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Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

ABO

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28     T 0297 32 82 21
www.profi le.nl/afspraak

APK ¤19.95
Of gratis bij een onderhoudsbeurt

Actie is geldig t/m 31 januari 2016

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekGezocht: meewerkend productiechef afd. bloemen.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar meerdere

• Aalsmeer: Zwarteweg (180 kranten)

• Aalsmeer-oost: H. Bierlingstraat en omg. (150 kranten)

• Rijsenhout: Verremeer (150 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar meerdere

• Aalsmeer: Zwarteweg (180 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

Foto: www.kicksfotos.nl

Zondag voorlopig laatste dag
Watertoren extra lang open!
Aalsmeer - Komende zondag 24 
januari is de Watertoren extra lang 
geopend voor alle inwoners van 
Aalsmeer en regio. Het is namelijk 
voorlopig de laatste mogelijkheid 
om naar boven te klimmen en vanaf 
de buitentrans te genieten van het 
fraaie uitzicht over Aalsmeer en ver-
re omgeving. Vanaf 13.00 uur zijn de 
deuren open en tot maar liefst 21.00 
uur blijven ze open, zodat er ook ge-
noten kan worden van het avonduit-
zicht met haar ontelbare lichtjes 
van de huizen, gebouwen, bruggen, 
straten, verkeersdeelnemers, vlieg-
tuigen, etc. Zeker bij heldere weers-
omstandigheden is het een uniek 
feeëriek schouwspel, dat zich van-
af 50 meter hoogte te zien, afspeelt. 
Wanneer men naar boven wil is de 
entree voor kinderen 1 euro en voor 
volwassenen 2 euro. Kinderen tot en 
met 12 jaar kunnen alleen naar bo-
ven onder begeleiding van een vol-
wassene.
Na deze voorlopig laatste openings-

dag gaan de bovenverdiepingen op 
slot en kan de trans niet meer betre-
den worden. Dit heeft alles te ma-
ken met de slechtvalken, die bo-
venin de watertoren een nestkast 
hebben (met balkon). Normaler-
wijs gaan de slechtvalken zich de 
komende periode voorbereiden op 
het maken en uitbroeden van nieuw 
slechtvalkleven. Uit ervaring is ge-
bleken dat er dan niet gestoord mag 
worden, dus is het wat de beklim-
ming van de watertoren betreft even 
een rustpauze. Als alles goed ver-
loopt vliegen de jonge slechtvalken 
begin juni uit en kan de trans weer 
gebruikt worden.
De benedenvloer en eerste verdie-
ping (de werkvloer) kunnen wel ge-
bruikt worden voor activiteiten. Voor 
meer informatie over de waterto-
ren: www.aalsmeer-watertoren.nl. 
Voor het volgen van de slechtvalk-
ontwikkelingen kan de site van de 
slechtvalkwerkgroep Aalsmeer be-
zocht worden.

Zijdelwaardplein 59
Uithoorn 

Geen krant?
0251-674433

Geen krant?
0251-674433

Bewoners in overleg met Gemeente en Eigen Haard

Nieuwe schrik: Seringenpark-
huisjes op sloopnominatie
Aalsmeer - Op 22 september zijn 
de bewoners van de knusse huis-
jes in het Seringenpark uitgenodigd 
door Eigen Haard voor een informa-
tieavond over de toekomst van de-
ze totaal 44 woningen. Al snel werd 
een plan gepresenteerd waarin alle 
huizen met de grond gelijk gemaakt 
worden en er nieuwe woningen ge-
bouwd gaan worden. De schrik sloeg 
toe bij de bewoners. Dit hadden zij 
niet verwacht. Ze wonen zo fi jn in het 
park in hun kleine huisjes met groen 
rondom. Oké, het is hokkerig en 
sommige hebben last van vochtpro-
blemen, maar dit vinden de bewo-
ners geen reden om tot slopen over 
te gaan. De bewoners hebben een 
enquête gehouden in hun buurtje en 
hieruit blijkt dat 90 procent van de 
bewoners niet wil dat hun huisjes uit 
1965 verdwijnen. De helft kiest voor 
renovatie, de andere helft voor groot 
onderhoud. Uit het eerder gehouden 
onderzoek van Eigen Haard blijkt dat 
de bewoners best tevreden zijn met 
hun woning (cijfer: 6,7) en zeker met 
hun buurt (cijfer: 7,7). 

Beschermd dorpsgezicht
Toch gaat het voorkeursscenario uit 
naar slopen vanwege extreem ver-
ouderde huisjes met geringe opper-
vlakte. Er zijn wel twee behoorlijke 
problemen voordat tot actie overge-
gaan kan worden. Het gebied valt 
onder de Schipholzonering. De re-
den dat alle huisjes door Schiphol 
zeer goed geïsoleerd zijn. En, mis-
schien wel het grootste struikelblok, 
de gemeente heeft het Seringen-
park de status ‘beschermd dorps-
gezicht’ gegeven. Slopen en nieuw-
bouw mits maatschappelijk haal-
baar, is toch de conclusie van Eigen 
Haard. De planning is in 2018. De 
bewoners van het Seringenpark zijn 
te rade gegaan bij de gemeente en 
afgelopen dinsdag 19 januari heeft 
wethouder Tom Verlaan samen met 
Rineke Jansen, ambtenaar voor ste-
delijke ontwikkeling, een bezoek 
gebracht aan enkele bewoners. De 
huisjes in het Seringenpark, waar 
vroeger alleen ouderen wonen, heb-
ben nu het label ‘voor jongeren’ ge-
kregen. De jongeren mogen hier al-

Hennepkwekerij 
in bedrijfspand

Aalsmeer - Op woensdag 13 ja-
nuari rond 15.00 uur heeft de poli-
tie een inval gedaan in een bedrijfs-
ruimte aan de F.A. Wentstraat. Naar 
aanleiding van een onderzoek be-
stond het vermoeden dat hier een 
hennepkwekerij gehuisvest was. 
Het bleek juist, er zijn liefst 752 hen-
nepplanten aangetroffen. Er zijn 
drie mannen van 46, 45 en 30 jaar 
aangehouden. De drie zijn afkom-
stig uit het voormalige Joegoslavië.
De 752 planten zijn ter plaatse ver-
nietigd en op last van de Offi cier van 
justitie zijn ook alle toebehoren, zo-
als ventilatoren en verlichting, in be-
slag genomen. 

Gestolen auto
Tevens is in het pand een in 2015 
in Amsterdam gestolen auto aange-
troffen. De wagen is in beslag ge-
nomen voor onderzoek en zal later 
retour gaan naar de rechtmatige ei-
genaar. 

Brand in loods
Aalsmeer - Op zaterdag 16 janua-
ri rond half zeven in de avond kre-
gen de politie en de brandweer 
een melding over een brand in een 
loods met ateliers aan de Aalsmeer-
derweg. De politie en de brandweer 
zijn ter plaatse gegaan. De slangen 
hoefden niet uitgerold te worden. 
De veroorzaker had het vuurtje zelf 
al geblust. De brandweer heeft een 
nacontrole gehouden.

leen tot met maximaal twee perso-
nen wonen tot en met hun 26ste 
jaar. Dit om de doorstroming op 
gang te houden en met de gedach-
te dat de jongeren na acht jaar in-
schrijving voor een huurwoning aar-
dig hoog in de toewijzingslijst staan 
of in staat zijn in de vrije sector te 
huren of te kopen. Maar dit terzijde. 

“Geen gelopen race”
De wethouder kon de bewoners ge-
ruststellen. “Het is voor de gemeen-
te nog geen gelopen race. Tegen 
de vlakte is vooralsnog niet aan de 
orde. Het is beschermd dorpsge-
zicht en het karakter van nu dient 
in stand te worden gehouden.” 
Dat de bewoners in het Seringen-
park prettig wonen, kon hij zich wel 
voorstellen. “Zo ruim opgezet, dit 
zie je nergens meer.” Een bewoon-
ster beaamde dit: “We wonen hier 
schitterend, de mooiste plek van 
Aalsmeer.” De bewoners hopen dat 
Eigen Haard bereid is om tot onder-
houd over te gaan en dat slopen van 
de agenda wordt gehaald. Dit kon 
wethouder Verlaan niet beloven. 
“We gaan een oplossing zoeken met 
u en met Eigen Haard.” De huisjes 
staan weliswaar in Aalsmeer, val-
len onder beschermd dorpsgezicht, 
maar de bewoners hebben een 
huurrelatie met de woningbouwver-
eniging. 

Nostalgisch plekje
Het is te hopen dat ook Eigen Haard 
inziet dat dit nostalgische plekje het 
verdient om in ere te houden. De 
huisjes zijn klein, maar zo schattig 
en praktisch ingericht, zijn voor al-
leenstaanden (met name jongeren) 
precies goed en de omgeving is ook 
nog eens prachtig! Begrijpelijk: Be-
schermd dorpsgezicht. Eens door 
het parkje wandelen, is een aanra-
der! Wordt vervolgd.



Is het Openbaar Ministerie 
een ministerie? 
De naam ‘Openbaar Ministerie’ is 
eigenlijk gek gekozen: Het Open-
baar Ministerie (OM) is name-
lijk  geen ‘echt’ ministerie – zoals 
het ministerie van Defensie of het 
ministerie van Financiën – en de 
werkzaamheden van het OM zijn 
niet zo openbaar als de naam doet 
vermoeden. Maar als het geen mi-
nisterie is, wat is het dan wel? 

Om gelijk maar een antwoord te 
geven: het OM is een onderdeel 
van de rechterlijke macht, samen 
met de rechtspraak. Het OM wordt 
ook wel de ‘staande magistratuur’ 
genoemd, omdat de officier van 
justitie letterlijk opstaat als hij tij-
dens de strafzitting spreekt. De 
rechter blijft juist zitten. Daarom 
wordt de rechtspraak de ‘zittende 
magistratuur’ genoemd. 

De reden dat dit zo georganiseerd 
is, is dat het OM bij strafzaken het 
algemeen belang beoogt te be-
hartigen. Net zoals de rechter. Dat 
betekent dat de officier van justi-
tie de taak heeft om ervoor te zor-
gen dat er ook echt recht gedaan 
wordt: zo mag hij geen gevange-
nisstraf eisen, als hij van mening 
is dat het bewijs niet voldoende is. 
De officier is ook geen ‘advocaat 
van het slachtoffer’: als hij vindt 
dat de verdenking bewezen is, eist 
hij een straf waar de verdachte, 
het slachtoffer én de samenleving 
baat bij hebben. 

De verschillen in de werkzaamhe-
den van het OM en de rechtspraak 
zijn groot. Een belangrijk verschil 

is dat het OM bepaalt wie voor de 
strafrechter moet verschijnen, en 
voor welk strafbaar feit. Verder is 
het OM verantwoordelijk voor de 
opsporing van strafbare feiten en 
voor het toezicht op de uitvoering 
van strafvonnissen. 

Daarnaast is het OM in zekere zin 
afhankelijk van andere overheids-
organisaties; de rechter niet. De 
landelijke leiding van het OM be-
rust bij het College van Procu-
reurs-Generaal. Dat maakt het OM 
geen ‘normaal’ ministerie. Ook is 
het geen onderdeel van een ander 
ministerie. 

Om het wat ingewikkelder te ma-
ken: de minister van Veiligheid en 
Justitie is wel verantwoordelijk 
voor het handelen van het OM. De 
minister mag ook aanwijzingen ge-
ven over de uitoefening van taken 
en bevoegdheden; zo kan hij het 
OM de opdracht geven om meer 
aandacht te besteden aan het te-
rugdringen van fraude of de aan-
pak van high impact crimes (zoals 
woningovervallen en inbraken). 
Die aanwijzingen gaan vooral over 
beleidskwesties. De minister mag 
namelijk niet bepalen wie het OM 
moet vervolgen; de rechter trou-
wens ook niet. Die bevoegdheid 
heeft alleen het OM. Dat maakt 
het OM een beetje een vreemde 
eend in de bijt: het is onafhanke-
lijk als het om het instellen van de 
strafvervolging gaat, maar het be-
leid wordt (deels) bepaald door de 
minister en het College van Procu-
reurs-Generaal. 

Column 2

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM.  Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlemmer-
meer, 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. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN Zondag om 10u. dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. 
Organist: H. van Noord. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
J. van der Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling 
in Engels. Spreker: Sven Leeu-
westein. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. W.J. 
v/d Linden uit Barneveld en 
16.30u. met ds. P.J. Weij uit Har-
dinxveld Giessendam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag om 17u. in Kloosterhof 

Eucharistieviering met Samuel. 
Zondag 9.30u. eucharistieviering 
met Samuel of Darek m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.  
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. E. 
Kramer, Aalsmeer. En 10u. kin-
derdienst.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. met Pieter 
Mur. Babyoppas en kinderwerk 
aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

themadiensten om 10u. met ds. 
J. Markus en 16.30u. met ds. M. 
Hogenbirk. Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Mieke Wierda m.m.v. 
kerkkoor. Collecte: Mennonite 
World. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. v/d 
Hauw uit Leiden.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 
24 januari 

Maandagavond in Heliomare
Bijbelstudie over 8 visioenen 
met Frank Ouweneel
Aalsmeer - Maandagavond 25 ja-
nuari presenteert de bekende bii-
belleraar Frank Ouweneel zijn jaar-
lijkse indrukwekkende Beamer-Bij-
belstudie 2015 in het gebouw van 
Heliomare aan de Zwarteweg 98.
Ditmaal zal het gaan over de acht 
visioenen, die de profeet Zacharia 
2500 jaar geleden van God ontving 
en over de tijd waarin nu geleefd 
wordt. De volgende 2015 nieuws-
feiten komen daarbij aan de orde: 
Honderdduizenden oorlogsvluchte-
lingen overspoelen Europa. Bijna al-
le landen van de wereld ondervin-
den de vernietigende invloed van 
de Islamitische Staat. Onbeheerste 
spanningen teisteren het hele Mid-
den-Oosten. Israël gaat dagelijks 
gebukt onder vreselijke verdrukkin-
gen. Poetin werkt koortsachtig aan 
zijn bondgenootschap met China, 
aan zijn economisch convenant met 
Griekenland en aan zijn plannen 
rond de uitbouw van zijn macht in 

het Midden-Oosten. Kortom, het he-
le huidige wereldgebeuren zal ge-
documenteerd aan de orde komen, 
bezien vanuit het licht van de Bijbel.
Hierbij nodigt de BEGRA andere bij-
belstudiegroepen en geïnteresseer-
de leden van kerkgenootschappen 
uit Aalsmeer en omgeving hartelijk 
uit met elkaar deze bijzondere en 
verrassende presentatie bij te ko-
men wonen. 
De toegang is gratis. Wel zal een 
collecte gehouden worden om de 
kosten van de avond te dekken. Er 
zal een koffiepauze zijn om 20.30 
uur, waarin voor 50 eurocent een 
kopje koffie of thee genuttigd kan 
worden. Ook zullen er DVD’s van 
voorgaande jaren te koop zijn. 
Let op: In tegenstelling tot de ‘nor-
male’ BEGRA studieavonden op 
maandag begint deze bijeenkomst 
om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 
18.45 uur. Nadere informatie: 0297-
360235 of 325969.

Bewaar oud papier voor 
Melomanie en Target
Rijsenhout - Al vele jaren halen 
Drumfanfare Melomanie uit Rijsen-
hout en Handboogvereniging Tar-
get uit Kudelstaart in Rijsenhout 
huis aan huis het oud papier op. Dit 
wordt elke maand met vier leden 
van beide verenigingen gedaan. De 
opbrengst van deze inspanning was 
en is een onmisbaar onderdeel van 
de begrotingen van beide verenigin-
gen. Vanaf het moment dat begon-
nen is met deze activiteit ontvingen 
de verenigingen van de gemeen-
te een gegarandeerde bodemprijs. 
Deze garantie is helaas per novem-
ber 2015 ingetrokken. Ondanks dit 
is de basis van de huidige oud pa-
pier prijs nog steeds rendabel voor 
de verenigingen om door te gaan. 
Mocht de prijs echter structureel 
onder een bepaald prijsniveau ko-
men, dan zullen Melomanie en Tar-
get het ophalen helaas moeten sta-
ken. Het kan zelfs zo zijn dat, mocht 
er sprake zijn van enorm aanbod 
van oud papier op de wereldmarkt, 
er betaald moet gaan worden voor 
het leveren van oud papier bij de af-
valverwerker. Dit is, gelukkig, nog 

niet aan de orde en beide verenigin-
gen hopen dat dit nog jaren uitblijft. 
Aan alle inwoners wordt nu ge-
vraagd om zoveel mogelijk oud pa-
pier te bewaren. Tijdens het ophalen 
in de straten staan vaak maar bij en-
kele huizen dozen met oud papier, 
terwijl het veel effectiever en renda-
beler zou zijn als er bij iedere wo-
ning een pakketje oud papier zou 
liggen. Er kan ook gebruik gemaakt 
worden van een kunststof krat, de-
ze wordt netjes geleegd en terug-
gezet. De vrachtwagens rijden van-
af 9.30 uur en de eerstvolgende op-
haaldatum is zaterdag 30 januari. 
Zoals reeds gezegd is deze bron van 
inkomsten enorm belangrijk voor 
het voortbestaan van Melomanie en 
Target en bovendien is hergebruik/
recycling van oud papier een effec-
tief middel in de milieuproblematiek.
“Dus alstublieft, zet alles wat u 
aan oud papier heeft aan de weg! 
Wij danken u hartelijk voor uw be-
grip en medewerking”, aldus de le-
den van Drumfanfare Melomanie 
Rijsenhout en Handboogvereniging 
Target uit Kudelstaart tot slot.

Bijbelverhalen 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdagavond 
27 januari van 19.45 tot 20.45 uur 
worden Bijbelverhalen verteld in 
de Oost-Inn. In films, muziek, boe-
ken en schilderijen wordt regelma-
tig verwezen naar verhalen uit de 
christelijke cultuur. Ook op televisie 
en in de sociale media komen de-
ze onderwerpen voorbij. De Oost-
Inn geeft de mogelijkheid om hier 
wat (meer) over te horen. Woens-
dag gaat het verhaal over oog heb-
ben voor de ander. Belangstellen-
den zijn welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffie en quilten 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 27 janu-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur ge-
legenheid voorinloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie en/
of thee. Van 9.30 tot 10.30 uur kan 
ook meegedaan worden met quil-
ten. Samen iets moois maken met 
naald en draad in een gezellige set-
ting. Hartelijk welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Top 2000 kerkdienst in de 
Spil met ‘Soundsation’
Kudelstaart - Op zondag 24 januari 
om 19.00 uur wordt door de Samen 
Op Weg gemeente Kudelstaart een 
‘Top 2000’ kerkdienst gehouden. 
Veel mensen hebben gestemd en 
de nummers met de meeste stem-
men zullen deze avond te horen 
zijn. Het is een fantastische com-
positie geworden met nummers, zo-
als ‘One’ van U2, ‘Stairway to Hea-
ven’ van Led Zeppelin, ‘Up, where 
we belong’ van Joe Cocker, maar 
ook ‘Mag ik dan bij jou’ van Clau-
dia de Breij ontbreekt niet. Een aan-
tal nummers wordt uitgevoerd door 
Soundsation, een jong en enthousi-
ast popkoor uit de regio, dat meer 
dan 70 leden heeft. Het koor staat 

onder leiding van dirigent Irma Zet-
hof, zingt meerstemmig in meestal 
5 stemgroepen, maar gebruikt ook 
solisten. 
Niet alleen de muziek is belangrijk 
in deze dienst, ook de teksten zul-
len worden belicht. Veel gaan er 
over hoop, liefde, geloof en vertrou-
wen. Tussen de muziekfragmenten 
zal hier iets over verteld worden in 
de vorm van een verhaal, gedicht of 
gebed. Dit alles, tezamen met een 
mooie presentatie via de beamer, 
zal ervoor zorgen dat het een groots 
evenement gaat worden in combi-
natiegebouw De Spil aan de Spil-
straat 5, zijdstraat Bilderdammer-
weg. Zaal open vanaf 18.30 uur.

Humoristische middag met 
Ernie Wesselius bij OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 14 ja-
nuari heeft de heer Ernie Wesseli-
us de aanwezige leden van OVAK 
in buurthuis Hornmeer een heel ge-
zellige en humoristische middag 
bezorgd. Het thema was: ‘Een open 
boek’. Aan de hand van een stapel-
tje boeken nam de heer Wesselius 
de aanwezigen mee terug in de tijd. 

Gespreksgroep voor partners 
van mensen met dementie
Aalsmeer - Vrijdag 29 januari van-
af 10.15 uur is in gebouw Irene een 
bijeenkomst voor partners van men-
sen met dementie. Onder het genot 
van een kop koffie kunnen lotgeno-
ten ontmoet worden en kunnen de 
aanwezigen alles delen wat hen be-
zig houdt. 
De coördinator van het ontmoe-
tingscentrum kan waar nodig vra-
gen beantwoorden en de weg wij-
zen. Het thema vrijheid staat cen-
traal in deze bijeenkomst. Wat is 

vrijheid, hoe ziet vrijheid eruit en 
hoe vul je vrijheid in? Ervaar je vrij-
heid met of zonder je partner? 
De gespreksgroep is elke laatste 
vrijdag van de maand van 10.15 tot 
11.45 uur en wordt georganiseerd 
door het Ontmoetingscentrum in 
samenwerking met Vita welzijn en 
advies in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat. U hoeft zich niet vooraf 
aan te melden. Voor informatie kan 
contact opgenomen worden met E 
Millenaar via 06-22468574.

Het werd een verhaal over zijn ou-
ders, het Aalsmeers Boekhuis, ont-
moetingen met verschillende schrij-
vers, de Dorcas en dat alles opge-
tuigd met een veelvoud aan woord-
spelingen, limericks en liedjes. Na 
de pauze vertelde hij aan de hand 
van een fotoboek met oude foto’s 
over het dorp van zijn jeugd. OVAK 
kan terugzien op een zeer geslaag-
de middag. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 2 februari met Peter Slagter. 
Thema: De profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 25 janu-
ari 20u. met br. Frank Ouweneel.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
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Muziek/Cabaret
Vrijdag 22 januari:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 23 januari:
* Tribute band ‘Up Around The Band’ 
in Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
Zondag 24 januari:
* Guy Verlinde speelt met band 
Hound Dog Taylor in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Zanger Rick van der Kroon in 
Westeinder Paviljoen, Kudelstaart-
seweg vanaf 16u.
Donderdag 28 januari:
* ‘Magie met een lach’ in The Club 
in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffka-
de vanaf 20u.
Vrijdag 29 januari:
* Familiemusical Suske en Wiske in 
Crown Theater Aalsmeer vanaf 19u.
Zaterdag 30 januari:
* Westplas Neon Party voor jonge-
ren 13-18jr. In N201, Zwarteweg van 
20 tot 24u.

