ommekeer. Schouders er onder!
En het kan. Aalsmeer Centrum heeft
namelijk nog steeds heel veel unieke, leuke en aparte (eigen) winkels!

Bestaande en nieuwe winkels tegenover elkaar.
De nieuwe zitten (gelukkig) vol, wie gaat starten in de ‘oude’ pandjes?

Verkeerstwist
op Legmeerdijk
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 8

ADVERTEREN?

Aalsmeer - Op vrijdag 9 januari
rond twee uur in de middag heeft
een verkeerstwist plaatsgevonden
op de Legmeerdijk. Een 49-jarige
bestuurder uit Aalsmeer zou een
43-jarige automobiliste uit Vinkeveen geslagen hebben. De inwoner
is aangehouden in zijn woning. Het
wijkteam gaat de zaak afhandelen.

IN DE

Schoorsteenbrand
in Haydnstraat

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

Aalsmeer - Op woensdag 7 januari om kwart voor zeven in de avond
zijn politie en de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand
in de Haydnstraat. Het vuur had de
brandweer snel onder controle. Er is
water- en roetschade. De hoogwerker van de brandweer van Mijdrecht
is gebruikt om te controleren of de
brand helemaal uit was.
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Of gratis bij een onderhoudsbeurt
Actie is geldig t/m 25 januari 2015

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile-aalsmeer.nl

Drankrijders door politie
van de weg gehaald
Aalsmeer - Om half een in de nacht
van zaterdag 10 januari is een 60-jarige bestuurder uit Amstelveen betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Op de Legmeerdijk werd de
automobilist tijdens een controle
tot stoppen gemaand door agenten.
Omdat alcohol werd geroken, is de
man meegenomen naar het bureau
voor een ademanalysetest. Het apparaat stokte bij 385 Ugl. De 60-jarige heeft een rijverbod van drie uur
gekregen en justitie heeft de boete
bepaald op 500 euro. Om drie uur
dezelfde nacht is nog een automobilist van de weg gehaald wegens
drankmisbruik. Bij de 41-jarige inwoonster van Aalsmeer stokte het
apparaat bij liefst 915 Ugl. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen.
Ook kan zij rekenen op een flinke
boete. Op zondag 11 januari even

voor half drie in de middag hebben
agenten een bestuurder zijn auto
langs de kant laten zetten. De man
reed op de N196 en gezien werd dat
de kentekenplaat aan de voorzijde
van de auto ontbrak.
Deze bleek de man binnen op het
dashboard te hebben gelegd. Omdat alcohol werd geroken is de bestuurder gevraagd te blazen. Hij
bleek behoorlijk diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Het
ademanalyseapparaat stokte bij wel
975 Ugl. Het rijbewijs van de 37-jarige bewoner uit Alphen aan de Rijn
konden de agenten niet innemen, zo
verklaarde de buitenlands sprekende man direct. Hij bleek geen rijbewijs te hebben. De man kan rekenen
op een hoge bekeuring. Zijn auto is
in beslag genomen.

Beenletsel na aanrijding
Politie zoekt getuigen!

Straatroof: ID, mobiel en
portemonnee weg
Aalsmeer - Op zondag 11 januari
om half zeven in de avond heeft een
straatroof plaatsgevonden in de Lakenblekerstraat, ter hoogte van de
Gamma op bedrijventerrein Hornmeer. Een Poolse inwoner uit De
Kwakel werd aangesproken door
twee mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Een van hen vroeg of
hij misschien een vuurtje had. Gelijk hierop kreeg de Pool een stomp
in zijn gezicht en raakte gewond aan
zijn wenkbrauw. De twee mannen
dwongen hem zijn portemonnee af

te geven, evenals zijn Samsung mobiele telefoon en zijn Poolse identiteitskaart.
De overvallers zijn ongeveer 25 tot
27 jaar. Een van hen was rond 1.90
meter lang, had een stevig postuur
en droeg een roodkleurige jas met
zwarte mouwen. De ander was kleiner, ongeveer 1.70 meter, en magerder. Hij droeg een spijkerbroek en
een lichtblauwe jas. Mogelijk zijn er
getuigen? Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Aalsmeer - Op maandag 12 januari om twee uur in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de Zwarteweg, nabij de Lakenblekerstraat. Een 52-jarige motorrijder uit Kudelstaart remde voor een
overstekende voetganger. De achter hem rijdende 71-jarige automobilist uit Amstelveen zag dit te laat.
De bestuurder heeft nog geremd en

geprobeerd de motor te ontwijken,
maar de motorrijder is toch aangetikt. Hierdoor kwam de 52-jarige ten
val en liep letsel op aan zijn linkerbeen. De motorrijder bloedde heftig
en is met spoed vervoerd naar het
ziekenhuis. De motor raakte licht
beschadigd en is tijdelijk gestald op
het terrein van het politiebureau.
Foto: Marco Carels
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
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
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
18 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker Jan van
den Akker.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. Oecumenische dienst
met Karmel Parochie en Open Hof
kerk met ds. J. van Popering. Collecte
voor MWC Wereldcongres. Opvang
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Oecumenische dienst
met ds. J. van Popering in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds.
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
P. Vroegindeweij, Ermelo. Organist:
Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Spreker David de Vos. Babyoppas en

Kinderen en
echtscheiding
Aalsmeer - Naar schatting maakt
15% van alle kinderen in Nederland
een scheiding mee. Wat voor gevolgen heeft dit voor kinderen en ouders? Wat betekent dit voor de opvoeding, voor het contact tussen
ouders en kinderen? Hoe kunnen
kinderen ondersteuning krijgen na

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, 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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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.

aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld en 16.30u. dienst met ds. K.D.
Huizinga uit Hoorn.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer en zaterdag om 17u. in
Kloosterhof eucharistieviering met
L. Seeboldt. Zondag 10u. dienst
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat
55. Om 14u. in Karmelkerk Poolse
dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russisch-orthodoxe diensten Parochie Heilige Maria. Zaterdag 17.30u. avondgebed en
zondag 10u. Goddelijke liturgie.

Collecte Hersenstichting
Dit weekend nationale tuinvogeltelling

Aalsmeerse tuinvogel top 10
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert Vogelbescherming weer de
Nationale Tuinvogeltelling. Neem dit
weekend, zaterdag 17 of zondag 18
januari, een half uur plaats bij een
raam met uitzicht op uw tuin of balkon en tel van elke soort het aantal
vogels dat u ziet. Een leuke bezigheid voor heel het gezin en bovendien levert u een waardevolle bijdrage aan het in kaart brengen van
de wintervogelstand in Nederland.
Voor het doorgeven van uw tuinvo-

gels gaat u naar de website www.
tuinvogeltelling.nl. Hier vindt u ook
een eenvoudige instructie en niet
te vergeten duidelijke afbeeldingen van de algemeenst in Nederland voorkomende tuinvogels, zodat u makkelijk kunt opzoeken wat
u ziet. Komt u er niet uit en bent u in
de gelegenheid om een foto te maken, stuur die dan naar onderstaand
e-mailadres en dezelfde dag volgt
antwoord: natuurgroepaalsmeer@
gmail.com.

Huismussen.
Foto: Ruud van Beusekom.

Pimpelmezen.
Foto: Jasper de Ruiter.

Nieuwe voorzitter en
bingo bij de Zonnebloem
Rijsenhout - Maandagmiddag 12
januari is een Nieuwjaarsbingo van
de Zonnebloem afdeling Rijsenhout
en Burgerveen gehouden in dorpshuis De Reede. Er was een grote opkomst, de gasten werden verwelkomd met een feestelijk glas bubbels om het Nieuwe jaar te vieren.
Maar er was nog meer aan de hand,
huidig voorzitter Ruud Samshuijzen stelde de nieuwe voorzitter voor:
Nelleke Teeseling. Zij zal vanaf nu de
taak van voorzitter vervullen. Tevens
hebben zich nog twee vrijwilligers
gemeld om in het bestuur zitting te
willen nemen, Bep Enters en Maai-

ke Beunder. Zij gaan de taken overnemen van Joke Boelen en Gré Verwoert. Daar moest natuurlijk op gedronken worden. Na een kopje koffie en thee met wat lekkers, moest er
ook nog ‘gewerkt’ worden met bingokaartjes. Er waren leuke prijzen te
winnen. In de pauze werd nog een
drankje geschonken met wat hartigs. Na een voldane middag ging
een ieder weer naar huis met een
leuke prijs. Wilt u meer weten wat de
Zonnebloem voor u kan betekenen
of wat u voor de Zonnebloem zou
kunnen betekenen? Kijk dan op de
website www.zonnbloem.nl.

Blue Monday bij Zin-Inn
Aalsmeer - De ochtenden zijn donker, het weer is grijs en druilerig en
goede voornemens lijken toch misschien nog helemaal haalbaar. De
maandagen verduwen veel te snel
het weekend. Kent u dat gevoel? U
bent niet de enige!

aan te doen. Wat kan je doen om
meer energie in je dag te krijgen?
Zijn er manieren om goede voornemens makkelijker uitvoerbaar te
maken? Hoe blijf je fris en vrolijk in
deze grijze dagen? Al dat en meer
gaat besproken worden, inclusief
handige tips en adviezen. Kom dus
zeker op maandag 19 januari om
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
naar Blue Monday van de Zin-Inn,
aan de Zijdstraat 55. Toegang: 5 euro per persoon. Voor meer informatie, mail: zininn@dgaalsmeer.nl.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.

De derde maandag van januari is
volgens sommigen de ergste dag
van het jaar, om al deze redenen.
Daarom wordt deze maandag ook
wel Blue Monday genoemd. Bij de
Zin-Inn gaat men proberen hier iets

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

Zondag in wijkgebouw Irene

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
9.30. Oecumenische viering met A.
Blonk en H. van Dalen mmv damesen herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst, Parklaan 27. Om de 2
weken. Op 20 janauri met Hoite Slagter. Thema: Het evangelie van Lucas.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 19 janauri met drs. Gordon
van Veelen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
echtscheiding? Bij Het Leerhuis van
de CAMA-kerk geeft Vanessa van
Dam-Wesselius, mediator en Kiescoach, op donderdag 29 januari tips
en tools voor iedereen die met echtscheiding te maken heeft, zoals ouders, grootouders, familieleden en
leerkrachten.
De bijeenkomst wordt weer gehouden in de Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86, en begint om 20.00
uur. Inloop vanaf 19.45u. Iedere belangstellende is welkom. Meer informatie op www.kiesvoorhetkind.nl.

Open Meer-ontmoeting
met ‘pot luck’ lunch
Aalsmeer - Aanstaande zondag 18
januari is er weer de open Meerontmoeting. Tijdens dit informeel
samenzijn kan genoten worden van
een lekkere lunch. Dit gaat via de
‘pot luck’, dat wil zeggen dat iedereen zelf wat culinairs mag meenemen (uiteraard niet verplicht). Binnen lopen kan vanaf het middaguur, waarna rond de klok van 12.30
uur het eten op tafel wordt gezet. De
Meer-ontmoeting is in wijkgebouw
Irene in de Kanaalstraat. Voelt u zich

eenzaam? Of bent u op zoek naar
aanspraak of een goed gesprek?
Of gewoon een gezellig samenzijn? Kletsen over van alles en nog
wat? Veel kan en absoluut iedereen
is welkom. Aanmelden is niet nodig.
De organisatie hoopt u en jou (0 tot
99 jaar) weer te mogen ontmoeten
en neem gerust gasten mee. Voor
vervoer kan gezorgd worden. Informatie te verkrijgen bij Hester Harting, Kathelijne Spaargaren of Robert Heil via 0297-329538.

2 Cursussen bij Mantelzorg & Meer

‘Omgaan met dementie’
Amstelland - Mantelzorg & Meer
start twee cursussen ‘Omgaan met
Dementie’. De ene cursus is voor
de partners van iemand met dementie. De andere cursus is voor
kinderen van iemand met dementie. Het maakt niet uit of de dementerende thuis woont of in een verpleeg- of verzorgingshuis. U krijgt
informatie over dementie en daarnaast volop gelegenheid voor het
delen van ervaringen. De cursussen starten op woensdag 4 februari. Voor partners van 10.30 tot 12.30
uur, bij Mantelzorg & Meer aan de

Laan van de Helende Meesters 431
in Amstelveen. Voor kinderen van
19.30 tot 21.30 uur bij Dagbesteding De Pelikaan, Helpende Hand
9 in Amstelveen. Er zijn 6 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Aanmelden kan tot 30
januari. De cursus is bedoeld voor
mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor meer
informatie kan contact opgenomen worden via 020-3335353, email info@mantelzorgenmeer.nl of
www.mantelzorgenmeer.nl.

Aalsmeer - De landelijke collecteweek voor de Hersenstichting wordt
van 2 tot 7 februari gehouden. Vrijwilligers zullen bij u in Aalsmeer en
Kudelstaart aan de deur komen om
een beroep te doen op uw vrijgevigheid en zamelen geld in voor de 4
miljoen mensen die in ons land leiden aan een hersenaandoening
of hersenziekte. Meer dan 1 op de
5 Nederlanders heeft hier mee te
maken! U kunt hierbij denken aan
ADHD, ALS, Alzheimer, een beroerte, epilepsie, hersentumor of parkinson. De hersenstichting stelt zich
onder andere ten doel beter inzicht

in de hersenen en hersenaandoeningen te krijgen en kwaliteit van
leven voor mensen met een hersenaandoening te verbeteren. Dit hopen zij te bereiken door middel van
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en allerlei samenwerkingsprojecten. Daar hebben mensen
met een hersendoening baat bij - nu
en in de toekomst. Hiervoor is echter geld nodig en daarom hopen de
collectanten op uw steun! Geef aan
de collectant, elke euro is er één!
Namens de hersenstichting en de
collectant die u de eerste week van
februari mag verwachten: veel dank!

Rakker is terug!
Aalsmeer - Kater Rakker is terug. Naar aanleiding van de oproep in de Nieuwe Meerbode vorige week, werd de baasjes van het
dier vrijdagmorgen gebeld door
een mijnheer. Hij was aan het
werk op een bedrijf aan de Stommeerkade achter nummer 7 en
had daar een grote rode kat gezien. Hij vond hem op Rakker lijken. Natuurlijk is men direct gaan
kijken. De eerste dagen zonder
resultaat, maar afgelopen dinsdag
zat Rakker ineens bij het bruggetje van de Stommeerkade naar het
Stokkenland. Natuurlijk was Rakker blij zijn baasje te zien en andersom natuurlijk ook! “Ik ben
een blij kattenvrouwtje”, aldus het
baasje van Rakker.

Oecumenische
viering zondag
Aalsmeer - Op zondag 18 januari, de start van de Week van gebed

Creatief in
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 21 januari van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting
bij de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Gezellig
even met elkaar bijpraten. ’s Middags is er van 12.00 tot 13.00 uur de
Oost-Inn lunch en ’s avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een creatieve avond georganiseerd. Deze keer
bestaat de creativiteit uit het versieren van een boodschappentas. En
later met je eigen unieke tas boodschappen doen! Iedere belangstellende is van harte welkom. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffie drinken
in Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 20 januari zijn belangstellenden weer van
harte welkom in het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg. De gezamenlijke kerken bieden u dan een
gezellige morgen aan. Om tien uur
staat de koffie klaar. Kerklijk gebonden of niet, de initiatiefnemers vinden het fijn als u komt! Rond half
twaalf gaat iedereen weer naar huis.
Zit u met vervoer of wilt u informatie over deze activiteit? Bel dan naar
Klaas Kersloot via 0297-323774 of
naar Gre Tuinstra via 0297-331545.

OVAK
en schaatsen
Aalsmeer - Donderdagmiddag 22
januari heeft de OVAK weer een themamiddag. De heer van der Ham uit
Meerkerk komt de OVAK leden vertellen over zijn uitgebreide collectie schaatsen die hij heeft en ook
meebrengt naar het buurthuis in
de Hornmeer. Hij kan prachtige verhalen vertellen over schaatsen. De
themamiddag op 22 januari is in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3
en begint om 14.00 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

voor de Eenheid van de Christenen,
is er traditiegetrouw een oecumenische viering. Dit keer in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Dominee Han van Popering van de Open
Hof kerk zal in de dienst voorgaan.
Het thema van de viering is ‘Dorst?’.
In deze bijzondere dienst wordt als
teken van Eenheid gezamenlijk het
avondmaal gevierd. Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel verleent haar medewerking aan
de dienst. Organist is Ruud Kooning.
Er is oppas voor de kleintjes en kindernevendienst voor de kinderen
van de basisschool. Een ieder is van
harte uitgenodigd. De dienst begint
om 10.00 uur.
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Extra; dorsvloer vol confetti

AGENDA

Lachen om film ‘Homies’
in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
15 januari, gaat in Crown Cinema de
komische speelfilm ‘Homies’ in première in Crown Cinema. ‘Homies’
gaat over vier vrienden (Robert de
Hoog, Manuel Broekman, Gijs Naber en Tibor Lukács), die per ongeluk in extreem absurde en grappige situaties terechtkomen. Naast de
vier hoofdrolspelers spelen onder
andere Charlie-Chan Dagelet, Carolien Spoor, Kiki van Deursen, Victoria
Koblenko, Sanne Vogel, Geza Weisz,
Horace Cohen, Cees Geel, Jennifer
Hoffman en Oscar Aerts in deze eerste speelfilm van regisseur Jon Karthaus. Om 18.45 uur kan plaats genomen worden in het pluche. ‘Homies’ is ook te zien op dinsdag 20
en donderdag 22 januari om 21.15
uur, woensdag 21 januari om 18.45
uur en vrijdag 23 januari om 16.45
en om 21.15 uur. Ook vandaag, don-

derdag 15 januari, in Crown Cinema: ‘De 100 jarige die uit het raam
klom’ om 20.30 uur (ook zondag) en
‘Gooische Vrouwen 2’ om 21.15 uur
(vrijdag om 18.30 uur en zondag om
19.30 uur). De bioscoop aan de Van
Cleeffkade 15 trakteert dit weekend
en aankomende week ook op ‘Pijnstillers’, ‘Bon Dieu’ en de familiefilms
‘Frozen 2D’, ‘Koemba de Zebra’, ‘Wiplala’, ‘Penguins of Madagascar 3D’
en ‘Mees Kees op de Planken’. En
extra volgende week: ‘Boyhood’ op
dinsdag 20 en vrijdag 23 januari om
20.30 uur en ‘Dorsvloer vol confetti’
op zaterdag 25 en woensdag 28 januari om 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie over de
films en tijden op www.crowncinema.nl. Kaarten reserveren kan via
0297-753700 of info@crowncinema.
nl en zijn te koop in de biosbar in
het complex van Studio’s Aalsmeer.

Leuk en eigengereid

Bijzonder jazzkwartet in
Bacchus zaterdagavond
Aalsmeer - KCA trakteert zaterdag
17 januari op een swingende jazzavond met het Chris Corstens Quartet. Naar saxofonist Chris Corstens
luisteren is een lust voor het oor.
Daarmee is zijn kwaliteit als uitvoerend musicus zo kort mogelijk geschetst, maar ook zo kwalitatief als
mogelijk. De Amsterdammer beheerst de sopraan- en tenorsaxofoon tot in de finesses. Naast de
technische kant van zijn leven als
saxofonist, toont Chris Corstens aan
dat ook zijn compositorische zijde
ver doorontwikkeld is.
Hij schetst sferen, komt daarmee terecht in bijvoorbeeld voor de hand
liggende amusementsmuziek, variétéklanken, muziek die zo onder een
film kan worden geschoven, maar
ook in aansprekende improvisaties.
Die zijn soms krachtig en uiterst
zelfverzekerd, om direct daarna vanuit een kwetsbare schulp het senti-

mentele gemoed van de luisteraar te
beroeren. Dit bijzondere jazzkwartet
met naast Chris op sax, Martin van
Leusden op slagwerk, Jan Hoogland
op piano en Harald Austbø op cello timmert op het moment flink aan
de weg met de release van hun album ‘Treiffel’. De muziek is ontegenzeglijk te kwalificeren als jazz. Maar
dan wel jazz van een heel leuke, eigengereide soort.
In de composities van leider/saxofonist Chris Corstens is de humor
en recalcitrantie van de muziek van
mensen als Misha Mengelberg terug te vinden, maar ook melodieën
waar Harry Bannink zich niet voor
zou schamen.
Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat
begint zaterdagavond 17 januari om
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355
en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Onstuimig tijdens SPIEPramenrace feestje
Aalsmeer - Het was een onstuimige middag in De Zotte Wilg afgelopen vrijdag-middag. Iedereen was
druk, zenuwachtig en zoals moeder vroeger al zei: “Volgens mij gaat
het stormen!” Het klopte, een drukte van belang tijdens dit SPIE feestje. Hiermee bewijst zij zich dat nog
niemand Pramenrace moe is, ook
niet voor de komende 30ste editie.
Wat was het gezellig druk. Vele handen werden geschut, kussen rondgestrooid en mooie wensen toebedeeld, een receptie zoals een receptie hoort te zijn. Medewerkers,
sponsors en vele deelnemers hadden gehoor gegeven om te komen
proosten deze vrijdagmiddag. Ondanks dat de Zotte Wilg altijd op de
tweede zaterdag in september een
controlepost is, kwam dit jaar niemand met een bok of praam aanvaren. Jammer, een praamvaarder is
toch echt wel een bikkel en niet te
vangen voor een beetje wind of regen.
Het bestuur van de Aalsmeerse Pramenrace had ook nog wat mooie
woorden voor iedereen. Dat de editie van 2015 de 30ste wordt, gewoon
doorgaat, goed opgelet gaat worden op de veiligheid en dat het thema op deze middag nog niet bekend
gemaakt wordt. Vele verdrietige gezichten na dit laatste natuurlijk. Ook
een korte terugblik op 2014 werd
gehouden waarbij het woord chique
veelvuldig viel. Verschillende prijzen

werden nog verdeeld. Onder andere de boezemschop. Deze prachtige prijs is afgelopen september
niet meegenomen door het team
Diepe Keelen. Winnen ze eindelijk
iets, willen ze hem niet. De boezemschop is nu tijdelijk uitgeleend aan
team Frau Schøderbuck en hangt in
een illegaal café op de Uiterweg. De
prijs voor het snelste team, de zilveren Penta (beschikbaar gesteld door
Sparnaaij) is uitgereikt aan Team
Uniek. De rode lantaarn, welke het
SPIE bestuur even kwijt was, stond
nog bij Van Iperen, ging naar New
Kids on the Bok.
Oversharing zoekt praam!
Tijdens afgelopen pramenrace was
de opdracht bij de Zotte het inleveren van je teamlogo. Deze (hoofd)
prijs, een etentje waarvoor het SPIE
bestuur zichzelf graag uitnodigt,
gaat naar team Oversharing! Vele kreten gingen door de zaal. Verbijsterd was dit team en meteen
werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een oproep te doen
voor een praam. De huidige is niet
meer en Oversharing is naarstig opzoek naar een vervangende, wie o
wie heeft een praam? Het was een
gezellige middag in de Zotte, volgend jaar is het bestuur graag weer
te gast op dit adres. Nu afwachten
wat het thema gaat worden, de bekendmaking is op vrijdag 13 maart.
Alvast noteren deze datum!

Zilveren penta voor snelste team in 2014: Uniek. Foto: www.kicksfotos.nl

Stormachtig applaus voor
Marcel Kapteijn & Friends

Vrijdag en zondag in The Shack

Rockjam met Guzz en
blues van Fat Harry
Oude Meer - Ook in 2015 heeft The
Shack de agenda alweer vol staan
met livemuziek. Dit weekend wordt
op vrijdag 16 januari geopend door
de rock-jam onder leiding van Guzz
Genser, ex-drummer bij Herman
Brood. Aanstaande vrijdag neemt
Guzz weer professionele muzikanten mee die de basis leggen voor
een weergaloze jamavond. Ook zin
om mee te spelen? Guzz haalt het
beste in jou naar boven! Het enige
wat je mee neemt is je instrument
en/of stem, inpluggen en de rest
spreekt voor zich. Ben je geen muzikant, kom dan lekker luisteren naar
de tijdloze rocksongs gebracht op
een muzikaal hoog niveau van 21.00
tot 01.00 uur. De entree is gratis!
Zondagmiddag 18 januari staan
niemand minder dan Fat Harry and
The Fuzzy Licks op het podium van
The Shack. Harold ‘Fat Harry’ van
Dorth wordt erkend als één van de
meest getalenteerde blues gitaristen in Nederland. Samen met zijn
band van doorgewinterde muzikanten zijn Fat Harry en zijn Fuzzy Licks
zeer in trek op de Nederlandse podia. Geïnspireerd door innovatieve

blues muzikanten, zoals Lucky Peterson, Joe Louis Walker en Chris
Cain, heeft Fat Harry and the Fuzzy Licks een unieke stijl ontwikkeld.
Fat Harry & the Fuzzy Licks staat
voor kwaliteit en muzikale gedrevenheid! The Shack gaat zondag 18
januari open om 15.00 uur, aanvang
Fat Harry and The Fuzzy Licks rond
16.00 uur. De entree is 5 euro. Voor
alle info: www.the-shack.info. Adres
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Sunday Session
in Downtown
Aalsmeer - Zondagmiddag 18 januari kan in restaurant Downtown
genoten worden van heerlijke livemuziek met zangeres Marlayne Sahupala met band en diverse gasten. Marlayne’s sunday session is
gezellig, swingend en gevarieerd.
Dit muzikale feest start om 16.00
uur. De zaal gaat open vanaf 15.45
uur. Adres is Van Cleeffkade 15, in
het complex van Studio’s Aalsmeer.
Kaarten zijn te koop aan de deur.

Aalsmeer - Zondag 11 januari zorgde Bob & Gon in hun theater weer voor een geweldige middag. |Het eerste optreden van 2015
was voor Marcel Kapteijn & Friends
(Sander Schuurman op gitaar en Nico Bobber op percussie) zij werden
tijdens en na hun vrolijke en ook
gevoelige gezang door het publiek
beloond met een stormachtig applaus. Wat een leuke mannen, die
met aanstekelijke humor hun toehoorders weten te vermaken. Lekker
pilsje er bij tijdens het zingen, de lol
spatte er van af. Marcel en Sander,
klompenmakers van beroep, zijn
dagelijks te vinden bij de Zaanse
Schans waar zij de toeristen amuseren en tonen hoe klompen worden vervaardigd. “Het optreden in
theaters is voor ons pure ontspanning en zolang wij daar zelf nog plezier aan beleven houden wij dat vol.”
De gespeelde nummers van hun recent uitgekomen CD: Drift Wood
vielen zeer in de smaak. “Wat kan
die man veel met zijn stem.” Als het
publiek van Bob & Gon het voor het
zeggen had, dan mogen de mannen
volgend seizoen wel weer geboekt
worden. Voor hen was het jammer
dat er geen optreden meer was na
de pauze. Als troost deelden Bob &

Gon prachtige rode rozen uit aan de
bezoekers. Voor alle vrijwilligers van
Radio Aalsmeer was het een feestje om een middag bij Bob & Gon
door te brengen. Er was champagne en er waren oliebollen, maar
voor hen was er nog meer…want
zoals al eerder was aangekondigd
zou Radio Aalsmeer voor een verrassing zorgen en die kwam er na
de pauze. Hét moment dat de praatpaal werd onthuld. Een vrolijk gekleurd apparaat waar met het eenvoudig bedienen van een knop iedereen een verzoeknummer kan inspreken, dat dan op de donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur te beluisteren is. De praatpaal krijgt een
prominente plek in de hal van het
Crown Theater. De opwinding van
de vrijwilligers was groot bij dit typisch Aalsmeerse onderonsje, de
luisteraars van radio Aalsmeer konden dit rechtstreeks meemaken.
Voor het volgende concert van Alderliefste zondag 7 februari, zijn nog
maar een paar kaarten beschikbaar,
dus wie verzekerd wil zijn van een
heerlijke muzikale middag moet
snel naar Espago in de Ophelialaan,
Het Boekhuis in de Zijdstraat of Primera op het Poldermeesterplein.
Janna van Zon

Muziek
Vrijdag 16 januari:
* Kinderdisco voor jeugd 4-12jr. in
Feesterij de Bok, Dreef, 19-21.30u.
* Rock-jam met Guzz Genser in The
Shack, Oude Meer vanaf 21u.
Zaterdag 17 januari:
* Woodstock The Story in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* KCA Jazzconcert door Chris Corstens Quartet in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* 3 Local Heroes in feesterij de Bok,
Dreef 5 van 22 tot 05u.
Zondag 18 januari:
* Kindervoorstellingen Bumba op
reis in Crown Theater, Van Cleeffkade om 14u. en om 16u.
* Concert OK band in ‘t Anker, Oosteinderweg 372 vanaf 15u.
* Sonority luidt nieuwe jaar in vanaf 15u. In Welkom Thuis, Stommeerweg.
* Fat Harry & The Fuzzy Licks in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
* Marlayne’s Sunday Session in
restaurant Downtown in Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 16u.
Dinsdag 20 januari:
* Openbare repetitie Toonkunstkoor
voor korenpalet in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55 v/a 19.45u.
Woensdag 21 januari:
* Kindervoorstelling Dobbe en de
Draak in The Club van Crown Theater Aalsmeer om 14u.
* Opera van Verdi bij Nivon in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3
vanaf 14u.
Donderdag 22 januari:
* Live muziek Bokking Piano’s in
feesterij de Bok, Dreef 5 van 20.30
tot 01u.
Films
T/m 22 januari:
* Alle dagen diverse films voor alle leeftijden in Crown Cinema, Van
Cleeffkade met Gooische Vrouwen,
Bon Dieu en Lucy. Voor jeugd: Annie, Penguins of Madagascar, Mees
Kees, Wiplala, Flits & het magische
huis, Niko 2. Op 15 januari: Première komedie Homies.
Exposities
Vanaf 9 januari:
* Nieuw expositie in gemeentehuis,
Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
werken van Vladimir Hristov, Erik
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open
iedere zaterdag en zondag 12 tot
17u.
Zaterdag 17 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
17 en 18 januari:
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Huismuseum met Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag op afspraak: 0612922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 21 januari:
* Expositie met tekeningen van Nynke, foto’s van Heleen en beelden
van Eytie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Vrijdag, zaterdag en
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zondag van 14 tot 17u. Toegang is
gratis.
Tot en met 2 februari:
* Expositie ‘Kleur doet leven’ van
Nels de Vries in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Diversen
Donderdag 15 januari:
* Kaartavond DES in de Reede Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 16 januari:
* Open Hof keuken. Op menu:
stamppotten. In ‘t Baken, Sportlaan
van 17.45 tot 20u.
* Kerstbomenverbranding met de
brandweer, hoek Aalsmeerderweg
met Stommeerkade v/a 19u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 17 januari:
* Postzegelruilbeurs, tentoonstelling
en verloting in Parochiehuis, Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Kwart marathon klaverjassen bij
BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 van 10 tot 16u.
* Lennaert Roos leest voor over
Dobbe en de Draak in Boekhuis,
Zijdstraat vanaf 11u.
Zondag 18 januari:
* Meer-ontmoeting in wijkgebouw
Irene, Kanaalstraat v/a 12u.
* Lezing Christa Logman over haar
expositie in Voor Elkaer Kudelstaart
vanaf 14u.
Maandag 19 januari:
* Blue Monday bij Zin-Inn Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Muziek monteren onder film bij
F&VA in ‘t Anker, Oosteinderweg
372 vanaf 20u.
Dinsdag 20 januari:
* Koffie drinken in het Lichtbaken
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 21 januari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
66 vanaf 9.30u. Lunch van 12 tot
13u. en creatief van 19.30 tot 21.30u.
Donderdag 22 januari:
* Themamiddag over schaatsen bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in de Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing kunstenaar Kees Aalbers in
Open Hof kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 15 januari:
* Ronde Tafel Gesprek in gemeentehuis o.l.v. VVD-fractievoorzitter Robert van Rijn. In raadzaal, gemeentehuis van 20 tot 23u.
Vrijdag 16 januari:
* Jaarvergadering IJsclub Oost in
‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u. Na afloop nostalgische films.
* Nieuwjaar met VVD. Gast: Elisabeth Post. In Historische Tuin, ingang Praamplein vanaf 20u.
Zaterdag 17 januari:
* Nieuwjaar met HAC op surfeiland
Vrouwentroost van 15 tot 17u.
Woensdag 21 januari:
* Wijkoverleg Hornmeer over park,
buurthuis en groen in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 22 januari:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

NIEUW:

CADEAUTIP:

Ketting met plectrum Western ‘Richwood’
(verzilverd)

€ 6,95

AANBIEDING:

Soundman ‘CLX’
van € 220,- voor € 198,-

(met element)

€ 169,-

KOOPJE:

Blokfluit ‘Nuvo’
€ 9,95

(diverse kleurtjes)

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

Zaterdagavond in Crown Theater

‘Woodstock the Story’

Aalsmeer - Woodstock the Story voert je terug in de tijd met een
ruim twee uur durende zinderende show. Matthijs van Noort naast
producer en leider, tevens bandlid,
is zeer enthousiast: “We zijn als negenkoppig team enorm op elkaar
ingespeeld. We proberen echt dat
tijdsbeeld neer te zetten. De voorstelling heeft diepere lagen en we
weten de mensen ermee te roeren.” Daarbij wordt er gebruik gemaakt van dia’s, videobeelden en
foto’s. Matthijs benadrukt dat het
beslist geen musical is. “Het is een
gevoelsding. Een totaalbeleving van
de sfeer van Woodstock, een krachtig rockconcert en een integere the-

atervoorstelling ineen. En er wordt
ook veel gelachen!” Er zullen in totaal tweeëntwintig nummers worden gebracht in een honderdveertig minuten durende show met een
pauze ertussen. De voorstelling is
voor iedereen toegankelijk en aanstaande zaterdag 17 januari vanaf 20.00 uur mee te beleven in het
Crown Theater? Kaarten reserveren
kan via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via 0900-1353 (45
cpm). Kaarten voor de voorstelling
zijn ook te verkrijgen bij Boekhuis
Aalsmeer in de Zijdstraat, Espago
in de Ophelialaan en Primera op het
Poldermeesterplein of een uur voor
aanvang aan de kassa.
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Muziek bij clubavond F&VA

Zondag toelichting door kunstenaar

Expositie Christa Logman in
ontmoetingsruimte Voor Elkaer
Aalsmeer - Gedurende de komende maanden exposeert de psychologe Christa Logman in de ontmoetingsruimte Voor Elkaer. Velen kennen de in Kudelstaart wonende
kunstenaar van de zeer geslaagde tentoonstelling ‘Kudelkoppen’ in
de Watertoren. Ook exposeerde zij
onlangs in het gemeentehuis van
Aalsmeer.
Warm impressionisme
Op de schilderijen van Christa staat
vrijwel altijd de mens centraal. Zij
weet met een warme gelaagdheid
de meest interessante karakter aspecten van de persoon vast te leggen. Door haar mooie losse penseelvoering en haar als het ware
zingende kleurgebruik, geeft zij de
schilderijen een variatie aan klanken mee die de kijker blijven fascineren ook zonder de persoon in
kwestie te kennen. Christa maakt
van haar portretten een boeiende
ontdekkingsreis. Op radio 2 (Capuchino) is haar werk met muziek gecombineerd en besproken. Luisteraars vertelden wat het deed met
hun eigen gemoed wanneer zij keken naar haar schilderijen en de

daarbij gespeelde muziek. Hiermee
werd de lijn met ideeën gevolgd van
de filosoof Alain de Botton die verleden maand exposeerde in het Rijksmuseum. De veel bezochte tentoonstelling: ‘Kunst is Therapie’ had als
thema: verlies, liefde en fortuin met
achterliggende drijfveer het therapeutische effect van het kijken naar
kunst bij de levensvragen die wij allemaal hebben.
Christa heeft verschillende prijzen
gewonnen met haar werk, waaronder een Prix Special in 2011 in
het Caroussel de Louvre in Parijs (‘La robe rouge’) en de gedeelde eerste prijs op Rembrandtkunstplein (‘Rembrandt Live’). Dit jaar
doet Christa mee met een expositie van de eerste delegatie in het Fine Arts Museum, Ho Chi Min City
(Vietnam). Christa zal haar tentoongestelde werk op zondag 18 januari om 14.00 uur in de ontmoetingsruimte Voor Elkaer nader toelichten.
U bent van harte uitgenodigd deze
boeiende en leerzame bijeenkomst
bij te wonen. Een prettige zondagmiddagbesteding!\
Janna van Zon

Muziek, ballet, toneel, musical en DJ

Nieuwe cursussen in februari
van start bij Cultuurpunt
Aalsmeer - Op dinsdag 3 februari starten de nieuwe cursussen voor
basisschoolleerlingen, georganiseerd
door Cultuurpunt Aalsmeer. In deze
korte, oriënterende cursussen kunnen kinderen kennismaken met de
beginselen van muziek, ballet, toneel
en musical. Nieuw in het aanbod is
een DJ-cursus voor kinderen van de
bovenbouw. De cursussen bestaan
uit 9 lessen van 45 minuten. De lessen vinden plaats op diverse locaties

Boer zoekt betere vrouw:
Herkenbaar en hilarisch!
Aalsmeer - Tussen het repeteren
door komt Joep Onderdelinden, bekend van verschillende bijrollen in
films en diverse televisieprogramma’s waaronder kinderserie ‘Zaai’
waarin hij postbode Siemen speelde, even aan de telefoon voor een
kort interview over de nieuwe voorstelling ‘Boer zoekt betere vrouw’.
“We hebben er zo veel lol in”, begint hij. “We gaan pas 7 februari officieel in première in Hoorn, dus we
zijn nog veel aan het schrappen en
schrijven. Maar het is nu al hartstikke leuk. Ik zal er wat meer over vertellen: “Twee jaar geleden speelde ik in ‘Hema de Musical’ en was
daar tevens betrokken bij de casting en zelfs regie. Er speelden een
aantal vrienden in mee. Het was
ontzettend leuk. Nu is het zo dat ik
veel solo cabaretvoorstellingen doe
en dus vaak in mijn eentje op pad
ben. Het leek mij wel leuk om met
die bevriende collega’s een groepje
op te richten. Gewoon gezellig. Dat
werd ‘De Troupe van Joep’. Dit fonkelnieuwe clubje bestaat uit Wil van
der Meer (liedteksten), Wimie Wilhelm (zij met die zware stem), Bodil
de la Parra (onder andere van Powervrouwen), Jasper Verheugd (regie) en ik.” Joep Onderdelinden vertelt vervolgens over de inhoud van
het verhaal, waarvan overigens het
idee van hem is: “Ik speel boer Ties.
Een romantische, lieve boer die gek
is op Yvon Jaspers en haar programma Boer Zoekt Vrouw. Al zijn
eenentachtig koeien heten ook
Yvon. Zijn vrouw Helma, gespeeld
door Wimie, is juist een heel stoere
dame die van detectives houdt. Op
haar klaverjasavondjes kijkt Ties altijd samen met zijn knecht stiekem
naar BZV. En voor de gein geeft de

boer zich op voor dat programma.
Vooral omdat hij Yvon Jaspers ontzettend graag wil ontmoeten. Maar
wat gebeurt er; Ties wordt uitgekozen voor de voorrondes. In de aanmelding heeft hij verzonnen dat zijn
knecht een Kozak is en zijn vrouw
zijn zus. Je raadt het al, het wordt
een kluchtachtig rommeltje. Inclusief speeddates en duizenden brieven. Hoe redt Ties zich hieruit?”
Feel Good verhaal
Het decor is landelijk en sober. Er
is een keuken, een bakelieten telefoon en er hangen natuurlijk
koeienkoppen. De voorstelling is
voor een breed publiek toegankelijk. Vooral mensen die graag naar
Boer zoekt Vrouw kijken zullen een
heerlijk herkenbare avond beleven. De vorm is een feel good verhaal met kluchtelementen, cabareteske uitstapjes en hilarische sketches, maar ook ontroerende liedjes.
Joep noemt het een muzikale komedie. “Het is gewoon de leukste voorstelling van het seizoen!” zegt hij enthousiast. Wil jij bij deze try out aanwezig zijn op donderdag 29 januari om 20.00 uur? Wees er dan snel
bij, want er zijn nu nog sprintprijzen verkrijgbaar à 19,50 euro. Reguliere prijs is 23,50 euro. Op www.
crowntheateraalsmeer.nl zijn ook diverse arrangementen te vinden: De
voorstelling in combinatie met voorafgaand een diner in Downtown Diner of Eetze vanaf 35 euro. Kaarten
zijn tevens verkrijgbaar bij Espago
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in
de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein of een uur voor aanvang aan de kassa van het Crown
Theater aan de van Cleeffkade 15.
Door Miranda Gommans

bracht gaan worden, waaronder
‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré
en het Doppelquartett uit de ‘Elias’
van Mendelssohn-Bartholdy. Gezamenlijk wordt ook de cantate ‘Captain Noah and his floating zoo’ van
Joseph Horowitz uitgevoerd.
Wilt u een voorproefje of wilt u eens
kijken hoe het toegaat tijdens een
repetitie? Kom dan dinsdagavond
20 januari om kwart voor acht naar
de Doopsgezinde Kerk om te luisteren of om mee te zingen. U bent
van harte welkom, koffie staat klaar
in de pauze.

Aalsmeer - Op woensdag 21 januari vertoont de Kom-In van Nivon Aalsmeer een opera van Verdi. De opera is gebaseerd op een
toneelstuk van Victor Hugo over
de verdorvenheid van de Franse koning. Verdi vertaalde het 19e
eeuwse drama naar Italië, naar het

hof van een hertog. Het gaat er
niet bepaald fijnzinnig aan toe in
het verhaal. Maar de muziek van
Verdi is prachtig. Gelukkig beschikt het Nivon over een eerste
klas geluidsinstallatie. Er is echt
veel te genieten voor operaliefhebbers. De opera start om 14.00
uur in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. Kosten 5 euro, niet-leden betalen 7,50 euro inclusief koffie en thee in de pauzes.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Unieke werken in Raadhuis
Aalsmeer - Wie nog niet naar de
tentoonstelling is geweest van de
drie kunstenaars die momenteel exposeren in het Oude Raadhuis, heeft
iets gemist, maar een bezoek brengen kan nog. De werken van Eytie
Tinbergen, Nynke Schepers en Heleen Arends zijn nog tot en met 25 januari te bewonderen. In de grote zaal
hangen foto’s van Heleen Arends. De
aandacht en intensiteit is voelbaar,
de kleuren geven onmiddellijk een
beeld van herkenning. In de sfeer-

volle lichte tuinzaal, tekeningen en
prachtige grote penningen van Nynke Schepers, die toch wel heel uniek
genoemd mogen worden. De beelden en bronzen van Eytie her en der
spreken voor zich, met als hoogtepunt een familiebeeld dat zeer ontroerd. Laat u verrassen en stap het
Oude Raadhuis eens binnen. De expositieruimte in de Dorpsstraat 9 is
iedere donderdag tot en met zondag
open van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Storm houdt bezoekers niet tegen

Werkschuit open huis een
groot succes!
Aalsmeer - Ondanks het stormachtige weer van afgelopen zaterdag, is het open huis bij de Werkschuit druk bezocht. Vele mensen
kwamen een kijkje nemen naar de
werkstukken van de cursisten en
welke cursussen de Werkschuit allemaal aanbied. Er was deze middag
extra aandacht voor de kinderen. Er
werd een tekenworkshop aangeboden waar de kinderen vol enthousiasme aan mee hebben gedaan, ook
was er voor de kinderen een brooddeegworkshop, hier konden de kinderen hun eigen kunstwerkjes maken van brooddeeg en ook dit hebben de kinderen vol enthousiasme
gedaan. Was u niet aanwezig en wilt
u zich toch nog inschrijven voor een
cursus? De Werkschuit biedt: Breien en Haken met Inez, Tekenen en
schilderen met Annefie, Speksteen

op de dinsdagmorgen, Beeldhouwen, Tekenen voor beginners, Schilderen met acrylverf, Edelsmeden op
de maandag en woensdagavond,
Vilten voor beginners en gevorderden, Tegel en glas mozaïek en op
de vrijdagmorgen Blij met klei. Voor
kinderen is er een cursus Tekenatelier op de woensdagmiddag en zaterdagmorgen of de Creatieve vorming op de woensdag en donderdagmiddag.
Ga voor inschrijvingen naar: https://
www.gklein.org/wsa/. Wacht niet te
lang, vol is vol. Op de website overigens ook allerlei informatie over
de cursussen. Folders met het cursusaanbod van de Werkschuit liggen klaar bij Jumbo Aalsmeer, in het
gemeentehuis, Marskramer in Kudelstaart en in alle boekwinkels.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Klaas Knook en Piet de Heij

2 Jubilarissen Con Amore
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
10 januari zijn twee koorleden van
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore
in het zonnetje gezet. Klaas Knook
en Piet de Heij hebben de 1.000 repetities vol gemaakt en dit houdt in
dat zij beiden alweer 25 jaar lid zijn
van het mannenkoor. De secretaris
heeft aan de jubilarissen de oorkonde van het koor uitgereikt, evenals
de zilveren Con Amore speld, een
cadeaubon en een plant voor het
thuisfront. Uiteraard zijn Klaas en
Piet ook bedankt aan hun trouwe
lidmaatschap.
De voorzitter sprak ook nog een
kleine nieuwjaarsrede uit. Hij zei uit

Kunst in Open Hof kerk!
Opera van Verdi
bij het Nivon

dagen gehouden op de maandagavond in het gebouw ‘t Anker aan
de Oosteinderweg 273a en beginnen om 20.00 uur. Informatie over
de F&VA via 023-5284564 of via
www.videoclubaalsmeer.nl.

in Aalsmeer en Kudelstaart op dinsdag, woensdag en donderdag in de
naschoolse tijd. Het cursusaanbod is
bedoeld voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Speciaal voor leerlingen
van de bovenbouw is er een DJ-cursus aan het aanbod toegevoegd, er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie over de lessen en de
leslocaties is te vinden op de website www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Inschrijven kan tot 20 januari.

Openbare repetitie voor
Theatertip! Aalsmeers Korenpalet
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer houdt op dinsdag 20
januari een openbare repetitie in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.
Het koor studeert momenteel verschillende kleine werken in voor het
‘Aalsmeers Korenpalet’, een samenwerking tussen drie Aalsmeerse koren: Mannenkoor Con Amore, Vrouwenkoor Vivace en Gemengd koor
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer.
Op het programma staan werken
die de koren in hun eigen repertoire hebben, maar ook enkele werken die gezamenlijk ten gehore ge-

Aalsmeer - Maandagavond 19 januari gaat de clubavond van de
F&VA over het monteren van muziek onder een film. Het is soms bijzonder moeilijk om goede muziek
bij een film te vinden. Of het nu een
bijvoorbeeld een vakantiefilm of een
speelfilm is, de muziek kan een film
maken of breken. De aanwezigen
zullen uitgebreid geïnformeerd worden over welk muzieksoort bij een
bepaalde videofilm past. Het belooft
een zeer leerzame avond te worden en iedere belangstellende is
welkom. De F&VA is overigens nog
steeds opzoek naar nieuwe leden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera zijn
van harte welkom. De clubavonden
van de F&VA worden om de veertien

Aalsmeer - “Bijbelse kunst en de
stelling dat alle klassieke kunstenaars impressionisten zijn, van oudheid tot heden, van Genesis tot
Openbaringen”. Dat is het thema
van de kunstavond op donderdag
22 januari, die verzorgd wordt door
kunstschilder Kees Aalbers. Aalbers
studeerde aan de Rietveld Academie gebonden en vrije kunsten en
fotografie. Zijn vrouw Maaike zette
vele van zijn schilderijen met muziek
op film ( Youtube). Aalbers is naast
zijn werk van landschappen, stillevens en portretten ook bekend door
het multimedia mozaïek The Expec-

tation (leven in christelijke verwachting) in samenwerking met de componist en dirigent Bert Noteboom.
Aalbers werk kan getypeerd worden als impressionistisch met hier
en daar surrealistische trekken. De
Bijbelse schilderijen brengen een
boodschap.
Aalbers zal een boeiende avond verzorgen aan de hand van muziek en
beelden. www.kunstexpres.nl en
www.keesaalbers.nl.
Aanvang: 20.00 uur, inloop met koffie of thee vanaf 19.45 uur. Adres is
de Open Hof kerk aan de Sportlaan
86, ingang De Beuk.

te kijken naar het drie korenconcert wat later dit jaar op het programma staat. Tevens vroeg hij de
koorleden eens goed te overdenken
over de toekomst van Con Amore.
Ook vonden deze avond enkele bestuurswisselingen plaats. Er komt
een nieuwe voorzitter, de penningmeester krijgt een opvolger en het
secretariaat wisselt na bijna 30 jaar.
Geëindigd werd met de oproep om
te proberen nieuwe heren warm te
maken voor zingen bij Con Amore.
“We roepen dit al zo lang, maar ze
komen niet, terwijl zingen toch een
hele mooie hobby is”, aldus de voorzitter.

2e katern

De Schijnwerper op...