Films
Donderdag 21 januari:
* Wereldpremière film over 30ste 
Pramenrace in Studio’s Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 19.30u.
* Thriller ‘Sneekweek’ in Bioscoop 
Aalsmeer om 16u. Vrijdag 21.30u, 
zaterdag 15u, zondag en dinsdag 
19u en maandag, woensdag en 
donderdag 21u.
Zaterdag 23 januari:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
Tot en met 31 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
Bioscoop Aalsmeer. Nieuw: Raket 
naar de maan en Woezel & Pip. 

Exposities
Vrijdag 22 januari:
* Presentatie fotoboek over buurters 
van Judith Keessen om 16.30u. in 
gemeentehuis. 
Vanaf 23 januari:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Opening zaterdag om 
16u. Tot en met 6 maart. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
* Etsen, glaskunst en schilderijen in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open: zaterdag en zondag 13 
tot 17u. Tot en met 20 maart.
Zaterdag 23 januari:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Tot en met 22 februari:
* Schilderijen en tekeningen van 

Henny Bax in ruimtes fysiotherapie-
praktijk, Kudelstaartseweg. 
Tot april:
* Expositie fotografe Tiny Nijssen in 
gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 21 januari:
* Kaartmiddag ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Competitie sjoelen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Kaartavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Lezing ‘Heidelbergse Catechismus’ 
in Open Hofkerk, Ophelialaan, 20u.
Vrijdag 22 januari:
* Films en foto’s ‘Aalsmeer: vroeger 
en nu’ in Inloopcentrum voor senio-
ren in Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
* Open Eettafel (koken met elkaar). 
Opgeven: 06-53801380 of debby@
fedeli.nl.
* Klaverjassen BV Hornmeer voor 
kinderboerderij in buurhuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Kaartavond bij IJsclub De Kleine 
Poel in Noorddamcentrum, Boven-
kerk vanaf 20u.
* Spirituele avond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
Zaterdag 23 januari:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
* Bingoavond bij de Rijsenvogel in 
dorpshuis De Reede Rijsenhout 
vanaf 20.30u.
Zondag 24 januari:
* Vogelbeurs in zaal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Watertoren, Kudelstaartseweg ex-
tra lang open van 13 tot 21u.
Maandag 25 januari:
* Speelavond Allen Weerbaar in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* ‘Film in één minuut’ bij Videoclub 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 26 januari:
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 januari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u. 
* Kaartmiddag ouderen in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 28 januari:
* Gedichtendag in Bacchus. Wie 
wordt nieuwe dorpsdichter? 20u. 

Vergaderingen
Donderdag 28 januari:
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

In bioscoop in Studio’s Aalsmeer
Vanavond: Filmpremière  
van 30ste Pramenrace
Aalsmeer - Dit is nog nooit ver-
toond, wat een superavond gaat het 
worden vanavond, donderdag 21 ja-
nuari: De dertigste Pramenrace op 
onwijs groot doek met van alle kan-
ten geluid. Zo groot, dat je er bij-
na bang van wordt, riemen vast en 
ogen open. Het beeld in Bioscoop 
Studio’s Aalsmeer is zo perfect dat 
neushaartjes heel grote haren wor-
den! En als je denkt dat je geen rim-
pels hebt, na deze avond weet ie-
dereen beter. Zo scherp zijn de 
beelden. 
Het bestuur van de Pramenrace 
Aalsmeer heeft er heel veel zin in 
en hoopt dan ook op een overvolle 
zaal. De bijna 780 rode pluche stoe-
len staan klaar. Mocht het zo zijn dat 
de kijkers niet in één keer passen in 
de zaal, dan wordt de film gewoon 

twee keer vertoond deze avond. 
“Misschien doen we dat sowieso 
wel”, aldus het SPIE bestuur.
De inloop is vanavond, donderdag 
21 januari, om 19.30 uur. Om de zeer 
dure film een beetje uit de kosten te 
halen vraagt SPIE een entree van 3 
euro per persoon, maar daar krijg je 
wel wat voor! Een consumptie munt, 
een aandenken aan deze avond en 
natuurlijk vertoon van de Pramen-
race film. Hoe het exacte program-
ma gaat lopen weten ze bij SPIE 
nog niet, alleen dat het onvergete-
lijk wordt!  Vanaf 19.30 uur is de in-
loop, daarna de film en gezelligheid 
en na afloop is er gelegenheid om 
na te borrelen in Studio’s Aalsmeer, 
dus nog meer gezelligheid. “Kom op 
de fiets”, aldus de tip van het Pra-
menrace bestuur tot slot

Bacchus da Musica met jazz
Aalsmeer - Geen popband tijdens 
Bacchus da Musica afgelopen za-
terdag 16 januari, maar swingende 
jazz klanken van Leo’s Drugstore. 
Het publiek, de opkomst was helaas 
niet zo groot, heeft genoten van de-
ze zevenmansband die trakteerde 
op een mix van instrumentale en vo-
cale nummers van bekende arties-
ten als Herbie Hancock, Miles Da-
vis en Duke Pearson. Een unieke en 
heerlijke presentatie met trompet, 
saxofoon en trombone in combina-

tie met een vibrafoon, keyboard, bas 
en drums. De aanwezigen lieten de 
zeven heren rond middernacht niet 
zo maar gaan. Nog 1 nummer dan 
en ook deze werd vol enthousiasme 
gebracht. Het leverde terecht een 
luid applaus op. Na nog even met 
het publiek gepraat te hebben, gin-
gen de muzikanten toch echt oprui-
men en daarna snel naar huis. Het 
was verraderlijk weer met gladheid 
en hagel en de band had nog een 
behoorlijk ritje naar Utrecht te gaan!

Tal van familiefilms in weekend
‘Sneekweek’ in bioscoop
Aalsmeer -  Vandaag, donderdag 
21 januari, draait om 16.00 uur in 
Bioscoop Aalsmeer de nieuwe film 
‘Sneekweek’. Een sexy thriller met 
een knipoog die draait om zes stu-
denten – drie meiden en drie jon-
gens – die los willen gaan tijdens 
Sneekweek. Maar de week zeilen 
en wilde feesten begint al met een 
mysterie: wie heeft de gigantische 
villa voor hen geregeld? Is het hun 
stille nieuwe huisgenoot, met wie 
ze een heftig geheim uit het ver-
leden delen? Who cares; het feest 
kan beginnen! Maar als Merel hef-
tige nachtmerries krijgt, gemasker-
de figuren ziet rond de villa en één 
van haar vrienden door een combi-
natie van medicijnen bizarre bijwer-
kingen krijgt, verandert de vakantie-
week in een gruwelijke nachtmer-
rie… Genieten van deze spannen-
de film kan ook op vrijdag om 21.30 
uur, zaterdag om 15.00 uur, zondag 
en dinsdag om 19.00 uur, maandag, 

woensdag en donderdag (28 janua-
ri) om 21.00 uur. Aanraders ook: Op 
vrijdag 22 januari ‘David Bowie‘ om 
19.00 uur en ‘Amy’ om 21.15 uur. 

Familiefilms
De bioscoop in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade biedt ook tal 
van leuke familiefilms, inclusief de 
nieuwste ‘Woezel en Pip: De film’ op 
vrijdag om 15.30 uur, zaterdag om 
11.00 uur en zondag om 15.00 uur 
en ‘Race naar de Maan’ op zater-
dag en zondag om 13.00 uur. Voor-
al op Zondag 24 januari trakteert de 
cinema op een groot aantal familie-
films in zowel de grote als de kleine 
zaal, waaronder ‘Snoopy en Char-
lie Brown’, ‘Minions 2’ en ‘Dummie 
de Mummie’. Kijk voor het comple-
te filmaanbod op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten kunnen gere-
serveerd worden via info@crownci-
nema.nl of via 0297-753700 en zijn 
te koop in de biosbar.

Zaterdag opening nieuwe expositie
Vier boekillustratoren te 
gast in Oude Raadhuis
Aalsmeer -  Op zaterdag 23 januari 
om 16.00 uur wordt een nieuwe ex-
positie geopend in het Oude Raad-
huis. Stichting KCA heeft Constan-
tijn Hoffscholte, eigenaar van het 
Boekhuis Aalsmeer, uitgenodigd de 
officiële opening te verrichten. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. 
De expositie wordt georganiseerd 
in samenwerking met Uitgeverij 
De Vier Windstreken. Elsbeth Gor-
ter-van der Hoeven, Hanneke van 

der Hoeven, Moniek Peek en Esther 
Leeuwrik laten prachtige originele 
tekeningen, schilderijen en giclees 
zien. Bij de opening zullen alle vier 
de illustratoren aanwezig zijn en is 
het mogelijk door hen gesigneerde 
boeken te kopen. 
De tentoonstelling loopt van don-
derdag 21 januari tot en met 6 maart. 
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 is iedere donderdag tot en 
met zondag geopend van 14.00 tot 
17 uur. De toegang is gratis. 

Veel publiek voor optredens 
3 bevriende bands in N201
Aalsmeer - Wat een gezelligheid in 
N201 afgelopen weekend. Eerst vrij-
dag 15 januari met liefst drie ‘harde’ 
bands. Ouderwets ‘tekeer’ kon het 
publiek op de muziek van de Wolf-
hunters, Mr. Dark Horse en Switch-
board. En zaterdag 16 januari trak-
teerden drie bevriende bands op 
een ‘Aalsmeerse bandjesavond’. On-
danks het winterse weer met ha-
gel en gladheid was de opkomst 
goed. Publiek, in verschillende leef-
tijden, genoot gezamenlijk van de-
ze gevarieerde avond. Er hing een 
prima sfeer. Zowel de jongeren als 
de ouderen voelden zich welkom in 
het centrum aan de Zwarteweg, wat 
overigens een compliment verdiend. 
Wat ziet de N201 er goed en netjes 
uit en wat zijn er veel mogelijkheden. 
Grappig was bijvoorbeeld dat jonge-
ren aan het darten waren in de bar-
ruimte waar ook ‘rustig’ een drankje 
gedronken kon worden met uitzicht 
op het mooie aquarium. In de grote 
zaal was de livemuziek. Het was een 
gevarieerde avond. L.A. Summer-
time liet de aanwezigen swingen 
op funky nummers, meezingen kon 
met het vooral Nederlandstalige re-
pertoire van Too Simple en heerlijke 
rockcovers tot slot werden ten ge-
hore gebracht door een best bijzon-
dere Aalsmeerse band, Broken Mu-
les. Een echte familieband, bestaan-
de uit vader Meindert Buskermolen 
(bas) en zijn vier zoons Thom (key-

board), Bram (drums), Dirk (gitaar) 
en Kees (saxofoon) en nichtje Ines 
op zang. Speciaal voor deze avond 
trakteerde de band op een extraatje: 
Zangeres Maria Keessen deed en-
kele nummers mee. 

Vrijdag weer Bandbrouwerij
Een geweldig initiatief, deze band-
jesavond. De N201 biedt overigens 
nog veel meer. In het centrum aan 
de Zwarteweg worden ook mu-
zieklessen gegeven en er zijn oe-
fenruimtes voor muzikanten be-
schikbaar. Voor deze laatste doel-
groep is ook een nieuwe activiteit 
ontwikkeld: De Bandbrouwerij. Na 
een korte break vanwege de feest-
dagen is aanstaande vrijdag 22 ja-
nuari de eerste editie van het nieu-
we jaar. Aan muzikanten wordt de 
mogelijkheid geboden om met el-
kaar een band te vormen. Er is pro-
fessionele begeleiding. Muzikanten, 
die al eerder hebben deelgenomen, 
zijn van harte welkom, maar de or-
ganisatie hoopt nog meer gitaristen, 
bassisten, drummers, zangers, bla-
zers uit Aalsmeer en omgeving te 
mogen verwelkomen. De coaching 
van de muzikanten is van 21.00 tot 
23.00 uur, daarna kunnen alle deel-
nemers vrij jammen met elkaar, ook 
in de oefenruimte op de eerste ver-
dieping. De Bandbrouwerij is er ook 
voor liefhebbers van livemuziek. Kij-
ken mag. De toegang is gratis.

‘Up around the Band’ live
Covers uit de jaren zestig 
zaterdag in café Joppe
Aalsmeer - De Creedence Clear-
water Revival coverband ‘Up around 
the Band’ komt zaterdagavond 23 
januari live optreden in café Joppe 
in de Weteringstraat.
Wie kent niet de hits uit de eind ja-
ren zestig, zoals Proud Mary, Bad 
Moon Rising, Have you ever seen 
the Rain, I put a spell on you, Down 
on the Corner en onder andere Up 
around the Bend. De tijdloze num-
mers van CCR slaan ook dezer da-
gen nog aan en worden vertolkt 
door de tributeband Up Around The 
Band. De specifieke pompende rit-

mische drums/bas, de swampische 
gitaarsound en de rauwe stem van 
John Fogerty worden weer nieuw 
leven ingeblazen. Creedence Clea-
rwater Revival en andere hits, die 
in die tijd enorm populair waren en 
waarvan miljoenen platen zijn ver-
kocht, worden deze avond vertolkt 
door Ad Verschuure op leadzang en 
gitaar, Richard van der Lek op lead-
gitaar en zang, Pieter Bokhorst op 
bas en zang en Joost Hoppenbrou-
wer op drums. Het optreden begint 
om ongeveer 21.30 uur en de toe-
gang tot Joppe is zoals altijd gratis!

Zondagmiddag topband uit België
Guy Verlinde plays Hound  
Dog Taylor in The Shack
Oude Meer - “Natúúrlijk”, was het 
antwoord toen de drukbezette muzi-
kant Guy Verlinde uit België vroeg of 
hij weer mocht komen spelen in The 
Shack. Door zijn overvolle agenda 
staat dit optreden al maanden vast. 
Eindelijk is het weer zover, vol trots 
presenteert The Shack dan ook op 
zondagmiddag 24 januari: Guy Ver-
linde en zijn band. Deze sympathie-
ke Belg is naast een fántástisch mu-
zikant en zanger ook een ras enter-
tainer! Deze meester op de slide-gi-
taar en zijn waanzinnige band zullen 
The Shack zondag zéker op zijn kop 
gaan zetten met hun rauwe blues 
en opzwepende boogies uit de hand 
van de legendarische Hound Dog 
Taylor. 

Door de muziek in dezelfde set-
ting en stijl te spelen als die van de 
meester, eert Guy Verlinde met dit 
album zijn slide-gitaar held en in-
spirator. Guy speelt met misschien 
wel de allerbeste gitarist van Ne-
derland: Richard van Bergen op de 
rhythm gitaar en klasse drummer 
Erik Heirman. 

Iron Maiden en Wild Romance
Vrijdag 29 januari een weergaloos 
eerbetoon aan de muziek van Iron 
Maiden met Serge Naberman, de 
gitarist van Najib Amhali, Roy Jan-
sen van Jurk en David Aferiat en 
Sandrijn Holleboom van The Metal-
licas! Zondag 31 januari: Blues met 
de Thomas Toussaintband. Zaterdag 
6 februari: Dany Lademacher’s Wild 
Romance. Legendarische band van 
Herman Brood weer live op het po-
dium en met een droombezetting: 
Dany Lademacher, Otto Cooymans, 
Jan ’t Hoen, Dirk Vermey, Ruud En-
glebert én David Hollestelle The 
Shack is zondag 24 januari geopend 
vanaf 15.00 uur. Guy Verlinde begint 
om 16.00 uur, entree 7,50 euro. Info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:TIP:

AANBIEDING:KOOPJE:

Mondharmonica 
'Special 20'

€ 39,50

Western gitaar
‘Cort’

€ 268,-

Drumstokken
‘Agner’

€ 10,80 (per set)

Stevige lessenaar
‘Boston’
€ 29,95

Vier x ‘Magie met een Lach’ 
Aalsmeer - Wist u dat alle magiërs 
één ding gemeen hebben? Ze willen 
publiek amuseren en u doen laten 
geloven dat het onmogelijke moge-
lijk is. Bijvoorbeeld in de vorm van il-
lusionisme, mentale magie, gooche-
len bij u aan tafel en soms in combi-
natie met dol dwaze humor. Tijdens 
de ‘Magie met een Lach’ staat het 
komische aspect centraal. Tijdens 
de ‘Magie met een Lach’ zit ten be-
zoekers als het ware met hun neus 
boven op hetgeen er gebeurt. Een 
spontane en ontspannen sfeer zal 
ontstaan waarbij de magiërs u mee-

nemen in knotsgekke en lachwek-
kende situaties en waarbij niets hun 
te dol is. Hilarische optredens wor-
den afgewisseld met komische mo-
menten in de zaal en tussen het pu-
bliek. U zult versteld staan van de 
komische wonderen die daar wor-
den verricht. De ‘Magie met een 
Lach’ is geschikt voor jong en oud. 
Er worden vier voorstellingen gege-
ven in The Club in Studio’s Aalsmeer 
op 28 januari, 25 februari, 17 maart 
en 21 april. Allen beginnen om 20.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.crowntheateraalsmeer.nl. 

AGENDA





- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/001669), Kledinginzameling 
door Stichting Spieren voor Spieren in het vierde kwartaal 
2017, verleend 13 januari 2016

Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718), lunchroom 

Tante Katoo, ingetrokken 14 januari 2016

geaccepteerde meldIng(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/001940), Optreden van 

een band op 13 februari 2016, akkoord 12 januari
2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter Inzage

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de 
Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw 
Oosteinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

t/m 25-02-16 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, derde wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken. Het plangebied 
heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan 
de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.

officiële mededelingen
21 januari 2016

BekendmakIngen snel en makkelIjk 
te vInden op www.overheId.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de 

hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw 
buurt. Net wat u prettig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoe-
ken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op 
postcode, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBer 2015 Is de dIenstverlenIng 
BIj de BalIe Bouwen & vergunnIngen en 
BalIe BedrIjven gewIjzIgd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl Voor al uw overige 
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over 
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen 
kunt u een afspraak maken via 020-5404911.

raadsvergaderIng donderdag 28 januarI

Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 28 januari 
2016, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Aanvang: 20.00 uur.

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 03-12- 2015 
   en 17-12-2015
  4.  Ingekomen stukken

20.05  hamerstukken

 R-2 Benoeming voorzitter en plaats-
  vervangend voorzitter Klachten-
  adviescommissie Aalsmeer

  Behandelstukken

20.08 R-3 Beëdiging van de heer F. Hordijk tot 
  directeur van de Rekenkamer Aalsmeer
20.15 R-4 Woonagenda Aalsmeer 2016-2020
21.00 R-5 Verordening ambtelijke bijstand en 
  fractieondersteuning Aalsmeer 2016
21.15  Vragenkwartier

nIeuw evenementenBeleId 

Het evenementenbeleid van de gemeente is in 2015 geëva-
lueerd met de verschillende belanghebbenden. Inwoners 
zijn geraadpleegd via een digitale enquête en er zijn ronde 
tafelgesprekken geweest met evenementorganisatoren. De 
uitkomsten zijn verwerkt in de nieuwe evenementennota die 
12 januari jl. door het college van B&W in concept is vast-
gesteld.

Met het nieuwe evenementenbeleid streeft de gemeente 
naar een optimale balans tussen enerzijds levendigheid en 
gezelligheid en anderzijds veiligheid en leefbaarheid. De 
gemeente zet daarbij in op maatregelen die de evenementor-
ganisatoren meer ondersteunen en stimuleren. Zo investeert 
de gemeente verder in het verbeteren van de relatie met 
de organisatoren door onder andere de functie van evene-
mentencoördinator structureel te borgen. Daarnaast wordt 
de vergunningaanvraag vereenvoudigd en gedigitaliseerd en 

vindt er een dereguleringsslag plaats. Onder voorwaarden 
kunnen sommige evenementen volstaan met een melding en 
sommige evenementen kunnen meerjarig vergund worden. 

De conceptbeleidsnota evenementen is in te zien van 21 ja-
nuari t/m 4 maart 2016 op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl en in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Voordat het college van B&W een definitief besluit neemt, 
wil zij graag belanghebbenden raadplegen alvorens het nieu-
we evenementenbeleid aan de gemeenteraad ter besluitvor-
ming voor te leggen.

reageren? 
Dat kan door schriftelijk te reageren naar het college van 
B&W, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of via de mail: info@
aalsmeer.nl o.v.v. zaaknummer: Z-2015/021190/V&R

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Lakenblekerstraat 56, 1431 GG (Z-2016/001815) (het 

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. 
het uitoefenen van detailhandel activiteiten o.a. aan 
particulieren) 

- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/001267) (het 
wijzigen van een bestemmingsplan t.b.v. sanitair show-
room)

- Vlinderweg 304 , 1432 MX (Z-2016/001952) (het oprich-
ten van een garage/berging)

- Middenweg (bij kruising Middenweg/Catharina-Amalia-
laan), (Z-2016/001979) (het plaatsen van een reclame-
bord voor verkoop van kavels)

- Zeeltstraat 19, 1432 PK (Z-2016/002580) (het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde)

- Vlinderweg 306, 1432 MX (Z-2016/002794) (het plaatsen 
van een dakopbouw op de 2e verdieping)

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: 
- Molenpad 4, 1431 BZ (Z-2015/050192) (het brandveilig 

gebruik t.b.v. Zorgcentrum Rozenholm)
- Molenpad 2, 1431 BZ (Z-2015/044449) (het brandveilig 

gebruik t.b.v. Zorgcentrum Aelsmeer)
- Stommeerweg 103, 1431 EV (Z-2015/055441) (het ver-

vangen van de kozijnen en voordeur)
- Aalsmeerderweg, kadastraal sectie B nummer 7411 (Z-

2015/019534) (het bouwen van een bouwkeet en het 
huisvesten een jongereninloop)

omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd.
- Clematisstraat 16, 1431 SE (Z-2015/056277) (het sa-

menvoegen van vier wooneenheden tot een gezamelijke 
woonkamer)

- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2015/064008) (het uitbrei-
den van 2 scheepsloodsen)

- Oosteinderweg 357 A, 1432 AX (Z-2015/064851) (het 
plaatsen van een overkapping)

meldingen ontvangen
- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2016/001730) (het melden 

van het veranderen van het bedrijf Vooges Brood en Ban-
ketbakkerij vof)

- Hoofdweg 42, 1433 JW (Z-2016/002451) (het melden 
van het starten van een bedrijf)

evenementen

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

collectes

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

collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/001120), Kledinginzameling 

door Stichting Aktie*68 Maastricht in het eerste kwartaal 
2017, verleend 11 januari 2016

servIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

servIcepunt Beheer en uItvoerIng 
provIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

wet algemene BepalIngen omgevIngsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openIngstIjden BalIe Bouwen & vergunnIngen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

Inspreken In de commIssIevergaderIng 
over een geagendeerd onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overIge loketten en InformatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

meer Info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

6 Appartementen in 3 gebouwen
Door ‘open gat’ nu groen 
licht bouw aan Helling
Aalsmeer - Half december was ge-
start met de sloop van de voorma-
lige jachtwerf van Van Dam aan de 
Helling. In de loodsen namen re-
gelmatig jongeren hun intrek en er 
zijn vernielingen gepleegd. Met het 
oog op het naderende oud en nieuw 
hebben de eigenaren besloten de 
opstallen te slopen. Gestunt met 
vuurwerk zou grote gevolgen kun-
nen hebben voor de werf en de om-
liggende woningen. 
Het blijkt een goede set van Zo-Al 
Projectontwikkeling. Het project met 
totaal zes appartementen over drie 

gebouwen mocht geen doorgang 
vinden van het ministerie in verband 
met de wet luchtvaart. De vergun-
ning werd niet verleend omdat er 
geen sprake zou zijn van een ‘gat’ in 
aaneengesloten gebied. Bezwaren 
tegen de bebouwing waren er niet. 
Niet alleen de mogelijke vernielin-
gen zijn dus waarschijnlijk de reden 
geweest om tot slopen over te gaan. 
Een weloverwogen beslissing om 
toch te voldoen aan de ‘eisen’: Een 
gat creëren. De gemeente heeft ver-
volgens op 7 januari de inspectie van 
het ministerie infrastructuur en mi-

lieu gewezen op de gewijzigde om-
standigheden en er is een herover-
weging gemaakt. Nu er geen bebou-
wing meer staat, voldoet het per-
ceel aan het criterium open gat bin-
nen stedelijke of dorpsbebouwing. 
De inspecteur heeft een heroverwe-
ging gemaakt van de aanvankelijke 

beslissing op bezwaar en heeft nu 
groen licht gegeven. “Voor het pro-
ject van de Helling betekent dit dat 
nu de planologische procedure ver-
der voortgezet kan worden. Het ont-
werpbesluit met bijbehorende stuk-
ken om in afwijking van het bestem-
mingsplan de locatie met woning-

bouw te vullen, zal zeer binnenkort 
voor zienswijzen ter inzage worden 
gelegd”, laat wethouder Gertjan van 
der Hoeven in een schrijven aan de 
gemeenteraad weten. 