Verpleegkundige en kweker

Bestuur FC Aalsmeer in
Weekend Magazine Radio

“Ik ben best een druk mens en creatief altijd in de weer”

Wilma Helmans-de Waal
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Vorige maand was
het een gezellig onderonsje met
Kees Boomhouwer van de Tabakshop in de Zijdstraat. Wilma Helmans-de Waal bijt het spits af voor
2015. Wilma reageerde spontaan
op de uitnodiging en keek uit naar
het interview.
Wie ben je?
“Ik ben Wilma de Waal. Ik ben opgegroeid met een broer (André)
en een zus (Diana). Mijn leeftijd is
51 en al dertien jaar ben ik gelukkig getrouwd met Frans Helmans.
We hebben een samengesteld gezin. Ik heb twee jongens en Frans
een dochter en een zoon. Allemaal
zijn ze in de leeftijd van negentien
tot vierentwintig. Uiteraard hoort
ook de aanhang erbij. Ik ben zuinig op mijn gezin. Het is altijd druk,
maar bijzonder gezellig. Dit ‘moeke’ houdt de boel graag bij elkaar!”
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen
en wil hier noait meer weg.” Wilma
spreekt dit lekker op z’n Aalsmeers
uit, “Want,” zegt ze “Ik ben een ras
Aalsmeerse en daar schaam ik me
niet voor. Ze nemen me altijd maar
zoals ik ben.” Wilma is geboren in
de Mendelstraat, vervolgens verhuisd naar de Hornweg, waar haar
vader het timmerbedrijf BrouwerDe Waal overnam van zijn schoonvader. Ze gingen wonen voor het

bedrijf. “We hebben Plan Blom gebouwd zien worden. Mijn puberteit
heb ik aansluitend doorgebracht in
de Hornmeer. Ik heb ook nog op
de Machine- en Oosteinderweg
gewoond en veertien jaar in Kudelstaart. Dat vond ik wel ver weg
hoor. Nu ben ik back naar mijn
roots en woon met veel plezier in
een fijne wijk in Nieuw Oosteinde.”
Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Ik werk achtentwintig uur op het
secretariaat van het Regioloket
(onderdeel van het Samenwerkingsverband Amstelland en de
Meerlanden). Ik heb het daar erg
naar mijn zin. Daarnaast is mijn
hobby inmiddels ook mijn werk geworden. Op 1 mei 2014 ben ik mijn
eigen bedrijf gestart ‘Restyled by
Wilma’. Hier besteed ik gemiddeld
tien uur per week aan.” Dit interview vindt plaats in het knusse atelier dat Wilma heeft op de Oosteinderweg. “In huis was het geen
doen meer, want het werd alsmaar drukker, vooral via de social
media. Op Facebook heb ik momenteel meer dan 650 likes!” Restyled by Wilma is een bedrijf dat
zich specialiseert in het opknappen van meubilair in de ruimste zin
van het woord. “Alles doe ik uiteraard in overleg met de klant. Van
kleine tafeltjes en stoelen tot aan
grote meubelstukken, zoals bedden en grote kasten. Ik lever maatwerk. En na afloop ben ik altijd zeer
benieuwd hoe het eindresultaat bij
de mensen thuis is. Hoe het staat.
Daar krijg ik power van. Oude din-

gen nieuw leven inblazen, ja, daar
word ik blij van.”
Wat zijn je hobby’s?
Wilma bruist van energie. Er is in
de week niet zoveel tijd over voor
hobby’s, maar toch neemt ze de
moeite om af en toe te tekenen.
“Dat creatieve heb ik van mijn vader. Ik maak potlood portretten.
Ook ben ik thuis altijd bezig met
de boel opleuken. Het is eigenlijk
nooit af.. En dan heb ik natuurlijk
nog mijn gezin en een hond. Oh,
en ik houd van lekker eten en af
en toe een borrel. Tja ik ben een
druk mens.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Nou dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Álles! Ik hou echt van Aalsmeer.
Er wordt zoveel gezelligs georganiseerd. Bandjesavond, pramenrace.
Mijn vader zei altijd: als we de Watertoren zien, dan zijn we thuis.
Dat voel ik ook zo. We hebben De
Poel (nee, geen Westeinderplassen, maar de Poel), het heerlijke
surfstrand, fijne horecagelegenheden. Aalsmeer is echt mijn hometown. En niet te vergeten: Je bent
Aalsmeerder als… je uitkijkt naar
de Nieuwe Meerbode! Haha.”
En wat zou je willen
veranderen in het dorp?
“Oh, dat vind ik wel een moeilijke.
Mag ik daar even over nadenken?”
Wilma vraagt wat anderen in vorige interviews bij deze vraag geantwoord hebben en zegt vervolgens:
“Toen ik jong was gingen we altijd

Laat je lijf tintelen met
Shiatsu therapie
Aalsmeer - Een masseur die over
je heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd. “Shiatsu therapie bestaat uit
het geven van druk met de duim
of handpalm op het lichaam”, vertelt Petra van der Knaap. Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut en
sinds juli 2012 is haar San Bao
Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan
de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en daar huurt zij haar
praktijkruimte. “Soms wordt die
druk ook uitgeoefend met de elleboog, knie of voet. Vandaar dat

er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet.
Met Shiatsu behandel ik stagnaties,
die in het lichaam pijn veroorzaken.
Daarom kan de behandeling even
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt
vooral ontspannend. En ik ga nooit
door de pijngrens heen.” Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je ligt op een
futon, een soort bedje op de grond.
Een behandeling begint met een diagnose. Petra van der Knaap vraagt
naar je klachten: waar je pijn hebt,
wanneer, en wat voor pijn het is.
Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’.
Daarna kijkt ze naar de tong, die
weergeeft hoe je constitutie er uitziet. Ze voelt op je buik naar ener-

met z’n allen naar Dorp, de Zijdstraat, op de fiets. Daar was het
supergezellig. Plaatjes draaien met
de koptelefoon op je koppie bij Otto. Heerlijk banjeren. Daar zou ik
wel weer naar terug willen. Er zouden bijvoorbeeld wat meer terrasjes moeten komen. Leuk voor in de
zomer!”
Wil je een leuke (of
minder leuke) ervaring
met de lezer delen?
Eigenlijk heeft Wilma hier tegelijkertijd een minder en een mooie
ervaring die ze met de lezer wil
delen: “De gezondheid van mijn
moeder liet tot vorig jaar nogal te
wensen over. We hebben een nare tijd achter de rug. Nu woont ze
heerlijk op haar gemak in Rozenholm en daar heeft ze het gelukkig heel erg naar haar zin. Ook
zij is echte Aalsmeerse, dus ze
is hier echt weer thuis. Het gaat
ook met haar gezondheid vooruit.
Ik ben zo dankbaar dat ze er nog
is. Mijn moedertje.” Wilma is reuze benieuwd naar het eindresultaat en zegt dat haar moeder net
zo nieuwsgierig uitkijkt naar het
artikel. “Enig toch? Ik in de Nieuwe Meerbode!”
Door Miranda Gommans
giezones en voelt aan je pols. Daarna start de behandeling. Die omvat
het hele lichaam, niet alleen de plek
waar je pijn hebt. Van der Knaap
oefent druk uit op benen, voeten,
rug en hoofd. Soms trekt ze aan een
been of schudt ze ermee. Altijd met
veel zachtheid en respect. Het effect: je hele lijf begint aangenaam
te tintelen. Je zult er versteld van
staan hoe lekker het is voor je zere
rug als iemand aan je been zit. Na
een uur sta je buiten en zul je merken dat de pijn verdwenen of verminderd is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de
therapeut de oorzaak van je klacht
behandelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar
omdat het zo lekker ontspannen
is. Daarnaast wordt het ook nog
eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend pakket hebt. Meer informatie? Kijk op
www.sanbaopraktijk.nl.

Aalsmeer - De komende week zijn
er weer vele bijzondere programma’s
te beluisteren op Radio Aalsmeer. Zet
uw radio dus vast op 105.9 FM (ether)
of 99.0 FM (kabel), want de lokale omroep is 24 uur per dag te beluisteren
in Aalsmeer, Kudelstaart en wijde omgeving, maar is ook wereldwijd via
www.radioaalsmeer.nl te beluisteren.
Radio Aalsmeer, het hart van de regio. Het weekend begint weer uiterst
gezellig met het Vrijdagavondcafé. In
‘Aalsmeer Politiek’ wordt komende zaterdag de politieke week doorgenomen door het Aalsmeerse college en
in het Weekend Magazine is onder
andere het bestuur van FC Aalsmeer
te gast.
Vrijdagavondcafé
Het uiterst gezellige programma Vrijdagavondcafé wordt wekelijks gepresenteerd door Ron bij toerbeurt samen met Marjolein, Deborah en Caroline. Deze week is Caroline aan de
beurt om de deuren van het radiocafé te openen tussen 21.00 en 23.00
uur. Deze vrijdag onder andere de
maandelijkse rubriek Marc’s Culinaire Kookwekker met radiokok Marc
Eveleens. Tevens zal een reportage te
beluisteren zijn over de kerstbomenverbranding in Aalsmeer, mits deze daadwerkelijk doorgaat natuurlijk.
Natuurlijk de Twitterhit waarmee weer
twee tickets voor een film naar keuze
in Crown Cinema te winnen zijn. Deze
week zijn de programmamakers opzoek naar een hit met de kleur zwart
in de titel of in de artiestennaam. Geef
uw keuze door via Twitter: @Vrij_
avondcafé of via een bericht op de Facebookpagina van Vrijdagavondcafé.
Bellen tijdens de uitzending kan ook:
0297 325858 of mail naar studio@radioaalsmeer.nl. Tenslotte Ron’s Top 40
Hitarchief waar deze week wordt teruggeblikt op een Top 3 uit 1994 en
natuurlijk is er weer de wekelijkse Ferry Maat Soulshow-classic.
Weekend Magazine
Een relatief nieuw programma op Radio Aalsmeer is het Weekend Magazine. Het programma besteedt aandacht aan alle actuele zaken die spelen in Aalsmeer op cultureel, actueel en sportief gebied en wordt gemaakt door diverse teams die volgens
een vast format iedere week hetzelfde
programma zullen brengen. Komende zaterdag zal het Weekend Magazine bezoek krijgen van FC Aalsmeer.
Voorzitter Eef Niezing zal geflankeerd

worden door zijn mede bestuurders
Matthijs van Muijden en Frank Spring
in ’t Veld. Zij zullen vertellen over de
ontwikkelingen bij de fusieclub en ingaan op de voortgang van de bouwperikelen. De programmamakers op
zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur
zullen onder andere Joke Wegman,
Cees Wijnen en Dick de Geus zijn.
Verpleegkundige Petra
Alderden in talkshow
Iedere maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur wordt de talkshow ‘Door
de Mangel’ uitgezonden op Radio
Aalsmeer. Het presentatie-duo Mylène en Elbert Huijts ontvangen dan
een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter in de studio. Volgens het
welbekende ‘doorgeefsysteem’ neemt
er steeds weer een wisselende gast
plaats achter de microfoon. Afgelopen
maandag was dat André Knol. Natuurlijk heeft André ook weer een nieuwe gast benaderd. Hij heeft verpleegkundige Petra Alderden gevraagd op
maandag 19 januari naar de studio te
komen. “Petra zet zich in voor Tinka
en daar organiseert zij binnenkort een
loop voor en ik wil graag weten waarom voor Tinka”, aldus Kersloot. Wilt u
weten wat haar antwoord daarop is?
Luister dan komende maandag naar
‘Door de Mangel’! Uiteraard kunnen
weer live vragen gesteld worden aan
deze Aalsmeerder via het telefoonnummer 0297-325858, via e-mail: studio@radioaalsmeer.nl of via Twitter:
#DoordeMangel.
Op zaterdag tussen 13.00 en 14.00
uur wordt het programma herhaald. ‘De Top 10 van…’ is een programma waarin diverse (on)bekende
Aalsmeerders zijn of haar persoonlijke
top 10 mogen samenstellen en samen
met de presentatoren deze nummers
aan elkaar smeden. Uiteraard blijft er
ook ruimte over om over andere zaken
te praten. Het presentatieteam van het
programma bestaat uit Rinus en Talitha van Itterzon, Laurens van Kessel
en Miranda Gommans. Zij presenteren het programma beurtelings. In de
aflevering van maandag 19 januari
zal Laurens van Kessel het programma presenteren en mag Kees Markman zijn tien favoriete nummers ten
gehore brengen op Radio Aalsmeer.
De top 10 van hedera kweker Markman wordt uitgezonden op maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Bezoekadres van Radio Aalsmeer is Van
Cleeffkade 15, in het complex van Studio’s Aalsmeer.

Burgemeester: “1 Minuut
stil voor de vrijheid”
Aalsmeer - Op donderdag 8 januari zijn in heel Nederland mensen bijeen gekomen om stil te staan bij de
vreselijke aanslag op de journalisten van het magazine Charlie Hebdo en voor het grote recht waar zij
voor stonden: Voor vrijheid van meningsuiting. Ook in Aalsmeer, in het
gemeentehuis werd een samenzijn
gehouden en legde burgemeester
Jobke Vonk-Vedder een verklaring
af voordat officieel een minuut stilte gehouden werd. Indrukwekkend
was deze saamhorigheid van deze ongeveer tachtig politici, ambtenaren, agenten en inwoners. Tevens
werd iedereen de mogelijkheid gegeven een boodschap te schrijven
in het condoléanceregister. Geduldig werd gewacht om op deze manier te benadrukken dat vrijheid van

meningsuiting een groot goed is wat
niemand zich mag laten afpakken!
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder:
“Gisteren (woensdag 8 januari, red.)
vond op klaarlichte dag een aanslag
plaats op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. Twaalf mensen werden in koele bloede neergeschoten. Wij zijn
net als de Fransen en de hele wereld geschokt over deze afschuwelijke aanslag. Onze gedachten gaan in
de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Het was
echter ook een aanslag op de persvrijheid en daarmee op onze vrijheid
en de waarden van onze samenleving. Deze aanslag staat helaas niet
op zichzelf. Er zijn de laatste tijd verschillende aanslagen geweest tegen de vrijheid en de fundamentele

rechten van de mens. De aanslag in
Parijs raakt ons diep in ons hart, een
aanslag tegen journalisten. Het raakt
direct onze vrijheid van meningsuiting. Een fundamenteel recht van
onze democratie is geschonden. Wij
hebben het voorrecht in een vrij land
te leven. Dat betekent dat we mogen
zijn wie we zijn, ongeacht onze religie, cultuur of geaardheid. Dat betekent dat we mogen zeggen wat we
denken. Ook dat wij kritisch mogen
zijn, omdat wij geloven dat wij daarmee de waarden van de democratie bewaken. Die vrijheid vraagt ook
wat van ons, namelijk dat we tolerant zijn en elkaar respecteren. De
aanslag in Parijs is een terreurdaad
van een kleine groep moslimfundamentalisten. Extremisten die het niet
eens zijn met de manier waarop wij
leven. Wij mogen ons niet bang laten
maken door hen, want dat is precies
wat ze willen. Juist nu moeten wij
gaan staan voor de waarden van onze samenleving en solidair zijn. Solidair met de Fransen die op dit moment hun stille tocht beginnen. Solidair met iedereen die onze waarden deelt. Aalsmeer is een sociale
gemeenschap waarin we niet alleen
oog voor elkaar hebben maar ook
voor de wereld om ons heen.
Daarom zijn wij hier nu bij elkaar.
Om samen onze stem te laten horen
voor de vrijheid en de waarden van
onze samenleving. En met ons vele
anderen, op allerlei plekken in Nederland en de rest van Europa. Laten
wij zo 1 minuut stil zijn en stilstaan
bij de mensen die vermoord werden

NIBUD-agenda’s voor inwoners
met een minimum inkomen

omdat zij zich niet bang lieten maken en bleven staan voor hun vrijheid. Laten wij met elkaar in gesprek
blijven. Met respect en in vrijheid.”

Aalsmeer - De gemeente reikt aan
inwoners op of rond het sociaal minimum een Nibud-agenda 2015 uit.
Door het uitreiken van dit preventiemiddel hoopt gemeente Aalsmeer
de inwoners die afhankelijk zijn van
een inkomen op of nabij het sociaal
minimum en inwoners met schulden te ondersteunen.
De agenda wordt uitgereikt door
klantmanagers werk en inkomen, consulenten minimabeleid
en schuldhulpverleners tijdens ge-

sprekken met cliënten. De agenda staat boordevol informatie. Zo
geeft de agenda praktische geldtips over bezuinigen en sparen. Bijvoorbeeld hoe verleidingen in de
supermarkt of bij internetaankopen te weerstaan en hoe tegen te
gaan dat geld ongemerkt ‘weglekt’. En waarom doet betalen met
cash meer ‘pijn’ (betaalpijn) dan
betalen met een creditcard of pinpas? Mocht u interesse hebben in
een dergelijke agenda en afhankelijk zijn van een inkomen op of nabij het sociaal minimum dan kunt bij
het Sociaal loket een exemplaar ophalen. Meer informatie en tips over
financiën is te vinden op de website
www.nibud.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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officiële mededelingen
Wil je e 50,00 verdienen?
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

En ben je 16 jaar of ouder? Geef je dan snel op om tijdens de
verkiezingen op 18 maart te helpen op een stembureau. We
zoeken nog tellers. Als teller tel je ‘s avonds de uitgebrachte
stemmen. Je moet om 20.45 uur aanwezig zijn. Meld je aan
via verkiezingen@aalsmeer.nl. Vragen? Bel het projectteam
Verkiezingen, 020-5404929.
oproep voor het bijWonen van de bijeenkomst
van de raad van aalsmeer op donderdag
22 januari 2015, in de raadzaal van het
gemeentehuis van aalsmeer.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met een besluitvormende raad, gevolgd door de oordeelsvormende raad en wordt
na een onderbreking gevolgd door het tweede deel van de
besluitvormende Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder

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

raad (besluitvormend)

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

tijd

agenda- onderwerp
punt

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

20.00

Rb-1

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

Opening door de voorzitter mw.
J. Vonk-Vedder
Behandelstukken

20.05

Rb-2

Benoeming waarnemend griffier
SCHORSING
raad (oordeelsvormend)

tijd

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.

agenda- onderwerp
punt

20.15

Ro-1

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

20.20
21.00

Ro-2
Ro-3

21.20
22.00

Ro-4
Ro-5

22.10

Ro-6

22.25
22.35

Ro-7

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.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.

PAUZE / ONDERBREKING
raad (besluitvormend)
tijd

agenda- onderwerp
punt

22.55

Rb-3

Rb-4
Rb-5

overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

1. Opening van de oordeelsvormende
Raad door de voorzitter mw.
J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van 4
december 2014 en 18 december 2014
Heroriëntatie Maatschappelijk Vastgoed
Aanwijzen van drie potentiële gemeentelijke beschermde dorpsgezichten
Ontwikkelvisie Project Hornmeer
Inspraakreactie beleidsvoorstel
actualisatie woonruimteverdeling en
woningvoorraad
Preventie- en Handhavingsplan alcohol
Aalsmeer
Verbetering bluswaterniveau Aalsmeer
Vragenkwartier en sluiting

1. Heropening door de voorzitter mw.
J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van 4
december en 18 december 2014
4. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Verordening rechtspositie voor
raadsleden, fractieassistenten en
wethouders 2015
Benoeming lid Regioraad Stadsregio
Amsterdam
SLUITING

Wijzigingen in vergunningsvrij bouWen
onderdeel: bijbehorend bouwwerk bij woning
Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Hierover is de afgelopen tijd al bericht in de
diverse media. Daarin is ook gezegd dat u met de nieuwe regels zonder vergunning 4 meter mag uitbouwen (dit was 2,5
meter) aan uw woning.
Helaas is dit niet altijd het geval. Dit is namelijk afhankelijk
van het aantal bouwwerken/bebouwde vierkante meters dat al
op uw perceel staat en mogelijk nog andere factoren. Wij adviseren u daarom vooraf eerst op de website www.omgevingsloket.nl te kijken of uw wensen vergunningsvrij te realiseren
zijn. Hiermee voorkomt u problemen achteraf. U kunt uiteraard ook een deskundige uit de architectuur of bouwsector
inschakelen.
meer informatie
Kijk voor meer informatie op aalsmeer.nl/vergunningsvrijbouwen. U kunt ook advies inwinnen bij de gemeente. Het beste
kunt u dan via de balie Bouwen en Vergunningen (Tel 0297387575) een afspraak inplannen.
participatieavond project hornWeg 317
aanleiding
Een aantal jaren geleden is door de projectontwikkelaar Phanos bij de gemeente Aalsmeer een plan neergelegd voor de
bouw van woningen langs het nu nog onbebouwde deel van
de Hornweg in Aalsmeer, bij de wijk Nieuw Oosteinde. Door
het faillissement van Phanos is dit plan stil komen te liggen.
Inmiddels heeft HSB Ontwikkeling uit Volendam dit project
overgenomen en heeft de gemeente zich, onder voorwaarden,
bereid verklaard mee te werken aan het plan om op dit deel
van de Hornweg 9 vrijstaande woningen te bouwen. Graag
willen wij met u spreken over het door HSB bedachte plan en
uw adviezen inwinnen.
korte inhoud van het plan
Het door HSB beoogde plan bestaat uit de bouw van 9 vrijstaande woningen. De woningen moeten passen bij de lintbebouwing van de Hornweg. Om de eisen die de gemeente zou

willen stellen aan het project vast te leggen is een CONCEPT
Startnotitie opgesteld. Door de ontwikkelaar zijn er ter verduidelijking zogenaamde ‘artist’s impressions’ gemaakt van hoe
de bebouwing er uit kan komen te zien. U kunt de CONCEPT
Startnotitie en de artist’s impressions downloaden op www.
aalsmeer.nl/hornweg 317.
Over deze Startnotitie willen we graag uw mening en adviezen
vernemen alvorens wij deze voor besluitvorming voorleggen
aan de gemeenteraad. Om die reden organiseren we op 27
januari een gespreksbijeenkomst. Op deze avond kunt u uw
mening en adviezen mondeling en schriftelijk met ons delen.
Maar u kunt uw reactie ook nog tot 13 februari per mail of
per brief indienen bij de gemeente. Van 16 januari tot 13
februari ligt de concept Startnotitie ter inzage en op het gemeentehuis. U kunt uw reactie sturen aan de gemeenteraad
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept
Startnotitie Hornweg 317. Een email sturen kan ook: info@
aalsmeer.nl
Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en daarna
wordt de concept startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
nadere informatie en opgeven
Graag horen we of u aanwezig kunt zijn bij deze participatieavond. Dit kan door een mail te sturen naar info@aalsmeer.nl
onder vermelding van ‘Hornweg 317’. Ook kunt u via tel. 0297387575 contact opnemen met de gemeentelijk projectleider,
mevrouw Loes van de Craats. Hier kunt u ook terecht voor al
uw vragen over dit project.
bekendmaking beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning aalsmeer
betreft
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer maakt bekend dat de ‘beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Aalsmeer’ op 13 januari 2015 in de vergadering
van B&W is vastgesteld.
inwerkingtreding
De ‘beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer
treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in werking.
ter inzage
De ‘beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer’
zijn vanaf 15 januari 2015 ter inzage beschikbaar.
bekendmaking financieel besluit
maatschappelijke ondersteuning aalsmeer
betreft
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer maakt bekend dat het ‘Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer’ op 13 januari 2015 in de vergadering van B&W is vastgesteld.
inwerkingtreding
Het ‘financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer’ treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in
werking. Met ingang van deze datum wordt het ‘Financieel
besluit wet maatschappelijk ondersteuning’ van het samenwerkingsverband G2 Aalsmeer-Uithoorn ingetrokken.
ter inzage
Het ‘financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer’ ligt vanaf 15 januari 2015 ter inzage beschikbaar. Het
financieel besluit treedt met terugwerkende kracht in werking
op 1 januari 2015
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Cyclamenstraat 62 (Z-2015/000032), het plaatsen van een
aanbouw aan de achterzijde;
- Greenpark deelplan 7 (Z-2014/073620), het bouwen van
een tankstation en het aanleggen van een in- en uitrit;
- Helling 49 (Z-2014/073557), bouw 3 appartementengebouwen met 6 appartementen, bouw 2 botenhuizen, plaatsen nieuwe kade/damwand en steigers, aanleggen in- en
uitrit, dempen en ontgraven van gronden;
- Linksbuitenstraat 2 (Z-2015/001556), het plaatsen van
een overkapping;
- Linnaeuslaan 4 (Z-2015/001570), het aanleggen van een
in- en uitrit en het tijdelijke plaatsen van een woonunit;
- Noordpolderweg (Z-2014/073926), het bouwen van een
bedrijfshal;
- Noordpolderweg 19 (Z-2015/001550), het verbreden van
een uitrit;
- Oosteinderweg 243 (Z-2015/000909), het plaatsen van
een overkapping op het terras;
- Oosteinderweg 248B (Z-2015/001073), het omzetten van
een dienstwoning naar een hotelkamer;
- Oosteinderweg 322 (Z-2015/000155), het verbouwen van
een woning en het plaatsen van een dakkapel;
- Stommeerweg 46 (Z-2015/000854), het aanleggen van
een in- en uitrit;
- Stuurboordstraat 6 (Z-2014/073913), het bouwen van een
woning;
- Uiterweg 108 (Z-2015/000331), het bouwen van een
schuur met open overkapping van het terras;
- Vlinderweg 13 (Z-2015/000547), het aanleggen van een
in- en uitrit;
- Willem-Alexanderstraat 20 (Z-2015/001239), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde;
- Willem-Alexanderstraat 22 (Z-2015/001247), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dreef 3 (Z-2015/001080), melding activiteitenbesluit voor
het wijzigen van de inrichting Tango Aalsmeer;
- Oosteinderweg 248B (Z-2015/001069), melding brandveilig gebruik (voor een hotel);
- Oosteinderweg 287 (Z-2015/001343), het slopen van kassen.

het sociaal loket
Voor alle vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en
jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal loket.
Per 1 januari 2015 is de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal loket.
Hieronder staan de contactgegevens en openingstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 januari dus
geen brieven meer van de G2, maar direct van uw
gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.
openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur
Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.
U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een
laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Mijnsherenweg 22 a1 en 22 a2 (Z-2014/067961), het bouwen van 2 geschakelde woningen (verzonden 8 januari
2015);
- Roerdomplaan 110 (Z-2014/071483), het oprichten van
een dakopbouw (verzonden 13 januari 2015);
- Uiterweg 32 (Z-2014/066818), het kappen van een kastanjeboom (verzonden 12 januari 2015);
- Uiterweg 168 (Z-2014/052293), het bouwen van een woning met bijgebouwen (verzonden 8 januari 2015).
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)
- Kerstbomen verbranden op 16 januari van 18.00-21.00
uur, kruising Aalsmeerderweg/Stommeerkade/Ophelialaan
(Z-2014/066653).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
vervolg op volgende blz.

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
geWijzigd vastgesteld bestemmingsplan
“landelijk gebied oost” z-2013/007248
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4
december 2014 het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost”
gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende buitengebied van de woonkern
Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft ook betrekking op de
woonlinten van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg
en Legmeerdijk. Een aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied gehouden. Het betreft de percelen aan de
Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m 211 (oneven), 226
t/m 334 (even) en 420 t/m 422 (even), alsmede de percelen
aan de Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg met
oneven nummers 49 t/m 193.
doelstelling
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van karakter. Het beleidsmatige doel is de bescherming van het
plangebied als gemengd (glas)tuinbouwgebied met verspreid
liggende bedrijven en bedrijvenlocaties. Daarnaast is het beleid gericht op de bescherming van de woonlinten, waarbij de
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar
mogelijk wordt ontvlochten. Het bestemmingsplan vervangt
een aantal sterk verouderde plannen uit de jaren zestig en
negentig van de vorige eeuw. De tijd heeft sindsdien niet stil
gestaan. Het plangebied heeft zich verder doorontwikkeld,
veelal in de richting van meer bedrijvigheid tussen en achter
de linten. Het bestemmingsplan beoogt deze bedrijven van
een passende planologische regeling te voorzien.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op de
planverbeelding, de planregels en de toelichting. De wijzigingen vloeien gedeeltelijk voort uit de beoordeling van de ingebrachte zienswijzen. Daarnaast is er ook een aantal ambtshalve
wijzigingen aangebracht. Voor de inhoud van de wijzigingen
wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestem-

mingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de
periode van vrijdag 16 januari 2015 t/m donderdag 26 februari
2015 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VA01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1
te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.3012.30 uur.
beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
met ingang van 16 januari 2015 gedurende zes weken tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den Haag
door:
- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;
- Belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de gemeenteraad te wenden;
- Een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is

griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde)
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 287 (Z-2015/001343), het slopen van kassen (verzonden 13 januari 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
ter inzage
t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stukken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vaststellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16
(oneven nummers) te Aalsmeer.
t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende
stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-

weg 266 achter Z-2014/003014
t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbehorende stukken) m.b.t. het oprichten van een
broodfabriek (Machineweg 289 (Japanlaan/
Thailandlaan) (Z-2014/066032).
t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren van
aanvraag voor gewijzigd bouwen van een woning met bootoverkapping (Uiterweg 19 (Z2013/017230))
t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrijstaande woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij
de wijk Nieuw Oosteinde.
t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal (kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie
C, nr. 5045 (geheel), ter grootte van 680m2
en perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr.
2345 (geheel) ter grootte van 18m2. De percelen zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan
en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633) Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z-2014/040712)
t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost”
Z-2013/007248 (met bijbehorende stukken).
Het plangebied heeft globaal betrekking op
het omliggende buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft
ook betrekking op de woonlinten van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een aantal delen van de woonlinten
is buiten het plangebied gehouden. Het betreft de percelen aan de Aalsmeerderweg met
huisnummers 143 t/m 211 (oneven), 226 t/m
334 (even) en 420 t/m 422 (even), alsmede
de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg met oneven nummers
49 t/m 193.
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen)
en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Primeur Radio Aalsmeer:
Praatpaal voor verzoekjes
Aalsmeer - Radio Aalsmeer, de
lokale omroep van Aalsmeer, hield
afgelopen zondag een nieuwjaarsreceptie voor zijn medewerkers. De receptie was een samenwerking met het Crown Theater
Aalsmeer en daarom konden de
vrijwilligers van beide organisaties
eerst genieten van een concert
van Marcel Kapteijn & Friends in
The Club, georganiseerd door het
bekende duo Bob en Gon. Ook in
2015 zal Radio Aalsmeer investeren in nieuwe programma’s en andere activiteiten. De eerste nieuwe initiatieven zijn zondag 11 januari onthuld tijdens de (interne)
nieuwjaarsreceptie. De onthulling

vond plaats na afloop van het concert en onder het genot van ‘bubbels en bollen’ aangeboden door
Crown Studio’s Aalsmeer. Voorzitter Henk de Groot blikte eerst
nog even terug op het afgelopen
jaar. Uiteraard stond hij stil bij
het overlijden van de toenmalige
hoofdredacteur Jan Peterse en bij
de start van de 24-uurs programmering. “Onze populariteit is flink
toegenomen. Het is leuk te horen dat je nu als je bijvoorbeeld bij
de tandarts in de wachtkamer zit,
naar Radio Aalsmeer kunt luisteren”, aldus De Groot. Na de toespraak van de omroepvoorzitter, was het tijd voor de ontkno-

recensie

Sprankelend Vierhandenspel
Aalsmeer - Zondag 11 januari vond het ‘nieuwjaarsconcert’
van KCA plaats in het Oudkatholieke kerkje. Traditioneel betekent
dat glühwein in de pauze. Maar
dit verwarmende drankje was niet
echt nodig. Er was volop te genieten van vurig en sprankelend pianospel door het Duo Mephisto
gevormd door Katrijn Simoens en
John Gevaert.
Dit echtpaar was voor de tweede
jaar op rij afgereisd vanuit België
om een mooi programma ten gehore te brengen. Titel van het programma ‘Uit het oog, in het hart’

had vooral te maken met de onbekendheid van de componisten
waarbij deze, na het spelen van
hun composities, onmiddellijk in
het hart gesloten werden.
De muziek was heel dynamisch en
zo waren ook de uitvoerenden. Als
ware het een ballet zaten zij achter
het klavier en hun bijna synchrone bewegingen accentueerden de
dynamiek. Muziek die van ingetogen over kon gaan in bombastisch
en majestueus en Katrijn en John
bespeelden de toetsen afwisselend
met verfijnde motoriek en grote fysieke inspanning.
Voor de pauze mochten de aan-

Project Rouwverwerking
bij kinderen bij Binding

ping van de Aalsmeerse wereldprimeur. De jongste medewerker
van Radio Aalsmeer, technicus in
opleiding Olaf Huijts, mocht samen met De Groot het doek wegtrekken van het mysterieuze voorwerp dat in de zaal stond opgesteld. Onder het doek kwam een
heuse ANWB-praatpaal tevoorschijn. Alleen was deze niet in de
bekende gele kleur geschilderd,
maar in de vertrouwde roze/gele
kleuren van Radio Aalsmeer. Via
deze praatpaal kunnen luisteraars
verzoekplaten aanvragen of andere berichten voor de uitzendingen
doorgeven. Op donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur zullen deze te horen zijn. Het technische
deel van dit bijzondere apparaat is
gerealiseerd door Lennart Bader
en Niels Tenhagen. De praatpaal
komt in de hal van de Crown Business Studio’s te staan.

Theaterprogramma
Na deze spectaculaire onthulling
nam Peter van Eick, directeur van
het Crown Theater Aalsmeer, het
woord. Hij gaf aan dat 2015 het
jaar van samenwerken wordt. Samenwerken binnen de organisatie
van het Crown Theater, maar ook
naar buiten toe. Zo vertelde hij
een droom te hebben: een theaterprogramma op Radio Aalsmeer.
Natuurlijk werd er nog geproost
met een heerlijk glas champagne. Het bleef nog lang gezellig in
de The Club met de vele vrijwilligers van het Crown Theater en
Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer
is te beluisteren op 105.9 FM en
de kabel op 99.0 FM, maar ook
via de livestream op internet:
www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres van de studio is Van Cleefkade 15.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

wezigen genieten van een suite van Slavicky waarin contrasten
niet groter konden zijn tussen een
wiegelied en een dans van bandieten. Daarnaast een mooie suite
van de Nederlandse componist Julius Röntgen. Een mooi stuk waarbij vooral het tweede deel, intermezzo, bijzonder fraai klonk en de
toehoorder zich waande in prachtige natuur.
Na de pauze kwam Fanny Mendelssohn aan bod met drie mooie
stukken. Waarschijnlijk heeft zij
deze samen gemaakt met haar
broer Felix. Het resulteerde in een
prachtige waterval van klanken
en dat was dan ook een prachtige opmaat naar de volgende compostie. Het stuk ‘H2O’ van Rosseau
was een impressionistisch stuk
waarbij de drie verschijningsvormen van water werden verklankt.
Naast het ongrijpbare en vluchtige stoom was er de sprankelende

rivier en tenslotte het harde maar
ook overweldigende ijs, de gletsjer. Weer was er zo’n moment van
ogen dicht en je zag het voor je en
dan prachtig weergegeven door
fraaie pianoklanken.
De middag eindigde met nog meer
water. Uit Ma Vlast (Mijn vaderland) van Smetana werd het inspirerende gedicht ‘Die Moldau’
gespeeld. Het is een compositie
over de kronkelende rivier de Moldau gevolgd van bron tot Praag
met onderweg de klanken van een
boerenbruiloft, waternimfen en
stroomversnellingen.
Na een verdiende staande ovatie vertrok het publiek met de pianoklanken nog vers bij zich. Het
smaakt naar meer en dat kan op
8 februari, bij het volgende concert. Dan speelt het Eggenkwartet,
viool, dwarsfluit en piano. U bent
van harte uitgenodigd.

Aalsmeer - De Binding organiseert in samenwerking met
initiatiefneemster Tamara van
Schip vanaf februari een activiteitenmiddag voor jonge kinderen waarvan één of beide
ouders zijn overleden. Kinderen kunnen elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten
en hun ervaringen met elkaar
delen.
Er zal veel herkenning zijn bij de
kinderen, maar ook bij de ouders. Samen zullen ze bouwen
aan waardevolle vriendschappen waarin het kind op een veilige manier zijn of haar emoties
kan uiten.
Dit project is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, woonachtig in de gemeente Aalsmeer, waarvan 1 of beide
ouders is/zijn overleden.
Deze activiteitenmiddagen worden gehouden in de locatie van
de Binding aan de Graaf Willemlaan 3, Kudelstaart op de
woensdagen 18 en 25 februari,
11 en 25 maart, 8 en 22 april,
6 en 20 mei en 3 juni van 14.00
tot 16.00 uur. In de maand juni wordt het project afgesloten

met een nachtje weg. De kosten
bedragen 1,50 euro per middag
voor een gezonde snack en iets
te drinken.
Enkele voorbeelden van invulling van de activiteitenmiddag:
knutselen voor de overleden
ouder, verhaaltjes hoek (vrolijke
maar ook verliesboekjes), sport
en spelletjes, toneel, eigen herinneringsboek maken en collage knutselen.
Op woensdag 4 februari wordt
een informatieavond voor de
ouders georganiseerd, aanvang
19.30 uur, ook bij de Binding
in Kudelstaart. Initiatiefneemster van deze activiteit is Tamara van Schip. Haar man is overleden en samen hebben ze twee
kinderen.
Tamara begeleidt deze middag
en wordt hierbij ondersteund
door diverse mensen vanuit de
hulpverlening. De Binding geeft
ondersteuning op het organisatorisch vlak.
Voor opgave en/of informatie:
www.debinding.nl. Of bel 0297326326.

Eerste Postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17
januari gaan de deuren van Het
Parochiehuis om 09.30 uur weer
open voor vroege vogels onder de
postzegelverzamelaars en postzegelruilers. Eerst uitslapen kan ook,
want de postzegelbeurs is tot 15.00
uur geopend. De entree is gratis.
Het is één van de grootste ruilbeurzen in de omtrek van Aalsmeer. Bezoekers kunnen hier heerlijk snuffelen in de ruim 110 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op de verenigingstafel
te vinden zijn. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan hier. Van de vele ruiltafels wordt veelal dankbaar
gebruik gemaakt. Ruilbeursleider
Cor van Meurs verzorgt een mooie
presentatie over ‘Bruggen’ en dat
allemaal op brieven en postzegels.
Voor meer informatie kan ook gekeken worden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl waarop alles te vinden is over Postzegelvereniging Aalsmeer. Zowel op de site als op de ruilbeurs kunnen de

retourkavels van de laatste veiling
bekeken worden. Op de ruilbeurs
zijn deze direct te koop. Mocht dit
alles niet voldoende zijn, dan zijn
er nog diverse handelaren met materiaal voor uw hobby. Uiteraard is
er ook weer een verloting met vele prachtige bloemen en planten.
Bij Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6 is volop parkeergelegenheid. Bel voor meer informatie Cor
via 0297-343885 of Gerboud via
0297-345231.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Goed bezochte OVAK nieuwjaarsreceptie

Voorzitter Mosselman: “We mogen
ouderen niet in de steek laten”

Gevonden in bosjes langs Hoge Dijk

Van wie is deze Aldo fiets?
Aalsmeer - Een in redelijke goede staat verkerende meisjesfiets is
gevonden in de bosjes aan de Hoge Dijk. Al vanaf begin december
ligt de fiets in de struiken en nu
heeft de vinder, Rien Weber, de fiets
maar mee naar huis genomen in de
hoop dat de eigenaar zich bij hem
meldt. Het betreft een Aldo Basic

zwarte fiets voor een 10 tot 14 jarige
met een brede voordrager en grote
paarse ding dong bel. De fiets staat
wel op slot, dus de eigenaar moet
wel het sleuteltje hebben. De fiets is
gekocht bij Amstelland tweewielers.
De eigenaar kan contact opnemen
met Rien Weber via 0297-324061 of
06-54706406.

Aalsmeer - Het is inmiddels traditie
dat de Ouderen Vereniging Aalsmeer
en Kudelstaart (OVAK) haar nieuwjaarsreceptie houdt op de eerste
dinsdag in het nieuwe jaar. Op dinsdag 6 januari was de burgerzaal van
het gemeentehuis goed gevuld met
leden en belangstellenden, waaronder burgemeester Jobke Vonk en
wethouder Ad Verburg. Bij binnenkomst ontvingen de bezoekers twee
consumptiebonnen. De hapjes daarbij, in de middaguren gemaakt, vonden gretig aftrek. In zijn Nieuwjaarsspeech bracht voorzitter Iman Mosselman namens het bestuur de beste wensen over voor het nieuwe jaar
en wenste hij iedereen een optimale gezondheid. Ook noemde hij dat
ook binnen OVAK alle veranderingen die op het gebied van de zorg
gaan plaatsvinden veel aandacht
vergen. Ouderen zijn het afgelopen
jaar steeds meer bezorgd geraakt als
het op hulp aan komt en zij vrezen

de gevolgen van verwachte grote bezuinigingen. Op de thuishulp wordt
fors gekort en de gemeenten, ook
Aalsmeer, worden verantwoordelijk voor een adequate oplossing, dit
ondanks het feit dat het budget met
zo’n 30% omlaag gaat. Met hulpbehoevenden worden veelal keukentafelgesprekken gehouden om te bekijken wat zij zelf nog kunnen doen.
Het uiteindelijke doel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen. “We mogen niet toegroeien
naar een maatschappij die haar ouderen in de steek laat”, aldus voorzitter Mosselman. “Eén ding is duidelijk: het landelijke aantal 65-plussers stijgt van ruim 3 miljoen dit jaar
naar 4,7 miljoen in 2040.” Vervolgens
gaf hij aan dat vanuit de diverse ouderenbonden en OVAK een elftal dames en heren zijn opgeleid als Vrijwillige Ouderen Adviseur (afgekort
tot VOA). Deze VOA’s kunnen worden ingeroepen voor hulp op onder

Wijzigingen in regels
vergunningsvrij bouwen
Aalsmeer - Onlangs heeft de Rijksoverheid de regels voor het vergunningsvrij bouwen gewijzigd in het
BOR(besluit omgevingsrecht). Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor het
vergunningsvrij bouwen in Aalsmeer.
De wijzigingen hebben vooral gevolgen voor uitbouwen aan woningen, erfafscheidingen, inpandige verbouwingen en het gebruik van bestaande bouwwerken als huisvesting voor mantelzorg. Over uitbouwen aan woningen zijn in de afgelopen tijd al diverse berichten verschenen. Daar wordt soms beweerd dat u
met de nieuwe regels zonder vergunning 4 meter mag uitbouwen (dit was
2,5 meter) aan uw woning. Helaas is
dit niet altijd het geval. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal bouwwerken/bebouwde vierkante meters
dat al op uw perceel staat en mogelijk nog andere factoren. Voor een erfafscheiding niet hoger dan 1 meter
is geen omgevingsvergunning nodig.
Een afscheiding tussen de 1 en 2 meter mag onder bepaalde voorwaarden
zonder omgevingsvergunning worden geplaatst. Een heg of andere beplanting is altijd vergunningsvrij. Het
is wel belangrijk om altijd eerst goed
met de buren te overleggen. Voor in-

pandige verbouwingen is geen vergunning nodig als bijvoorbeeld de
draagconstructie en de brandcompartimentering niet verandert. Verder
mag het gebouw niet groter worden.
Per 1 november 2014 is het mogelijk
om zonder vergunning een bestaand
bouwwerk voor huisvesting van mantelzorg te gebruiken. Een van de voorwaarden is echter dat er een verklaring van een deskundige moet zijn
dat mantelzorg noodzakelijk is.
Zonnepanelen
Zonnepanelen mogen in principe vergunningsvrij worden geplaatst, maar
er zijn verschillen in de regels voor
een schuin en een plat dak. Dakkapellen mogen onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij geplaatst
worden. Bijvoorbeeld in principe alleen aan de achterzijde van een woning en niet te hoog of te laag op
het dakvlak. Voor de precieze voorwaarden kijk op de websites:www.
aalsmeer.nl/vergunningsvrijbouwen
of www.omgevingsloket.nl. Advies inwinnen bij de gemeente kan uiteraard
ook. Het beste kan dan contact opgenomen worden met de balie Bouwen
en Vergunningen via 0297-387575 om
een afspraak in te plannen.

Vakantie ook voor de politiek voorbij!

Beschermde dorpsgezichten in
Ronde Tafel Gesprek en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
15 januari, is ook voor de politiek de
vakantie voorbij. Er gaat weer vergaderd worden. Om 20.00 uur begint in
de raadzaal het Ronde Tafel Gesprek
en voorzitter is deze eerste keer in
het nieuwe jaar Robert van Rijn,
fractievoorzitter van de VVD. Over
de Ontwikkelvisie project Hornmeer
gaat gesproken worden, evenals de
heroriëntatie Maatschappelijk Vastgoed op de agenda staat. Verder
wil de gemeente de lijst bescherm-

de dorpsgezichten uitbreiden. Onder andere wordt voorgesteld het
Seringenpark en het Plassenslint
gemeentelijke bescherming te geven. Het voorgestelde Stokkeland
wordt afgeraden. Daarna is er nog
tijd voor niet geagendeerde onderwerpen. Deze kunnen tot het middaguur opgegeven worden bij griffie via 0297-387584 of via griffie@
aalsmeer.nl. De voorzitter bepaalt of
de onderwerpen ook daadwerkelijk
behandeld gaan worden.

Ontwikkelingen en uitdagingen

PvdA-avond over Schiphol
Aalsmeer - Op donderdag 29 januari organiseert de PvdA Noord-Holland een avond over Schiphol, waarbij staatssecretaris Wilma Mansveld en gedeputeerde Tjeerd Talsma
aanwezig zullen zijn. De avond zal
in het teken staan van recente ontwikkelingen en de toekomstige uitdagingen op het gebied van werken
en wonen rond Schiphol. Voor de
PvdA Noord-Holland is de regionale
ontwikkeling van Schiphol een belangrijk thema geweest de afgelopen jaren. Hierbij heeft de PvdA zich
altijd sterk gemaakt voor een goede
balans tussen enerzijds de belangen
van omwonenden, en anderzijds het
belang van een groeiende regionale

economie en voldoende werkgelegenheid. PvdA-gedeputeerde Tjeerd
Talsma: “De Alders-akkoorden zijn
daarbij van vitaal belang. Met die
afspraken worden de belangen
van omwonenden bewaakt, zodat
Schiphol op een voor iedereen acceptabele manier kan groeien. Daar
wordt wat de PvdA betreft niet aan
getornd.” De avond begint om 19.00
uur en vindt plaats in de nieuwe aula van het Noord-Hollandse provinciehuis op de Dreef 3 te Haarlem.
Aanmelden voor de avond is verplicht en kan door te mailen naar
bruini@noord-holland.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Schipholdebat 29/1’.

Gemeente verhoogt subsidie
voor begeleiding statushouders
Aalsmeer - Ieder jaar krijgen gemeenten van het Rijk statushouders toegewezen. Statushouders zijn mensen die
na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning ontvangen. Om hen te begeleiden heeft het
college van B&W besloten de subsidie
aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland te verhogen van 36.443 naar
52.000 euro. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een
wettelijke taak van de gemeenten. Het
voorziet in het begeleiden van nieuwkomers bij zaken als wonen, inkomen,
onderwijs, zodat zij meer zelfredzaam
worden. Stichting Vluchtelingenwerk
Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders. SVA kreeg in de afgelopen
jaren te maken met een fikse toename van het aantal geplaatste mensen
in Aalsmeer: van 12 in 2013 naar 29 in
2014. En alleen al in de eerste helft van
2015 zij dat er 26. SVA wist deze toename tot nu toe binnen de beschikbare
subsidie op te vangen. Elke gemeente in Nederland wordt geconfronteerd
met een stijging. Echter, het is nog onbekend hoeveel statushouders in 2015
daadwerkelijk in Aalsmeer geplaatst
zullen worden. De gemeente ontvangt

een rijksbijdrage per statushouder en
nu de aantallen groter worden, stijgt
ook de rijksbijdrage. De incidentele
verhoging van de subsidie kan hieruit worden bekostigd. Wethouder Zorg
en Welzijn Ad Verburg: “Elke gemeente moet statushouders opvangen en
daar geld voor reserveren. We willen
als gemeente niemand in de kou laten staan. Toto op heden hebben we
aan de verplichting kunnen voldoen.
De aantallen lijken nu echter zo groot
te worden dat andere zwakke groepen op de woningmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden en sociaal/medisch
urgenten daarvan de dupe dreigen te
worden. De vraag naar huurwoningen
is hier al groot, terwijl er weinig woningen vrijkomen. Je zou dus niet alleen naar het inwonertal, maar ook
naar de beschikbare hoeveelheid sociale woningen moeten kijken. Want
er zijn ook gemeenten die juist meer
statushouders willen plaatsen, omdat
ze op die manier bijvoorbeeld hun bevolking en het draagvlak voor voorzieningen op peil willen houden. Tegelijkertijd doet gemeente Aalsmeer er alles aan om meer woningen beschikbaar te krijgen.”

andere de terreinen van welzijn, wonen, zorg, financiële regelingen, vervoer en vrijwilligershulp. Mosselman deed een oproep om in voorkomende gevallen contact met een
VOA op te nemen om te zoeken naar
een juiste oplossing voor het probleem. Daarbij blijft de cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de
besluiten en wordt dus niets opgelegd. De contacten met de gemeente Aalsmeer zijn goed en de vereniging wil graag zo vroeg en uitvoerig mogelijk geïnformeerd worden
ten aanzien van ontwikkelingen binnen het totale zorggebied, als daar
aanleiding toe is. Binnen de Ouderenvereniging kijkt men met voldoening terug op alle activiteiten die in
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Daguitstapjes en een midweek trip hebben plaatsgevonden.
Op het sportieve vlak kon getennist
worden en regelmatig kon aan een
uitgezette fietstocht worden deelgenomen. Bijna maandelijks vond
een lezing of presentatie plaats op
welk gebied dan ook en de kaarten spelmiddagen werden goed bezocht. Dank werd uitgesproken aan
alle bestuursleden en vrijwilligers die
hun schouders onder dit werk hebben gezet. Ook de bedrijven die bereid zijn om dit jaar weer te adverteren in het verenigingsmaandblad
de Doorvaart werden bedankt. Hierdoor kunnen de drukkosten op peil
worden gehouden. Het OVAK bestuur gaat met nieuwe energie het
nieuwe jaar in. En, aldus de voorzitter, een goede vereniging zorgt in de
eerste plaats voor goede contacten
met haar leden. Tenslotte wenste hij
iedereen nogmaals alle goeds voor
een mooi 2015. Nieuwe leden blijven overigens welkom! Op woensdag 11 maart vindt vanaf 14.00 uur in
het Dorpshuis te Kudelstaart de jaarvergadering plaats. Rond de klok van
21.30 uur kwam aan deze gezellige
nieuwjaarsviering een einde.

Een uur langer
Wie het Ronde Tafel Gesprek gewoon als bezoeker wil bijwonen,
hoeft dit niet van te voren te melden. Overigens is er wel iets veranderd aan het RTG in het nieuwe jaar.
Niet de regels, maar de lengte van
het Gesprek. De bijeenkomst duurt
namelijk niet tot 22.00 uur, maar
gaat door tot uiterlijk 23.00 uur.
Volgende week donderdag 22 januari komen burgemeester, wethouders en fracties vervolgens bijeen voor de maandelijkse Raad.
Om 20.00 uur wordt aangevangen in de raadzaal en na de opening en de vaststelling van de agenda wordt gesproken over de herorientatie Maatschappelijke Vastgoed,
aanwijzen drie potentiële gemeentelijke beschermde dorpsgezichten, ontwikkelvisie project Hornmeer, beleidsvoorstel Regionale
Huisvestingsverordening, preventie
en handhavingsplan alcohol en verbetering bluswatervoorziening. De
vergaderavond, die overigens openbaar is, wordt besloten met het vragenkwartier.

Sportcoach en verkeersdeskundige
bij wijkoverleg Dorpsraad
Kudelstaart - Afgelopen maandag
kreeg de dorpsraad bezoek van Tom
Schutte en Thijs Kreukels. In de redelijk
bezette zaal in het dorpshuis opende
eerstgenoemde de avond. Tom Schutte, buurtsportcoach in dienst van de
gemeente, deed een oproep aan de
aanwezige om mee te denken over
hoe Kudelstaart meer in beweging gebracht kan worden. Tevens vertelde
hij over de vrije instuif in de Proosdijhal die er wekelijks is en zijn plannen
om ook volwassenen meer te laten bewegen. Zo sprak hij over de mogelijkheden om volwassenen gelijktijdig met
hun kinderen te laten sporten. En ouders meteen na het wegbrengen van
hun schoolgaande kinderen mee te nemen om te sporten. “Eigen initiatieven
zijn van harte welkom. Voor grote idee-

en kan, mits ze goed gefundeerd zijn,
subsidie aangevraagd worden”, aldus
Schutte.
Krappe stoep
Vervolgens stipte voorzitster Elien
Haspelsde de op de vorige vergadering aangekaartte verkeersproblemen
nog even aan. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente zich in deze punten verdiept en was Thijs Kreukels aanwezig om toelichting te geven.
Aan de hand van foto’s werden onder
andere punten langs de Mijnsherenweg, Kudelstaartseweg en de Bilderdammerweg besproken. “Op korte termijn zullen het vooral kleine ingrepen
zijn die problemen in Kudelstaart moeten oplossen. Het plaatsen van paaltjes
om auto’s van de stoepen af te houden
rondom de scholen, het aanpassen van

Kentekenplaten
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
vrijdag 9 op zaterdag 10 januari zijn van twee in de Baccarastraat geparkeerde auto’s de
kentekenplaten gestolen. Van
beide auto’s betreft het de platen aan de achterzijde.

Plaatje
scooter weg
Aalsmeer - Op maandag 12
januari rond kwart over tien
in de avond is vanaf een in
de Kamperfoeliestraat gestalde scooter het kentekenplaatje gestolen. Het gaat om kenteken FZ-110-Z.