Zorgappartementen Molenpad
En, zo laat hij strijdvaardig ook we-

ten: “Dit laat onverlet dat wij ons, 
net als onze buurgemeenten, blij-
ven verzetten tegen een (te) rigide 
interpretatie door de inspectie van 
het beleidskader LIB.” De gemeen-
te had beroep aangetekend tegen 
de weigering van de staatssecreta-
ris om toestemming te geven voor 
splitsing van enkele appartementen 
in het project Molenpad-Zijdstraat 
ten behoeve van de omzetting naar 
zorgappartementen. De rechtbank 
heeft hierover op 21 december een 
uitspraak gedaan ten gunste van de 
gemeente. De rechtbank heeft uit-
gesproken dat het weigeringsbe-
sluit van de staatssecretaris onzorg-
vuldig is voorbereid en op een on-
toereikende motivering berust. Het 
weigeringsbesluit is vernietigd en 
aan de staatssecretaris is opdragen 
een nieuw besluit te nemen. In deze 
dus: Wordt vervolgd.
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Expositie van Bob van den 
Heuvel bij Karin Eveleens
Aalsmeer - Maar goed dat Bob van 
den Heuvel niet stil zit en het schil-
deren niet kan laten. En dat ma-
kelaar Karin Eveleens Aalsmeerse 
kunstenaars de gelegenheid geeft 
om te komen exposeren. Hierdoor 
ontstaat een win/win situatie.
Vanaf deze week is er de komen-
de twee maanden naast ouder werk 
ook nieuw werk van Bob te bewon-
deren bij makelaardij Eveleens aan 
de Punterstraat 2. De mooie ruimte 
leent zich prachtig voor kleine expo-

sities. En als u dan toch het aan het 
kunst kijken bent, loopt u dan even 
door naar de kunstkast die hij op het 
Praamplein beschilderde. Gezien de 
reacties wordt deze kast als één van 
de meest geslaagde gezien. 
Bob maakt momenteel weer een in-
teressante ontwikkeling door en dat 
is het abstraheren van wilde flora. 
Belangstellenden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 
uur van harte welkom.
Janna van Zon

Aalsmeer - De lokale omroep pakt 
ook deze week weer uit met vele be-
luisterenswaardige programma’s en 
dat al bijna 25 jaar! Donderdag om 
18.00 uur kunt u luisteren naar een 
interview met ijszeilvereniging De 
Westeinder. De programmakamers 
gingen in gesprek met Jaap van 
der Weijden. Dit interview komt uit 
het grote archief van het wekelijkse 
programma dat wordt gemaakt door 
een team bestaande uit cliënten en 
vrijwilligers van de Heliomare Dag-
besteding Aalsmeer.

Lifestyle in ‘That’s Life’
Het lifestyleprogramma ‘Thats’s Life’ 
begint donderdag om 20.00 uur zo-
als gebruikelijk met een organisa-
tie van de vrijwilligerscentrale. Dit 
keer ontvangen presentatrice Jen-
ny Piet, technicus Rinus van Itterzon 
en Jan Box Margriet Staat van Dor-
cas. Ze komt vertellen wat Dorcas 
allemaal nog meer doet dan alleen 
de winkels waar tweedehands spul-
len worden verkocht voor een goed 
doel. Daarna Debby Albers van de 
Stichting Fedeli. Als je de letters van 
Fedeli door elkaar husselt dan staat 
er ‘liefde’. Het uitgangspunt van de 
stichting is het verbinden van men-
sen door ze samen te brengen voor 
een gezellige Babbelkoffie of de 
Open Eettafel. Het tweede uur komt 
Joke Meyer langs om te vertellen 
over het nieuwe concept in de Op-
helialaan ‘Jouw Marktkraam’. Ten-
slotte Janna van Zon en het kunst 
halfuurtje. Deze keer neemt ze fo-
tografe Tiny Nijssen mee. Tiny hangt 
momenteel met haar werk in het 
gemeentehuis. Natuurlijk zal Janna 
ook over vertellen over het Huiska-
mermuseum dat op 30 januari weer 
open gaat. 
 
Carnaval en Kinderkeuken
Het is komende vrijdag weer gezel-
lig druk bij Kim en Joey in de stu-
dio. Matthias, 10 jaar, komt zijn ta-
lent laten horen in Let’s Go Got Ta-
lent! Matthias volgt zangles bij juf 
Maartje en komt live zingen. Ben jij 
ook benieuwd? Zorg dat je dan om 
18.00 uur je radio hebt aanstaan. 
Marjorie van zwembad de Water-
lelie komt langs, want ook in het 
zwembad vieren ze 6 februari Car-
naval! Hoe dat eruit gaat zien hoor 
je bij Let’s Go! Natuurlijk komt ook 
Danielle weer gezellige langs voor 
Danielle’s Kinderkeuken. Ze heeft 
weer leuke tips voor lekkere en ge-
zonde hapjes die jezelf kan maken. 
Heb je een vraag voor één van de 
gasten? Bel dan vrijdag naar de stu-
dio of chat gezellig mee en natuur-
lijk ben je ook van harte welkom in 
de studio. 

Positivisme in Vrijdagavondcafé 
Vrijdagavond van 21.00 tot 23.00 
uur weer veel muzikale items in het 
Vrijdagavondcafé, zoals Ron’s Top 
40 Hitarchief, de gezellige meezin-
ger, de soulshowclassic en de we-
kelijkse Twitterhit. Deze week is 
het thema van de Twitterhit ‘posi-
tiviteit’. Wat vind jij een positieve 
plaat of wat is volgens jou een po-
sitieve artiest of band waar jij vro-
lijk van wordt? Geef jouw inzending 
door via twitter of facebook. Onder 
alle inzendingen worden twee bi-
oscoopkaartjes voor een film naar 
keuze in Bioscoop Aalsmeer ver-
loot. Deze week presenteert Ron sa-
men met Kirsten en is het dus ook 
weer tijd voor de wekelijkse rubriek 
‘Kirsten’s Vrijdagavond Mini Ma-
gazine’, met ook daarin positiviteit 
over sporten, uitgaan, genieten van 
het leven, reizen...enz. En natuurlijk 
worddt weer het spel Soundmemo-
ry gespeeld. Wil je meedoen en kans 
maken opeen stoere mok met je he-
le naam erop? Geef je dan op als 
kandidaat via emailadres: studio@
radioaalsmeer.nl. 

Sem op z’n Frans 
Sem heeft de afgelopen tijd regel-
matig het verzoek gekregen om 
weer eens een uur Franse chan-
sons te laten horen in zijn program-
ma ‘Sem op Zaterdag’. Komende za-
terdag om 11.00 uur is het zover 
met onder andere Charles Azna-
vour Francoise Hardy, Yves Mon-
tand, Edith Piaf, Michel Polnareff en 
Jacques Brel. 

Matthijs Ran in Door de Mangel 
Iedere maandagavond is het om 
19.00 uur weer tijd voor een goed 
gesprek. In de talkshow ‘Door 
de Mangel’ kun je wekelijks een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter beter 
leren kennen. Zus en broer Mylè-
ne en Elbert Huijts vuren wekelijks 
een spervuur aan vragen af op een 
plaatsgenoot. Vorige week was het 
schoolleider en basketballer Peter 
Lievaart die ondervraagd werd. Ui-
teraard heeft de schoolleider van 
de Westplas Mavo ook weer een 
nieuwe gast uitgenodigd voor 112e 
uitzending van ‘Door de Mangel’. 
Maandag 25 januari zal zijn vak-
genoot en gymdocent Matthijs Ran 
achter de microfoon kruipen. Zij 
kennen elkaar vanwege hun werk 
en Lievaart wil van hem weten hoe 
hij zijn lesgevende taak kan combi-
neren met het schoolleiderschap.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op twitter en facebook.

Wekelijks gevarieerde programma’s
Radio Aalsmeer ontvangt 
jong zangtalent in studio

Wie wordt nieuwe dorpsdichter?
Gedichtendag: Jaren die 
druppelend versmelten
Aalsmeer - Donderdag 28 janua-
ri vanaf 20.00 opent cultureel café 
Bacchus voor de zestiende keer zijn 
deuren voor het Feest van de Poë-
zie. De werkgroep Podiumkunst & 
Literatuur van KCA geeft het podi-
um aan 20 dichters uit Aalsmeer en 
omgeving. Zij zullen ieder hun eigen 
gedicht voordragen rond het the-
ma ‘Jaren die druppelend versmel-
ten’. De muzikale begeleiding van 
het multitalent Robbert Tuinhof aan 
de piano zal deze avond op verras-
sende manier omlijsten. Na de pau-
ze wordt de mogelijkheid geboden 
aan iedereen, ook uit het publiek, 
om een themaloos gedicht voor te 

dragen. Op deze laagdrempelige 
manier wordt sluimerend talent ont-
dekt en wellicht een dichter gebo-
ren. Van de themagedichten is een 
bundel gemaakt, deze is bij de in-
gang te koop voor 5 euro. 

Marcel Harting is zes jaar de dorps-
dichter van Aalsmeer geweest en hij 
zal deze periode op bijzondere wijze 
afsluiten. Wie gaat hem opvolgen is 
de vraag waarop het publiek tijdens 
de Gedichtenavond antwoord zal 
krijgen. De toegang tot Bacchus in 
de Gerberastraat is weliswaar gra-
tis, maar een gift wordt zeer op prijs 
gesteld.

Winnaar is Lynn van de Polder
Zinderende finale van 
‘De Stem van de Bok’
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond was het feesterij De Bok voor 
de laatste keer het toneel van zang-
talentenjacht ‘De Stem van de Bok’. 
Organisator Jasper Schouten, win-
naar van de vorige editie van De 
Stem, opende de avond en bracht 
zijn single ten gehore; Oceaan van 
Racoon. Hierbij begeleidde hij zich-
zelf op gitaar. De winnaar van de-
ze editie mag binnenkort tevens 
een single opnemen in een heuse 
studio. De vier overgebleven kan-
didaten brachten vervolgens ie-
der een miniconcert met maar liefst 
vijf nummers. Twee door de jury ge-
kozen en drie door henzelf. Berndt 
Woest beet het spits af en Dymp-
hia Batenburg volgde. Daarna werd 
er even pauze gehouden. Hierna 
mocht Devon Donovan zijn concert 
geven en Lynn van de Polder was de 
laatste finalist van de avond. De ju-
ry, bestaande uit professionele zan-
gers en zangcoaches, had het nog 
even moeilijk, maar is toch unaniem 
tot een oordeel gekomen. 

En de winnaar is: 
Lynn van de Polder
BN-er Sonja Silva kletste de avond 
wederom op bekwame wijze aan el-
kaar en maande van tijd tot tijd het 
publiek tot stilte. De vierde prijs viel 
in handen van Dymphia. Het jury-

Zaterdag voorbezichtiging, zondag opening

Nieuwe expositie met etsen 
en glaskunst bij Sous Terre
Aalsmeer - Op zondag 24 januari 
tussen 13.00 en 17.00 uur vindt de 
feestelijke opening plaats van een 
nieuwe expositie bij galerie Sous-
Terre Aalsmeer. Aan de expositie 
nemen de kunstenaars Nikolaj Die-
lemans en Walter Rast met schilde-
rijen deel en Marjan Smit met etsen 
en glaskunst. Iedereen is van harte 
welkom. Op zaterdag 23 januari tus-
sen 13.00 en 17.00 uur is de voor-
bezichtiging. Voor degenen die tij-
dens het openingsweekend verhin-
derd zijn, de expositie duurt tot en 
met 20 maart en kan ieder weekend 
bezocht worden. Galerie Sous-Ter-
re Aalsmeer is gevestigd aan de Ku-
delstaartseweg en is elke zaterdag 
en zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur en op afspraak viia 0297-

364400 of info@galerie-sous-terre.
nl. Meer informatie over de galerie 
en de kunstenaars is te vinden op 
www.galerie-sous-terre.nl.

Nieuwe leescoördinatoren 
in basisscholen Amstelland
Amstelland - Veertien leerkrach-
ten van negen basisscholen uit de 
regio hebben woensdag 13 januari 
het certificaat Leescoördinator van 
de landelijke cursus Open Boek ont-
vangen uit handen van adjunct di-
recteur Daphne Janson van de Bi-
bliotheek Amstelland. Een leesco-
ordinator draagt zorg voor verschil-
lende basisvoorwaarden: een vi-
sie op lezen, voldoende (voor)lees-
tijd, een actuele boekencollectie, de 
kwaliteit van werkvormen, deelna-
me aan leesactiviteiten en –projec-
ten en deskundigheidsbevordering 
van leerkrachten. “In plaats van dat 
leerkrachten alles zelf organiseren 
rondom boekenruil, kunnen kleuters 
ook zelf boeken uitzoeken, lenen op 
hun pas en meenemen naar de klas. 
Zo ontstaat er eigenaarschap bij 
de kleuters. Dit was een eyeopener 
voor ons”, aldus cursisten Tim Kroes 
en Sylvia de Beer. Uit onderzoek is 
gebleken dat met een gerichte inzet 
op leren lezen, begrijpend lezen en 
leesbevordering zeker 95% van al-

le kinderen het vereiste leesniveau 
kan behalen. 
Voor een school die structureel aan 
leesbevordering wil werken is de 
leescoördinator onmisbaar. De lee-
scoördinator vervult niet alleen uit-
voerende taken op het gebied van 
leesbevordering, maar heeft ook ta-
ken rond planning en beleid. Zonder 
een leescoördinator blijft leesbevor-
dering op scholen vaak steken op 
het niveau van leuke, maar inciden-
tele activiteiten. De bibliotheek on-
dersteunt de leescoördinator bij de 
uitvoering van het leesplan, het op-
nieuw inrichten van de schoolbiblio-
theek, het aanschaffen van een aan-
trekkelijke collectie of het ontwikke-
len van passende leesbevordering-
activiteiten. 
Aankomend voorjaar wordt er weer 
een cursus Open Boek georgani-
seerd door de Bibliotheek Amstel-
land voor geïnteresseerde leer-
krachten uit Aalsmeer, Kudelstaart, 
Amstelveen en Uithoorn en de Kwa-
kel.

Groep 8 Feest in de Bok 
komt er weer aan!
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen 
van Aalsmeer en Kudelstaart opge-
let! Op 12 februari zijn jullie aan de 
beurt om een geweldig feest te be-
leven. Feesterij de Bok opent zijn 
deuren voor een speciaal feest voor 
alle aanstaande brugklassers. Alle 
tien de basisscholen van Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn uitgenodigd en 
het belooft net als voorgaande jaren 
een groot feest te worden.
Na het geweldige succes van voor-
gaande jaren zijn jullie nu einde-
lijk aan de beurt. Afgelopen we-
ken kwamen de leerkrachten met 
het goede nieuws en was er een run 
op de kaartjes door de leerlingen uit 
groep 8. De kaarten worden uitge-
deeld door de meesters en juffen 
van groep 8. Bij binnenkomst van 
het feest wordt aan de deur de en-
treeprijs van 6 euro betaald. In de-
ze kosten zit een consumptie en wat 
lekkers. Ook de garderobe is inclu-
sief. Verdere consumpties worden 
voor 2 euro verkocht.

Achtste editie
Het Groep 8 Feest is een initiatief 
van Eric Spaargaren, leerkracht van 
groep 8 van de Antoniusschool. In 

2012 zag hij een feest wel zitten voor 
deze leeftijdsgroep. Volgend jaar 
gaan de kinderen naar een nieuwe 
school en dit is een mooie gelegen-
heid om je nieuwe klasgenoten te 
ontmoeten. Natuurlijk is het ook ge-
woon onwijs leuk om met je huidige 
klasgenoten een feestje te bouwen. 
Feesterij de Bok weet inmiddels dat 
dit een geweldig feest is waarbij de 
hele dansvloer volstaat met zweten-
de jongens en meiden. Bink van den 
Tweel helpt Eric met de muziek en 
verzoekjes worden nu al gedaan via 
de website www.groep8feest.nl

Wit en neon 
De meesters en juffen van groep 
8 zijn van harte welkom om te ko-
men kijken en mee te feesten. Het 
Groep 8 Feest begint op 6 februa-
ri om 19.30 uur en de deur sluit al 
om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er 
gefeest in de discotheek achter het 
zwembad. Daarna kunnen de ou-
ders de kinderen weer ophalen bij 
de deur van de Bok. Alle groep 8-ers 
worden opgeroepen om in witte en 
neon kleding te komen. Meer infor-
matie (ook voor ouders) is te vinden 
op de website; www.groep8feest.nl

Snuffelmarkt in 
Van Zantenhal

Regio - Een super snuffelmarkt met 
mooie, oude spullen wordt op zon-
dag 24 januari gehouden in de van 
Zantenhal. De markt begint om 9.00 
uur en sluit om 16.30 uur. Er zijn 
meer dan 200 kramen bomvol leuke 
spulletjes. De entreeprijs is 4 euro 
voor volwassenen, kinderen onder 
geleide tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang. Parkeren is even-
eens gratis. De Van Zantenhal is ge-
legen aan de IJweg 1415 te Nieuw 
Vennep (borden Getsewoud Noord).

Verzamelbeurs 
in Hornmeer

Aalsmeer - Zaterdag 23 januari 
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer 
een algemene verzamelaarsbeurs 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Postzegels, 
munten, penningen en onder ande-
re boeken worden te koop aange-
boden. Ook wordt een ruiltafel inge-
richt. Belangstellenden zijn welkom, 
de toegang is gratis.

Dunweg en Onora ontwikkelen 
duurzame bio uitvaartkisten 
Hoofddorp - ’s Werelds eerste vol-
ledige biodegradeerbare uitvaartkis-
ten zijn onlangs geproduceerd en 
nieuw op de markt. De kist is een 
ecologische designkist die wat be-
treft materiaal en vormgeving aan-
sluit op de wensen van deze tijd. 
Steeds meer mensen maken immers 
bewuste keuzes, ook als het een uit-
vaart betreft. De tot nu toe meest 
gebruikte kist bevat vervuilende ma-
terialen als spaanplaat, lijm en me-
taal. De Onora kist is gemaakt van 
natuurlijke materialen, zoals mais. 
Deze materialen zijn verwerkt in bio-
plastic dat als grondstof dient voor 
de Onora uitvaartkist. Bioplastic ver-
gaat volledig in de grond en ver-
brandt schoon. De productiemetho-
de van de nieuwe uitvaartkist is to-
taal anders dan gebruikelijk. Zo-
wel de deksel als de bodem zijn ge-
vormd door middel van spuitgieten. 
Hiervoor zijn twee mallen gebruikt 
die elk 30.000 kilo wegen. Deze zijn 
in Nederland ontworpen, in China 
gemaakt en per boot terug naar Ne-
derland getransporteerd. Net als de 
mallen werd ook het materiaal vol-
gens eigen specificaties door nauwe 
samenwerking tussen Dunweg en 
Onora ontworpen en samengesteld.

Naast de primeur van een uitvaart-
kist uit bioplastic, betreft de kist het 
eerste grote product gemaakt uit 
dit materiaal. Tijdens de voorbe-
reidingen naar de productie toe is 
er daarom veel zorgvuldigheid be-
tracht om kwaliteit te waarborgen 
en zijn de grondstoffen en kist uit-
gebreid getest. Dit heeft er toe ge-
leid dat de kist voldoet aan de eisen 
die de wet aan een kist stelt en de 
praktische zaken waar een uitvaart-
ondernemer mee te maken krijgt. Zo 
is de kist ook geschikt voor crema-
tie.