Boete voor
winkeldief
Aalsmeer - Op dinsdag 13 januari om half tien in de ochtend is een winkeldief betrapt
in een bedrijf aan de Lakenblekerstraat. Toen de 54 jarige man uit Aalsmeer het pand
uitliep, ging het alarm af. In
zijn binnenzak werd een klepschaarscharnier van 17 euro
aangetroffen. Er is overleg geweest met justitie. De inwoner
krijgt een proces-verbaal.

Naar ziekenhuis
na val van trap
Kudelstaart - Op zaterdag
10 januari om half twee in de
middag heeft een jongedame
112 gebeld nadat haar vader
op de Herenweg van een trap
was gevallen. Toen agenten
arriveerden zat de man op de
onderste tree van de trap. Hij
vroeg om water en werd hierdoor onwel. Hij is ongeveer 30
seconde bewusteloos geweest.
De 46 jarige bewoner uit Kudelstaart is met spoed overgebracht naar het Spaarne ziekenhuis.

Vernieling
aan fietsen
Aalsmeer - Om kwart voor vier
in de nacht van zaterdag 10 op
zondag 11 januari zijn twee bezoekers van een horecagelegenheid aan de Dreef aangehouden door de beveiliging. De
jongens van 18 en 25 jaar hadden enkele fietsen omgetrapt.
De twee zijn overgedragen aan
de politie en hebben vast gezeten tot het middaguur op zondag. Een van de twee heeft inmiddels bekend de vernieling
aangericht te hebben. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Veel schade na
inbraakpoging
Kudelstaart - In de nacht van
dinsdag 6 op woensdag 7 januari is met grof geweld geprobeerd een auto open te
breken. De wagen stond geparkeerd in de Van Leeuwenhoekstraat. Aan de bestuurskant is met een schroevendraaier getracht de deur open
te duwen. Het is de inbreker
niet gelukt om de auto te betreden. De schade aan de wagen is groot.

Valpartij door
glad wegdek
de belijning van het fietspad of het verbreden van de oversteekplaatsen op de
Mijnsherenweg en nog meer van deze kleine ingrepen. Grotere problemen,
zoals het verkeersinfarct bij de scholen in de Rietlanden rondom de aanvang en sluiting, zullen niet op korte
termijn opgelost kunnen worden. Deze
worden opgenomen in een meerjarenplan.” De uitleg van Thijs Kreukels kon
in de meeste gevallen op begrip vanuit
de zaal rekenen. Commentaar kwam er
ook vanuit de zaal; hoe konden deze
problemen ontstaan en waarom duurt
het zo lang voordat er een oplossing is?
Nieuwe problemen kwamen ook naar
voren, zoals de krappe stoep op de Kudelstaartseweg vanaf de kerk. En over
het feit dat sommige stukken van Kudelstaart nog steeds slecht bereikbaar
zijn per scootmobiel en rolstoel. De verkeersdeskundige kon uiteindelijk met

Aalsmeer - Op dinsdag 13 januari om negen uur in de ochtend heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de Ophelialaan. Een 17 jarige scooterrijdster uit Kudelstaart reed
achter twee auto’s en moest
plots remmen. Door de regen
was de weg glad en hierdoor
kwam zij ten val. Door medewerkers van de ambulance is de 17 jarige nagekeken.
De Kudelstaartse heeft enkele
schaafwonden aan de valpartij
over gehouden.

genoeg nieuwe ideeën en problemen
naar huis toe. Maar roept eenieder op
om verkeersproblemen via de dorpsraad naar hem door te spelen.
Door Casper Jansen

12 Nieuwe Meerbode

• 15 januari 2015

Geslaagde Borrel Aalsmeer

Specialist voor kunstgebitten

Tandprothetische praktijk
houdt open dag
Aalsmeer - Veel Nederlanders hebben een slechtpassend of verouderd
kunstgebit. Dit gaat vaak samen
met pijn en ongemak. Een bezoek
aan een tandprotheticus kan de oplossing brengen. Een gebitsprothese gaat gemiddeld tussen de vier tot
acht jaar mee. Het is verstandig om
de prothese eens in de twee jaar te
laten controleren. Zo kunnen eventuele problemen verholpen worden
door de prothese aan te passen of
te vernieuwen, zodat het weer lekker zit. Bij een prothese wordt goed
gekeken naar de vorm en de kleur
van de tanden en kiezen. Het moet
goed passen bij het gezicht van de
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is
nu ook de mogelijkheid om met behulp van implantaten het kunstgebit
goed vast te zetten, het zogenaamde ‘klikgebit’. De implantaten worden in goede samenwerking met
een implantoloog geplaatst,waarna

de tandprotheticus de uiteindelijke
prothese maakt. Tegenwoordig hebben de zorgverzekeraars de vergoeding van een prothese in het pakket
opgenomen. Ook voor de prothese
op implantaten is vergoeding vaak
mogelijk. Als u meer wilt weten over
een kunstgebit op implantaten kunt
u een afspraak maken voor vrijblijvende informatie en gratis advies
bij de Tandprothetische praktijk den
Hartog aan de Uiterweg 6. U kunt
natuurlijk ook terecht voor reparaties, aanpassingen aan de prothese of vervanging van uw bestaande prothese. Op woensdag 28 januari houdt den Hartog een inloopdag
voor belangstellenden. U kunt deze
dag tussen 9.00 en 14.00 uur gratis en vrijblijvend uw prothese laten
controleren. de heer P. den Hartog
en mevrouw F. Grashuis (beiden
tandprotheticus) heten iedere belangstellende van harte welkom. Informatie: 0297-342699.

AM Groep trapt nieuwe
jaar af met een petitie
Amstelland - Ondanks het feit dat
de gemeente Amstelveen eind november liet weten dat zij de 21 medewerkers van AM Groep geen
schijnzekerheid wilde bieden door
nogmaals een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden, is er op de
rand van het oude jaar door de gemeente Amstelveen een oplossing
gevonden voor 21 personen in de
WSW dankzij maatwerk. De ondernemingsraad van AM Groep is uiteraard blij voor de betreffende medewerkers, echter de ondernemingsraad heeft wel moeten constateren dat het geen 21 personen betrof
maar slechts 12 medewerkers.
Maandag 5 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van AM Groep.
Naast de speech van de algemeen
directeur heeft ook de Ondernemingsraad een speech gegeven.
Voor deze nieuwjaarsborrel wa-

ren ook de vakbonden uitgenodigd
door de Ondernemingsraad. Aanwezig waren Joke Stoel (FNV), Peter
Wiechmann (FNV) en Albert Spieseke (CNV). De vakbonden waren
aanwezig om de opgestelde petitie
onder de aandacht te brengen bij
de medewerkers van AM Groep. De
lancering van de petitie heeft tot doel
om, namens zoveel mogelijk belanghebbenden van AM Groep, een signaal van zorg omtrent de voorgenomen plannen richting de gemeenten
af te geven. Inmiddels loopt de petitie een week en zijn al vele honderden handtekeningen verzameld. De
petitie loopt nog tot begin februari.
Het uiteindelijke doel van deze actie
is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor het behoud
van AM Groep. De petitie zal begin
februari namens AM Groep en de
vakbonden aan de betreffende wethouders worden aangeboden.

Notaris ‘duikt’ enorme stapel in

Winnaars bekend van de
Bloemenzegelactie 2014
Aalsmeer - De Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heeft het afgelopen jaar weer
een spetterende actie georganiseerd. Alle spaarkaarten die in 2014
zijn ingeleverd, als gewoon betaalmiddel bij één van de leden of tijdens de braderie, deden weer mee
bij de trekking voor 37 prijzen. Deze keer zijn de drie hoofdprijzen
een Jura impressa koffiemachine
ter waarde van 1.879 euro, gesponsord door Annemieke’s Kramerie,
een Nikon D5200 fotocamera, gesponsord door Ringfoto De Boer, en
een Pointer moederfiets, gesponsord door firma Romkema. Maar, dit
zijn niet de enige prijzen die uitgereikt gaan worden. Door de overige leden van de vereniging zijn namelijk ook vele andere prijzen toegezegd, variërend van een tientje tot
honderd euro.
Op woensdag 7 januari heeft notaris
Geert Labordus de winnende spaar-

kaarten getrokken uit een enorme
stapel ingeleverde bloemenzegelboekjes. Houd dus uw brievenbus in
de gaten, want de winnaars worden
persoonlijk op de hoogte gebracht
als zij een prijs hebben gewonnen.
De prijsuitreiking heeft gisteravond,
woensdag 14 januari, plaatsgevonden in veiling Bloemenlust in The
Beach aan de Oosteinderweg 247.
De bloemenzegel is nog springlevend, want in 2014 bestond de vereniging 60 jaar! Komend jaar gaat
de club gewoon door op de ingeslagen weg en organiseert het bestuur weer aantrekkelijke acties. Het
is zeker de moeite waard om bloemenzegels te sparen. Alle deelnemende winkeliers staan vermeld op
de spaarkaart, die u bij iedere bloemenzegelwinkelier kunt krijgen.
Ook dit jaar doen alle ingeleverde
spaarkaarten weer mee als lot voor
de te winnen grote prijzen aan het
einde van het jaar.

Optiekketen Eyelove opent nieuw
verkooppunt in Drogisterij Anna

Aalsmeer - Afgelopen donderdag vond de nieuwjaarseditie plaats
van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer. Meer dan 130 relaties
brachten een bezoek aan Restaurant
Welkom Thuis. De oliebollen en de alchoholvrije sparklin werden goed ontvangen. De fotografie was dit keer in
handen van Richard Koning van Fotografie Xpert FX. Het resultaat is te
bekijken op de website van BorrelAalsmeer. Entertainer Philip Paar
zong nummers uit zijn theatervoorstelling ‘Tour de Toon’, welke 15 februari plaats gaat vinden in het Crown
Theater in Aalsmeer. Het repertoire van Toon Hermans maar ook van
Frank Sinatra werd zeer goed ontvangen. De zusters Angelique en Miranda Meulenkamp waren uit Groningen
afgereisd om diverse kunstwerken tijdens het netwerkevent te exposeren.
Organisator Ingrid Claasen kreeg tij-

Aalsmeer - Op donderdag 15 januari opent Eyelove een nieuw verkooppunt bij DIO Drogisterij Anna op het Poldermeesterplein 9.
Eyelove verkoopt sinds 2010 complete brillen op iedere sterkte via
shop-in-shops in diverse winkelketens. Eyelove heeft bewezen dat
een kwaliteitsbril niet duur hoeft te
zijn, door het unieke shop-in-shop
concept kost een complete bril op
sterkte 49 euro (voor veraf óf dichtbij) en een complete multifocale bril,
inclusief onzichtbaar leesgedeelte 99 euro. Bij Eyelove kan iedereen
terecht voor een gratis oogmeting of
breng uw recept mee. Om de opening te vieren stunt Eyelove met 10
euro extra korting op een complete
bril op sterkte (voor veraf óf dichtbij). Deze (zonne)bril kost tijdens de
actieperiode (tot en met 24 januari) slechts 39 euro. De twee vaste
lage prijzen voor de brillen kennen
geen verborgen kosten. De prijzen
van de brillen zijn inclusief montuur, ontspiegeling, een kraswerende laag bij blanke glazen en dunner

Afscheid bestuurslid Gert
Post bij Meer Aalsmeer

Extra korting in actieperiode

geslepen glazen vanaf sterkte 4.00.
Daarnaast zijn alle monturen ook
als zonnebril op sterkte voor dezelfde prijs leverbaar met bruin, grijs of
groen glas. Nadat er uit de collectie
van 175 monturen een keuze is gemaakt, wordt de bril besteld en binnen 14 dagen kan de bestelde bril
opgehaald worden bij DIO Drogisterij Anna.
De
speciaal
opgeleide
medewerker(ster) adviseert de consument, helpt bij de bestelling en
stelt de bril af. De Eyelove opticiens
zorgen ervoor dat de kwaliteit van
de brillen gewaarborgd is. Het assortiment van Eyelove bestaat uit
brillen op uw eigen sterkte, multifocale brillen, zonnebrillen op uw eigen sterkte, computerbrillen, kinderbrillen, nachtbrillen (geel glas),
en brillen met meekleurende glazen. Eyelove Brillen is in 2010 begonnen met de verkoop van brillen in drogisterijen. Inmiddels zit
Eyelove op meer dan 125 locaties
verspreid door heel Nederland. Informatie: www.eyelovebrillen.nl

Dorcas klaar voor nieuw jaar
Aalsmeer - In de week tussen kerst
en nieuwjaarsdag waren de deuren
van de Dorcaswinkel even gesloten. De vrijwilligers zijn in die week
druk bezig geweest om de winkel
en het magazijn op te ruimen en
schoon te maken. Nu is de Dorcaswinkel er weer helemaal klaar voor
en bent u dus weer van harte welkom. In het magazijn is weer ruimte
voor alle spullen uit de kerstpakketten die bij u geen plaatsje kunnen
vinden. In de Dorcaswinkel vinden
uw afgedankte en overbodige spullen vaak weer een nieuwe eigenaar
en het geld dat dit opbrengt komt
altijd heel goed terecht.
De opbrengst van de winkel is namelijk bestemd voor projecten van
Dorcas, die daarmee de allerarmsten van de wereld ondersteunt.
Doordat vele mensen de winkel weten te vinden heeft de winkel vorig
jaar weer een geweldig bedrag naar
Dorcas Hulp en Ontwikkeling kunnen overmaken. Ook dit jaar gaan
de vrijwilligers er weer voor. Zij hopen dat u weer in grote getale komt
brengen en kopen. De grote en ge-

zellige kringloopwinkel heeft een
keur van artikelen voor kleine prijsjes; nostalgische artikelen uit grootmoeders tijd, sieraden, meubelen
(stoelen, kasten, tafels, banken, kasten en bedden), allerhande elektrische apparatuur, boeken, kantoorartikelen, CD’s, DVD’s, serviesgoed, potten en vazen, accessoires voor in huis, handwerk en handarbeid artikelen, speelgoed, babyen peuter artikelen, kleding, eigenlijk te veel om op te noemen. Er is
ook altijd een hoek met seizoensartikelen, op dit moment zijn dat allerhande wintersportartikelen. Bovendien heeft de Dorcaswinkel een gezellig koffieterras waar u tussen het
winkelen door even kan bijkomen
bij een lekker kopje koffie of thee.
De vele vrijwilligers van de Dorcas
staan op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur graag
voor u klaar om spullen aan te nemen en te verkopen. Op de website:
www.dorcaswinkelaalsmeer.nl allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes over Dorcas Aalsmeer en de
Dorcaswinkel.

Aalsmeer - Met een Aalsmeers
bloemetje uit handen van voorzitter Ed Kriek heeft het bestuur van
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer
afgelopen week afscheid genomen
van bestuurslid Gert Post. Gert Post
van de Bruna in de Zijdstraat heeft
zich de afgelopen twee jaar ingezet voor de commissie Marketing
en Promotie van het winkelgebied
Aalsmeer Centrum.
Zichtbare resultaten van de commissie zijn de nieuwe website, acties
voor klanten van het centrum, zoals een kortingsbonnenboekje, verschillende stempelacties, het Winterweekend en allerlei leuke activiteiten voor kinderen zoals de pompoenenspeurtocht en kerststukjes
maken. Gert draag het stokje over
aan Nelleke van Driel van Lingerie
van der Schilden waardoor het bestuur in 2015 op volle sterkte verder kan werken aan de doelstellingen van het Ondernemersfonds
Meer Aalsmeer. Het bestuur van
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer
zet zich in voor een ruimer aanbod, meer gezelligheid en een be-

dens het netwerkevent de oorkonde
van ‘Aalsmeerder van het jaar 2014’
uitgereikt. Er werden weer diverse
prijzen verloot en de slogan ‘Wij maken van Netwerken een avondje uit’
was weer goed zichtbaar. Op 12 februari en op 12 maart vinden de volgende netwerkbijeenkomsten plaats,
elke tweede donderdag van de
maand. Op 12 februari met een Amsterdamse Knipoog. Arie Hazes, de
broer van André, komt optreden en
zal enkele nummers van zijn broer ten
gehore brengen maar ook nummers
uit zijn eigen repertoire. Kortom een
bijzondere Borrel Aalsmeer dus. Iedereen is vanaf 17.00 uur welkom op
de netwerkbijeenkomst, ook werkzoekenden en de entree is gratis. Voor
meer informatie over Netwerken met
een Knipoog: www.borrelaalsmeer.nl
Richard Koning Photography FX

tere promotie om het winkelgebied
van Aalsmeer-Centrum klaar te stomen voor de toekomst. Het winkelgebied heeft de basisingrediënten al
in huis: goede speciaalzaken, fraaie
historische panden, ligging aan het
water en een welvarend achterland. Het centrum biedt ondernemers volop kansen om meer klanten
te trekken en meer omzet te behalen. Maar, die kansen kunnen alleen
worden benut als alle ondernemers
de handen ineenslaan en samen investeren in de toekomst. Eind 2012
is op initiatief van de winkeliersvereniging, samen met de Kamer
van Koophandel en de gemeente Aalsmeer een stimuleringsfonds
opgericht. Iedere ondernemer, van
kleine zelfstandige tot grootwinkelbedrijf, levert daaraan een financiële bijdrage. Het geld wordt gebruikt
om de positie van het centrum te
versterken, bijvoorbeeld door de
aankleding te verfraaien, door promotiecampagnes op te zetten en
door activiteiten te organiseren.
Meer informatie over het ondernemersfonds Meer Aalsmeer is te vinden op www.meeraalsmeer.nl.

Foto: Voorzitter Ed Kriek van Meer Aalsmeer overhandigt een mooi boeket
bloemen aan scheidend bestuurslid Gert Post (rechts).

Nieuwe directievoorzitter Rabobank

Mart Pfeiffer kent regio en
wil graag steentje bijdragen

Leo Peeters Weem (l) geeft het stokje over aan Mart Pfeiffer, de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Regio Schiphol.

Aalsmeer - Mart Pfeiffer is benoemd tot directievoorzitter bij Rabobank Regio Schiphol. Hij volgt
Leo Peeters Weem op die per 1 december directievoorzitter van Rabobank Rotterdam is geworden. Mart
Pfeiffer is sinds 2011 werkzaam bij
Rabobank Regio Schiphol als directeur Bedrijven. De stap naar directievoorzitter is dan ook een logisch vervolg in zijn carrière binnen
het bankbedrijf. Mart is sinds 1991
in dienst van de Rabobank en heeft
een zeer brede ervaring opgedaan,
zowel binnen Rabobank Nederland
als binnen de lokale bank. In het
werkgebied is Mart Pfeiffer geen
onbekende. Vanuit zijn rol is hij al
verbonden aan diverse projecten en

heeft hij zitting in verschillende netwerken. Het werkgebied van de regio Schiphol met onder andere Flora Holland en Luchthaven Schiphol,
spreekt hem zeer aan. Mart Pfeiffer is onder andere betrokken bij
het ‘Dare to have a dream project’
(een coachingprogramma voor jonge ondernemers) en het duurzaamheidsnetwerk Share Haarlemmermeer. Tevens is hij lid van the Amsterdam Airport Area waar internationale bedrijven enthousiast worden
gemaakt om zich hier in de metropoolregio Amsterdam te vestigen.
Ook in zijn nieuwe rol als directievoorzitter zal Mart Pfeiffer onveranderd actief deelnemen aan lokale en
regionale platforms.
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52 Jaar getrouwd
Op een koude januaridag trouwden ze
Zij was pas eenentwintig
Het was koud, maar ze straalden
In die maand van ‘drieënzestig
Nog geen jaar later kwam er een kindje
Een jongen met mooie donk’re ogen
En twee jaar later was er weer geluk
De ooievaar had een meisje binnengevlogen
Wat een gezelligheid met z’n viertjes
Waarom dan nóg één vraag je je af
In negentiennegenzestig was ook zij daar
En nu was het gezin wel af
De jaren zeventig brachten zij door in Oost
En daarna in de Hornmeer
Vakanties in Italië aan zee
En ook nog aan het Gardameer
Toen de eerste uitvloog, ze was achttien
Volgde de tweede snel
Toen waren ze nog met z’n drietjes thuis
Maar gezellig bleef het wel
Leuke vakanties naar het buitenland
Hun jongste dochter achterin
Bandjes in de cassetterecorder

Het leek soms wel een drive-in!
Nu zijn ze weer met z’n tweetjes
Net als in het begin
Dat is tweeënvijftig jaar geleden
En ze zijn nog steeds vriendje en vriendin
Door dik en dun gaan die twee
En dat moet ook wel
Want er is zoveel gebeurd
Mooie dingen, maar helaas ook
kommer en kwel
De oudste emigreerde naar Canada
Hij woont daar nu bijna dertig jaar
En zijn oudste zus, de meesten weten het
Werd niet ouder dan veertig jaar..
Eén kind bleef hier in Aalsmeer
En gelukkig hebben ze daarmee best schik
Die band tussen hen is onverbrekelijk
Want ja.. dat laatste kind ben ik
Lieve Pap en Mam,
Van harte gefeliciteerd met jullie
tweeënvijftigjarig huwelijk!

Miranda

Vakslagers bij Jumbo Koster
Aalsmeer - De vakslagers van
Jumbo Koster in de Ophelialaan
gaan ambachtelijk te werk bij het
vervaardigen van vleesproducten.
Zo snijden ze zelf de mooiste biefstukken, draaien ze hun eigen gehakt en wordt de filet americain vers
bereid. Voor het lekkerste, verste en
betaalbare vlees kunt u hier zeker
terecht. Maar ook aan de visliefhebbers is gedacht. Bij de visafdeling
kunnen klanten een emmertje met
diverse soorten garnalen, zeevruch-

ten of inktvisringen vullen. Geen zin
of tijd om urenlang in de keuken te
staan? Bij Jumbo heeft de klant volop keuze uit het kant-en-klaar verpakte assortiment vleesproducten
op de Bak en Lak afdeling. Hier vind
u de lekkerste gekruide kipproducten, spareribs en gehaktballen volgens eigen recept. Door de slager
zelf gegrild en afgelakt met heerlijke
marinades. Gemak voor alle huishoudens, groot of klein. In elke gewenste hoeveelheid verkrijgbaar.

College B&W op bezoek
bij de Kinderboerderij
Aalsmeer - Het college bezoekt
regelmatig bedrijven en organisaties om te horen wat er leeft en op
welke manier de gemeente en organisaties elkaar kunnen versterken. Op maandag 12 januari ging
het college op bezoek bij Kinderboerderij Boerenvreugd. Het college werd ontvangen door een aantal bestuursleden en vrijwilligers van

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer.
Zij legde het college uit hoe de kinderboerderij is georganiseerd, wat
zij doet en hoe de kinderboerderij
gefinancierd wordt. Bijzonder aan
de Aalsmeerse kinderboerderij, geopend in 1993, is dat deze volledig op vrijwilligers draait. Het college was onder de indruk van het enthousiasme en de gedrevenheid van

Concert OK band in ‘t Anker
Aalsmeer - De OK band is de OosterKerk Band van de Hervormde gemeente in Aalsmeer Oost. Al jarenlang begeleid deze band de kerkdiensten in de Oosterkerk. Op zondag 18 januari geeft de OK band
een bijzonder concert, gecombi-

neerd met een High Tea. Het concert
begint om 15.00 uur. De toegang is
gratis. Iedereen is van harte welkom. De locatie is Het Anker, achter de Oosterkerk, aan de Oosteinderweg 269. Kijk voor meer informatie op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Voorproefje op Nationale Voorleesdagen

Lennaert Roos komt zingen
en voorlezen in Boekhuis
Aalsmeer - Volgende week woensdag beginnen de Nationale Voorleesdagen, het jaarlijkse moment
om aandacht te vragen voor het belang en plezier van voorlezen aan
kinderen. Als voorproefje hierop organiseert het Boekhuis in de Zijdstraat aanstaande zaterdag 17 januari een activiteit.
Kinderboekenschrijver en theatermaker Lennaert Roos komt voorlezen en zingen in de winkel! Iedereen kan gratis binnenlopen, aanvang is 11.00 uur. Lennaert Roos is
de schrijver van het prentenboek
‘Dobbe en de Draak’. In het verhaal
zorgt een draak voor veel onrust,
omdat hij alle boeken steelt. Toch
doet koning Willem niets, totdat de
draak ook zijn bibliotheek plundert.
De koning is razend en belooft dat

wie de draak verslaat, met prinses
Jade mag trouwen en de nieuwe
koning zal zijn. Ridder Koenraad ziet
dat wel zitten, maar heeft daar wel
de hulp voor nodig van een dappere
jongen: Dobbe.
Theatervoorstelling
Van Dobbe en de Draak is een muziektheatervoorstelling
gemaakt,
die woensdag 21 januari om 14.00
uur is te zien in het Crown Theater Aalsmeer. Een leuke familievoorstelling die geschikt is voor kinderen vanaf 4 jaar. Kaarten voor de
voorstelling zijn onder andere verkrijgbaar in het Boekhuis. Kom zaterdag om 11.00 uur dus luisteren
naar Lennaert en schaf als je dat
wilt meteen kaartjes aan voor de
complete voorstelling. Een leuk begin van het weekend!

De kinderboerderij is altijd op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Iets
voor jou? Meld je aan bij www.boerenvreugd.nl.