Nauwe samenwerking 
Het jonge bedrijf Onora werkt nauw 
samen met het gerenommeerde 
Dunweg Uitvaartzorg. Dunweg be-
staat al sinds 1911 maar heeft de 
ambitie zich te blijven ontwikkelen. 
Beide partijen hebben elkaar ge-
vonden in de zorg voor onze leefom-
geving en het inspelen op de vraag 
naar vernieuwing. Dunweg heeft 
geholpen bij de ontwikkeling van de 
kist en mede de testen uitgevoerd. 
Dunweg verzorgt de distributie van 
de kisten in Nederland. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.onora-
warehouse.nl

4e plaats: Dymphia

3e plaats: Berndt

2e plaats: Devon

1e plaats: Lynn

commentaar was na haar optreden 
lovend, maar er kon wel iets minder 
vibrato in haar stem volgens gastju-
rylid Ruben Tarmidi (deelnemer van 
The Voice of Holland). De derde plek 
was voor Berndt. Deze sympathieke 
zanger bracht tijdens zijn optreden 
een zelf geschreven liedje ten geho-
re waarvan een flink aantal bezoe-
kers een brok van in de keel kreeg. 
De tweede plaats was voor de hu-
moristische zanger en entertainer 
Devon. Hij werd door de jury een 
‘Crooner’ genoemd en dat compli-
ment stak hij met plezier in zijn zak. 
Maar de overduidelijke winnares van 
de avond was het zestienjarige talent 
Lynn uit Aalsmeer. Met haar unieke 
stemgeluid kreeg ze de zaal plat. De 
jury kon weinig opbouwende kritiek 
geven aan Lynn. “Hoe jij elk nummer 
naar je hand weet te zetten, daar zijn 
wij behoorlijk van onder de indruk.” 
Sprak Koen Raadt. Alle finalisten 
kregen een leuk geldbedrag en een 
plantje. Lynn ontving daarnaast de 
trofee en mag binnenkort dus haar 
eigen single opnemen in de stu-
dio. We gaan nog veel van haar ho-
ren, dat moge duidelijk zijn. ‘De Stem 
van de Bok’ werd afgesloten met een 
fantastisch gastoptreden van zan-
ger Sven Davis. Het unieke evene-
ment krijgt wellicht nog een vervolg 
in Aalsmeer, daar het een zeer suc-
cesvolle formule blijkt te zijn. Want 
wát een talent in Nederland!
Door Miranda Gommans 
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Bij de Werkschuit:
Tekenlessen en workshop 
mozaïek voor kinderen 
Aalsmeer - Op 27 januari start de 
Werkschuit met de tekenlessen voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Docent 
Annefi e van Itterzon heeft een unie-
ke tekenmethode ontwikkeld, waar-
bij haar enthousiasme voor de ver-
beeldingskracht van kinderen het 
vliegwiel is. Zij gelooft dat er in ie-
der kind een verborgen talent schuil 
gaat en dat kinderen meer met hun 
creativiteit zouden moeten doen. Op 
het programma staan nieuwe inspi-
rerende opdrachten. De kinderen 
bestuderen een wasbeer met krijt 
en de sprinkhaan met groene inkt .
De trouwe hond Hoop komt poseren 
en er is een echte papegaai model.
De kinderen schilderen kleurrij-
ke zelfportretten op karton en ma-
ken een schilderij over Icarus. En er 
zijn echte maskers uit Venetië, die 
nagetekend mogen worden. De te-
kenlessen zijn op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 

17.00 uur of zaterdagochtend van 
10.30 tot 12 uur. Opgeven kan bij 
margot.tepas@printex-int.com.

Nieuw: Mozaïek
Eindelijk! Ook een mozaïekwork-
shop voor kinderen! Tijdens deze 
cursus van 4 lessen versier je een 
spiegel, een kistje of een klein dien-
blad met stukjes tegel. Je mag de 
stukjes zelf knippen, maar als je dat 
nog eng vindt dan zijn er ook kant 
en klare scherven van tegels en 
glasdruppels in allerlei vrolijke kleu-
ren. Tijdens de laatste les gaan de 
deelnemers het werkstuk voegen en 
ga je met iets heel moois naar huis.
De cursus start op 29 januari, wordt 
gegeven op vrijdagmiddag van 
16.00 tot 17.30 uur en is geschikt 
voor jongens en meisjes vanaf 8 
jaar. De kosten zijn 42,50 inclusief 
materiaal. Opgeven kan via www.
gklein.org/wsa.

Voor leerlingen bovenbouw basisscholen

500 Kaarten Gemeente voor 
musical Suske en Wiske
Aalsmeer - Suske en Wiske vie-
ren dit jaar hun zeventigste verjaar-
dag. Ter ere van dit feestelijke jaar 
komen de striphelden dit seizoen 
met de familiemusical ‘De Circusba-
ron’. Deze voorstelling vol spanning, 
avontuur, humor, spectaculaire acts 
en fi jne muziek, is op vrijdagavond 
29 januari te zien in het Crown The-
ater.
Speciaal voor deze voorstellingen 
stelt de Gemeente 500 kaarten be-
schikbaar voor de leerlingen uit 
de bovenbouw van de basisscho-
len in Aalsmeer en Kudelstaart. Via 
het Cultuurpunt zijn de scholen op 
de hoogte gebracht. “Met dit pro-
ject kunnen kinderen uit Aalsmeer 
op een laagdrempelige wijze ken-
nismaken met hun eigen culture-
le omgeving”, aldus Lennard Gols 
van het Cultuurpunt. “Dat is erg be-
langrijk, want als de eerste kennis-
making met het theater een positie-
ve ervaring is, is de kans groot dat 
ze terugkomen en zich op die ma-
nier cultureel ontwikkelen.” In eer-
ste instantie zijn eerst de groepen 7 
en 8 aangeschreven. Maar nu nog 
niet alle kaarten zijn vergeven, heeft 
de Gemeente besloten ook leerlin-
gen uit de groepen 5 en 6 in aan-
merking te laten komen. Zij kunnen 
zich aanmelden door een mail te 
sturen naar annemieke@crownthe-
ateraalsmeer.nl met vermelding van 

naam, school, welke groep je zit en 
de naam van je juf/meester. “Maar 
wacht niet te lang, want op is op”, is 
het advies van Lennard. Meer infor-
matie hierover is ook te vinden op 
de website van het Crown theater.

De musical
In ‘De Circusbaron’ wordt de oer-
sterke Jerom op mysterieuze wijze 
ontvoerd. Zijn vrienden Suske, Wis-
ke, Sidonia en Lambik besluiten op 
onderzoek te gaan en belanden in 
de wervelende wereld van het cir-
cus, waar ze nauw in de gaten wor-
den gehouden door de sluwe ring-
meester, gespeeld door Ben Cra-
mer. Zou het de vrienden lukken om 
dit avontuur tot een goed einde te 
brengen?

Wedstrijd
Na de voorstelling komen alle ac-
teurs naar de foyer voor een uit-
gebreide Meet & Greet. Bezoekers 
kunnen deelnemen aan de Suske 
en Wiske Scriptschrijfwedstrijd en 
maken kans op een extra Suske en 
Wiske pakket uitgereikt op het po-
dium. Download hiervoor het wed-
strijdformulier op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl en lever deze zo 
origineel mogelijk weer in vóór de 
voorstelling in de speciale brieven-
bus in de foyer van het theater.

Striptekenen
Voor aanvang van de voorstelling zal 
in de foyer een striptekenaar aan het 
werk zijn. Daarnaast organiseert het 
Crown Theater gekoppeld aan de-
ze voorstelling een workshops strip-
tekenen, waar de leerlingen vooraf-
gaand aan de voorstelling voor op 
kunnen geven. Deze workshop is op 
donderdag 3 maart. Er zijn twee tij-
den: 12.00 en 14.00 uur. 
De musical begint om 19.00 uur in 
het Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15. Reguliere kaar-
ten zijn te koop via www.crownthe-
ateraalsmeer.nl, telefonisch: 0900-
1343 (45 cpm) of aan de kassa van 
het theater. Kaartprijs 23,50 eu-
ro per persoon of vanaf 4 personen 
19,95 euro per persoon, exclusief 
reserveringskosten.

Mandala tekenen en foto-
cursus bij de Werkschuit
Aalsmeer - Bij de werkschuit is 
er een korte cursus mandala teke-
nen. Kleuren is helemaal in. Maar 
wat is er niet leuker om te ontdek-
ken hoe je zelf kunt ontwerpen met 
lijn, vorm en daarna kleur. Dit doe je 
in 4 lessen in de mandala vorm. Je 
leert over kleurenleer en hoe je kunt 
kleuren. Je maakt kennis met een 
stukje theorie over de oorspronke-
lijke mandala tekeningen. In de les-
sen gebruikt de docent haar ken-
nis van mindfulness en compassie-
leer: In het nu te zijn. Docent Kitty 
van Pel streeft ernaar om een plek 
te creëren van ontmoeting in creati-
viteit. De docent heeft 15 jaar erva-
ring in onder andere haar eigen Te-
kenpraktijk in Heemstede. Cursus-
dagen zijn 27 januari, 10 en 24 fe-
bruari en 23 maart. Tijd: woensdag-
morgen van 9.30 tot 12.00 uur

Fotografi sch ‘handschrift’
Op zaterdag 30 januari start bij 
de Werkschuit een fotocursus van 
10.15 tot 12.15 uur. In deze fotocur-

sus van zes lessen neemt Marijke 
Diel u mee in de wereld van de fo-
tografi e, waar ‘kijken’ en ‘creativiteit’ 
centraal staan. Vindt u de gebruiks-
aanwijzing van uw camera ook zo 
ingewikkeld? Zet u de camera nu 
maar op automaat? Na deze cursus 
heeft u eindelijk een keuze! In deze 
lessen gaan termen zoals diafrag-
ma, sluitertijd en isowaarden voor 
u leven. U leert hoe u de fotocame-
ra inzet om creatieve ideeën vorm 
te geven. Onder begeleiding van de 
docente beoefent u de theorie met-
een in de praktijk. Marijke Diel be-
steedt tevens veel aandacht aan 
creatieve opdrachten en de bespre-
king van uw foto’s. Hierbij komen 
zaken als compositie, standpunt, de 
rol van lijnen en structuren en per-
spectief veelvuldig aan bod. Onder 
de enthousiasmerende begeleiding 
van Marijke ontwikkelt u uw eigen 
manier van kijken die zich uit in uw 
fotografi sche ‘handschrift’. U kunt in 
principe met iedere willekeurige di-
gitale camera (waarbij u uw diafrag-
ma en sluitertijd zelf kan instellen op 
manual) deelnemen aan deze cur-
sus. Inlichtingen en aanmeldingen 
voor de cursussen via de website 
www.gklein.org/wsa of telefonisch 
bij Marion Buckert: 06-11864861 of 
Margot Tepas: 06-12459347.

Astrologie en 
fi lm in Bacchus

Aalsmeer - Vrijdag 22 januari een 
spirituele avond in Bacchus: Astro-
logie onder leiding van Frank Knol. 
Deze avond gaan de bezoekers op 
ontdekkingreis langs de symboliek 
van de astrologie. Het is een voor-
stelling van zaken met soms verras-
sende toepassingen. Er wordt enig 
begrip gegeven over hoe astrologie 
toe te passen met behulp van ho-
roscopen en elementen. De rol van 

Vanaf 24 januari iedere zondag
Nieuw: ‘Het boek van de 
week’ op website krant
Aalsmeer - Vanaf zondag 24 janu-
ari presenteert de Nieuwe Meerbo-
de een nieuwe rubriek. Niet in de 
krant, maar wekelijks op de websi-
te wordt ‘Het boek van de Week’ ge-
presenteerd. Deze rubriek op zon-
dag wordt verzorgd door Constan-
tijn Hoffscholte, eigenaar van het 
Boekhuis in de Zijdstraat. De pre-
sentatie van boeken zal gevarieerd 
zijn. Zowel thrillers worden bespro-
ken, maar ook romans, kinderboe-
ken, bundels over geschiedenis, 
popmuziek en noem maar op. Uiter-
aard wordt ook aandacht geschon-
ken aan boeken over Aalsmeer en 
Kudelstaart en schrijvers uit de-
ze gemeente. Constantijn kennen-
de neemt hij iedereen wel een keer 
mee op reis in ‘zijn’ boekenland. En 
bevalt de presentatie, nodigt het uit 
om het ‘boek van de week’ aan te 
schaffen? Dan direct op maandag-

middag naar het Boekhuis, want ui-
teraard is het betreffende boek op 
voorraad! Niet vergeten, zondag de 
website www.meerbode.nl aanklik-
ken en geniet van een boek!

Elke
zondag

online! 

Geen krant?
0251-674433
www.meerbode.nl

van de week

Nieuwe expositie in gemeentehuis
“Dag, ik ben Tiny en ik 
ben fotografe”
Aalsmeer -Woensdag 13 januari 
werd onder grote belangstelling in 
het gemeentehuis de fototentoon-
stelling van fotografe Tiny Nijssen 
geopend. Voor de nieuwe curator In-
grid Koppeschaar was dit haar vuur-
doop en zij deed de intro zeer inne-
mend. Daarna was het woord aan 
de mentor van Tiny Nijssen. Hij ty-
peerde haar als volgt: “Anders dan 
andere fotografen, een eigen signa-
tuur, men kan bij het zien van haar 
foto’s ontroerd raken, maar agres-
sie is ook mogelijk, de meest uiteen-
lopende reacties zijn te verwach-
ten. Tijdens de shoots weet zij zo 
een vertrouwensband met haar niet 
professionele modellen op te bou-
wen dat de ziel wordt blootgelegd.” 
Zelf zocht mentor en fotograaf be-
gin 2000 voor één van zijn projecten 
een klein dikkerdje. “Oh, dan weet ik 
er wel één”, zei een vriend, “en zij is 
zo gek als een deur. Nog nooit heb ik 
met iemand die ik niet kende zoveel 
pret gehad. Zij zegt wat zij denkt en 
doet wat zij denkt, dat maakt haar 
heel bijzonder.” Er volgt een hilarisch 
verhaal hoe Tiny zich ten opzichte 
van haar overige fotoclubleden ge-
draagt. Oh, zij kan het best hoor een 
molentje fotograferen of een vaasje 
met tulpen, maar daar ligt toch niet 
haar interesse. Voor haar is de mens 
en diens ingewikkelde brein veel 
boeiender. Hoe zij aan haar model-
len komt? Wel, zij stapt gewoon op 
hen af en zegt: “Dag, ik ben Tiny en 
ik ben fotografe, wil jij voor mij ko-
men poseren?” Haar spontane be-
nadering levert haar vrijwel altijd 
succes op en tijdens de opening wa-
ren de meesten aanwezig. Een gala 
aan uiteenlopende types die de foto-
grafe op handen dragen. 

Een geboren visagiste
Iedere foto wordt geheel geënsce-
neerd door Tiny, zij lijkt een gebo-
ren visagiste, weet haar modellen 
zo te transformeren dat zij nog meer 
bijzonder worden en uitdragen wat 
Tiny emotioneel bezig houdt, wat zij 
voelt in haar hoofd. Als een bliksem-
schicht snellen de ideeën en ge-
dachten in haar geest voort. Maar 
dat Tiny ook het transcendente niet 
schuwt werd wel duidelijk door Phi-
lemon Mukarno te vragen een van 
zijn Butoh dansen uit te voeren. Phi-
lemon poseerde eerder voor Tiny en 
zijn intrigerende foto is ook te be-
wonderen in het gemeentehuis. Phi-
lemon komt van oorsprong uit Indo-
nesië, studeerde in Rotterdam cum 
laude af in compositie elektronische 
muziek en is gelauwerd in binnen 
en buitenland. Studeerde in Japan 
de Butoh dans en treedt wereld-
wijd op. De Butoh dans is de dans 
van de sombere ziel. Hoe Philemon 
in trance het publiek aan zich weet 
te binden is overweldigend. Een wit-
te broek een wit ontbloot bovenlijf, 
ook gezicht en armen zijn wit ge-
schminkt. Zijn vingers bewegen als 
vlinders. Dat Philemon zich in een 
door Tiny bedacht meters lange 
plastic sleep huldigt en danst maakt 
het effect alleen maar beklemmen-
der. Zijn optreden maakte deze bij-
zondere opening geheel compleet. 

De tentoonstelling is de komende 
drie maanden te bekijken. Richt uw 
blik omhoog en aanschouw de we-
reld van Tiny Nijssen. Kijken naar de 
foto’s van Tiny laat je niet onberoerd 
en daarvoor is kunst ook bedoeld.

Janna van Zon 

Expositie fotografe Judith Keessen
Eerste exemplaar ‘Echte 
Buurters’ voor wethouder
Aalsmeer - Woensdag 13 janua-
ri heeft fotografe Judith Keessen 
RTV Noord Holland in haar stu-
dio te gast gehad. Dit naar aanlei-
ding van haar initiatief de geschie-
denis van de ‘Echte Buurters’ vast te 
leggen. “Ik weet niet wat mij over-
komt, ik krijg zoveel positieve reac-
ties op mijn project, het is geweldig! 
Nooit had ik durven dromen dat het 
vechten voor het behoud van cultu-
reel erfgoed, want daar is het mij om 
te doen, zoveel respons zou krijgen.” 
Judith maakte prachtige foto’s van 
bewoners die op de Uiterweg (De 
Buurt) geboren en getogen zijn. Met 
fi nanciële steun van de gemeente 
werd er een boekje gemaakt waar 
de Buurters aan het woord komen. 

Ieder heeft zijn of haar eigen ver-
haal, naast het persoonlijke leven 
speelt het leven op de Buurt een be-
langrijke rol. 
Morgen, vrijdag 22 januari, om 16.30 
uur krijgt wethouder Gertjan van der 
Hoeven het eerste exemplaar van 
de ‘Echte Buurter’ overhandigd. De 
door Judith gemaakte foto’s zullen 
tot eind april te bekijken zijn in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd om bij de opening aan-
wezig te zijn. 
Slechts voor 5 euro wordt het boek-
je tijdens de opening te koop aan-
geboden, natuurlijk met handteke-
ning van de fotografe! 
Janna van Zon 

Maak kans op vrijkaarten
Tribute band ‘Love... The 
Beatles’ in Crown Theater
Aalsmeer - Menigeen heeft speci-
ale herinneringen bij een Beatles-
song. Misschien wel bij ‘She Loves 
You’ of ‘Drive My Car’ of bij de we-
reldwijde hits ‘Yesterday’, ‘Hey Jude’ 
of ‘Let It Be’? Met “Love…The Beat-
les” herbeleef je met ruim veertig 
hits en historische beelden de ma-
gische jaren zestig. 
De tribute artiesten hadden eer-
der groot succes op het Londense 
West-End en komen op woensdag 
10 februari naar het Crown Theater 
aan de Van Cleeffkade 15. Het ver-
haal is bekend: The Beatles begon-
nen bescheiden in Liverpool’s Ca-
vern Club. Niet veel later ontstond 
een ware Beatlemania. Overdon-
derd door het succes stopten de le-
den van de band met liveoptredens. 
Maar de magie was nog niet voor-
bij: de groep schreef vervolgens in 
de studio meesterwerken alvorens 

de leden een eigen kant op gingen. 
Deze heerlijke Engelse tribute-show 
van The Beatles toont dé show die 
eigenlijk iedereen had willen zien. 
Het repertoire met ruim veertig hits 
is veelomvattend.

Fotoactie 
Kaarten à 23,50 euro zijn verkrijg-
baar via de website www.crown-
theateraalsmeer.nl, telefonisch via 
0900 1353 (45 cent per minuut) of 
bij de lokale verkooppunten Espago, 
Boekhuis en Primera in Aalsmeer. 
en Marskramer in Kudelstaart. Wil 
je kans maken op vrijkaarten? Maak 
dan je eigen ‘Abbey Road’-foto en 
post deze op de Facebookpagina 
van het Crown Theater, zoals de he-
ren uit het marketingteam dit heb-
ben gedaan. De winnaar ontvangt 
uiterlijk 8 februari bericht.
Tekst + foto: Miranda Gommans

Maandag bijeenkomst in Hornmeer
Een fi lm in één minuut 
bij Videclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 25 janu-
ari gaat de Videoclub Aalsmeer aan 
de slag met het maken van een één 
minuut fi lm. Jaarlijks wordt door de 
Federatie van Amateurfi lms NOVA 
het één minuut fi lmfestival georga-
niseerd waar tussen de zeventig en 
tachtig fi lms vanuit heel Nederland 
worden ingezonden. Een driekoppi-
ge jury selecteert de beste 16 fi lms 
waarna volgens een selectieproce-
dure in drie rondes de winnende 
drie fi lms worden gekozen. Van de-
ze fi lms worden er een of twee in-
gezonden naar het wereld UNICA 
fi lmfestival. 
Het maken van een één minuutfi lm 
is altijd spannend. De fi lm mag geen 
seconde langer duren en binnen die 
tijd moet een compleet verhaal ver-
teld worden. Het mag een verfi lmde 
grap zijn, maar ook een serieus the-
ma wordt vaak niet geschuwd. Geen 
makkelijke opdracht dus. 
De eerste aanzet voor een één mi-
nuut fi lm werd onbewust door de le-
den van de videoclub Aalsmeer ge-
maakt met de opdrachtfi lm ‘Het Ge-
rucht’. Een korte fi lm waarin een 
jonge vrouw bevallen zou zijn van 

een vierling, maar waar het einde 
een toch wel heel andere wending 
liet zien. De jury beoordeelde deze 
fi lm in november vorig jaar tijdens 
het Regiofestival Noord Holland als 
een slapstick-achtige fi lm waarvan 
de grap te lang werd uitgesteld. Het 
zou een leuke één minuutfi lm kun-
nen zijn. 
En dat gaat de videoclub op deze 
avond met de leden proberen. Met 
het MAGIX fi lmmontage program-
ma dat wordt geprojecteerd op een 
groot scherm zal de fi lm ‘Het Ge-
rucht’ worden hergemonteerd van 
ruim drie en een halve minuut tot 
één minuut. De fi lmwereld heeft 
het dan altijd over ‘de kunst van het 
weglaten’. En natuurlijk zal het ver-
haal overeind moeten blijven. Voor-
afgaand worden ter inspiratie enke-
le één minuutfi lms getoond die ooit 
op een festival in de prijzen zijn ge-
vallen. Belangstelling om deze uit-
daging mee te maken? Kom dan 
vrijblijvend eens langs om te zien 
hoe fi lmmontage werkt. De avond 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur.

Spetterend optreden tijdens korendagen

‘Soundsation’ in Paradiso
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
januari mocht Soundsation, na een 
jaar van afwezigheid, optreden tijdens 
de jaarlijkse korendagen in Paradiso. 
Het werd een groot succes. Ieder-
een had er zin in en dat was te horen. 
Nummers als ‘Vivre/Laat me’, ‘This is 
the Life’, ‘Fields of Gold’ en ‘Iedereen 
is van de wereld’ werden met veel ge-
voel en enthousiasme ten gehore ge-

bracht. De zaal zat bomvol en het pu-
bliek genoot enorm en klapte gezellig 
mee. Lang tijd om hiervan na te genie-
ten heeft het koor niet, want zondag 
24 januari zingen de dames en heren 
tijdens de Top 2000 kerkdienst in de 
Spil in Kudelstaart. Ook is begonnen 
aan een geheel nieuw repertoire. Het 
eerstvolgende grote optreden zal in 
het teken van musical staan.

de 4 elementen, vuur, water, lucht 
en aarde, komt eveneens aan de 
orde. Ook is er de introductie van 
het Astro Spel. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Het Spiri-
tueel Café begint om 21.00 uur en 
de toegang bedraagt 5 euro. Bac-
chus open vanaf 20.15 uur. Zater-
dag 23 januari is het fi lmavond in 
Bacchus. Welke fi lm? Wordt lid van 
de Bacchus Nieuwsbrief om de titel 
te zien. Laat u/je verrassen. Het cul-
turele café in de Gerberastraat gaat 
open om 20.30 uur. De fi lm start om 
21.00 uur. De toegang is 3,50 euro 
per persoon.





 
12   Nieuwe Meerbode  •  21 januari 2016

Gezellig met elkaar in gesprek
Een goed gesprek onder het genot van een kop koffie. 
Diepgang, maar ook wat luchtig. Zo kunnen we de gesprekken 
beschrijven die iedere vrijdagmiddag in het inloopcentrum aan de 
Kanaalstraat worden gevoerd. Er is ruimte voor eigen ideeen en eigen 
meningen. We kunnen praten over hoe het vroeger was, maar we praten 
ook over onderwerpen waar we dagelijks mee te maken krijgen! De 
themagroep is iedere vrijdag vanaf 14.00 uur bij het inloopcentrum,  
onderdeel van het ontmoetingscentrum/zorgcentrum Aelsmeer, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. U kunt ons bellen op tel. 06 22468574 of 
emailen naar emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 2 februari is er een creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´ 
in Kudelstaart. Deze middag gaan wij een hart van knopen maken, deze 
wordt gemaakt op hout. De activiteit start om 14.30 en duurt tot 16.30 
uur. U kunt hier gratis aan deelnemen. Mocht u uw werk willen meene-
men dan vragen we een bijdrage van 5 euro. Twee kopjes koffie of thee 
voor 1 euro. Lijkt het u ook leuk om te komen? Kom dan gezellig langs. 
Dit is voor alle senioren vanaf 55 jaar in Kudelstaart en omgeving.
 
Geslaagde nieuwjaarsreceptie in Zorgcentrum Aelsmeer!
Traditiegetrouw is Zorgcentrum Aelsmeer het nieuwe jaar gestart met 
een nieuwjaarsreceptie. De Aalsmeerse Harmonie verzorgde op 
12 januari een spetterend concert. De bewoners van het zorgcentrum 
genoten zichtbaar van de vrolijke muziek. Ook de keuken had zich 
ingespannen door oliebollen te bakken 
en de gasten van een hapje en een 
drankje te voorzien. Dhr Dreschler, 
bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer, 

sloot deze bijzondere avond af door te 
proosten op het nieuwe jaar. 

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Beter leren omgaan met stress
Start Mindfulness training
Aalsmeer - Marianne Buskermo-
len, oprichter van TCO, is al meer 
dan 30 jaar werkzaam als psycho-
somatisch oefentherapeut en is co-
trainer bij de mindfulness. Ze be-
handelt met name cliënten met 
stress gerelateerde klachten waar-
onder overspannenheid en burn-
out. Marianne: “Een 8 weekse mind-
fulness training kan als aanvulling 
op de therapie helpen om een even-
tuele terugval te voorkomen. Mind-
fulness is een krachtige manier ge-
bleken om minder snel in oude pa-
tronen terug te vallen.” Joke van der 
Zwaan, mindfulness trainer en op-
richter van Wings & Footprints, heeft 
al lang ervaring met Zen meditatie 
en met werken als yogadocent en 
meditatiebegeleider. Joke: “Vaker in 
het nu leven, leren aanvaarden wat 
zich in het nu afspeelt en bewuster 
in het leven staan, is wat Mindful-
ness ons kan leren. En het heeft ze-
ker ook een preventieve werking. Je 
hoeft dan ook geen klachten te heb-
ben om toch baat te hebben bij een 
training Mindulness. Er wordt in de 
training gewerkt met meditatie, ont-
spannende yoga en bewustwor-
dingsoefeningen uit de Boeddhisti-
sche en Westerse psychologie.” Ma-
rianne en Joke: “Wij vullen elkaar 
prachtig aan en kunnen als team op 
verantwoorde wijze de deelnemers 

in de mindfulnesstraining begelei-
den op hun innerlijke reis.”
Op donderdag 4 februari start de 
8 weekse training Mindfulness in 
TCO. De mindfulnesstraining wordt 
op traditionele wijze gegeven zoals 
deze werd ontwikkeld door Jon Ka-
bat Zinn. Kosten: 320 euro, inclusief 
intakegesprek en lesmateriaal. Er 
is nog plek. Aanmelden: www.tco-
aalsmeer.nl of www.info@wingsa-
ndfootprints.nl 
Info per e-mail of telefonisch: info@
wingsandfootprints.nl of bel Joke: 
06-23861976.

Eye Wish Opticiens nu 
ook in Zijdelwaard
Uithoorn - Sinds vrijdag 15 janua-
ri heeft zich ook in Uithoorn een Eye 
Wish Opticiens zaak gevestigd en 
wel in winkelcentrum Zijdelwaard 
op het Zijdelwaardplein. De nieuwe 
opticien blijkt een goede aanwinst 
te zijn voor brildragende mensen en 
gebruikers van contactlenzen, want 
hier wordt méér geboden dan alleen 
maar oogmeting en het samenstel-
len van brilmonturen met glazen te-
gen een aantrekkelijke prijs. Kelvin 
Luong is behalve beheerder van de 
nieuwe vestiging namelijk ook een 
specialist van de eerste orde op 
het gebied van optiek, oogmeting 
en oogzorg. Hij is al meer dan tien 
jaar actief in de optiek, optometrist 
en onder andere gespecialiseerd in 
uitgebreide oogheelkundige onder-
zoeken, oogmetingen bij kinderen 
vanaf 6 jaar, fi xatie disparatie/pris-
ma meting, diabetes en glaucoom 
screening en visuele training. Bij 
Eye Wish Opticiens Uithoorn kun-
nen ook mensen die contactlenzen 
dragen volop terecht. Voor elke oog- 
en zichtafwijking krijgt u een gede-
gen en helder advies. Met een to-
taalaanbod aan eerstelijns oogzorg 
wil deze Eye Wish Opticiens vesti-
ging zich onderscheiden van ande-
ren. Door het verlenen van eerste-
lijns oogzorg kunnen oogproblemen 
in een eerder stadium worden ge-
constateerd en is de kans op blij-
vende oogproblemen kleiner.

Oogmeting bij kinderen
Luong: “Voordat er sprake is van het 
aanmeten van een bril of contact-
lenzen, gaan er bij ons vaak een of 
meerdere onderzoeken aan vooraf. 
Daarvoor hoeft men niet altijd eerst 
via een verwijzing van de huisarts 
naar de oogarts. Tenzij sprake is van 
ernstige afwijkingen. Een erkend 
optometrist is echter in staat om 
zodanige onderzoeken uit te voe-

ren waardoor er al veel aan het licht 
kan komen welke correcties nodig 
zijn om weer scherp te kunnen zien. 
Voor bezoek aan een optometrist is 
geen verwijzing van de huisarts no-
dig. Men kan vrij bij ons binnenlo-
pen. Dat geldt ook voor periodie-
ke netvliescontrole bij diabetespa-
tiënten. Verder is het heel belang-
rijk om de ogen van een kind regel-
matig door een optometrist na te la-
ten kijken. Wij doen al oogmetingen 
bij kinderen vanaf 6 jaar met zo no-
dig oogdruppeltjes in de ogen. Hier-
voor hoeft men dus niet meer met 
het kind naar het ziekenhuis. Tevens 
zijn oogonderzoeken voor kinderen 
tot en met 17 jaar kosteloos.” Bij Kel-
vin Luong kan men zich ook laten 
onderzoeken op ‘fi xatie disparatie’. 
Te vergelijken met het uitlijnen van 
de ogen om de brandpunten van de 
beelden precies over elkaar te laten 
vallen. Is dat niet het geval leidt dat 
tot diverse klachten. Met een zgn. 
prismameting kan dit geconstateerd 
worden.

Cadeautje van 200 euro
Wie verder gezonde ogen heeft 
maar enkel een correctie met een 
(merk)bril of contactlenzen nodig 
heeft, kan Eye Wish Opticiens daar 
vanzelfsprekend ook in voorzien. Er 
is een mooie collectie brillen voor 
dames, heren en kinderen waar-
uit gekozen kan worden. Alles te-
gen aantrekkelijke prijzen. Dat geldt 
ook voor de diverse soorten merk-
glazen. Ter gelegenheid van de ope-
ning van de nieuwe opticiensvesti-
ging in winkelcentrum Zijdelwaard 
krijgt elke nieuwe klant tot 31 ja-
nuari een merkmontuur ter waarde 
van 200 euro cadeau!
Eye Wish Opticiens, winkelcentrum, 
Zijdelwaardplein 59 in Uithoorn, tel. 
0297-783000 en e-mail: info@oog-
zorguithoorn.nl.

Van 1 t/m 6 februari voor 4e keer
Müller’s Mulit Moorkop: 
Trakteren is doneren!
Aalsmeer - Doneren aan stich-
ting Kinderen Kankervrij én heerlijk 
trakteren? Dat kan, in 2013 bedacht 
jonge ondernemer Sven Müller van 
banketbakkerij Ab Müller een ac-
tie waarbij het kopen van een Moor-
kop resulteert in een donatie aan Ki-
ka. De Müller’s Multi Moorkop. In de 
week van maandag 1 tot en met za-
terdag 6 februari draait het ook dit 
jaar weer om Müller’s Multi Moor-
koppen! Zes dagen lang zoveel mo-
gelijk MM Moorkoppen verkopen 
waarbij van iedere MM Moorkop 50 
eurocent gedoneerd wordt aan KiKa.

Vierde editie 
Tijdens de eerste editie is door in-
stallatiebedrijf P. Hoekwater B.V. 
een trend gezet; een grote hoeveel-
heid MM Moorkoppen kopen en 
deze direct weer schenken aan een 
goed doel of een stichting. Dit goe-
de voorbeeld werd door veel bedrij-
ven gevolgd wat resulteerde in het 
fantastische aantal van 5.432 stuks 

in 2015. Uiteraard is het streven om 
het aantal jaarlijks te overtreffen en 
hiermee de donatie aan KiKa te ver-
hogen. Voor de vierde editie is hier-
mee al een mooie start gemaakt 
door twee jubilerende bedrijven uit 
Aalsmeer die gezamenlijk alle 2400 
medewerkers van het Antoni Van 
Leeuwenhoek ziekenhuis gaan trak-
teren! Maar ook de lokale zorgcen-
tra, stichting Ons Tweede Thuis, de 
Ronald McDonald huizen van Am-
sterdam en de afdeling kinderonco-
logie van zowel de VU als het AMC 
worden door diverse Aalsmeer-
se bedrijven getrakteerd. Waarom 
Müller’s Multi Moorkop? Omdat de 
moorkop een multifunctioneel doel 
heeft: Trakteren en doneren én om-
dat deze actie wordt ondersteund 
door Multi Supplies B.V. door mid-
del van het verspreiden en beschik-
baar stellen van de fl yers, banners 
en posters. Meer over de actie is te 
vinden op de nieuwe website: www.
multimoorkop.abmuller.nl

Nieuw: Huidverjongingsapparaat
Winter Event 26 januari 
bij Skin Company
Aalsmeer - Skin Company is al-
weer vier en half jaar in Aalsmeer 
gevestigd. U kunt hier terecht voor: 
gezichtsbehandelingen, huidverbe-
terende behandelingen, permanen-
te make-up, (lichaam) massage en 
verschillende huid therapeutische 
behandelingen. Op dinsdag 26 ja-
nuari tussen 16.00 en 21.00 uur or-
ganiseert Skin Company een Winter 
Event. U kunt dan kennismaken met 
de nieuwe collega Cathalie Verduijn 
en het nieuwe huidverjongingsap-
paraat de VenusSwan wordt geïn-
troduceerd, onder het genot van 
een hapje en een drankje. Tijdens 
dit event kunt u een gratis mini fa-
cail (huidanalyse, reiniging, peeling 
en gezichtsverzorging) ondergaan. 
Als u hier gebruik van wilt maken 
kunt u een afspraak inplannen met 
de salon via email: info@skin-com-
pany.nl of telefonisch: 0297-367400.
“Wij zijn erg blij Cathalie Verduijn, 
schoonheidsspecialiste, ons team 
komt versterken”, aldus eigenaresse 
Monique van Klinken. 
Cathalie heeft het afgelopen jaar 
verschillende deelkwalifi caties be-
haald en mag zichzelf specialist 
op het gebied van huidverbete-
ring noemen. Maar voor een goe-
de massage bent u bij haar ook aan 
het juiste adres! “Tevens zijn wij erg 

blij dat we een nieuwe behande-
ling kunnen aanbieden voor huid-
verjonging en huidverstrakking met 
het VenusSwan apparaat. Prachtige 
resultaten worden bereikt voor een 
vollere, strakkere huid. Het algehele 
huidbeeld verbeterd en verslappin-
gen worden minder.” De VenusSwan 
werkt op basis van radio frequen-
tie en magnetische pulsen. Hiermee 
wordt nieuw collageen (vulmid-
del van de huid), nieuwe bloedva-
ten (hierdoor verbeterd het zuurstof 
gehalte in de huid) en wat heel bij-
zonder is, nieuwe fabriekjes aange-
maakt die collageen maken. De be-
handeling kan ook toegepast wor-
den op het lichaam bij; cellulitis, 
huidverslapping, als je wat ruimer 
in je velletje zit doordat je bijvoor-
beeld veel bent afgevallen, of ge-
woon omdat je net dat laatste beetje 
op je heupen maar niet kwijt raakt. 
De huid wordt verstevigd en de con-
touren verbeteren. De behandeling 
is volkomen veilig en prettig om te 
ondergaan. Het voelt aan als een 
‘hotstone behandeling’. 
“Graag verwelkomen wij u in de sa-
lon”, besluiten Cathalie Verduijn 
en Monique van Klinken van Skin 
Company in de Zijdstraat 26d. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.skin-company.nl.

Overdekte attractie voor jong en oud

Spelen en lol voor hele 
familie bij LoL Aalsmeer
Aalsmeer - Een overdekte familie-
attractie is Aalsmeer en omgeving 
rijker. Naast de vernieuwde jungle 
speeltuin Chimpie Champ aan de 
Oosteinderweg kunnen LoL-zoe-
kers vanaf heden ook terecht bij een 
15-holes midgetgolfbaan in mijn-
werkersthema en een 39 trampoline 
tellende trampoline-arena. Allemaal 
onder één dak. 

Familiebelevenis
In de vijftien jaar sinds de oprichting 
van Chimpie Champ is er veel ver-
anderd. In 2009 opende in Aalsmeer 
de allereerste GlowGolf van Neder-
land. Minigolf, het bekende oer-
Hollands spelletje, maar dan in een 
spectaculaire omgeving slechts ver-
licht door blacklight. Inmiddels is de 
baan uit 2009 volledig afgebroken 
en opnieuw opgebouwd, met een 
nieuw thema en nieuwe speluitda-
gingen. Sinds kort is ook de Jump 
Xl trampoline-arena met 39 trampo-
lines aan het pakket activiteiten toe-
gevoegd. Bij Jump XL kunnen be-
zoekers op eigen gelegenheid ko-
men springen, maar ook les nemen 
of een cursus volgen onder begelei-
ding van professionele trainers. 

Aandacht voor elkaar
Samen spelen samen delen, met 
aandacht voor elkaar en voor de 
wereld om ons heen staat centraal 
in alle activiteiten. Mede-oprich-
ter Brigitte Daniëls: “Alle activitei-
ten die we aanbieden passen pre-
cies in de fi losofi e waar we in het 
jaar 2000 mee zijn gestart. Wij wil-
len op een speelse manier kinde-
ren laten zien hoe belangrijk het is 
om goed om te gaan met de natuur 
en de mensen om je heen. Maar wij 
willen ook de jongeren en volwas-
senen niet vergeten. Ook zij hebben 
baat bij voldoende beweging en te-
gelijkertijd ontspanning. De drie ac-
tiviteiten zijn allemaal gericht op het 
zélf bewegen en eigen energie aan-
spreken en sluiten daarom naadloos 
bij elkaar aan. Hoe leuk is het dat je 
dan met je volledige familie terecht 
kunt bij LoL Aalsmeer? De komst 
van de jongste telgen GlowGolf en 
Jump XL naar onze LoL-familie in 
Aalsmeer laat zien dat we de afge-
lopen jaren zeker niet hebben stil-
gezeten.” LoL Aalsmeer is 7 dagen 
van de week geopend. Kijjk voor al-
le informatie op de website www.
aalsmeer.lol.

Hylke Sietzema van Fitness Aalsmeer

Bewust gezond leven is 
meer dan sporten alleen!
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is net 
begonnen. Voor velen het moment 
te (her)starten met sporten. Een 
goed voornemen dat absoluut toe-
gejuicht mag worden. Echter, ge-
zond leven, hier en daar een kilo-
tje verliezen; met enkel sporten is 
het een hele opgave je persoonlijke 

doelen te bereiken en te behouden. 
Denk je maar eens in: je sport bij de 
mooiste sportclub van Aalsmeer. 3 
uur per week ben je fantastisch be-
zig. Je volgt gezellig een groepstrai-
ning, werkt je persoonlijk opgestel-
de trainingsprogramma af en gaat 
voldaan naar huis. Maar dan? Dán 

zijn er nog 165 uur over deze week...
Een goed en uitgebalanceerd sport-
programma gaat je helpen bij het 
bereiken van je doelen, maar écht je 
doelen behalen en behouden start 
met bewust leven. Diëten? Nee, met 
een korte termijnvisie is het lastig je 
doelen te behouden en kan het zo-
maar zijn dat januari 2017 hetzelf-
de start als 2016. Stel samen met 
een professional realistische en 

haalbare doelen. Kies voor kwaliteit 
voor jezelf. De slogan van Fitness 
Aalsmeer is niet voor niets: “Leef 
bewust, kies voor kwaliteit”

Hylke Sietzema, eigenaar van Fit-
ness Aalsmeer nodigt u/jou uit eens 
langs te komen om alle mogelijkhe-
den te bespreken. Alvast een kijk-
je nemen op de website kan uiter-
aard ook.

Recordbedrag Benefi etdiner 
voor Nyenrode-India project
Aalsmeer - Op vrijdag 15 janua-
ri werd er in restaurant Westein-
der Paviljoen een geweldige bene-
fi etavond verzorgd. Organisatoren 
waren vier studenten van Nyenro-
de New Business School in Amster-
dam, te weten Daan Linders, Ro-
seanne van Nieuwkerk, Beau-Mau-
ra Waasdorp en Joey van de Pop-
pe. Met deze laatste drie sprak deze 
krant. Ze zitten in het eerste jaar van 
de opleiding en zijn in november 
naar India geweest voor een scho-
lenproject. Al jaren wordt dit geor-
ganiseerd door Nyenrode in samen-
werking met Round Table India, een 
langdurig nationaal project dat op-
gezet is vanwege het besef dat op-
leiding de basis is van alle ontwikke-
ling. Er zijn al veel scholen opgezet 
met ingezameld geld. “De bedoeling 
was dan ook dat we in groepen naar 
verschillende locaties gingen om 
te kijken welke scholen er opgezet 
waren en wat er met het geld ge-
beurt. Vervolgens moesten we een 
plan bedenken om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen. Round Table ver-
dubbelt deze bedragen. Wij kunnen 
met trots melden dat we het mees-
te geld óóit hebben opgehaald met 
onze benefi etavond en aansluitende 
veiling.” Aldus de enthousiaste stu-
denten. “Er is maar liefst vijftigdui-
zend euro opgehaald!” Het restau-
rant verzorgde een mooi zes-gan-
gen-diner en per tafel kon dat wor-
den gereserveerd. Twintig procent 
van de drankrekening werd ge-
sponsord door het Paviljoen. Joey: 
“We hadden al onze familie, vrien-
den, kennissen en dorpsgenoten 
uitgenodigd en 119 deelnemers ga-
ven gehoor aan de avond, die boven 
verwachting was.”

Tweeëntwintig kavels
Na het diner werd er een veiling 
georganiseerd met negentien ka-
vels. Alle tafels hadden er één of 
meerdere. Uiteenlopend van siera-
den tot exclusieve (magnum) fl es-
sen wijn tot vliegtickets en reizen 
naar Curaçao en Bonaire. Tijdens 
de veiling, die professioneel werd 

begeleid door een veilingmeester, 
werden er nog eens drie extra ka-
vels ingebracht. BA-er Gerard Jo-
ling veilde één van zijn glitterpak-
ken en bracht spontaan zijn horlo-
ge in. Meerdere dorpsgenoten volg-
den zijn voorbeeld, zodat alle ka-
vels uiteindelijk de totaalopbrengst 
van bijna vijftigduizend euro haal-
den. Roseanne: “Het was een hilari-
sche avond. We hebben ontzettend 
veel lol gehad met elkaar.” Joey vult 
aan: “Het duurde tot in de late uur-
tjes zullen we maar zeggen. We zijn 
iedereen dan ook ontzettend dank-
baar; Stefan en Devin van Westein-
der Paviljoen voor het heerlijke eten, 
drinken en de muziek en verder al-
le aanwezigen die deze avond mede 
mogelijk hebben gemaakt. Echt ge-
weldig!” Stefan Levarht vond de be-
nefi etavond voor herhaling vatbaar. 
Lang kunnen de studenten niet na-
genieten van hun avontuur. Beau-
Maura: “We zitten midden in onze 
tentamenweek dus er moet geleerd 
worden. Maar we kunnen met on-
ze opbrengst gewoon twee nieuwe 
scholen verwezenlijken in India. Hoe 
cool is dat?!”