Aanbesteding hulpmiddelen
succesvol afgerond

Maatwerk bij Uitzendbureau
Van Koppen en van Eijk

Holy Praises & High Tea

de vrijwilligers waarvan de meesten
zich al jaren voor de kinderboerderij
inzetten. Ze spraken uitgebreid met
elkaar over de toekomst. Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft
de continue aandacht van het bestuur van de kinderboerderij. Ook
wil de kinderboerderij komende jaren nog meer nadruk leggen op natuur- en milieueducatie voor scholen. Verder heeft zij te maken een
aantal externe ontwikkelingen, zoals de veranderingen bij Ons Tweede Thuis. En wat betekenen de renovatieplannen van het Hornmeerpark voor de kinderboerderij? Het is
een kans om meer bezoekers naar
de kinderboerderij te trekken, maar
dan moet het parkeerterrein wel efficiënter worden ingericht. De plannen van de gemeente voorzien al in

een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Wat de kinderboerderij verder merkt is dat de aard van
het vrijwilligerswerk verandert. Er is
steeds meer sprake van incidenteel
vrijwilligerswerk. Verder blijft Stichting Kinderboerderij Aalsmeer samenwerken met haar omgeving,
zoals het wijkoverleg Hornmeer en
Natuurgroep Aalsmeer. Beide partijen vonden het een zinvol gesprek.
Volgens het college is Kinderboerderij Boerenvreugd waardevol voor
onze samenleving. “Een veilige plek
waar kinderen spelenderwijs leren
en mensen met een beperking zinvol bezig zijn. Het is bijzonder dat de
kinderboerderij 100% op vrijwilligers
draait en financieel zelfredzaam is,
al hebben ze het niet makkelijk. Dit
jaar ontvangt de kinderboerderij
voor het eerst een waarderingssubsidie van de gemeente. Het is goed
om te horen wat er speelt en te kijken hoe wij de kinderboerderij kunnen ondersteunen”, aldus het college. Het bestuur van de kinderboerderij over het bezoek: “Het bezoek
van het college biedt ons de mogelijkheid om onze belangen en doelstellingen te belichten en samen te
kijken waar we elkaar kunnen versterken. De gemeente kan voor ons
voorwaarden scheppen, waardoor
wij blijvend een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de Aalsmeerse
samenleving en de jeugd in het bijzonder.”

Aalsmeer -“Wij zijn inmiddels een
landelijke speler op het gebied van
uitzending en detachering.” Dit zegt
Fons van Eijk, eigenaar naast Derk
Beetsma en Peter van Koppen. Fons
zelf boogt al op achtentwintig jaar ervaring. Hij vertelt hierover het volgende: “In 1987 ben ik gestart in Bleiswijk
in de tuinbouwbranche, de tweede
vestiging had ik in De Lier en de derde hier in Aalsmeer. Dat was in 1988.
En het leuke is dat dat in exact hetzelfde pand is geweest waar we nu
opnieuw gevestigd zijn in de Ophelialaan. Mijn compagnon had destijds
het pand gekocht, dat is later overgenomen door zijn zoon dus ik huur
het nu van mijn neef. Mensen herinneren wellicht dat ook Vedior van Eijk
erin heeft gezeten. Ik had namelijk
in 1996 het bedrijf aan Vendex verkocht. Ik heb daar nog wel een tijdje gewerkt, maar ben in 2000 weggegaan en heb, om het maar zo te zeggen, wat uitstapjes gemaakt. Ik heb
een wereldreis ondernomen, heb een
boekje geschreven en heb wat dingetjes van mijn bucketlist gestreept.
Even heel wat anders!” Toch is van
Eijk wederom iets gestart in de uitzendbranche. Dit was in de IT sector. Het bestaat nog steeds onder de
naam Beetsma en van Eijk in Warmond. In 2003 kwam Peter van Koppen erbij en zijn ze weer in de tuinbouw begonnen. Er zijn in totaal dertien vestigingen in Nederland en tien
in Polen. Fons: “Ik heb altijd de werving gedaan in Polen. Er werken allerlei nationaliteiten voor ons, maar
we zoeken vooral mensen die willen
werken in de productie en dat zijn
veel mensen uit het voormalige Oostblok, ja.” Ineke Loogman is ook aangeschoven. Zij is reeds zeven jaar accountmanager van Van Koppen en
van Eijk en heeft al elf jaar ervaring
in de uitzendbranche. “Wij zoeken altijd passende oplossingen voor personeel. Er is natuurlijk nazorg. Ik onderhoud goede contacten met personeel maar uiteraard ook met bedrijven. Het is echt maatwerk bij ons.
Wie past bij wie? Dat is erg leuk om
uit te puzzelen. Of het nu om Ad Hoc
opdrachten gaat, tijdelijke functies
of banen voor een jaar, er is genoeg
werk.” Fons vult met trots aan: “We

hebben momenteel vijfenveertighonderd mensen werkzaam in Nederland
en nog eens vijfentwintighonderd in
Polen!”
Nieuwjaars-openingsborrel
Van Koppen en van Eijk opereert
reeds vijf jaar in Aalsmeer. Begonnen is er vanaf Flora Holland Zuid.
Deze vestiging is per heden overgegaan naar de Ophelialaan, maar
naast deze locatie is er sinds anderhalf jaar een inhouse vestiging bij
een grote exporteur op het veilingterrein. Ineke Loogman: “We hebben
veel trouwe werknemers in dienst. En
proberen altijd een zo goed mogelijke match te maken. We hebben veel
fysiek werk en zoeken gemotiveerde
mensen voor bijvoorbeeld kwekerijen
en de veiling (ook in Rijnsburg), maar
tevens voor evenementen en beurzen zoeken wij geschikte krachten en
schoonmaakpersoneel. Er staan twee
computerschermen hier in de zaak
waar werkzoekende zich zelf kunnen
inschrijven. Uiteraard bieden twee
assistentes hulp wanneer nodig. Onze medewerkers op kantoor spreken
zowel Nederlands als Pools.” De twee
benadrukken dat de Valentijnsdag er
weer aan komt, maar ook de Moederdag en Vrouwendag in verschillende
landen en festivals waar genoeg personeel naar uitgezonden kan worden.
Zij roepen alle werkzoekenden op om
langs te komen. ‘Grenzeloos uitzenden’ is niet voor niets hun slogan. Op
donderdag 15 januari is er voor belangstellenden een ongedwongen
Nieuwjaarsborrel van 16:00 tot 19:00
uur, waarbij meteen de opening van
de vestiging zal worden gevierd aan
de Ophelialaan 77 te Aalsmeer. Kijk
voor meer informatie op de website
www.vkve.nl of 071-5280859. Tot slot
zegt Loogman enthousiast: “Dit is gewoon een geweldig beroep. Heerlijk om de hele dag met mensen bezig te zijn.” En Fons van Eijk: “Ik heb
eens een goede opmerking opgepikt;
‘Geef mij een baan die me bevalt en
ik hoef nooit meer te werken’. Onze
ambitie is dan ook om zoveel mogelijk mensen aan die passende baan te
helpen. Zo’n geschikte match is onze missie.”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Voor de uitvoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) koopt de gemeente een aantal producten en diensten in. Dat geldt ook voor de individuele Wmo voorzieningen; daarbij
valt te denken aan rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen. Maar
ook hulpmiddelen voor in huis, zoals een tillift of douchestoel vallen
hieronder.
Deze voorzieningen verstrekt de gemeente om inwoners te compenseren voor de beperkingen als gevolg
van een ziekte of anderszins. Gemeente Aalsmeer is samen met de
regiogemeenten de Ronde Venen,
Diemen, Montfoort, Oudewater,
Ouder-Amstel, Uithoorn en Woerden halverwege 2014 gestart om
het pakket Wmo hulpmiddelen aan
te besteden. Deze aanbesteding is
succesvol doorlopen en gewonnen
door de firma Beenhakker B.V. en de
firma Meyra Retail & Services B.V.
De firma Harting-Bank kreeg een
zogenaamde wachtkamerovereen-

komst; dit houdt in dat zij optreden
in geval één van de contractpartijen onverhoopt uitvalt. De nieuwe
contracten starten op 1 april 2015
en zijn aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar. Met deze aanbesteding neemt onze gemeente afscheid van de firma Welzorg. Inwoners die op dit moment
een voorziening hebben die door
Welzorg is geleverd, hoeven zich
geen zorgen te maken. De situatie
blijft voor iedereen ongewijzigd. De
komende drie jaar trekt deze leverancier zich geleidelijk terug, meestal op het moment dat een hulpmiddel aan vervanging toe is. Op donderdag 8 januari zijn de contracten
met firma’s Beenhakker en Meyra, in aanwezigheid van de wethouders van alle betrokken gemeenten, feestelijk ondertekend. Hiermee zijn de inwoners van gemeente Aalsmeer voor de komende jaren
verzekerd van een ruim aanbod van
individuele Wmo voorzieningen van
goede kwaliteit.

Van links naar rechts de wethouders Jan Vlaar (Montfoort), Ria Zijlstra (Uithoorn), Ad Verburg (Aalsmeer), Ruud Grondel (Diemen), Erika Spil (De
Ronde Venen) en Rineke Korrel (Ouder-Amstel), de directeuren Hans
Schouten van Meyra en Stefan van Bloemendaal van Beenhakker.
Op de voorgrond wethouder Yolan Koster (Woerden).

Aalsmeer genomineerd
voor Energie Award 2014
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is genomineerd voor de Noord-Hollandse Energie Award 2014 in de
categorie Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Dankzij de succesvolle samenwerking met Sienergie heeft Aalsmeer zich in de top
van Noord-Hollandse gemeenten
genesteld wat betreft energiebesparing en CO2 reductie. Ook Haarlem en Texel zijn genomineerd. Jaarlijks reikt het Servicepunt Duurzame Energie van de Provincie NoordHolland de Energie Awards uit. Ze
zetten hiermee goede inspanningen
en resultaten van Noord-Hollandse
gemeenten op het gebied van duurzaamheid in het zonnetje. Er zijn
Awards te vergeven in drie categorieën: Energiebesparing Gebouwde Omgeving, Duurzame Energieproductie en de zogenaamde ‘Ambitie Award’. Wethouder Jop Kluis: “Ik
ben erg blij met de nominatie. Het
geeft aan dat we op de goede weg
zijn om Aalsmeer duurzamer te maken. Aalsmeer heeft haar nomina-

tie voor de Energie Award voor een
groot gedeelte te danken aan de inzet van en samenwerking met Stichting Sienergie.” Stichting Sienergie
is een stichting die in opdracht van
de gemeente duurzaamheidsadviezen geeft en woningeigenaren begeleidt bij het duurzamer maken van
hun woningen. Dit doen zij bijvoorbeeld via het Energieloket. Vooral
het succesvolle buurtproject Geerland Groen waar Sienergie buurtbewoners bij elkaar bracht en samen
met hen energierenovatie van hun
woningen realiseerde heeft gezorgd
voor de nominatie. “Daarnaast maken de energiesubsidie en de duurzaamheidslening van de gemeente Aalsmeer investering in energiebesparende maatregelen extra aantrekkelijk”, aldus Kluis. Gedeputeerde Jaap Bond, portefeuillehouder duurzame energie, overhandigt
de Awards op 22 januari 2015 tijdens het jaarlijkse Bestuurlijk Congres van het Servicepunt Duurzame
Energie.
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kinder- en jeugdkrant
Twee leuke kindervoorstellingen

Na uitstel, vrijdag wel vreugdevuur!

Bumba en Dobbe en de
Draak in Crown Theater
Aalsmeer - Op zondagmiddag 18
januari komt Bumba naar Aalsmeer!
Deze ietwat ondeugende, maar altijd
vrolijke clown zal bij de meeste kinderen heel bekend zijn. In de voorstelling ‘Bumba op reis’, mag kleine
Pim mee op vakantie met Bumba en
Bumbalu. Het is een droom die in
vervulling gaat, totdat ze plots Babilu kwijt raken. Samen gaan ze hem
zoeken en trekken ze naar the Far
West waar ze cowboy en indiaantje
spelen, waarna ze door trekken naar
Afrika om te eindigen in Azië. Maar
eerst maken ze nog een tussenstop in Sneeuwland waar ze bibberen van de kou en elkaar begroeten
als echte Eskimo’s. Vinden ze zo uiteindelijk Babilu terug? Kom het ontdekken! Want samen met Bumba,
Bumbalu, Nanadu, Tumbi en Poppa zijn ook Li-Ling, Ituku en Zinzi
voor de allereerste keer van de partij in deze gloednieuwe avontuurlijke theatershow voor de allerkleinsten. Ga mee op reis met Bumba en
zing en lach mee met al de vriendjes die je kent van televisie! Er is een
voorstelling om 14.00 uur en een om
16.00 uur. Kaarten zijn 16,50 euro
per persoon, de familieprijs is zestig
euro voor vier personen. Wie overi-

123 Kerstbomen voor Job

gens twee of meer toegangskaarten
koopt voor de voorstelling ‘Bumba
op reis’ in Boekhuis Aalsmeer krijgt
van de boekwinkel hierbij een leuk
boekje van Bumba cadeau
Nationale voorleesdagen
Van 21 tot en met 31 januari zijn
de Nationale voorleesdagen, want
voorlezen is elke dag een feest! Of
je nu voor het slapen gaat een mooi
verhaal voorleest in bed of overdag
samen een prentenboek bekijkt, er
worden herinneringen voor het leven gemaakt.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Gelijk op de eerste dag, woensdag 21 januari, is om
14.00 uur in The Club van het Crown
Theater de voorstelling ‘Dobbe en
de Draak’. Het verhaal, geschreven
door Lennaert Roos, gaat over een
draak die in het plaatsje Platland
voor veel onrust zorgt omdat hij alle
boeken steelt. Toch doet koning Willem niets, totdat de draak ook zijn
bibliotheek plundert. De koning is
razend en belooft dat wie de draak
verslaat, met prinses Jade mag trouwen en de nieuwe koning zal zijn.

Ridder Koenraad ziet dat laatste
wel zitten, hij heeft alleen geen idee
waar hij de draak moet zoeken. Gelukkig komt hij Dobbe tegen: een
jongen die dapperder blijkt dan de
ridder zelf, en een heel verrassende ontdekking doet als hij de draak
eindelijk ontmoet.
Voorstelling Dobbe en de Draak
Dobbe en de Draak is een echte familievoorstelling, die geschikt
is voor kinderen vanaf vier jaar. De
prachtige illustraties van Sylvia van
Ommen als projectie en de liedjes
die je meevoeren, maken deze theatervoorstelling tot een lust voor oren
en ogen. Lennaert wordt tijdens de
reis begeleid door zijn drakenband:
Maurits de Lange (toetsen), Peter

Kennedy (bas) en Bas Tönis (percussie). Kaarten voor de voorstelling kosten 11,50 euro en 39 euro
voor vier kaarten en zijn te reserveren via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via 0900-1353 (45
cpm).
Kaarten, ook voor ‘Bumba op reis’,
zijn ook te verkrijgen bij Boekhuis
Aalsmeer, Espago Aalsmeer en Primera Aalsmeer-Oost of een uur
voor aanvang aan de kassa van
het theater. Een voorproefje van de
voorstelling? Op zaterdag 17 januari komt Lennaert Roos voorlezen
en zingen in het Boekhuis Aalsmeer
in de Zijdstraat! Kom kijken en luisteren. Aanvang: 11.00 uur, toegang
gratis.

Aalsmeer - Net als heel veel jeugdige inwoners, is ook Job dit jaar
weer kerstbomen gaan inzamelen.
De inzet van Job is misschien echter wel iets fanatieker dan menigeen.
Job had één doel, één streven: Het
persoonlijk record van 110 bomen
van vorig jaar verbreken! Een pittige uitdaging (er zijn grenzen), maar
de moeite waard. En gelukt! Dankzij
wat hulp van zijn zusje Isa en buurjongen en buurmeisje had Job afgelopen woensdag 107 bomen in ‘zijn’
tuin verzameld. Tja, en daarna moesten deze allemaal vervoerd worden
naar de gemeentewerf. De buurman
heeft met de vrachtwagen Job en de
bomen enkele malen heen en weer
gereden. Maar, het persoonlijke record was niet verbroken, ‘slechts’ 107
en geen 110. Job is daarom toch nog
met opa Jan een rondje voor de laatste bomen gaan maken en wat een
mazzel. Toch nog zijn persoonlijk record verbroken: 123 bomen!

met ook brandweerritjes in ere te
herstellen. Aanstaande vrijdag 16 januari gaat alsnog de vlam in de grote
stapel kerstbomen. Zo’n 800 (!) liggen er klaar op de werf van de Meerlanden. Zelfde tijd en zelfde locatie,
dus om 19.00 uur op het terrein bij
de Stommeerkade, op de hoek bij de
Aalsmeerderweg en de Ophelialaan.
Mocht het weer opnieuw stormachtig zijn, dan geen verbranding meer
dit jaar. Alle bomen gaan dan de versnipperaar in!

Kerstbomenverbranding vrijdag
De kerstbomenverbranding op vrijdag 9 januari, kon vanwege de harde wind, zeg maar storm, geen doorgang vinden. Afgelopen donderdag
eind van de middag heeft de brandweer besloten het vreugdevuur af
te lasten. Maar gelukkig krijgt de
brandweer van de gemeente nog
een tweede kans om deze traditie

Cursussen voor jeugd bij Werkschuit

Schildertalenten gezocht!

Aalsmeer - Ben je tussen de 6 en 12
jaar en hou je van tekenen en schilderen? Kom dan naar het tekenatelier van de werkschuit op woensdagmiddag. Annefie van Itterzon is een
ervaren kunstdocent en geeft op een
speelse en leerzame manier les. Kinderen zijn van nature ontvankelijke voor kunst en worden door haar
aansprekende opdrachten gestimuleerd om geconcentreerd te werken. De kinderen maken voorstudies

in pen en inkt en leren daarna ook
op groot vlak met verf aan de ezel te
werken. “Creatief werken geeft plezier en versterkt het zelfvertrouwen”,
aldus van Itterzon. De cursus wordt
afgesloten met een expositie en de
kinderen gaan met een map fraaie
werken naar huis. Opgeven kan bij
margot.tepas@printex-int.com. De
cursus start op woensdag 28 januari
en is van 13.30 tot 15.00 uur en van
15.30 tot 17.00 uur.

Kerstvakantiejeugddagtoenooi
Aalsmeer - Het kerstvakantiejeugddagtoernooi is in de vakantie
gehouden voor alle jeugdleden van
tennisvereniging All Out. Een mond
vol voor een simpel toernooi. Geen
uren rondhangen tussen wedstrijden. Niet de hele vakantie rekening
houden met wedstrijden. Gewoon 2

Oosteinderschool trapt af
voor NK Schoolbowlen
Aalsmeer - Gedurende de maand
januari worden in heel Nederland
wedstrijden gehouden voor het
schoolbowlen. Leerlingen uit groep
7 en 8 kunnen hieraan meedoen. In
maart volgt dan de landelijke halve
finale, gevolgd door de finale. Vorig
jaar heeft een team van de Oosteinderschool de halve finale bereikt. De
Oosteinderschool heeft haar wedstrijd afgelopen woensdag gespeeld
in Bowling Centrum Mijdrecht. De
hoogste game was voor Jason van

of 3 uur onafgebroken tennissen in
de hal. In de vakantie waren er weer
2 speeldagen. Op de ene dag rood
(mini-tennis) en oranje (3/4 veld).
Op de andere dag op het hele veld.
Beiden dagen waren zo geslaagd
dat ze volgend jaar zeker weer op
het programma staan.

De Strike makers. Hij gooide 100.
Bij de meisjes was het Fleur van
The Bowling girls die een mooie
game van 82 gooide. Bij de Coconut kings was het Jesper die hoog
scoorde met 94 en 82. Voor alle drie
was er een herinnering. Nu wachten de leerlingen in spanning af of
zij (weer) uitgenodigd worden voor
deelname aan de landelijke halve finale. In ieder geval hebben de meiden en jongens een heel gezellige
en sportieve middag beleefd!

Samen Een bij NK schoolskiën
Aalsmeer - Zaterdag 10 januari vond de voorrondes van het NK
schoolskiën in Hoofddorp plaats.
Het was de eerste keer dat een team
van OBS Samen Eén meedeed. Na
het in-skiën en het verkennen van
de slalom waren Max, Nick, Gianni, Jurre en Melle er klaar voor. De
eerste manche skieden ze mooie

tijden, in de tweede manche wisten ze alle vijf hun tijden te verbeteren. Ze hebben daarmee een mooie
zevende plaats bemachtigd, helaas net buiten de prijzen want alleen de plaatsen één tot en met zes
gaan door naar de finale. Maar volgend jaar doet OBS Samen Eén zeker weer mee!

Bloemenzegelprijzen voor
winnaars kleurwedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 10
januari was het een vrolijke boel in
Annemieke’s Kramerie. Een groepje verwachtingsvolle kinderen was
met hun ouders of grootouders naar
de Machineweg gekomen om een
prijs in ontvangst te nemen. Er waren kinderen uit Hillegom, Haarlem
en zelfs Voorburg, uit Kudelstaart en
natuurlijk uit Aalsmeer. De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers organiseerde namelijk in december een kleurwedstrijd.
De platen lagen bij ieder lid van de
vereniging en veel klanten namen
er een paar mee voor hun kinderen
of kleinkinderen. Er werd een aardige stapel kleurige platen ingeleverd,
want er was een prijs te winnen in
iedere leeftijdscategorie. Inderdaad
voor iedere leeftijd en ze waren er:
Van 2 jaar tot en met 12 jaar. De
kleurplaten van de winnaars hingen
naast elkaar rond de cadeautjes en
de kinderen waren best nieuwsgierig welk cadeautje voor hem of haar
was. Na een kopje koffie voor de ouders en een pakje drinken met een
lolly voor de kinderen, heette Anne-

mieke Treur, voorzitter van de vereniging, alle aanwezigen hartelijk
welkom. Ze liet de kinderen niet
lang in spanning en ging over tot
de uitreiking van de prijzen. Voor ieder kind een pakket met daarin verschillende artikelen: een boek, een
spelletje, een kleurboek of een kleurige opbergdoos. Er was van alles
wat. De kinderen waren zichtbaar
tevreden en na het maken van de
foto voor de krant gingen ze welgemoed weer naar huis, met de belofte volgende keer zeker weer mee te
zullen doen met een kleurwedstrijd.
De kinderen die gewonnen hebben,
zijn
Niels Kolk (2 jaar) uit Amstelveen,
Phileine-Lola (3 jaar) uit Haarlem, Solane du Pau (4 jaar) uit
Aalsmeer, Sacha Loevende (5jaar)
uit Kudelstaart, Lorenzo de Langen
(6 jaar) uit Kudelstaart), Fabienne
Maarse (7 jaar) uit Kudelstaart, Julia
Verschoor (8 jaar) uit Hillegom, Evita
Fransen (9 jaar) uit Aalsmeer, Tess
Dijkstra (10 jaar) uit Aalsmeer en
Noa Doeswijk (12 jaar) uit Voorburg.

De Brug naar Klankspeeltuin

Luchtballonnetje in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Piloot Kees & Piloot
Koos willen vliegen, maar Gerrit de
meeuw is tegen de luchtballon aangevlogen. Maar Piloot Kees & Piloot
Koos zijn niet voor één gat te vangen. Ze maken gewoon een grotere
luchtballon en iedereen mag mee.
Kom mee voor een luchtig avontuur
tussen de wolken, de vogels en de

zon. Muzikaal meespeeltheater voor
peuters en kleuters van 2 tot en met
5 jaar en voor de broodnodige volwassenen. ‘Luchtballonnetje’ wordt
gespeeld op zaterdag 17 januari
vanaf 14.30 uur in het Amstelveens
Poppentheater. Kaarten reserveren
kan via 020-6450439 of via www.
Amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Groep 4 van basisschool
De Brug is op woensdag 7 januari voor
een educatief programma naar de
Klankspeeltuin in het Muziekgebouw
aan ’t IJ in Amsterdam geweest. De
Klankspeeltuin is geen gewone speeltuin. In de Klankspeeltuin kunnen kinderen spelen met geluid. Kinderen
scheppen er hun eigen klankwereld
met muziekmachines, installaties en
computers die speciaal zijn ontwikkeld
door kunstenaars en geluidtechnici. In
de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw staan de meest slimme en futu-

ristische klankinstallaties waar iedereen zelf muziek mee kan maken. Het is
dé plek voor jong en oud om te ervaren
hoe componeren werkt. Noten kunnen
lezen is niet nodig. De kinderen werkten onder leiding van muziekspecialisten van de Klankspeeltuin aan diverse klankinstallaties: Onder andere de
geluidenpaddestoel en een dansvloer
met lichten waar geluid aan gekoppeld
is. De kinderen van groep 4, ouders en
de juf waren zeer enthousiast over de
leuke en leerzame ochtend.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

3e katern
Klaverjasmarathon in
het Middelpunt
Aalsmeer - Zes uur achter elkaar
kaarten, deden ongeveer dertig inwoners afgelopen zaterdag 10 januari tijdens de jaarlijkse klaverjasmarathon van buurtvereniging Oostend. In het gezellig ingerichte Middelpunt werd plaats genomen aan
de verschillende tafels en werd de
‘strijd’ aangegaan met alle kaartconcurrenten. Natuurlijk stonden
voor aanvang koffie en thee klaar
en kregen de deelnemers tussendoor regelmatig een drankje. Even

pauze kon genomen worden tijdens
de lunch, maar het zal niemand verbazen dat ook tijdens deze onderbreking het klaverjassen het onderwerp van gesprek was. Buurtvereniging Oostend organiseert overigens
regelmatig speelavonden met klaverjassen en jokeren. Het Middelpunt in de Wilhelminastraat is altijd de plaats van samenkomst en
de aanvangstijd 20.00 uur. Kaartliefhebbers zijn altijd welkom.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Weer darten in
Middelpunt

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het was een gezellige
dartavond afgelopen dinsdag 6 januari. Zoals altijd is fanatiek, maar
sportief gespeeld. Sebastiaan Dolk
pakte de pijlen weer op en gooide
als vanouds. Hij werd eerste door
een 180-er en een uitgooi van 74.
Tweede werd Guido Scholte en op
drie is Kees de Lange geëindigd.Wil
je ook eens ervaren hoe het is om
te darten?
Kom dan naar het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. Iedere dinsdag
is hier darten vanaf 20.00 uur. De
zaal gaat open om 19.30 uur open
en dan kan er alvast ingegooid worden. De kosten zijn nog steeds 2
euro per persoon. Voor wie eens
wil kijken of darten iets voor hem of
haar is, er is een oefenset aanwezig.
Wees welkom.