Door Miranda Gommans 

Beau-Maura Waasdorp, Joey van de 
Poppe en Roseanne van Nieuwkerk.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KWF Aalsmeer ontplooit 
nieuwe initiatieven
Aalsmeer - Binnen de gemeente 
Aalsmeer/Kudelstaart zijn jaarlijks 
ongeveer 200 collectanten en vrij-
willigers actief voor KWF Kanker-
bestrijding, een aantal om trots op 
te zijn! Al vele jaren hadden zowel 
Aalsmeer als Kudelstaart een ei-
gen KWF-afdeling voor de aanstu-
ring van de vrijwilligers en de orga-
nisatie van de collecte. Maar vorig 
jaar werd door het landelijke KWF-
bestuur een actie gestart voor een 
bestuurlijke herinrichting, waar-
door niet meer elk dorp, maar elke 
gemeente een eigen KWF-bestuur 
krijgt en waarmee het aantal loka-
le afdelingen van circa 1000 naar 
ongeveer 420 afdelingen is terug-
gebracht. In 2015 zijn ook de KWF-
afdelingen Aalsmeer en Kudelstaart 
samengevoegd tot één gemeentelijk 
KWF-bestuur. Dit om de collectan-
ten nog beter te kunnen ondersteu-
nen, de zichtbaarheid van KWF re-
gionaal te vergroten en de kosten te 
beperken. Deze samenvoeging ver-
liep geruisloos en was in bijna één 
avond voltooid. Ook de rolverdeling 
binnen de nieuwe Aalsmeerse afde-
ling was snel duidelijk.
Liza Buskermolen blijft de collec-
tecoördinator voor Kudelstaart, een 
rol die Liza al vele jaren met verve 
vervuld. Ook Jacqueline Weijer bleef 
gelukkig op haar post als secretaris 
en aanspreekpunt voor de collecte 
in Aalsmeer en Marlien Smit blijft 
voor KWF Aalsmeer beschikbaar als 
penningmeester. Samen met KWF-
regiocoördinator Iris Candido werd 
gezocht naar een nieuwe voorzitter 
en naar iemand die het voortouw 
zou kunnen nemen in het bedenken 
en organiseren van evenementen in 
aanvulling op de jaarlijkse collec-
te. De nieuwe voorzitter Ben Wes-
tendorp naderde zijn pensioenge-
rechtigde leeftijd en zocht naar een 
waardevolle invulling van de tijd die 
hij beschikbaar krijgt. “Het voorzit-

terschap van het lokale KWF-be-
stuur leek mij een leuke en uitda-
gende functie op een terrein wat in 
Nederland veel goodwill heeft en 
erg belangrijk is om je voor in te zet-
ten”, motiveert Ben Westendorp zijn 
sollicitatie. Ben heeft ervaring als 
voorzitter van het Rode Kruis Am-
stelveen en brengt dus duidelijk be-
stuurlijke ervaring in een organisa-
tie met vrijwilligers mee. Voor de rol 
van Coördinator Activiteiten meldde 
Jan Kwak zich bij het bestuur. Jan 
is een bekend gezicht in Aalsmeer 
en Kudelstaart en heeft als voor-
malig Aalsmeerse ondernemer en 
oud-voorzitter van Wijkraad Stom-
meer Zuid Oost en het Rode Kruis 
Aalsmeer een groot netwerk bin-
nen de gemeente. Kortom een zeer 
waardevolle aanvulling op het team.
Het Aalsmeerse KWF-bestuur zal in 
de toekomst zelfstandig opereren. 
Door het enthousiasme van het be-
stuur en de omvang van de ge-
meente is afdeling Aalsmeer door 
het landelijk bestuur aangemerkt 
als Brede afdeling. Zij kunnen naast 
het optimaliseren van de jaarlijkse 
collecte, eigen initiatieven ontplooi-
en voor nieuwe fondsenwervende 
activiteiten, de zichtbaarheid van 
KWF in de regio vergroten en voor-
lichting geven. 

Vrijwilligers gezocht
Het mag duidelijk zijn dat het 
Aalsmeerse KWF-bestuur dit niet 
kan realiseren zonder de hulp 
en extra handen van enthousias-
te vrijwilligers. Tijdens de ‘Ride for 
the Roses’, waar de nieuwe afde-
ling een informatiekraam had inge-
richt, kwam de kersverse Coördina-
tor Activiteiten Jan Kwak in contact 
met twee enthousiaste jongedames 
die heel graag mee wilden denken 
en helpen organiseren. Tijdens hun 
eerste vergadering werden aller-
lei mogelijke acties en evenemen-

ten geopperd zoals een Diner Gala, 
een sponsorloop met scholen, een 
spinning marathon, een atletiek-run 
en ‘iets’ in het Crown Theater zo-
als bijvoorbeeld een show of mis-
schien wel een Korenfestival. Alle-
maal heel leuke evenementen waar-
van er dit jaar misschien wel twee of 
drie georganiseerd zouden kunnen 
worden. “En misschien worden het 
ook wel jaarlijks terugkerende eve-
nementen”, aldus Jan Kwak. Helaas 
echter trok een van de jongedames 
zich om privéredenen terug en rust 
de organisatie van genoemde eve-
nementen nu op de schouders van 
Charissa van Kuijk en Jan Kwak en 
dat is een bijna onmogelijke taak. 
“Om twee of drie van de genoem-
de activiteiten te organiseren zijn er 
meer mensen nodig”, gaat Jan ver-
der. 
“We hebben daarom een oproep of 
Facebook gezet en bij de Vrijwilli-
gers Centrale een advertentie ge-
plaatst in de hoop dat er mensen 
zijn die het, net als wij, ook prachtig 
vinden om deze, toch redelijk gro-
te, evenementen te helpen opzetten. 
Echte organisatoren dus en ik ben 
er zeker van dat die er wel zijn bin-
nen Aalsmeer en Kudelstaart. Er zijn 
al wat voorbereidende gesprekken 
geweest over twee mogelijke eve-
nementen, maar het is nog te vroeg 
om dit naar buiten te brengen. Eerst 
mensen erbij, dan bekijken of alles 
echt wel gedaan kan worden en dan 
er keihard tegenaan om het op po-
ten te zetten”, aldus de coördinator. 
“Hopelijk geeft dit verhaal ook een 
beeld van waar we mee bezig zijn 
en waar we graag aan zouden wil-
len werken. En nu maar hopen dat 
mensen zich zullen aanmelden.” Dat 
kan door een e-mail te sturen naar 
jankwak.kwfaalsmeer@jeka52.nl of 
te bellen naar 06-53928043. Meer 
info over KWF Aalsmeer op de web-
site www.kwfaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Ben Westendorp, Jacqueline Weijer-Vreeken, Marlien Smit en Jan Kwak.

Molenaar Paul Rijkers van korenmolen De Leeuw:

“Zo’n molen is een beest 
van een machine”
Aalsmeer - Molenaar Paul Rijkers 
buigt zich iets voorover en legt zijn 
hand plat op de steen. “Hier zie je 
dat het entree-gedeelte erg diep 
ligt”, zegt hij, terwijl zijn hand door 
de groef gaat. Hij plaatst een wa-
terpas dwars over de maalsteen van 
zo’n anderhalve meter doorsnee. 
“Kijk maar, er zou eigenlijk een flin-
ke laag vanaf moeten.” Werk aan 
de winkel voor Rijkers en zijn col-
lega-molenaars van Korenmolen De 
Leeuw. Het ‘billen’ ofwel scherpen 
van de maalsteen is een intensief 
klusje, weet hij uit ervaring. “Dit kost 
wel een dag of drie, zittend op de 
knietjes.” Niet dat Rijkers zo’n werk-
je een straf vindt. Als hij spreekt 
over de molenaarswerkzaamheden 
verschijnt er regelmatig een kleine 
twinkeling in zijn ogen. Molens fas-
cineren hem mateloos, en de ruim 
150 jaar oude korenmolen in het 
centrum van Aalsmeer is de afge-
lopen tien jaar een stukje van hem-
zelf geworden. Hij coördineert er het 
team van zes molenaars. Samen met 
de andere vrijwilligers zorgen zij er-
voor dat de molen zijn oorspron-
kelijke functie nog steeds met ver-
ve vervult. Als het even kan, gaan 
de wieken los en wordt er gema-
len, écht gemalen. Een prachtig ge-
zicht en het voorziet nog in een be-
hoefte ook, weet Rijkers: “Onze mo-
lenwinkel loopt als een speer. Als er 
een paar keer geen wind staat en 
we niet kunnen malen, hebben we 
zelfs een probleem. Dan komen we 
meel tekort. Dat geeft wel aan hoe-
veel vraag er is.”
De Amsterdammer kent het klap-
pen van de zweep. Voordat hij in 
Aalsmeer terecht kwam, zette hij 
zich jarenlang in voor houtzaagmo-
len De Otter in Amsterdam-West. 
Nog steeds is hij ook daar actief, 

maar de tijden zijn veranderd. “Die 
molen, nota bene een rijksmonu-
ment, is door de jaren heen com-
pleet ingebouwd. Tegenwoordig 
staat hij midden tussen de flats.” 
Waarschuwingen van Rijkers en an-
dere specialisten dat de nieuwbouw 
ten koste zou gaan van de molen-
functie, vonden geen gehoor. De 
flats kwamen en de wind verdween 
voorgoed. “En als een windmolen 
geen wind heeft, doet ‘ie niks meer”, 
aldus de nuchtere molenaar.

Technisch inzicht
In Aalsmeer zijn ze blij dat Rijkers de 
sindsdien beschikbaar gekomen tijd 
aan De Leeuw wil spenderen. De ko-
renmolen werd in de jaren negentig 
grondig gerestaureerd. Veel origine-
le onderdelen werden toen noodge-
dwongen vervangen. Toch is de mo-
len nog altijd een baken in het dorp 
en een levend stuk vaderlandse ge-
schiedenis. Om het gevaarte letter-
lijk draaiend te houden, is vooral 
technische kennis vereist, zegt Rij-
kers. “De werking van een molen is 
een mechanisch proces. Als mole-
naar is een beetje technisch inzicht 
daarom wel handig. Je moet kunnen 
inschatten welke enorme krachten 
er bij komen kijken.” Zelf heeft hij 
een technische achtergrond; Rijkers 
werkt in de industriële automatise-
ring. “Ik zeg wel eens dat ik de oud-
ste vorm van automatisering combi-
neer met de meest moderne. Want 
zo moet je het zien: molens waren 
in vroeger tijden eigenlijk een vorm 
van automatisering.”

Vaker open
Bezoekers van De Leeuw kunnen 
dat met eigen ogen aanschouwen. 
De steile klim naar boven brengt 
hen terug in een andere tijd. “De 

meeste mensen vinden het prach-
tig en vaak is men verbaasd dat hier 
nog echt wordt gemalen. Voor kin-
deren is het helemaal een ervaring. 
Zo’n molen met alles wat eraan be-
weegt is behoorlijk imponerend en 
spannend. Het is dan ook een beest 
van een machine”, zegt Rijkers. Be-
zoekers van De Leeuw komen uit de 
wijde omgeving. Ook buitenland-
se toeristen weten het monument te 
vinden, als het niet voor een bezoek 
is dan op z’n minst voor een foto op 
het voorgelegen Molenplein. Rijkers 
zou de molen graag vaker openstel-
len dan twee middagen in de week, 
zoals nu het geval is. Om dat te rea-
liseren zijn echter eerst meer vrijwil-
ligers nodig.

Leven van de wind
Wat hem blijft bezighouden is de zo-
genaamde molenbiotoop, de wind-
stroom die nodig is om te blijven 
draaien. Ook rond De Leeuw is de 
afgelopen jaren gebouwd. “Daar-
door is het moeilijker geworden. 
Het gaat nog net, maar er mag nu 
echt geen baksteen meer bij, an-
ders is het op.” Door verbetering van 
de wieken hoopt Rijkers het aantal 
maaluren te optimaliseren. Daar-
naast wordt onderzocht of in de toe-
komst wellicht ook elektrisch malen 
mogelijk is. Een nuttige optie, vindt 
de molenaar, maar niet iets wat de 
oorspronkelijke functie kan vervan-
gen. “Als het even kan, malen we 
op de wind. Dat moet gewoon al-
tijd mogelijk blijven.” Korenmolen 
De Leeuw is geopend op dinsdag 
van 13.00 tot 16.30 uur en zaterdag 
van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groe-
pen ook op afspraak. Adres: Zijd-
straat 28 in het Centrum. Meer in-
formatie op: www.molendeleeuw.nl.
Door Constantijn Hoffscholte

Vrijwilligers 
gezocht!

Aalsmeer - De medewerkers van 
Mantelzorg & Meer horen regel-
matig van chronisch zieken of men-
sen met een beperking dat ze graag 
in het weekend iets zouden willen 
doen: “Het weekend duurt zo lang, 
ik zou zo graag buiten wandelen, of 
binnen even gezellig praten met ie-
mand, samen op stap of iets leuks 
doen.” Maakt u graag een praatje, 
vindt u het leuk om op stap te gaan 
of bent u een wandelaar? Mantel-
zorg & Meer heeft gezelschap voor 

Wijkpunt voor iedere 55+er
Proosten met ‘elkaer’...
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 14 januari was er een nieuw-
jaarsreceptie in wijkpunt Voor Elkaer 
in Mijnsheerlijckheid. Met een hap-
je, een drankje en een mooie toe-
spraak werd er met ‘elkaer’ geproost 
op het aankomende jaar. Wijkpunt 

Voor Elkaar is een ontmoetings-
plek voor iedere 55+er in en om Ku-
delstaart en Aalsmeer. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan gezellig 
een keer langs, de koffie staat altijd 
klaar! Voor informatie kan gebeld 
worden naar 0297-820979.  

u! Wilt u in het weekend een paar 
uurtjes samen met een chronisch 
zieke of iemand met een beperking 
op pad of thuis op bezoek? U doet 
hem of haar en de mantelzorger een 
groot plezier. 

De coördinator Vrijwilligers maakt 
graag kennis met u. Samen be-
spreekt u wat u wilt en wie het best 
bij u past. Er worden trainingen, pro-
fessionele begeleiding en reiskos-
tenvergoeding geboden. Voor in-
formatie en aanmelden kan contact 
opgenomen worden met Mantelzorg 
& Meer via 020-3335353, via e-mail 
info@mantelzorgenmeer.nl of be-
zoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Tienerwerk Binding Oost 
is verhuisd naar De Keet
Aalsmeer - Vorige week woensdag 
konden de tieners van Aalsmeer 
Oost voor het eerst naar de nieu-
we locatie op de Aalsmeerderweg. 
Voorheen zat de Binding in het ge-
bouw bij Solidoe aan de Machine-
weg. En een nieuwe gebouw brengt 
ook nieuwe mogelijkheden met zich 
mee. Zo hebben de tieners De Keet 
ingewijd met verstoppertje in het 
donker en dat is dan toch best ‘eng’, 
want de Keet kan heel donker wor-
den gemaakt. Natuurlijk is er tijdens 
de inloop bij de Binding altijd ruim-
te om je eigen ding te doen. Gezellig 
kletsen met leeftijdsgenoten, gamen 
op de Playstation of tafelvoetbal 
spelen. Ook worden er regelmatig 

activiteiten georganiseerd. Te den-
ken valt dan aan knutselactivitei-
ten, spelletjes of kleine toernooitjes. 
De inloop is elke woensdagmiddag 
open van 12.30 tot 17.00 uur voor al-
le tieners vanaf groep 6 en is gratis. 
Er staat altijd iets lekkers te drinken 
en te eten klaar. Voor meer informa-
tie: www.debinding.nl of neem con-
tact op met Inge via inge@debin-
ding.nl of 06-13989307. Adres van 
De Keet is Aalsmeerderweg 344 (de 
blauwe keet).

Uitnodiging Dock en de Binding
Kom kennismaken met het 
tiener- en jongerenwerk
Aalsmeer - Sinds 1 januari is Dock 
actief als jongerenwerkorganisatie 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Dock 
coacht jongeren van 15 tot en met 
23 jaar en ondersteunt hen bij het 
organiseren van activiteiten. De Bin-
ding blijft activiteiten organiseren 
voor tieners. Op 25, 26 en 27 janu-
ari wordt belangstellenden de ge-
legenheid gegeven om nader ken-
nis te maken met het tiener- en jon-
gerenwerk. Op maandag 25 januari 
bent u tussen 17.30 en 18.30 uur van 
harte welkom bij de jongerenwer-
kers in De Keet aan de Aalsmeer-
derweg in Oost. Op dinsdag 26 ja-
nuari kunt u eerst vanaf 15.00 uur 
kennis maken met het tienerwerk 
in The Future aan de Graaf Willem-
laan 3 in Kudelstaart en aansluitend 
van 17.30 tot 18.30 uur bent u daar 
welkom bij het jongerenwerk. Op 
woensdagmiddag 27 januari bent u 
om 12.30 uur welkom bij het tiener-
werk in de Keet.

Jongerenwerk Dock
Het team jongerenwerk van Dock is 
er voor jongeren van 15 tot en met 
23 jaar in Aalsmeer en Kudelstaart. 
De jongerenwerkers coachen jon-
geren bij hun talentontwikkeling, 
gaan met jongeren in gesprek op 
straat en helpen jongeren bij het or-
ganiseren van activiteiten. Dit bete-
kent dat jongeren zelf de activiteiten 
bedenken en organiseren en dat de 
jongerenwerker hen hierbij onder-
steunt. De jongerenwerkers werken 
nauw samen met alle andere socia-
le partners in de wijk, zoals Sport-

service Haarlemmermeer en de Bin-
ding. Kijk voor meer informatie op 
www.dock.nl.

Tienerwerk de Binding
De Binding organiseert activiteiten 
voor en met tieners met de volgen-
de visie: het tienerwerk brengt bij 
tieners een veranderingsproces op 
gang, gericht op het verbeteren van 
de sociaal maatschappelijke posi-
tie (school, werk, toekomst) en hun 
persoonlijke positie. Dit doet de Bin-
ding door middel van het organise-
ren van diverse activiteiten, zoals de 
inlopen. De rol van het tienerwerk 
is preventief en signalerend bij in-
dividuele tieners en ondersteunt en 
motiveert tieners naar de passende 
zorg. De focus ligt op tieners van 10 
tot 15 jaar. Het accent ligt niet alleen 
op de kwetsbare tieners. Het gaat 
ook om talentontwikkeling. Kijk voor 
meer informatie over de Binding op 
www.debinding.nl.

De Keet in Oost 
De Keet aan de Aalsmeerderweg 
344 gaat iedere maandag van 19.00 
tot 23.00 uur open voor jongeren 
van 15 tot en met 23 jaar en woens-
dags van 12.30 tot 17.00 uur voor tie-
ners van 10 tot 15 jaar en van 19.00 
tot 23.00 uur voor jongeren van 15 
tot en met 23 jaar.

Future in Kudelstaart
Ook in Kudelstaart werken de Bin-
ding en Dock samen om het tiener- 
en jongerenwerk vorm te geven. The 
Future aan de Graaf Willemlaan 3 is 

iedere dinsdag open van 15.00 tot 
18.00 uur voor tieners uit de groe-
pen 6, 7 en 8, van 18.00 tot 20.30 uur 
voor tieners uit het eerste en twee-
de jaars voortgezet onderwijs en 
van 19.00 tot 23.00 uur voor jonge-
ren van 15 tot en met 23 jaar.
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Laptop weg na 
inbraak winkel

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 13 op donderdag 
14 januari is ingebroken in een 
winkel aan de Oosteinderweg, 
nabij de Machineweg. De dader 
heeft met een baksteen het glas 
van de voordeur ingegooid. Er 
liepen honden in de zaak rond, 
maar de dief heeft toch een 
greep in de kassa kunnen doen. 
Ook is een laptop van een klant 
gestolen. Op camera’s van de 
winkel is een man te zien. Deze 
gaan verder door de politie on-
derzocht worden. 

Poging inbraak 
in kledingzaak

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 16 op zondag 17 janua-
ri is geprobeerd in te breken in 
een kledingzaak in de Zijdstraat. 
Via de vloer in de bovenliggende 
woning hebben dieven gepro-
beerd zich toegang te verschaf-
fen. De woning wordt op dit mo-
ment niet bewoond. Wel wordt 
vermoed dat er af en toe gesla-
pen wordt. In het plafond trof-
fen de eigenaren twee gezaag-
de ronde gaten aan. De dieven 
zijn de winkel niet ingegaan. Er 
zijn geen goederen ontvreemd.

Hoofdwond na 
val van fiets

Aalsmeer - Op zondag 17 ja-
nuari rond een uur in de mid-
dag is een 83 jarige inwoonster 
met haar fiets gevallen in het 
Baanvak. Een glad wegdak was 
de oorzaak van de glijpartij. 
De inwoonster heeft een flin-
ke wond in haar gezicht opge-
lopen en letsel aan haar been. 
De Aalsmeerse is per ambulan-
ce naar het VU ziekenhuis ver-
voerd. Haar fiets hebben agen-
ten in de buurt veilig gesteld.

Schade aan Audi 
door onbekende
Aalsmeer - Op dinsdag 12 ja-
nuari rond elf uur in de avond is 
schade gereden aan een op het 
terrein voor sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg geparkeer-
de Audi A6. Getuigen zagen dat 
de geparkeerde auto werd ge-
raakt door een andere wagen. 
De Audi heeft schade aan de 
bumper, mistlamp, koplamp en 
parkeersensoren. Een kenteken 
van de auto van de veroorzaker 
is niet bekend. Mogelijk zijn er 
meer getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000. De dader, 
die misschien dacht dat er niets 
aan de hand was, mag zich ui-
teraard ook melden.

Cosmetica in 
trek bij dieven

Aalsmeer - Bij zowel super-
markten als drogisterijen zijn 
cosmetica dieven actief. De he-
ren en dames hebben het niet 
alleen voorzien op parfum en 
make-up producten, maar ook 
shampoo en douchecrème zijn 
doelwit. De dieven zijn actief 
in Aalsmeer en de regio rond-
om. Op donderdag 14 janua-
ri om elf uur in de ochtend is 
een 26 jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats be-
trapt bij een supermarkt op de 
Aalsmeerderweg. De man is 
aangehouden door medewer-
kers en overgedragen aan de 
gealarmeerde politie. De 26 ja-
rige dacht de winkel te kunnen 
verlaten met voor meer dan 200 
euro aan cosmetica en andere 
goederen. Op zaterdag 16 janu-
ari is de man weer heen gezon-
den. Er is proces-verbaal opge-
maakt en de man moet zich bij 
justitie verantwoorden. 
Op vrijdag 15 januari rond vijf uur 
in de middag dacht een 28 jarige 
bezoeker van een winkel op het 
Praamplein de zaak te kunnen 
verlaten met een rugtas vol goe-
deren, waaronder veel cosmeti-
ca. De man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats is aangehouden 
en meegenomen door de politie 
voor verhoor. Zaterdagavond om 
negen uur is de 28 jarige heen 
gezonden. Ook hij heeft een be-
keuring gekregen en moet voor 
de rechter verschijnen. 

Auto vliegt uit de bocht
Aalsmeer - Zaterdag 16 janua-
ri heeft rond elf uur in de morgen 

een eenzijdige aanrijding plaats ge-
vonden op de Zwarteweg, nabij de 

Auto’s en brommers weg
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 14 op vrijdag 15 januari is 
uit de Geraniumstraat een bestel-
auto gestolen. De wagen is van het 
merk VW Caddy, is wit van kleur 
en het kenteken is 72-VBR-4. En in 
de nacht van zondag 17 op maan-
dag 18 januari is een leenauto ont-
vreemd uit Schoorsteen. Kenteken 
van deze grijze Golf GTI is 62-TK-FV. 

Niet alleen auto’s zijn afgelopen 
week het doelwit van dieven ge-
weest. Op dinsdag 12 januari is tus-
sen half negen en kwart voor ne-
gen in de avond een Piaggio SI ge-
stolen. De scooter was door de ei-
genaar neergezet voor de snack-
bar in de Einsteinstraat. De scooter 
is grijs van kleur en het kenteken is 
07-FRG-5. Meer geluk heeft de ei-

Getuigen gezocht!
Bromfietsster ten val door 
‘zetje’ van auto
Aalsmeer - Thamar van den Ber-
gen is op zoek naar getuigen die 
woensdag 13 januari ook rond 10.15 
uur ter hoogte van de kruising bij 
de ‘Pannebar’ (hoek Bachlaan en 
Kudelstaartseweg) waren. Een au-
to vond het nodig om de bromfiets-
ster kort op de hielen te zitten. Op 

het moment dat Thamar aangaf om 
rechtsaf de Kudelstaartseweg op te 
gaan, heeft de bestuurder van de 
auto een zetje van achter gegeven. 
Hierdoor is de bromfietsster onder-
uit gegleden. De bestuurder/ster 
van de zwarte auto is helaas door-
gereden. Door de val is Thamar niet 

Bijzonder en goed verlopen debat in gemeentehuis

Fracties willen meer openheid 
over opvang vluchtelingen
Aalsmeer - Een bijzondere ver-
gadering, noemde voorzitter Dick 
Kuin de extra bijeenkomst over de 
opvang van vluchtelingen afgelo-
pen donderdag 14 januari. De ver-
gadering vond op verzoek van PACT 
plaats. De opvang van 400 vluch-
telingen gaat weliswaar niet door, 
maar het gevolgde proces zit de 
fractie niet lekker. PACT gaf aan te-
leurgesteld te zijn dat de raad door 
het college niet op de hoogte was 
gebracht van de onderhandelin-
gen met het COA. “Het is een te be-
langrijk vraagstuk om alleen aan het 
college over te laten. Dit moeten we 
met z’n allen doen”, aldus fractie-
voorzitter Ronald Fransen. Dick Kuin 
vroeg voor aanvang aan de raadsle-
den hun persoonlijke emoties voor 
zich te houden en hier hebben allen 
zich, op enkele uitglijertjes na, aan 
gehouden. Over reacties vanaf de 
publieke tribune hoefde hij zich in 
ieder geval geen zorgen te maken. 
Een kleine twintig belangstellenden, 
waarvan meer dan de helft betrok-
ken is bij de politiek. Het was vast 
drukker geweest als de opvang van 
vluchtelingen in Aalsmeer wel door-
gang had gevonden… 

Verantwoordelijkheid
Het debat is goed, open en eerlijk 
verlopen. “Het was nuttig“, aldus 
Fransen na afloop. “Er zijn duide-
lijk gemengde gevoelens, we heb-
ben nog wat te leren, maar het de-
bat was goed. Smaakt naar nog een 
keer.” De raad en het college we-
ten nu wat ze van elkaar willen en 
verwachten: Meer openheid in ie-
der geval en inwoners eerder be-
trekken bij het proces. Het college 
is in het proces gestapt met als uit-
gangspunt dat het een verantwoor-

delijkheid is om vluchtelingen een 
thuis voor enkele jaren te geven. Op 
aanraden van politie, justitie en de 
COA is het overleg klein gehouden. 
De fracties voelen zich hierdoor bui-
ten gesloten en met hen ook inwo-
ners. De publiciteit eindigde zo’n 
drie maanden geleden bij de mede-
deling dat het college op zoek gaat 
naar locaties. Het volgende open-
bare bericht was tijdens de nieuw-
jaarsreceptie dat de opvang geen 
doorgang vindt. Tussentijds zijn de 
fracties, met uitzondering van de 
VVD en HAC, informeel op de hoog-
te gehouden door burgemeester 
Nobel. En hier waren deze fracties 
en PACT ontstemd over. De frac-
ties willen juist meedenken. En kun-
nen dit, zo bleek uit het debat. Bur-
gemeester Jeroen Nobel gaf na af-
loop aan het bij een nieuwe aan-
vraag anders te zullen doen en eer-
der de fracties te zullen informeren. 

Niet grootschalig
De voorgestelde locatie aan de Mo-
lenvlietweg is in ieder geval niet 
meer beschikbaar. Deze grond is in 
bezit van Green Park Aalsmeer, die 
verder wil met invulling van het ge-
bied. Op het terrein zouden woon-
units neergezet worden, waar op-
vang geboden kon worden aan 
maximaal 400 vluchtelingen voor 
een periode van 6 jaar. Bram Heij-
stek van HAC zei een grootschali-
ge AZC niet passend te vinden in 
Aalsmeer. “We vinden niet dat men-
sen als ‘beesten’ bij elkaar gepropt 
moeten worden.” Vanwege deze op-
merking kreeg hij een veeg uit de 
pan van burgemeester Jeroen No-
bel. “Het zouden keurige woonunits 
worden.” HAC stemde tegen een 
volgende ‘ronde‘ voor mogelijke op-

vang van vluchtelingen. Het colle-
ge kreeg op z’n kop van PACT en de 
VVD vanwege het gesloten karak-
ter naar de raad en naar de inwo-
ners, maar beiden zeiden wel hun 
verantwoordelijkheid te willen ne-
men. Beide partijen gaven aan een 
voorkeur te hebben voor kleinscha-
lige opvang. De VVD gaf zelfs aan 
tegen grootschalige opvang te zijn. 
Het CDA en AB complimenteerden 
het college voor haar bereidheid om 
vluchtelingen op te vangen, maar zo 
zei fractievoorzitter Robbert-Jan van 
Duijn van het CDA: “Een gezamen-
lijke BIO (Besloten Informatief Over-
leg) was in het kader van het samen 
optrekken wellicht een betere optie 
geweest.” Ook het CDA vindt ove-
rigens de opvang van 400 mensen 
bij elkaar op één plek wel heel veel 
en ziet eveneens liever kleinere op-
vanglocaties gerealiseerd. 

Motie of startnotitie
Alle fracties waren het eens dat het 
college bij een mogelijk volgende 
aanvraag de raad en de inwoners 
eerder bij het proces moet betrek-
ken. PACT gaat dit op schrift zet-
ten. De fractie gaat in de raadsver-
gadering van 28 januari een motie 
of startnotitie indienen. Een soort 
raamwerk met voorwaarden hoe te 
handelen bij opvang van vluchtelin-
gen in Aalsmeer. Goed verlopen dit 
debat van ongeveer 2,5 uur met tot 
slot een duidelijke boodschap: Ver-
antwoordelijkheid nemen, maar wel 
samen en in alle openheid met frac-
ties en inwoners! Of er een volgend 
verzoek van de COA komt, is niet 
bekend. Over andere locaties gaf 
Nobel aan geen mededelingen te 
kunnen doen. Dit hangt af van an-
dere private partners. 

‘Oud’ groen verwijderd op 
bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Voortvarend is aan-
gevangen met het groen en grijs 
op bedrijventerrein Hornmeer vo-
rige week. Dagelijks, met uitzon-
dering van afgelopen dinsdag van-
wege de vrieskou, worden beplan-
tingen weggehaald of gesnoeid. 
In het voorste deel van de Laken-
blekerstraat, nabij de Zwarteweg, 
is ook alvast de bestrating wegge-
haald. Inmiddels aan één kant ook 
weer terug. Kaal is het wel, maar het 
oprooien was aangekondigd en er 
komt uiteindelijk nieuw groen terug. 
Hier moet overigens nog wel zo’n 
twee maanden op gewacht worden. 
De planning is in het voorjaar. In de 
Lakenbleker- en Turfstekerstraat is 

gestart met de opknapbeurt, vanaf 
begin februari is de Teelmanstraat 
aan de beurt en vanaf eind februari 
de Visserstraat. 
De Turfsteker-, Teelman- en Visser-
straat worden ingericht tot 30 kilo-
meter zones met bebording en be-
lijning. In de Lakenblekerstraat blijft 
de maximumsnelheid 50 kilometer. 
Medio maart wordt afgerond met 
de aanpak van wegmeubilair (de 
naamborden zijn best vies en oud) 
en het aanbrengen van markerin-
gen. 
Er worden overigens geen wegen 
(tijdelijk) afgesloten, gewerkt wordt 
met afzettingsmiddelen ter bescher-
ming van de medewerkers.

Hornweg. De politie, brandweer en 
ambulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. Een auto was uit de bocht 
gevlogen en lag op z’n kant in de 
berm. Een agent van de marechaus-
see in burger, die toevallig passeer-
de, heeft eerste hulp verleend. De 
54 jarige bestuurster uit Aalsmeer is 
door de brandweer uit de auto ge-
haald. Om bij haar te komen is de 
achterbank uit het voertuig gehaald. 
De inwoonster is met een gekneusd 
borstbeen en nekklachten per am-
bulance naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd.

De traumaheli is ter plaatse ge-
weest. Naar de oorzaak van het on-
geval wordt onderzoek gedaan. Er is 
in ieder geval geen sprake van alco-
holgebruik. 
Foto: Marco Carels

genaar van een Yamaha Aerox. De 
bromfiets was op donderdag 14 ja-
nuari neergezet bij de bushalte aan 
de Aalsmeerderweg, tegenover de 
Kerkweg. Bij terugkomst in de mid-
dag was de bromfiets verdwenen. 
Er is aangifte gedaan bij de politie. 
Lang heeft de eigenaar zijn vervoer 
niet hoeven missen. Om half acht 
dezelfde avond is de Yamaha terug 
gevonden op de Oosteinderweg. De 
bromfiets lag wel helaas half in de 
sloot.

in staat geweest om het kenteken te 
noteren. Is er misschien iemand die 
dit heeft zien gebeuren? Er is wel 5 
minuten later een jongen gestopt 
die de bromfietsster op weg gehol-
pen heeft, nog bedankt daarvoor! 
Thamar heb licht letsel opgelopen. 
Haar scooter is er slechter aan toe. 
Daarom deze noodkreet!
De ‘botsing’ gezien, meer informa-
tie? Graag een reactie via peteren-
helga@online.nl of via 06-22209348.
Thamar van den Bergen tot slot: 
“Voor de bestuurder/ster, ik hoop 
dat je dit leest en dat je je verstand 
even gebruikt om dit op te lossen!”

Ritje in brandweerwagen
Aalsmeer - Elk jaar mogen bewo-
ners van Ons Tweede Thuis een rit-
je maken in een brandweerauto. De 
bewoners, allen met een verstande-

lijke handicap, verheugen zich iede-
re keer weer op deze spannende rit. 
Het ‘rondje’ Aalsmeer stond in de 
agenda van de brandweer vooraf-

gaand aan de kerstbomenverbran-
ding. Deze heeft dit jaar niet plaats 
gevonden. Toch wilden de brand-
weerlieden de bewoners van Ons 
Tweede Thuis dit uitje niet ontne-
men. Daarom zijn ze afgelopen 
vrijdagmiddag 15 januari met een 
aantal brandweerwagens naar de 
woonvoorziening gereden en heb-
ben de ‘vertrouwde’ brandweerrit-
jes gemaakt. De bewoners van OTT 
vonden het geweldig. Vanaf het in-
stappen, tijdens de rit en na afloop 
vrolijke gezichten. “Nog een keer”, 
klonk regelmatig. Een mooi initia-
tief van de brandweer. De vrijwilli-
gers van het Aalsmeerse korps vin-
den dit zelf ook overigens heel leuk 
om te doen. Altijd fijn om iets ex-
tra’s te doen voor inwoners, zeker 
als de dankbaarheid zo groot is. Top, 
brandweer Aalsmeer!
Foto: www.kicksfotos.nl

Knallende netwerkmiddag 
bij/met Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 14 januari vond de 38ste editie 
van de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer plaats. Liefst 109 netwer-
kers brachten een bezoek aan Resto 
Bar & Brasserie gevestigd in veiling 
FloraHolland Aalsmeer. Kunstenares 
Tiny de Bruin van Painted Feelings 
exposeerde diverse kunstwerken 
naast het podium en fotograaf Frank 
Duran van DuFrank Photograp-
hy legde het event vast met de ca-
mera. Isabella Proszkowski van Too 
Hot Too Handle Music & Entertain-
ment gaf een indrukkende drumso-
lo weg en opende op spectaculai-
re wijze de nieuwjaarseditie. Diverse 
visitekaartjes werden getrokken en 
de netwerkers gingen naar huis met 
een handboek Contentstrategie ge-

schreven door Patrick Petersen en 
diverse kaarten zijn verloot voor ko-
medie-, magic- en theatervoorstel-
lingen in het Crown Theater en een 
reanimatiecursus 21 januari aange-
boden door Stichting Reanimatie 
Onderwijs uit Aalsmeer. Karin Ed-
wards van De Beautybank heeft in 
samenspraak met imagoconsultant 
Lorenzo Homoet en Hairdresser Sa-
rah Jane Homoet vier werkzoeken-
den geselecteerd. De deelnemers 
kregen tijdens Borrel Aalsmeer een 
complete metamorfose aangeme-
ten. Het resultaat werd tijdens het 
podiumprogramma gepresenteerd. 
Op 11 februari vindt de volgende 
editie plaats. Elke tweede donder-
dag van de maand. Voor meer infor-
matie: www.borrelaalsmeer.nl.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg, Marcel Brans (NAK Tuinbouw), 
Sander van Voorn (Greenport Aalsmeer) en Peter Oei van SIGN bij voorbeel-
den van stadstuinbouw en meervalteelt bij GreenNest in Amsterdam.

Veel innovatieve projecten in sierteelt

Kansen en potentie voor 
bedrijfsleven Greenport
Aalsmeer - Op vrijdag 15 janua-
ri bezochten wethouder Ad Verbrug 
van Economische Zaken en Marcel 
Brans van Nak Tuinbouw GreenNest 
in Amsterdam. In de GreenNest Gal-
lery zijn tal van tuinbouwinnovaties 
te zien. Peter Oei van SIGN gaf uit-
leg over voortgang van de projecten 
van het SIGN innovatieprogramma. 
Stichting Innovatie Glastuinbouw 
Nederland (SIGN) is een initiatief 
van LTO Glaskracht Nederland en is 
een alliantie met Innovatie Agro en 
Natuur van het ministerie van Eco-
nomische Zaken. 
Als aanjager van innovaties ver-
snelt SIGN de ontwikkeling naar 
een duurzame, vitale en gewaar-

deerde tuinbouw. Wethouder Ver-
burg, ook lid van de Stuurgroep 
Greenport Aalsmeer: “SIGN werkt 
aan strategische innovaties ter ver-
sterking van de topsector Tuinbouw 
en Uitgangsmaterialen. Het is goed 
dat we als Greenport Aalsmeer een 
bijdrage aan kunnen leveren, on-
der meer vanuit de innovatiemotor. 
Dit zorgt voor innovaties die kansen 
bieden voor het bedrijfsleven en een 
verbreding van de mogelijkheden 
wat je met planten en bloemen kunt 
doen, nieuwe functies voor groen. 
Dit kan leiden tot nieuwe mark-
ten en nieuwe economie.” Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.greennest.nl. 
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Achter v.l.n.r: Mireille, Nikkie, Selina, Solenne, Kim, Cynthia en Yvette. Onder 
v.l.n.r: Mayke, Danique, Kirsten en Celina.

Drie twirlsters SV Omnia 
naar NK in Italië
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zaterdag 9 en zondag 10 januari 
vonden de Nederlands Kampioen-
schappen twirl plaats in het Top-
sportcentrum te Almere. Op zater-
dag kwamen Danique, Mayke en 
Kirsten uit in de tweede ronde van 
de juvenile kampioensklasse op 
maar liefst drie solo onderdelen. Ce-
lina en Mireille kwamen ook op drie 
solo onderdelen uit in de Preteen 
kampioensklasse. Gevolgd door Se-
lina, Solenne en Kim in de junio-
ren kampioensklasse. Samen met 
trainsters Valerie en Maaike had-
den zij een goede voorbereiding ge-
troffen met veel extra trainingen in 
de kerstvakantie. Presteren onder 
druk is niet altijd even gemakke-
lijk, maar ze hebben prachtige routi-
nes met mooie tricks laten zien aan 
het publiek en niet te vergeten de 
jury. Ook kwam het junioren dance 
team in actie. De meiden waren he-
lemaal in space stijl omgetoverd in 
hun paars zilveren pakken. Cynthia, 
Yvette, Mireille, Celina, Selina, So-
lenne en Kim lieten een prachtige 
gelijke show zien. Ze mochten het 
brons in ontvangst nemen van de in 
totaal vijf teams. Aan het einde van 
de dag werd de top zes bekend ge-
maakt. Deze zes deelnemers moch-
ten dan strijden voor de EK tickets 
op zondag. Helaas was niet ieder-
een met alle onderdelen door, maar 
mocht wel iedereen minimaal nog 
één keer de vloer op.
Op zondag mochten Mayke, Celina, 
Mireille, Kirsten, Danique, Selina, 
Solenne, Kim, weer vroeg aantreden 
voor de derde ronde van de kam-
pioensklasse voor diverse solo on-
derdelen. Op dag twee gaat meestal 
vermoeidheid een rol spelen, maar 
toch hebben zij heel veel mooie rou-
tines laten zien. Daarna mocht Nik-
kie uitkomen in de senior interme-
diate klasse met het onderdeel su-
per X strut, zij liet een mooie leni-
ge routine zien en blesseerde zich 
helaas aan het einde. Ze werd toch 
nog knap zevende. Ook Kim mocht 
haar titel van vorig jaar verdedigen 
bij het onderdeel 1-baton in de ju-
nior intermediate klasse, in de voor-
ronde was zij tweede geworden. Ze 
moest eerste worden om de titel 
mee naar huis te nemen en dat is 
gelukt. Ze kreeg het goud wederom 

uitgereikt. Cynthia had zich tijdens 
de voorrondes bij de beste vijftien 
geplaatst met haar onderdelen 1 en 
2-baton in de senior intermediate 
klasse. Ze mocht haar routines dus 
nogmaals laten zien, dit verliep net-
jes, maar helaas geen podiumplek. 
Het onderdeel 1-baton was goed 
voor de viertiende plaats en met 
2-baton eindigde ze als dertiende. 
Rond een uur of twee was het juni-
oren Twirling team als eerste aan de 
beurt in de junioren kampioensklas-
se. De meiden lieten een mooie net-
te en gelijke routine zien, uiteinde-
lijk goed voor de tweede plaats ach-
ter Inspiration.
Aan het einde van een lang twirl 
weekend werden de uitslagen be-
kend gemaakt van de kampioen 
klasses. Over totaal drie rondes 
werd er bekend wie Nederland op 
het EK in Italië mag vertegenwoor-
digen. Uitslag SV Omnia: Juveniles 
(8-9 jr): Danique zesde met 1-baton 
en dance twirl en eerste dus Neder-
lands Kampioen met 2-baton en het 
EK ticket! Kirsten vijfde met 2-ba-
ton, zevende met 1-baton en dance, 
Mayke zesde met 2-baton en ne-
gende met dance. Preteens (10-12 
jr): Mireille zesde met 1-baton en 
dance twirl, vierde met 2-baton, Ce-
lina zevende met 1-baton en dance 
twirl en eerste dus Nederlands Kam-
pioen met 2-baton en het EK ticket! 
Junioren (13-15 jr): Selina zevende 
met 1-baton en dance, derde met 
2-baton en dus het EK ticket. So-
lenne negende met dance twirl, vijf-
de met 1-baton, vierde met 2 baton. 
Kim vierde met super X strut, tiende 
met dance twirl. Het duo Selina en 
Kim eindigde als derde en kreeg het 
brons uitgereikt.
Al met al een super geslaagd week-
end met mooie resultaten, nu even 
bijkomen en dan fris weer aan de 
slag met trainen. Danique, Celina 
en Selina kunnen zich gericht gaan 
voorbereiden, want zij mogen alle-
drie uitkomen voor Nederland met 
het onderdeel 2-baton op het EK in 
Italië met Pasen!
Lijkt het je ook leuk om te komen 
Twirlen? Voor informatie over Twir-
len kan contact worden opgenomen 
met de Productgroep Coördinator 
Valerie Leliveld per email: twirlen@
svomnia.nl.