Aalsmeer - Komende vrijdag 16 januari is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte
welkom. Alleen komen is geen probleem, er wordt voor een maat gezorgd. En, zoals gewend, koffie en
thee staan weer klaar. Het kaarten
op vrijdag 9 januari is gewonnen
door Rijk van Egdom met 5070 punten, op twee Manfred de Graauw
met 5051 punten en op drie is Wil
ter Horst geëindigd met 4905 punten. De poedelprijs was voor Ben
Johannessen met 3525 punten. Het
jokeren is gewonnen door Gon van
de Water met 309 punten en de
poedelprijs hier was voor Trudy Knol
met 810 punten.

‘Meer hebben we niet nodig’
Aalsmeer - Vol zat cultureel café Bacchus afgelopen zaterdag 10
januari voor de cabaretvoorstelling
van Maarten Ebbers en Nina de la
Croix. ‘Meer hebben we niet nodig’
was de titel van de muzikale presentatie. Op prachtige liedjes trakteerden de twee cabaretiers en natuurlijk op hilarische sketches. Het

Goede ontvangst nieuwe
expositie in het gemeentehuis
Aalsmeer - Vrijdag 9 januari ontvingen de exposerende kunstenaars Willeke Frima, Tineke Houcke
en Michaël Glanz van het gemeentebestuur een mooie bos bloemen.
Dit om hun waardering uit te spreken voor de tentoonstelling die de
komende drie maanden te bezichtigen is in het gemeentehuis. Tijdens de opening vertelden de kunstenaars over hun werk en konden
de bezoekers in de spreekkamers
en de bovenverdiepingen het werk
van dichtbij bekijken.
Ook stond daar een hapje en een
drankje klaar. Het werk van Willeke Frima (spreekkamers) is zo gedetailleerd dat het volgens één van
de aanwezigen met een loep bekeken moet worden. De wolkenluchten van Tineke Houcke worden met

name door de wethouder van Cultuur gewaardeerd. “Ik waan mij
hier door deze schilderijen in hogere sferen”, aldus Gertjan van der
Hoeven. Van de kleurige symmetrische schilderijen van Michaël Glanz
wordt iedereen vrolijk. Het is beslist
de moeite waard om het gemeentehuis even binnen te lopen, op tafel staat alle achtergrondinformatie
over de kunstenaars en de techniek.
Voor wie het leuk vindt de schilderijen van dichtbij te bekijken, bestaat
de mogelijkheid te worden rondgeleid. Dit kan tijdens kantooruren tot
en met 2 april. Zoek hiervoor contact met www.huiskamermuseum.nl
om een afspraak te maken. Bellen
kan ook: 06-12922954
Janna van Zon

Basketbalcompetitie

Heren pakken belangrijke
punten tegen koploper

Josine Verburg scoort weer 4 doelpunten.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD behaalt overwinning
Kudelstaart - De Proosdijhal was
al ruim voordat het eerste team
van VZOD/FIQAS mocht aantreden gevuld. Zowel het eerste, tweede als derde team speelden afgelopen weekend thuis en ook zouden
de nieuwe kledingsponsors gepresenteerd worden. Het VZOD publiek
kon zich dus opmaken voor een
feestelijke middag. Voor aanvang
van de wedstrijd van het vlaggenschip kwamen alle seniorenteams
in de nieuwe shirts en pakken samen op in een door Ruud Keizer’s
Par AV prachtig verlichte hal. Nadat
hoofdsponsor FIQAS en Sanibouw
Aalsmeer, kledingsponsor voor het
derde, waren gepresenteerd konden VZOD/FIQAS en SDO zich opmaken voor de wedstrijd. Het derde
en tweede hadden de punten al in
de wacht gesleept, en nu restte het
VZOD 1 hetzelfde te doen. VZOD
startte met Nils van Os voor Eric
Spaargaren en Alyssa te Riele voor
Jessica Zijerveld. De nieuwe coach
van SDO, een bekende voor VZOD ,
had duidelijk opdracht gegeven om
de aanval van VZOD flink te storen,
het was VZOD echter die via een afstandsschot de score opende. Tot de
3-3 gingen de ploegen gelijk op. Bij
deze stand kon het publiek er goed
voor gaan zitten, aangezien de scoremachine van VZOD was warm gedraaid. Via doelpunten van onder
andere Dineke Westerhof en Mar-

tijn Vervark werd er een score van
9-4 op het bord gezet. Via een strafworp had VZOD een gat van 6 doelpunten kunnen slaan maar deze
werd helaas gemist. SDO had hier
echter een antwoord op en kon door
drie doelpunten tot 9-7 terugkomen.
VZOD kwam scherp uit de kleedkamer en Josine Verburg wist al snel
de 10-7 op het scorebord te zetten.
SDO had hier nog even een antwoord op, maar wist de rest van de
tweede helft het gat niet verder te
verkleinen dan tot drie doelpunten.
Het vlaggenschip wist deze week
niet de 20 doelpunten te bereiken
en met een 17-12 stand klonk het
eindsignaal. SDO heeft het VZOD
voornamelijk de eerste helft moeilijk gemaakt, en wist door 8 strafworpen, aardig mee te scoren. Ondanks de vele strafworpen was de
coach van SDO niet tevreden over
de scheidsrechter, waardoor hij met
een gele kaart op zak naar huis kon.
VZOD coach Frits Visser was wel tevreden: “Spelen tegen een ploeg die
niet wil winnen, maar de tegenscore zo laag mogelijk wil houden is altijd moeilijk, 17 keer scoren is dan
goed.” Deze week moet VZOD/FIQAS tegen één van haar directe
concurrenten voor het kampioenschap. Triaz uit Amsterdam is om
13:15 uur in sporthal de Pijp te Amsterdam de tegenstander van de
Kudelstaartse korfballers.

publiek had deze avond inderdaad
‘niet meer nodig’, gewoon een heerlijk ongedwongen avondje uit. Na
afloop kregen Maarten en Nina terecht een staande ovatie. De volgende cabaretavond in het knusse Bacchus in de Gerberastraat is
op….
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Zaterdagavond traden
de heren van Basketball Vereniging
Aalsmeer in Alkmaar aan tegen de
koploper, Alkmaar Guardians heren 2. Met twee punten achterstand,
het aantal punten toegekend aan
een gewonnen wedstrijd, was dit de
kans voor BVA om een goede slag te
slaan richting het kampioenschap.
BVA kwam goed uit te startblokken
en stond na 3 minuten al 0-10 voor,
door een goede verdediging waar de
tegenstander zo snel geen antwoord
op bleek te hebben. Uiteindelijk werd
het eerste kwart met nagenoeg dezelfde voorsprong afgesloten, 1423. Het tweede kwart zakte BVA wat
in, vooral door aanvallend weinig te
brengen en maar 8 punten te scoren,
leidend tot een ruststand van 28-31.
Ook het derde kwart lukt BVA het
niet om afstand te nemen, en sluit
het met slechts één punt voorsprong
het derde kwart af. In het begin van
het vierde kwart lijkt de wedstrijd te
kantelen in het voordeel van Alkmaar, door drie scores zonder aanvallend antwoord van BVA. Maar gelukkig, beter laat dan nooit, lukt het
BVA in de laatste 5 minuten een forse voorsprong te pakken door veel
te scoren en Alkmaar door goede
men-to-men verdediging aanvallend te remmen. Uiteindelijk, door
op het juiste moment goed te spelen, werd de wedstrijd met 60-73 gewonnen. Noemenswaardig is de score van Ershad Yousofzai, maar liefst
30 punten met 7 driepunters waar-

van 4 in het laatste kwart, naast de
scores van Dennis Zijlstra (12), Sebastiaan Stokman (9) en Jeroen Vendrik (9). Met deze overwinning staat
BVA op 14 punten uit 10 wedstrijden,
goed voor een gedeelde eerste plek
met Alkmaar Guardians, op de voet
gevolgd door Volendam en Windmills
met beiden 12 punten uit 9 wedstrijden. Zondag 18 januari om 14.00 uur
speelt BVA een thuiswedstrijd in de
Proosdijhal tegen het als zesde geplaatste K.T.C. Heren 1 uit Overveen.
Publiek is van harte welkom.

Programma
Basketbal

Kwartmarathon
BV Hornmeer

Kudelstaart - Zondag 18 januari
spelen zeven teams van Basketbalvereniging Aalsmeer thuiswedstrijden in de Proosdijhal Kudelstaart:

Aalsmeer - Regen of geen regen,
buurtvereniging Hornmeer zorgt ervoor dat u zich op zaterdag 17 januari niet hoeft te vervelen.

12.30 uur:
12.30 uur:
14.00 uur:
14.00 uur:
14.00 uur:
15.30 uur:
15.30 uur:

Deze dag organiseert de buurtvereniging een kwart marathon klaverjassen. U dient zich voor 9.30 uur in
te schrijven, kosten 10 euro, waarin
een lunch is inbegrepen. Het klaverjassen begint om 10.00 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

BVA D1 - V.B.C.Akrides DS 3
BVA U18 1 - Club 2000 U 18 2
BVA U12 1 - AMVJ A’ dam U 12 1
BVA H1 - K.T.C. Heren 1
BVA U 14 1 - Onze Gezellen U 14 2
BVA H2 - K.T.C. Heren 3
BVA H4 - Novo Stars HS 1

Publiek is van harte welkom.

Dames 1 verliezen
Zondag 11 januari moest Dames 1
tegen het team van US waarvan in
de hal nog nooit gewonnen was.
De wedstrijd begon goed, het eerste punt van de wedstrijd was voor
Aalsmeer door een vrije worp van Rianne. Daarna scoorden de tegenstanders een paar puntjes en was
het een rustig kwart. Het tweede
kwart ging wel gelijk op, er werden
punten gemaakt door Patty, Denise en Marloes. Wendy was goed bezig met het afschermen van de bal. In
het derde kwart liep de score van de
US dames op en dat leidde tot een
flink verschil na het derde kwart. Het
laatste kwart ging wel weer gelijk op,
omdat de BVA Dames wakker geschud leken te zijn. Na nog een paar
mooie acties en van Patty nog een
paar mooie scores eindigde de wedstrijd met een stand van 52-43 voor
de dames van US.

Tweede plaats Junioren Twirling Team

Selina en Kim Nederlands
Kampioen Twirl
Aalsmeer - Afgelopen weekend 9
en 10 januari vonden de Nederlands
Kampioenschappen Twirl plaats
in het Topsportcentrum in Almere.
Een aantal twirlsters van SV Omnia 2000 in Aalsmeer heeft zich gedurende het jaar geplaatst. Op zaterdag deden de twirlsters van Omnia mee in diverse leeftijdscategorieën in de kampioensklasse. Hier
werd gestreden om de titel Nederlands Kampioen en om een plekje in
de WK equipe. Bij het onderderdeel
1-baton beet Selina het spits af bij
de Preteen. Ze had flink de vaart in
haar routine met hier en daar een
drop. Vervolgens kwam Solenne uit
bij de junioren. Ook zij liet een keurige routine zien, echter blesseerde zij zich aan haar duim. Voor Selina en Solenne stond direct het onderdeel 2-baton op het programma. Selina zette in haar nieuwe pakje een supermooie routine neer met
slechts één drop , haar eerste plaats
van de voorronde wilde zij vasthouden. Solenne ging daarna ook op in
een nieuwe pakje. Door haar blessure verliep de routine niet geheel
naar wens, maar toch knap neergezet. Vervolgens kwam Kim in actie met het onderdeel super X strut
bij de junioren. Ze zette een mooie
stabiele routine neer. Na de pauze kwam het dance team van SV
Omnia uit bij de junioren. Zij hadden een geheel nieuwe routine aangeleerd onder leiding van trainster
Maaike met het thema ‘weer’, van
‘It’s raining man’ tot ‘Tsunami’ kwamen voorbij. Later in de middag
kwam Solenne nog in actie met haar
dance twirl. Zij liet een mooie show
zien met slechts twee drops! Selina
mocht de dag afsluiten namens SV
Omnia met haar dance twirl. Ook zij
straalde in haar show. Rond 19.45
uur startte de bekendmaking van de
top 6 voor de zondag, dat is de derde ronde van de kampioensklasse.
Met 1-baton was Selina een plaatsje
gestegen ten opzichte van de voorronde, namelijk 4e. Solenne viel net
buiten de top 6 met 1-baton, maar
met 2-baton wist zij de 5e plaats
te bezetten. Selina heeft heel knap
haar 1e plaats vastgehouden met
haar 2-baton. Kim werd 5e met haar
super X strut, dus ook een plaats
gestegen ten opzichte van de voorronde. Bij het onderdeel dancetwirl
wist Selina ook 1 plaats te stijgen,
naar nummer 4. Voor Solenne helaas geen top 6 met haar dance. Het

junioren team, bestaande uit Cynthia, Yvette, Solenne, Imca, Selina en
Kim wist heel mooi een 2e plaats te
behalen, dus zilver! De eerste prijs
was binnen! Zondag stonden er
naast de kampioensklasse ook diverse twirlsters uit de intermediate
klasse op de vloer. Als eerste kwam
Kim in actie in de categorie junior intermediate met het onderdeel
1-baton. Ze liet een mooie routine
zien met een fraaie horizontaal dubbele illusion. Vervolgens mocht Selina optreden in de derde ronde met
haar onderdeel 1-baton. De routine verliep beter dan zaterdag. Na
een korte adempauze kon ze weer
op met haar onderdeel 2-baton, gevolgd door Solenne. Wederom twee
fraaie routines. Na de pauze kwam
Nikkie in actie op het onderdeel super X strut in de categorie senior intermediate, in een kleurrijk nieuw
pak liet zij een mooie lenige routine
zien. Daarna mocht Kim in de derde ronde aantreden met haar super
X strut, wederom goed neergezet.
Vervolgens mocht het junioren Twirling team aantreden! Met slechts
vijf drops en een mooie show waren ze zeer tevreden. Als afsluiting
van dit weekend kwam Selina nog
in actie met haar dance twirl in de
derde ronde. Ook zij zette wederom
een goed optreden neer. Rond 18.00
uur was het uur van de waarheid, de
uitslag. Kim mocht in de categorie
junior intermediate het goud in ontvangst nemen voor haar onderdeel
1-baton, dus Nederlands Kampioen!
Met het onderdeel Super X strut
werd ze 5e. Selina werd 5e bij het
onderdeel 1-baton en solo dance
twirl, met het onderdeel 2-baton
werd ze Nederlands Kampioen in
de Preteen kampioensklasse, en
dus mag zij deelnemen aan het WK
in Italië in april 2015! Solenne werd
ook 5e met haar onderdeel 2-baton. Nikkie viel net buiten de podiumplaatsen. Het junioren Twirling
team werd knap 2e, dus zilver. Trainsters Valerie en Maaike kunnen terugkijken op een succesvol NK en
zijn ontzettend trots op hun leerlingen, onder grote druk zulke prestaties neerzetten, is heel knap. Lijkt
het je ook leuk om te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Valerie Leliveld of Linda Nederstigt
per e-mail twirlen@svomnia.nl

De twirlsters van SV Omnia, v.l.n.r.: Yvette, Cynthia, Solenne, Nikkie, Imca, Kim
en Selina.
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Sportief begin De Waterlelie

Wedstrijden Veldvoetbal

Aalsmeer - Een nieuw jaar, daar
horen nieuwe voornemens bij. Wat
zijn die van u? Meer sporten of bewegen? Afvallen? Gezonder leven?
Meer tijd met het gezin doorbrengen? Het kan allemaal in zwembad De Waterlelie! Voor iedereen zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld: AquaLine, AquaVitaal en
Baby&Peuterzwemmen.

techniek, AquaGym en AquaRelax. En natuurlijk kunnen er banen
worden gezwommen. Op vertoon
van uw AquaSportpas mag u onbeperkt sporten op deze ochtend.
Een AquaSportPas kost 88,50 euro
(12 lessen, voor 65+ zijn dit 15 lessen). Kennismaken met deze ochtend? Doe dan mee met een eenmalige proefles voor 8,20 euro (65+:
6,70 euro).

Zaterdag 17 januari:

Baby & Peuterzwemmen
Ook voor de allerjongsten kunt u
terecht in zwembad De Waterlelie.
Lekker samen met uw (klein)kind
spelen, spetteren, zwemen en zingen
in het warme water. Op woensdagavond, donderdagochtend en vrijdagochtend geven gediplomeerde
zwemonderwijzers leuke en afwisselende lesjes. Daarna kunt u nog even
vrijzwemmen of heerlijk vertoeven in
een whirlpool. Deelname kost 6,50
euro per keer, opgeven hoeft niet; u
kunt altijd meedoen. Elders in deze
krant vindt u een kortingsbon voor
het baby&peuterzwemmen in februari. Natuurlijk is Zwembad De Waterlelie ook hét adres voor zwemlessen (volgens de EasySwimmethode),
zwemlesvoor volwassenen, banenzwemmen (alle dagen van de week),
sportgroepen en vrijzwemmen. Meer
informatie over de tijden en tarieven
is te vinden op www.esa-aalsmeer.nl
of bel naar de receptie: 0297-322022.

F.C. Aalsmeer A1 – Quick Boys A2
Odin’59 A2 - F.C. Aalsmeer A2
F.C. Aalsmeer B1 – Nieuwkoop B1
Overbos O14 - F.C. Aalsmeer C1
F.C. Aalsmeer C2 – Hoofddorp C5

AquaLine
Wilt u werken aan een gezond lichaam met een gezond gewicht?
Doe dan mee aan de cursus AquaLine. Dit is een 12-weekse cursus
in samenwerking met Deli Line Uithoorn: persoonlijke consulten met
diëtiste, workshops voeding/wegen,
Aquajoggen op donderdagavond
en onbeperkt banenzwemmen en
deelnemen aan sportgroepen in het
zwembad. De nieuwe cursus start
donderdag 15 januari en kost 235
euro (informeer bij uw zorgverzekering of er een vergoeding voor deze cursus is). Opgeven en meer informatie bij de receptie van het
zwembad: 0297-322022. Over circa 3
maanden start er bij voldoende aanmeldingen een nieuwe cursus.
AquaVitaal
Voor de 50-plusser is er op donderdag het AquaVitaal-programma.
Een sportieve ochtend met lesjes
AquaJoggen, AquaFitness, Aqua-

Cursus Midlife Yoga voor
45+ vrouwen
Amstelveen - Veel vrouwen hebben
tijdens, maar ook na de overgang
last van allerlei klachten, zoals stemmingswisselingen, slapeloosheid, gewrichtsklachten, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn en de bekende opvliegers. Deze lichamelijke klachten
zijn een gevolg van een verandering
in de hormoonproductie. Midlife yoga kan ondersteuning bieden vanaf de overgang tot op hoge leeftijd.
Het is bekend dat mindfulnesstraining gevoelens van angst, onzekerheid en somberheid vermindert. Logisch ook want de geconcentreerde
aandacht maken het hart rustig en de
geest bewust en helder. Door middel
van een zachte vorm van yoga worden oude patronen als het ware weggevaagd met oefeningen die lichaam
en geest verruimen, verzachten, openen en ontspannen. Wanneer de lichaamshouding open is, de spieren
zacht zijn en de adem stroomt, dan
ben je vrij! Tijdens de lessen komen
meridiaanstrekkingen om de organen te reinigen en te activeren aan
de orde, evenals goede doorbloe-

ding en versteviging van het bekkengebied, preventie van osteoporose en andere gewrichtsklachten, kalmerende ademoefeningen bij slapeloosheid, stress of eventuele opvliegers, het zenuwstelsel kalmeren, beide hersenhelften in balans brengen,
oefeningen om de hormoonklieren te
activeren en te harmoniseren en er
is aandacht voor hart, bloedvaten en
lymfestelsel. De oefeningen vereisen
geen grote kracht of lenigheid en ze
zijn mild en plezierig. De Midlife Yoga
is bedoeld voor vrouwen in de leeftijd van 45 tot 75 jaar en wordt gegeven door Anja Timmermans op de
maandagochtend van 10.30 tot 12.30
uur vanaf 2 maart. Anja geeft yogalessen sinds 1982. Ze is naast yogadocente, ademtherapeute, mindfulness-trainer, en communicatietrainer. In 2011 heeft ze de bijscholingscursus Midlifeyoga voor yogadocenten afgerond, erkend door de Vereniging van yogadocenten. Locatie is
Yoga Amstelveen. Informatie en opgave: 06–44079906 of harpklanken@
outlook.com.

Langebaan schaatsen

Imke haalt NK allround!
Kudelstaart - De VZOD schaatsster Imke Brommer uit Kudelstaart
heeft bij de B junioren het afgelopen
weekend een startbewijs binnengehaald voor het NK allround. Imke, die uitkomt voor het Challenge
team, behaalde dit startbewijs bij de
regiowedstrijd door bij de eerste 6 te
eindigen. Imke had zich via het ge-

westelijk kampioenschap geplaatst
voor deze cruciale regionale voorwedstrijd. In Breda moest ze op de
zaterdag de 500 meter en de 3 kilometer rijden. Op de 500 meter reed
ze met een degelijke 500 meter naar
een zevende tijd van 42.75. Hierna
volgde de 3 kilometer die ze uitstekend reed. Met een tijd van 4.42.60
reed ze een persoonlijk record op
deze afstand en behaalde ze de
vierde plek. Hiermee stond ze na de
eerste dag op een vijfde plaats in
het tussenklassement. Op de tweede dag moest Imke haar 1500 meter rijden in Den Haag. In het deelnemersveld van 40 rijdsters werd
ze op deze afstand met een tijd van
2.12.64 zesde. Met deze prestatie
heeft Imke een rechtstreekse plaatsing voor het NK allround afgedwongen. Op naar het NK allround
in Deventer in het weekend van 8 en
9 februari. Imke volgen kan via haar
website www.imkebrommer.nl.

A.V. Kickers’92 organiseert

Zondag 46E Drechtloop
Leimuiden - Op zondag 18 januari wordt alweer voor de 46e keer de
Goedhart Drechtloop georganiseerd
door de Atletiekpoot van de Leimuidense voetbalvereniging S.V. Kickers
‘69. Er kan op 4 afstanden worden
deelgenomen. De kinderloop voor de
allerjongsten start om 10.30 uur. De
route loopt door de kern van Leimuiden. Om 11.05 uur start vervolgens
de 4 kilometer loop. Hieraan wordt
door veel talentvolle jongeren deelgenomen. De deelnemers worden
via de Drechtlaan naar de linker oever van de rivier de Drecht gestuurd.
Om 11.00 uur mogen de deelnemers
aan de 10 kilometer loop vertrekken.
Deze loopt geheel rond de mooie rivier de Drecht. Ook de 10 Engelse Mijlen (16,1 kilometer) start om
11.00 uur. Het hoofdnummer voor
de geoefende loper gaat eerst rich-

ting Rijnsaterwoude en voert de atleten vervolgens via de beide Drechtoevers terug naar de Beukenlaan in
Leimuiden. Om 10.30 uur start ook
dit jaar weer de Nordic Walking wandeling over een afstand van circa 10
kilometer. Het parcours loopt parallel
aan de 10 kilometer, dus grotendeels
langs de rivier de Drecht. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in het clubgebouw aan de Beukenlaan te Leimuiden (geen voor inschrijving), tevens de startlocatie. De tijdregistratie wordt gedaan met Ipico tags voor
een juiste tijd. Alle atleten groot en
klein ontvangen na afloop een fraaie
standaard, een bidon van de sponsor en een verrassing. Er is voldoende kleed- en douchegelegenheid. Iedereen die meedoet doet dit op eigen risico. Meer informatie is te vinden op www.drechtloop.nl.

Meisjes
RKDES MD.1 – Kockengen MD.1 11.00 u

F.C. Aalsmeer
F.C. Aalsmeer 3 – SCW 6
14.30 u
RKAVIC 3 - F.C. Aalsmeer 4
14.30 u
F.C. Aalsmeer 5 – Buitenveldert 5 14.30 u
F.C. A’meer.Vet.1-GeuzenM’meerVet.3 14.30 u

Vrouwen
VVA/Spataan V.1 - F.C. Aalsmeer VR.1 15.00 u

Junioren

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Pupillen

Kudelstaart - De vorige speelavond
van de dartclub Poel’s Eye was de zevende van het seizoen. Danny Zorn
won voor alweer de vierde keer dit
seizoen een speelavond, waarvan nu
drie op rij. Danny was niet de enige
die de vorige speelavond ook in de finale stond. Zo was de tegenstander
van Danny Zorn dezelfde als de vorige keer; Danny de Hartog. Ook van
deze Danny was dat een uitstekende
prestatie. Ook Gilbert van Eijk stond
voor de tweede keer op rij in een finale. Op de vorige speelavond won
hij het derde niveau, nu bereikte hij
de finale van een niveau hoger. Het
was echter Peter van de Laarse die
het tweede niveau wist te winnen.
Gilbert had echter met een mooie finish van 131 wel de hoogste uitgooi
van de avond. Tim van de Poel spande echter de kroon met de meest gespeelde finales dit seizoen tot nu toe.
Voor de vijfde keer dit seizoen, en de
vierde keer op rij, bereikte Tim een finale. Extra bijzonder was dat Tim alle finales wist te winnen, inclusief de
finale van het derde niveau van deze speelavond tegen Oscar Gootjes.
Tim won tot nu toe het hoogste ni-

Meisjes

Handbalcompetitie

RKDES Heren 2 deelt tik
uit aan koploper VOS
Kudelstaart - RKDES Heren 2
moest afgelopen zondag op bezoek
bij koploper VOS/DSG en om nog in
de race te blijven voor het kampioenschap moest er gewonnen worden. Bij winst zou DES de koppositie overnemen met een punt voorsprong.
VOS/DSG heeft wel een wedstrijd
minder gespeeld. De eerste wedstrijd van het seizoen werd geheel
onnodig verloren tegen deze heren,
dus DES was erop gebrand om deze wedstrijd te winnen. Marc, Martijn en Patrick K. waren er nog niet
bij, maar ook de tegenstander miste wat spelers. RKDES werd gesteund door een groepje supporters
en die kregen een leuke wedstrijd
voorgeschoteld. Tot 5-5 waren de
ploegen aan elkaar gewaagd, maar
vanaf dat moment nam DES lang-

zaam afstand. Achterin werd er weinig weggegeven en voorin werd er
met scherp geschoten. Zo werd een
comfortabele 7-12 ruststand bereikt.
Na de pauze werd de stand verder uitgebouwd en zo stond het al
snel 7-16. Wedstrijd gespeeld, zou
je denken. Helaas sloop de gemakzucht in de ploeg en kwam VOS
langzaam dichterbij. Met nog tien
minuten te gaan stond het 15-19.
Het zou toch niet?! Gelukkig wist
DES zich op te richten en werd de
voorsprong weer groter. Eindstand
werd uiteindelijk 18-25. DES deed
wat het moest doen en is nu voorlopig de nieuwe koploper. Nu maar
hopen dat VOS/DSG nog ergens
punten laat liggen. Dit weekend
komt U.S. op bezoek bij RKDES.

F.C. Aalsmeer MA.1 – Alkmania MA.114.30 u
F.C. Aalsmeer MC.1 – Alkmania MC.112.30 u
F.C. Aalsmeer MC.2 – Alkmania MC.2 12.30 u
F.C. Aalsmeer MD.1 – CSW MD.3 9.00 u
F.C.AalsmeerME.1 - F.C. Aalsmeer ME.210.30 u
F.C. A’meer ME3 – F.C. A’meer ME.410.30 u

R.K.D.E.S.

Riet wint bij
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Wie belangstelling heeft, kan ‘gewoon’ binnen lopen en aanschuiven. Wie eerst informatie wil, kan contact opnemen met
mevrouw Riet Pothuizen via 0297340776. Zij heeft overigens afgelopen donderdag 8 januari de kaartmiddag gewonnen met 5085 punten,
gevolgd door Daan Sandee met 5001
punten, Jan Weij met 4951 punten en

11.30 u

Pupillen
SCW D1 – SCW C2
SCW E1 – Sp.Martinus E4

10.00 u
10.00 u

Vrouwen
14.30 u

Zondag 18 januari:
F.C. AALSMEER

F.C. Aalsmeer 3 – Onze Gazellen 3 11.30 u
F.C. Aalsmeer 4 – Pancratius 8
11.30 u
De Germaan 3 - F.C. Aalsmeer 5 13.15 u
F.C. Aalsmeer 6 – Legmeervogels 5 11.30 u

R.K.D.E.S.
Abcoude 7 - RKDES 6

14.30 u

Junioren
Ouderkerk A2 - RKDES A1

11.00 u
12.15 u

14.30 u
12.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren

DEVO’58 VR.2 - SCW VR.1

Peter Bakker wint finale

RKDES D1 – Weesp D1
UNO D2 - RKDES D2

SCW 3 – Kon.HFC 2
SCW 4 – VEW 3
Legmeervogels 3 - SCW 5
SCW Vet.1 – Wartburgia Vet.1
SCW Vet.2 – Buiksloot Vet.2

SCW B1 – Hoofddorp B1
14.30 u
13.00 u
12.30 u
12.30 u
14.30 u

F.C. Aalsmeer D4 –F.C. Aalsmeer D5 9.00 u
F.C. Aalsmeer E1 – Onze Gazellen E110.30 u
Hoofddorp F3 - F.C. Aalsmeer F1
9.00 u

veau en twee keer zowel het tweede
als het derde niveau. Oscar won in de
ronden voor de finale van de darters
uit Amstelveen; Martijn Vos en Ronald van de Meer. Een andere Ronald
(Baars) strandde in de andere halve
finale. Het vierde niveau werd dit seizoen ‘geteisterd’ door Lenny Vork. Tot
nu toe bereikte Lenny alle (vier) keren
dat zij aanwezig was de finale. Dit keer
bleek Luc van de Meer, letterlijk en figuurlijk, in de halve finale een maatje
te groot. In de andere halve finale verloor een andere dame met nagenoeg
dezelfde naam; Henny (Taal). Nu Lenny de finale niet wist te bereiken zag
Peter Bakker zijn kans schoon om in
zijn tweede finale dit seizoen de volle winst te pakken ten koste van Luc.
Overige informatie is ook terug te vinden op de website www.poelseye.nl.
De volgende speelavond is komende vrijdag 16 januari in het Dorpshuis
van Kudelstaart. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar. De
Poel’s Eye heeft een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig, iedere darter van
harte welkom.

S.C.W.

12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Huub Bouwmeester met 4922 punten. Bij het jokeren behaalde Gerard
de Wit de hoogste eer met 14 punten, op de tweede plaats is Bets Teunen geëindigd met 95 punten.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

7 Prijzen voor sjoelers in
NK Voorronde Individueel
Aalsmeer - Zaterdag 10 januari was de eerste voorronde voor het
NK Sjoelen Individueel, dat in april
in Barneveld zal plaatsvinden. De leden van Sjoelclub Aalsmeer waren
goed in vorm en behaalden in totaal maar liefst 7 prijzen! In de Heren Hoofdklasse A greep Cock Tukker het brons. Albert Geleijn werd
vijfde. In de Dames Hoofdklasse A
waren maar liefst vier Aalsmeerse deelnemers! Ook hier was brons
het hoogst haalbare, maar voor Petra Houweling had het wel een gouden randje. Tiny Amsing, Joke Schagen en Marry Verhoeven behaalden
respectievelijk een zesde, zevende en achtste plaats. Paul van den
Berg greep in de Heren Hoofdklasse B eveneens het brons. Wim Eijlers
werd zesde en Hans van Leeuwen
negende. Kees Kuypers mocht in de

C-Klasse goud in ontvangst nemen,
terwijl hij na de eerste ronde slechts
op de achtste plaats stond. Zijn
tweede ronde was zo overtuigend
dat het toch een gouden plak opleverde. Elisa Houweling zakte juist
naar de uiteindelijke achtste plaats.
Ook in de D-Klasse mooie resultaten. Karin Geleijn ging hier met de
hoogste eer naar huis en Rob Kuypers stond met een vierde plaats
net naast het podium. Henk Brozius
werd zevende. Het derde goud was
in de E-Klasse voor Theo van Leijden. In de G-Klasse tenslotte was
Mirjam van den Berg de op een na
beste met een zilveren plak als beloning. De tweede Voorronde voor
het NK wordt gespeeld op zaterdag
7 februari, wederom in Heemskerk.
Voor informatie en uitslagen zie ook
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Handbalcompetitie

Aalsmeer pakt draad
BeNe League weer op
Aalsmeer - Nadat de Belgisch/
Nederlandse competitie ruim een
maand heeft stilgelegen pakken
de mannen van FIQAS Aalsmeer
aanstaande zaterdag 17 januari de
draad van de BeNe League weer op.
In de Bloemhof treffen ze Targos/
Bevo uit Noord-Limburg. Wedstrijden tussen beide ploegen zijn de
laatste jaren altijd ongelooflijk spannend en dat zal deze keer niet anders zijn.
Op de ranglijst staan de ploegen zevende en achtste met een onderling
verschil van drie punten in het voordeel van Bevo. Eerder in het seizoen
werd de uitwedstrijd in Panningen
dan ook door Bevo gewonnen met
33-26, nadat de stand bij rust nog
nagenoeg in evenwicht was: 15-14.
Voor FIQAS Aalsmeer lijkt een plek
bij de bovenste vier (en dus deelname aan de Final Four) niet haalbaar
meer, de Limburgers hebben nog
wél een kans, want zij staan maar
twee punten achter op de nummer
vier, Volendam. Maar de krachtsverschillen in de BeNe League zijn

klein en er kunnen ook in de laatste drie speelrondes nog veel verschuivingen plaatsvinden. Voorlopig lijken alleen de nummers één en
twee, Tongeren en Lions al zeker van
de laatste vier en ook Hasselt staat
er goed voor. De Aalsmeerders zullen echter zeker aan het eigen publiek willen laten zien dat ze in deze
internationale competitie hun mannetje staan. De laatste keer dat FIQAS Aalsmeer van Bevo wist te winnen was overigens vorig seizoen in
de eerste van de twee kruisfinales,
toen werd het in Panningen 26-27.
Twee handbaltoppers
Het belooft spannend te worden! De
wedstrijd in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg begint om 19.15
uur. En, er is deze zaterdag 17 januari nog een topwedstrijd te zien. Om
21.00 uur komen ook de dames van
FIQAS Aalsmeer in actie tegen Bevo
en ook zij ontlopen elkaar niet veel
op de ranglijst, dus ook hier wordt
een enerverende partij handbal verwacht. Kom dus zaterdag naar de
Bloemhof: mis het niet!
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geweldige onderwater fase ook
een gouden medaille te veroveren.
Liam Breebaart liet vriend en vijand
even zien hoe je een 100 wisselslag
zwemt, 1.25,96.

Eerste Divisie handbal

Dames Aalsmeer beter
opgewassen tegen Breda
Aalsmeer - Zaterdagavond speelden de dames van FIQAS Aalsmeer
uit tegen United Breda. Eerder in het
seizoen was thuis van dit fysiek sterke team verloren. En ook nu hadden
de dames het lastig. De beginfase was rommelig. Er lagen wel kansen, maar het leek wel of de meiden niet goed durfden. Ook konden
ze elkaar nét niet goed vinden en zo
was er meteen al een voorsprong
voor de thuisploeg: 5-2. Nog steeds
stond de Aalsmeerse dekking niet
helemaal goed en in de aanval tijdens een break liepen Samentha de
Soet en een speelster van Breda tegen elkaar aan. Samentha had even
wat tijd nodig om te herstellen. Hierna ging FIQAS Aalsmeer gedreven
in de aanval en scoorde Michelle
Endhoven vanaf rechts 6-4.
Vervolgens wisten de dames de
bal opnieuw te onderscheppen en
via Cindy Hofman kwam die bij de
snelle Lisa Endhoven die er 6-5 van
maakte. In deze fase waren de ploegen beter aan elkaar gewaagd en
tot 9-7 ging de score om en om. In
de slotminuten van de eerste helft is
er echter weer het nodige balverlies
en werden de kansen gemist, waardoor Breda kon profiteren en zo de
ruststand bepaalde op 15-11. FIQAS Aalsmeer was begonnen zonder overtuiging en uitstraling, had
te weinig effectieve afrondingen en
de nodige slordigheden in de dekking. In de rust heeft trainer Herman Schaap in de kleedkamer duidelijk geen Frans gesproken, want
de Aalsmeerse dames begonnen
sterk aan de tweede helft en maak-

ten meteen 15-12. Maar ook Breda bleef gretig en scoorde net iets
makkelijker dan de Aalsmeerse dames die de fase van slordig spelen
en niet goed afronden nog niet helemaal te boven waren. Ze kwamen
dan ook al vrij snel met 18-12 achter. Na een tijdje wist Anouk Markwat wel te scoren en benutte Lisa
Endhoven een strafworp: 19-14. Intussen werd de dekking iets beter
en zette ook de aanval goed door,
waardoor FIQAS Aalsmeer weer
wat lekkerder in de wedstrijd kwam,
eindelijk wat meer effectiviteit in het
spel kreeg en kon terugkomen tot
20-17. Vlak voor tijd liep de marge
zelfs even terug tot twee (22-20) en
leken er toch nog kansen voor de
Aalsmeerse dames.
Maar in de slotfase kwamen ze niet
goed meer door de fysieke dekking
van Breda heen en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een nederlaag: Breda won met 25-21. FIQAS Aalsmeer speelde beter in de
tweede helft (10-10), maar ook toen
bleef het spel te wisselvallig. Maar,
vergeet niet dat dit nog steeds een
team is in de opbouwfase, met veel
terugkomende speelsters waarbij de
een al verder is dan de ander. Dat
moest ook nu weer ingepast worden en dat is puzzelen, af en toe.
Maar vergeleken met de wedstrijd
thuis tegen United Breda was de
ploeg nu beter opgewassen tegen
hun spel en dus nog altijd groeiende! Aanstaande zaterdag 17 januari spelen de dames thuis tegen Bevo vanaf 21.00 uur in de Bloemhof.

Michael Masseurs was ook al zo
super snel weg bij deze afstand
en zwom 1.26,52, Roan van Bakel
haalde er een seconde vanaf en
Davy Heysteeg had wat problemen
met zijn zwembril, zonde want dat
kost je heel veel tijd. De 50 vlinderslag leverde weer zo’n super tijd op
voor Romee Veldt, ze dook onder
de 40 seconde grens met 39,91 en
Femme Bol kaapte met 42,71 de zilveren medaille weg bij de minioren
5. Sam Eveleens en Anouk Hilgers
behaalden een bronzen medaille
op de 100 vlinder en Amber Celie
legde beslag op het goud.
Medailles voor Liam Breebaart en Romee Veldt.

Winterkring zwemcompetitie

Medailleregen voor Oceanus
Aalsmeer - Wat een geweldig
succes is de Winterkring geworden voor de Oceanus ploeg, 13
maal goud, 6 keer zilver en 10 maal
brons is er door de diverse zwemmers van Oceanus mee naar huis
gegaan.
Voor de allereerste keer werd de
wedstrijd georganiseerd in het
Koning Willem Alexanderbad te
Hoofddorp en het was een drukte
van jewelste. De middag begon met
de vrije slag waarbij Femme Bol,
Danique Pannekoek, Lois Bosman,
Olivia Schalekamp, Britt v/d Linden
en Jane Sommeling hun tijden flink
aanscherpten. Amber Bellaart, Amber Celie, Anouk Hilgers en Emma
van Zanten maakten nog kans op
een NJJK ticket 4 x 100 vrije slag,
maar dat is helaas niet gelukt, ze
kwamen een seconde tekort. De
jongens en heren begonnen met
de rugcrawl en ook daar sneuvelden heel wat tijden, Dawid Bartecki, Jayden v/d Bijl, Michael Masseurs en Roan van Bakel namen de
persoonlijke records voor hun re-

ZABO in de
Proosdijhal

Atletiek AV Aalsmeer

Lotte één en Sietske twee
bij Regiocross in Bussum
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer is momenteel in het gelukkige bezit van een aantal zeer
talentvolle aanstormende talenten.
Met name bij de meisjes junioren
D kan het niet op en wordt de ene
topklassering na de andere behaald.
Maar ook in andere categorieën lopen een aantal goede talenten rond.
Afgelopen zaterdag op de Fransche
Kamp in Bussum de tweede, behoorlijk stormachtige, editie van de
regiocross met wederom een aantal
puike prestaties. Topper bij de junioren was dit keer Lotte Zethof.
Bij de meisjes junioren D1 liet zij er
geen gras over groeien en liep vanaf de start in één keer door naar de
overwinning. Niet ver daarachter op
een fraaie tweede plaats een ander
talentje, Sietske de Bruin. Ook bij de
meisjes D2 was het feest met een

tweede, derde en vierde plaats voor
respectievelijk Rachel Aarsen, Nienke van Dok en Naomi Verhoef. Micky Bek complementeerde het team
met een goede achttiende plaats.
Ook bij de jongens junioren B weten
ze wat hardlopen is. Corne Timmer
(derde) en Davey Heysteeg (vijfde)
verzorgden hier de ereplaatsen. In
deze categorie ook een prima debutant, Mark Jonk, die als eenentwintigste finishte. Een andere debutant
liep bij de jongens C. Matthieu Meijer verraste hier met een prima zevende plaats. Ook de pupillen waren
niet voor een gat te vangen en kwamen thuis met mooie prestaties. Zo
was er een overwinning bij de pupillen C voor Rink Rewijk en een fraaie
zesde plaats bij de pupillen A1 voor
Daniel Winkels. Kijk voor alle uitslagen op de website van de Atletiekvereniging.

Mini-elfstedentocht in de storm

Elfstedenkruisje voor leden
Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdschaatsen Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag de mini-elfstedentocht gereden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Ondanks de
storm haalden alle kinderen van de jeugdschaatsbus de benodigde stempels
en ontvingen als beloning hun Elfstedenkruisje!

Kudelstaart – De ZABO zaalvoetballers komen zaterdag 17 januari voor de eerste keer in actie in
2015. De achtste competitie-ronde
vindt plaats in de Proosdijsporthal
aan de Edisonstraat 6. Het programma ziet er interessant uit. Om 18.35
uur speelt Piller Sport tegen koploper Sportcafé de Midi’s. Om 19.20

kening en er werd al beslag gelegd
op 2 keer goud en 1 maal zilver.
De meiden Nina Bellaart en Madelief Blesgraaf maakten er in hun
serie een prachtig spektakel van
door zij aan zij de 100 schoolslag
te zwemmen, die nipt in het voordeel van Madelief uitviel. Dawid
Bartecki zwom een hele mooie uitgevoerde 50 vlinderslag en scherpte zijn tijd aan tot 46,00. Arjan Bellaart lag in een pracht van een 100
meter vlinderslag sportief gevecht,
Ruben van Vierzen veroverde een
bronzen medaille op zijn favoriete
slag. Bij de 100 rugcrawl liet Romee
Veldt even zien hoe je deze zwemt,
wat een power en een eindtijd van
1.23,88. Ebba Vonk, Danique Pannekoek, Beau van Dommelen en
Amber Bellaart zwommen alle vier
een geweldige race wat hen persoonlijke records opleverden.
Bij Amber Celie liep hij niet volgens
plan, maar het leverde haar wel een
dik verdiende gouden medaille op.
Lianne Bouwmeester wist met een
uur begint Heemhorst Watersport
aan de wedstrijd tegen Café Sportzicht. Om 20.05 is de aftrap van EZ
Flower tegen LEMO. Om 20.50 uur
start Amsec Beveiliging tegen La
Furia Roja en om 21.35 uur is er als
afsluiter Polonia Aalsmeer tegen
Holex. Publiek is van harte welkom
en de toegang is gratis bij de ZABO.
Huidige stand: De Midi’s 7-21, La
Furia 7-16, Piller Sport 7-16, Polonia
7-15, LEMO 7-12, Heemhorst 7-9,
Sportzicht 7-6, Holex 7-3, EZ Flower
7-3, Amsec 7-3.

Het koningsnummer leverde Dawid
Bartecki brons en een persoonlijk record op, Michael Masseurs
een pr, Rick Moens zilver en een
pr en ook Davy Heysteeg scherpte zijn tijd aan tot 1.01,32. De minioren meiden Danique en Nina
leverden weer een mooi zwemgevecht bij de 100 wisselslag die nu
nipt in het voordeel van Nina uitviel die daarmee de serie won. Ebba Vonk liet een enorme progressie zien, net als Femme Bol en Romee Veldt, Naomi Visser, Rachelle de Meij en Beau van Dommelen, allen scherpten zij hun tijden
aan. Emma van Zanten en Amber
Bellaart zwommen zij aan zij waarbij Emma op de rug net iets voor
lag, Amber bij de schoolslag langs
zij kwam en Emma uiteindelijk met
4 honderdste won.
Het laatste nummer van de dag
de 100 schoolslag jongens, Liam
Breebaart had het zwaar, was super snel weg, geen pr maar wel
goed voor goud,. Rick Moens trok
net voor zijn start zijn badmuts in
tweeën, het leverde hem wel goud
op. Roan van Bakel zwom boven
zijn tijd, maar was snel genoeg
voor brons. Het was een lange dag,
20 programma nummers maar wat
een mooie resultaten zijn er geboekt, uiterst tevreden is een ieder
huiswaarts gekeerd.

Sjoelcompetitie
in de Reede
Rijsenhout - Uitslagen Speelavond op donderdag 8 januari:
Eerste in de Hoofdklasse: Dirkjan
Baardse 2004 punten, 2. Thomas
van Brakel 1798 punten, 3. Jan
Willem Vermeer 1774 punten.
Klasse A: 1. Leo van Faassen 1762
punten, 2. Rien Ravensbergen
1690 punten, 3. Nel Joore 1680
punten.
Klasse B: 1. Plonie Verdel 1586
punten, 2. Heiltje Baas en Janny
van der Laarse, elk 1583 punten, 3.
Edwin Eikelenboom 1506 punten.
Klasse C: 1. Annie van ‘t Zelfde 1543 punten, 2. Willem Romijn 1505 punten, 3. Rie Kant 1452
punten.
De volgende competitieavond is
op donderdag 22 januari vanaf
20.00 uur in dorpshuis de Reede
aan de Schouwstraat.

www.lijfengezondheid.nl

Verdriet toelaten

Handbal voor jongste jeugd

verloren zij jammer genoeg alle wedstrijden. Team 2 had een top dag! Er
werd goed samen gespeeld en bijna alle kinderen hebben een doelpunt gemaakt. Zij wonnen alle wedstrijden. Team 3 heeft van alles wat
gedaan: gewonnen, verloren en gelijk gespeeld. Het was een heel gezellige dag! De kinderen kregen nog een
glaasje limonade en een zakje chips
van KDO. Het volgende toernooi is op
zaterdag 31 januari bij Volendam.

Record Karin bij Sjoelcompetitie
Aalsmeer - De eerste competitieavond van 2014 leverde direct
een persoonlijke record op voor
Karin Geleijn. Van 1362 naar 1372
over 10 bakken. In de Hoofdklasse is gewonnen door Patrick Haring, gevolgd door Cock Tukker en
Paul van den Berg op drie. In de
A-Klasse ging de winst naar Karin
Geleijn, op twee Mariëtte van der
Vlugt en op plaats drie Wijnand
Springin’t Veld. In de B-Klasse was
Theo van Leijden de beste speler,

Zaterdag 17 januari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer D3 – Voice
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer, D1 – Hellas
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 –
VOS/DSG
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer, E1 – SDS
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
Quintus (Jeugddivisie)
14.05 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –
Rowah (Jeugddivisie)
15.05 uur: FIQAS Aalsmeer, E3 – Lotus
15.50 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 –
Nijenrodes
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –
E&O (Tweede Divisie)
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Bevo (BeNe League)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1Bevo (Eerste Divisie)

Zondag 18 januari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 –
Quintus (Jeugddivisie)
11.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 –
Nieuwegein
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
Olympia’89 (Jeugddivisie)
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 Saturnus
13.55 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 –
Quintus (Jeugddivisie)
15.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 –
ROAC
15.25 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 –
Bevo (Eerste Divisie)

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. Publiek is van harte
welkom.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
A lijn:
1 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 66,67
2 Jan en Til Eveleens 64,58
-3 Gré Aartse en Jasper Blom 55,9
-3 Jan en Krijnie Joore 55,9
5 Coby Blom en Piet van Hoek 55,56
B lijn:
1 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 61,46
2 Wil Biesheuvel en Oege de Jong 59,72
3 Erna en Pieter Jongkind 57,64
4 Trees de Jong en Ton Leuven 55,9
5 Maarten en Mary Jongkind 51,39

C lijn:

1 Tineke en Henk Krop 61,11
2 Toos Boerlage en Corry van der Peet 58,68
3 Nelly Mul en Marry Tulp 58,33
4 Jan Oor en Gerard Pouw 57,64
5 Van Beek en Gerard Verlaan 54,86

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 19 januari organiseert Allen Weerbaar
voor liefhebbers weer een gezellige kaartavond. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en
plaats van samenkomst is ‘t Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.
Om 19.30 uur gaan de deuren open
voor inschrijving en koffie of thee.
Vervolgens worden vanaf 20.00 uur
de kaarten geschud en verdeeld.
Kaarters zijn van harte welkom.
De eerste speelavond in het nieuwe jaar is gewonnen door de heer
H. van der Stroom met 5475 punten, gevolgd door de heer P. Könst
met 5425 punten en op drie is de
heer M. van der Vaart geëindigd
met 5332 punten. Bij het jokeren behaalde mevrouw M. Groenendijk de
hoogste eer en was mevrouw J. de
Vries de hekkensluiter.

Klaverjasavond
voor dieren

Gezellige dag FIQAS mini’s
Aalsmeer - Op zaterdag 10 januari was het eerste toernooitje van het
nieuwe jaar voor de mini’s van FIQAS
Aalsmeer en lekker dichtbij deze keer,
bij KDO in de Kwakel. FIQAS Aalsmeer
was weer met drie teams vertegenwoordigd op dit goed georganiseerde toernooi. Ieder team speelde vier
wedstrijden van 12 minuten. Team 1
had het deze keer lastig. Er werd wel
goed verdedigd, maar het samen spelen ging iets minder goed. Daarom

Programma
handbal

gevolgd door Dirk Mol en Margriet de Vries. In de C-Klasse tot
slot was Nico Verhaar onverslaanbaar. Herman Berkhout eindigde
op twee en Mirjam van den Berg
op drie. De volgende competitieavond wordt gehouden op donderdag 22 januari vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis in Kudelstaart.
Voor informatie en uitslagen zie
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl of
bel met Mirjam van den Berg via
0297-347439.

Aalsmeer - Zoals zo veel andere dierenliefhebbers doet buurtvereniging Hornmeer ook mee om het
dierenleed enigszins te verzachten.
Vrijdag 16 januari kaart de vereniging voor dit goede doel. De opbrengst van deze avond zal door de
buurtvereniging geschonken worden aan de Dierenbescherming! Iedereen wordt uitgenodigd om zijn
of haar steentje bij te komen dragen. Houdt u van klaverjassen? Kom
dan vrijdag naar het buurthuis in de
Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
14 januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 7 januari is gewonnen door Wil ter Horst met 5248
punten, gevolgd door Anton van de
Polder met 5210 punten, Gre Bruine
de Bruin met 5091 punten en Wim
Reuling met 5071 punten.