Atletiekvereniging Aalsmeer
51 Deelnemers baanloop
Aalsmeer - Er is een stijgende lijn 
te bemerken bij de AVA baanloop. 
Atletiek Vereniging Aalsmeer kon 
vorige week woensdag maar liefst 
51 deelnemers/sters verwelkomen 
bij de januari baanloop. Een hoger 
aantal belangstellende hardlopers 
ten opzichte van de laatste maan-
den. Goede voornemens voor 2016? 
In ieder geval kan iedereen bij AVA 
altijd op recreatieve wijze aan de 
conditie werken. Om 20.00 uur gin-
gen de jongens en meisjes, senioren 
en veteranen van start op de tartan-
baan aan de Sportlaan voor hun/
haar rondjes. De uitslagen bij de 1 
kilometer-loop waren als volgt: Ty-
go Verhoeven 4:50, Milan Olij 5:47 
en Naomi Olij in 5:56 minuut. 
Bij de 3 kilometer-loop werden de 
volgende tijden genoteerd: Stefan 
de Vries 11:11, Robert van Suste-
ren 11:55, Dick van Rijn 11:58, Col-
lin Alewijnse 13:01, Chantal Pleu-
ne 13:03, Gwenn Alewijnse 13:53, 
Ton Molenaar 15:54, Paola Ediks-
hoven 16:04, Nick Verhoeven 16:36, 
Jeroen Verhoeven 16:36, Dieuwer-
tje Tromp 16:45 en Marriët Verhoe-
ven in 18:07 minuut. Bij de 5 kilo-

meter oftewel 12 en een halve ron-
den, werden snelle eindtijden ge-
scoord: Solomon Teklebrhen 15:31, 
Corné Timmer 16:35, Brent Pieterse 
17:46, Barry Spaargaren 18:12, John 
de Wit 18:13, Tom Kruis 18:44, Alwin 
de Jong 18:51, Marcel Bellis 18:53, 
Frans Woerden 18:58, Iwan Kei-
zer 19:36, Robin Schoorl 20:05, Mi-
chel Vollebregt 20:28, Nico Schip-
per 20:52, Toon Ligtenberg 20:57, 
Elles Bakker 21:09, Ronald Zand-
vliet 21:55, Wouter de Jong 22:13, 
Kees Schouten 22:23, Hugo van 
den Berkmortel 23:17, Jan Bruine 
de Bruin 23:40, Els Raap 24:02, Son-
ja van Zeelt 24:32, Helen de Roode 
24:35, Mirjam Colijn 24:49, Peter van 
Wouwe 24:49, Jos Cornelisse 24:54, 
Coen Spithuis 24:55, Arnold van 
Velthoven 24:58, Linda Jonker 25:05, 
Marjon Lok 25:35, Steven Schroor 
25:41, Peter Akerboom 25:59, Maar-
ten Biesheuvel 26:17, Angela Spruit 
28:58, Anton Schuurman 29:40 en 
Gijs Honing in 33:32 minuut. 
De volgende baanloop bij AVA aan 
de Sportlaan 43a is op woensdag 10 
februari. Meer informatie op www.
avaalsmeer.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco Maarse in finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de negende speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De opkomst 
was erg hoog, er waren maar liefst 
56 darters. Dit was de hoogste op-
komst van de afgelopen drie jaar. 
Tot grote vreugde van de organisa-
tie waren er wederom, net als twee 
weken geleden, enkele ‘oude’ be-
kenden boven water komen drij-
ven. Ook waren er enkele darters 
die met het oog op de Dutch Open, 
die over twee weken plaats vind, 
een extra training behoeften. Rem-
co Maarse liet zien er klaar voor te 
zijn. Hij verloor weliswaar zijn eerste 
wedstrijd in de poule van Albert Ge-
leijn, maar ging alsnog door richting 
de winnaarronde. In de tussenron-
de won Remco vervolgens razend 
knap van de kersverse Open Ku-
delstaart winnaar Marco Cornelis-
se. Vervolgens stoomde Remco door 
richting de finale door achtereen-
volgens knap te winnen van Mar-
tin Bax, Tim Maas en ‘last but not 
least’ Gerard Bak. De tegenstan-
ders van Remco op deze avond wa-
ren tezamen goed voor maar liefst 
58 speelavond overwinningen ooit. 
Remco zelf won ook ooit een speel-
avond, namelijk precies tien jaar ge-
leden. Zijn tegenstander in de fina-
le was Christopher Brouwer. Chris 
won dit seizoen al een speelavond, 
wat zijn derde speelavond overwin-
ning ooit was. Ook stond Chris twee 
weken geleden in de finale van de 
Open Kudelstaart. Het was echter 
Remco die de eerste leg, die Chris 
begonnen was, wist te winnen bin-
nen 16 pijlen (94 punten gemid-
deld per beurt (drie pijlen)). Chris 
deed echter precies hetzelfde in de 
tweede leg, mede dankzij een 180-
er. De derde leg was Chris binnen 
zes beurten (84 punten gemiddeld) 
uit door een restscore van 80 met 
twee pijlen in de double 20 weg te 
werken; 2-1. Bijzonder was dat in de 
eerste drie legs geen doubles wer-
den gemist door beide darters. Daar 
kwam in de vierde leg verandering 
in. Remco had na zeven beurten 

keurig double vier overgehouden, 
maar miste vervolgens vier beur-
ten lang de double. Chris ‘stal’ ver-
volgens de leg bij zijn derde uitgooi 
beurt. Remco gaf uiteraard nog niet 
op, en stond na zes beurten keurig 
op double 20. Hij miste echter we-
derom een beurt op zijn double, zo-
dat Chris met zijn tweede pijl double 
16 kon vinden, en de wedstrijd zo-
doende besliste. Remco had zeker 
niet slechter gegooid, hij vond zelfs 
iets vaker dan Chris de juiste triple; 
20 om 18. Als de gemiste doubles 
in de vierde leg buiten beschouwing 
worden gelaten kwam Remco tot 
een gemiddelde van 73 punten per 
beurt, en Chris tot 81 punten. Al met 
al een prachtige finale. Ook de finish 
van 132 van Ronald Baars eerder op 
de avond was prachtig, dit was de 
Hoogste Uitgooi van de avond. 
De volgende keer meer over de ove-
rige drie niveaus, hier is al meer over 
te vinden op de website www.poel-
seye.nl. Volgende week is er geen 
speelavond in verband met de Dut-
ch Open waar vele darters naar toe 
gaan. De volgende speelavond is 
dus pas over drie weken, namelijk 
vrijdag 12 februari. De Poel’s Eye is 
geen besloten club, iedereen is wel-
kom en van te voren opgeven is niet 
nodig. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Voor 
meer info: www.poelseye.nl.

Winnaar Christopher (links) naast 
Remco Maarse.

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 januari:
F.C. AALSMEER
Renswoude 1 - F.C.A.1 14.30 u
WV-HEDW 2 - F.C.A. 2  11.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – De Meer VR5 14.30 u
Junioren
Kennemerl. A1 - F.C.A. A2 14.15 u
F.C.A. B1 – SDO B2 12.00 u
F.C.A. B2 – RCH B1 14.30 u 
UNO B4 - F.C.A. B4 12.30 u
CSW C2 - F.C.A. C2 12.00 u
AMVJ C2 - F.C.A. C3 12.30 u
Amstelveen C2 - F.C.A. C4 10.45 u
Amstelveen C4 - F.C.A. C5 11.15 u
F.C.A. C6 – VVC C4 14.30 u
Pupillen
F.C.A. D2 – DSOV D1 10.15 u
Sloterdijk D1 - F.C.A. D3 11.00 u
F.C.A. D4 – Ouderkerk D4 12.00 u
F.C.A. D5 – VVC D4 12.00 u
F.C.A.D6 – Buitenveldert D7 10.15 u
RKAVIC D4 - F.C.A. D7 12.00 u
WV-HEDW E2 - F.C.A. E1 10.15 u
F.C.A. E2 – Roda’23 E3 8.45 u
F.C.A. E3 – VVC E3  8.45 u
CSW E2 - F.C.A. E4 11.15 u
F.C.A. E5 – Roda’23 E6 10.15 u
F.C.A. E6 – Abcoude E11 8.45 u
Legm.vogels E4 - F.C.A. E7 9.00 u
Sp.Martinus E14 - F.C.A. E8 10.45 u
F.C.A. E9 – DIOS E13 10.15 u
F.C.A. F1 – DWS F1 8.45 u
SDZ F2 - F.C.A. F2 8.45 u 
Buiksloot F3 - F.C.A. F4 8.45 u
F.C.A. F5 – Swift F7 10.15 u
F.C.A. F6G – Alliance’22 F7 10.15 u
Bloemendaal F7 - F.C.A. F7G 9.30 u
F.C.A. F8 – Overbos F11 8.45 u
F.C.A. F9 – RKDES F7  8.45 u
RKAVIC F5 - F.C.A. F10 9.00 u
F.C.A. F11 – RKAVIC F4 8.45 u
VVC F9M - F.C.A. F12M 8.30 u
F.C.A. F13- OSV F8 8.45 u
DSOV F7 – F.C.A. F14 9.00 u
Meisjes
Maarsen MA1 - F.C.A. MA1 12.00 u
F.C.A. MB1–Zandvoort MB1 14.30 u
F.C.A. MB.2 – OSV MB.1 12.00 u
F.C.A. MD1 – Buitenv. MD1 10.15 u
Kadoelen MD1 - FCA MD2 8.45 u
F.C.A.ME1 - Buitenv. ME2  8.45 u
SCW ME.1 - F.C.A. ME.2 8.45 u

R.K.D.E.S.
Amstelveen D4-RKDES D2 13.00 u
RKDES D3 – Overbos D10 11.00 u
RKDES D4–Kolp. Boys D11 11.00 u
RKDES E1 – Badh.dorp E1 9.30 u
R.K.D.E.S. E2 – DIOS E2 11.00 u
Hertha E3 - R.K.D.E.S. E3 10.00 u
Nederhorst E2 - RKDES E4 9.30 u
CSW E6M - R.K.D.E.S. E5 10.00 u

R.K.D.E.S. E6 – Hertha E4 9.30 u
UNO E11 - R.K.D.E.S. E7 8.30 u
RKDES E8–Legm.vogels E8 11.00 u
Wasmeer F1 - R.K.D.E.S. F1 10.45 u
Fortius F6 - R.K.D.E.S. F2 9.00 u
Overbos F2 - R.K.D.E.S. F3 9.45 u
Spartaan F5 - R.K.D.E.S. F4 9.00 u
R.K.D.E.S. F5 – KDO F2 11.00 u
Hillegom F7 - R.K.D.E.S. F6 8.45 u
F.C.A. F9 - R.K.D.E.S. F7 8.45 u
R.K.D.E.S. F8 – CSW F5  9.30 u
RAP F3 - R.K.D.E.S. F9 9.00 u
Vrouwen
R.K.D.E.S. VR1 – DSS VR4 13.00 u
Meisjes
RKDES MB1 – GeuzenMB1 13.00 u
Kennemerl.C1 - RKDES C1 13.00 u
Diemen MD1-RKDES MD.1 14.00 u
HBC ME2 - R.K.D.E.S. ME1 9.50 u

S.C.W.
Zandvoort 1 - S.C.W. 1 14.30 u
S.C.W. 3 – Zwanenburg 2 14.30 u
S.C.W. 4 – UNO 2 12.00 u
Junioren
S.C.W. B1 – VVC B3 10.15 u
Legm.vogels C2 - S.C.W. C1 13.00 u
Schoten C2 - S.C.W. C2 10.30 u
Pupillen
Pancratius D3 - S.C.W. D1 13.00 u
Sp.Martinus D6 - SCW D2 10.00 u
GeuzenM’ E1 - S.C.W. E1  9.00 u
Pancratius E5 - S.C.W. E2 11.30 u
S.C.W. F1 – De Dijk F2 8.45 u
GeuzenM’ F6 - S.C.W. F2  9.00 u
Meisjes
S.C.W. MB.1 – DSS MB.3 11.30 u
DSS MC.2 - S.C.W. MC.1 8.30 u
S.C.W. ME.1 – F.C.A. ME.2 8.45 u

Zondag 24 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Germaan/Eland 1 14.00 u
F.C.A. 2 – DIOS 2 11.00 u
Overamstel 2 - F.C.A. 3 14.30 u
F.C.A. 4 – Velserbroek 3 11.30 u
Argon 2 - F.C.A. 5 11.00 u
Sp.Martinus 3 - F.C.A. 6 12.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Nautilus 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 – AGB 3 12.00 u
Schoten 2 - R.K.D.E.S. 3 11.30 u
R.K.D.E.S. 5 – West Frisia 3 12.00 u
DSOV 5 - R.K.D.E.S. 6 12.15 u
Junioren
R.K.D.E.S. B1 – DSOV B1 10.00 u
Roda’23 B7 - R.K.D.E.S. B2 12.00 u
RKDES C1 – Sp.Almere C3 10.00 u
RKDES C2–Legm.vogels C2 12.00 u
RKDES C3 – GeuzenM’ C2 10.00 u
OFC C2 - R.K.D.E.S. C4 10.00 u

Zwemmen
Mooie tijden Oceanusploeg 
tijdens competitie deel 3
Aalsmeer - Zondag 17 januari heb-
ben de Oceanus zwemmers het 
derde deel van de competitie ge-
zwommen in Hoofddorp. Een aan-
tal zwemmers ontbrak door ten-
tamenweken en andere redenen, 
maar met de aanwezige ploeg is 
er een goede middag van gemaakt 
met een aantal mooie persoonlijke 
records voor individuele zwemmers. 
De wedstrijd startte met een esta-
fette van 4 maal 200 meter vrije slag 
waarin Anouk, Sam, Beau en Nao-
mi meteen op de proef gesteld wer-
den op een pittige afstand. De da-
mes eindigden iets boven de in-
schrijftijd. De estafettes aan het ein-
de van de wedstrijd werden bei-
de met een verbetering afgesloten. 
De wedstrijd startte qua individuele 
nummers met 100 meter schoolslag 
en 50 meter rugslag voor de jon-
gere zwemmers. Femme, Ebba, Ni-
na, Danique, Zarah en Esmée haal-
de een persoonlijk record op de 100 
schoolslag. Jochem, Loek, Jayden, 
Dinand en Robert Lima haalden een 
persoonlijk record op de 50 me-
ter rugslag. De kop was eraf en het 
programmanummer 100 meter rug-
slag was aan de beurt. Olivia, Naomi 
en Rachelle deden alle drie hun ui-
terste best met prachtige resultaten. 
Top gedaan meiden! Na de meisjes 
kwam er een aantal heren aan de 
beurt om de 200 meter schoolslag 
te zwemmen. Een nummer dat lang 
niet bij iedereen favoriet is, maar de 
heren deden het goed. Luuk, Stan-
ley en Daan wisten mooie resultaten 
neer te zetten. Op de 100 meter vrij 
hadden de meiden het zwaar. Anouk 
zwom haar eigen tijd, maar helaas 
lukte het Beau en Sam niet om écht 
even gas te geven. De jongens kwa-
men aan de start voor de 200 me-
ter wisselslag. Sebastian had goede 
zin en dat was ook te zien aan de tij-
den die hij neerzette deze wedstrijd. 
Hij begon met een mooie verbete-
ring op de 200 wisselslag en daarna 

volgde nog een geweldige prestatie 
op de 100 meter vrije slag. De es-
tafette waar hij de oudste zwemmer 
kopte hij voor z’n team ook in. Een 
grijns van oor tot oor de hele mid-
dag was het resultaat. Yoni kwam 
ook aan de start voor de 200 wis-
selslag. Een beetje spannend, om-
dat Yoni nog lerende is wat betreft 
de keerpunten en de onderwaterfa-
ses, die heb je bij de waterpolo na-
melijk niet nodig maar bij westrijd-
zwemmen zijn er nogal wat regels. 
Het oefenen van Yoni heeft de afge-
lopen weken z’n vruchten afgewor-
pen, hij is met succes door de 200 
wisselslag gekomen en zette een 
keurige tijd neer van 2.42,59. Pet-
je af! Fabiënne kwam aan de start 
voor de 200 wisselslag en zwom een 
prachtige race die haar een tweede 
plaats opleverde in de eindlijst. Haar 
broer Yves Maurice wist het zelfs te 
presteren een persoonlijk record te 
zwemmen op de 100 meter vlinder-
slag . Britt en Myrthe gingen naar de 
start voor de 200 meter rugslag. Een 
afstand die beide dames leuk vin-
den. Beiden verbeterden hun tijd, 
Myrthe zelfs met 13 seconde. 
De jongere meiden verzamelden 
zich weer bij het startblok voor de 
50 meter rugslag. Iedereen had hier 
schijnbaar goed op getraind want 
een hele groep meiden, Romée, 
Femme, Ebba, Danique, Zarah, Clai-
re en Phaedra lieten hier zien wat 
hard zwemmen is. Naomi, Rachelle 
en Olivia gingen direct daarna voor 
de 200 meter schoolslag naar de 
start en ook deze meiden lieten een 
prachtige race zien. 
Jos, Sohrab, Daan en Jeffrey zwom-
men een mooie 50 meter vlinderslag 
waarbij Jos verbaasd was omdat het 
zo lekker ging. Op de 100 vrije slag 
waren er twee jongens die de magi-
sche grens bereikten en de afstand 
voor de eerste keer onder de mi-
nuut zwommen. Gefeliciteerd, Daan 
en Davy! 

Zaalvoetbalcompetitie
Negende speelronde ZABO 
zaterdag in Proosdijhal
Kudelstaart - De negende speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vindt zaterdag 23 janua-
ri plaats in de Proosdijsporthal aan 
de Edisonstraat. Om 18.35 uur be-
gint Café Sportzicht tegen FC Ma-
drevo. Om 19.20 uur is de aftrap bij 
Kids Aktief tegen EZ Flower. Om 
20.05 uur start Amsec Piller tegen 
Atlas Lions. Om 20.50 uur speelt 
LEMO tegen IBH Aalsmeer en om 
21.35 uur is er als afsluiter Sportca-
fé de Midi’s tegen Koning Nieuwen-
dijk. Publiek heeft gratis toegang bij 
de ZABO.

Uitslagen ronde 8
Afgelopen zaterdag 16 januari werd 
de ZABO-competitie in sporthal de 
Bloemhof voortgezet met de achtste 
speelronde. De vierde wedstrijd van 
de avond was de partij tussen Am-
sec Piller en Café Sportzicht die on-
der leiding stond van het scheids-
rechterskoppel Van Loon en Verlaan. 
Het publiek werd getrakteerd op 
een aantrekkelijke pot zaalvoetbal 
met aanvallend spel, maar weinig 
doelpunten. Halverwege de eerste 
helft gaf het scorebord 0-0 aan. Ca-
fé Sportzicht zorgde enkele minuten 
later voor de openingstreffer. Een 
vlijmscherpe aanval werd onberis-
pelijk afgerond door aanvoerder Ri-

Ben wint weer 
dartcompetitie

Aalsmeer - De dartscompetitie was 
dinsdagavond best spannend. Er 
werden hoge punten gegooid. Voor 
Ben van Dam was het zeker span-
nend. Hij moest het opnemen tegen 
Justin Huiskens, die in de finale een 
180 gooide, maar ondanks dat werd 
hij toch tweede. Ben bleef hem net 

voor doordat hij de dubbel één iets 
eerder uit wist te gooien en zo op de 
eerste plaats eindigde. Sebastiaan 
Dolk werd derde. Hij had jammer ge-
noeg nog al eens een bouncer had 
waardoor hij tot drie keer toe net de 
180 miste. Op dinsdagavond 26 ja-
nuari gaat om 20.00 uur de darts-
competitie verder. De zaal van het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat is 
vanaf 19.30 uur open. De kosten zijn 
2,50 euro per avond. Iedere dartlief-
hebber vanaf 16 jaar is welkom.

chard van der Wal die op maat werd 
bediend door een assist van Jeffrey 
Hausel. Doelman Casper Verschue-
ren was kansloos: 0-1. Het team van 
Amsec Piller had het antwoord snel 
klaar. Het was René Zandvliet die op 
rechts kwam, zich vrij manoeuvreer-
de en een schot van afstand waag-
de. Zijn harde knal verdween in de 
linkerbovenhoek en dat beteken-
de de gelijkmaker: 1-1. In de slot-
fase kon Café Sportzicht niet profi-
teren van een man-meer situatie en 
dus gingen beide teams pauzeren 
met een 1-1 ruststand. De tweede 
helft bleek min of meer een kopie 
van het eerste bedrijf. Attractief spel 
met veel kansen voor beide doelen, 
maar wederom weinig aanvallen 
die daadwerkelijk werden verzilverd 
met een goal. Diverse inzetten spat-
ten via paal en lat het veld in terwijl 
ook beide keepers de nodige doel-
pogingen wisten te pareren. Beide 
teams bleven op de winst spelen 
en de wedstrijd kreeg een winnaar. 
Twee minuten voor tijd werd Jordy 
van Dort op links aangespeeld en 
hij plaatste de bal met een bekeken 
schot in de verre hoek. Eindstand 
2-1 in het voordeel van Amsec Piller. 

Overige uitslagen: Sportcafé de Mi-
di’s tegen LEMO 8-1. Atlas Lions te-
gen Kids Aktief 7-3. EZ Flower te-
gen IBH Aalsmeer 0-5 en FC Mad-
revo tegen Koning Nieuwendijk 3-3. 
Huidige stand: Sportcafé de Mi-
di’s 8-24, Atlas Lions 8-21, Kids Ak-
tief 8-15, Amsec Piller 8-12, IBH 
Aalsmeer 8-9, LEMO 8-8, EZ Flower 
7-7, Café Sportzicht 8-7, FC Madrevo 
7-7, Koning Nieuwendijk 8-4.
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Henk wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Op 
donderdag 14 januari is het kaarten 
gewonnen door Henk van Wichen 
met 5368 punten, op twee Ger-
rit van der Geest met 5224 punten 
en op drie is Loes Versteeg geëin-
digd met 5029 punten. Bij het joke-
ren was deze week Bets Teunen met 
155 punten de beste, gevolgd door 
Trudy Knol met 217 punten. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 25 januari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar een speelavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur. De zaal gaat van-
af 19.30 uur open voor inschrij-
ving en koffie of thee. Het kaarten 
op 11 januari is gewonnen door Til-
ly Been met 5378 punten, gevolgd 
door Piet Schuit met 5311 punten 
en Vera Könst met 5132 punten. De 
poedelprijs was voor Jan Treur en 
de marsenprijs was voor Anton van 
de Polder. Bij het jokeren was Emmy 
Schuit de beste en onderaan ein-
digde Jopie de Vries.

Joke kampioen 
bij Oostend

Aalsmeer - Op zaterdag 9 janua-
ri werd er weer flink gestreden om 
de hoofdprijs van het marathon 
kaarten bij buurtvereniging Oost-
end. Op de eerste plaats is Joke van 
der Stroom geëindigd met 10217 
punten, gevolgd door Annie Ver-
kerk met 10174 punten. De derde 
plek werd door maar liefst drie per-
sonen in beslag genomen met elk 
10132 punten. Brons voor H. van 
Bemmelen, Monica Geutjes en Li-
da de Nooij. De poedelprijs was dit-
maal voor Rien van de Berg met 
7618 punten en de marsenprijs ging 
eveneens naar Joke van der Stroom 
met 8 marsen

Kaartavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Dinsdag 26 janua-
ri houdt kaartclub Ons Genoegen 
voor liefhebbers een speelavond 
in het gebouw van Ons Tweede 
Thuis in de Hortensialaan. Aanvang 
is 19.30 uur. Zaal open voor kof-
fie, thee en inschrijving vanaf 19.00 
uur. Er is altijd plaats voor enthou-
siaste nieuwe mede spelers. Neem 
gerust uw buren, vrienden of be-
kenden mee. Iedereen is van harte 
welkom. Alle spelers gaan met een 
prijsje naar huis. Deze speelavond 
worden de punten ook weer op-

geteld voor competitie van het he-
le seizoen, voor zowel het klaverjas-
sen als het rummicuppen. Het kla-
verjassen tijdens de laatste speel-
avond is gewonnen door Maaike 
Spaargaren met 5404 punten, ge-
volgd door Rob Kaapaan met 5314 
en José de Jong met 5070 punten. 
De poedelprijs was voor Bert Buijs 
met 3363 punten. Bij het rummicup-
pen is de eerste prijs behaald door 
Janny Flameling met 65 punten en 
de poedelprijs was voor Alie Hoving 
met 284 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels . Het hele jaar 
door op de woensdagavond in het 
Dorpshuis te Kudelstaart om 20.00 
uur. Op 13 januari is Ben Blom ge-
worden met 5690 punten, Mary Ak-
se werd tweede met 5266 pun-
ten en Carol Riechelman werd der-
de met 5229 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ben Bon met 
3319 punten. 

Sjoelen in Reede
Rijsenhout - Op donderdag 28 ja-
nuari gaat de competitie van Sjoel-
club Rijsenhout verder. Er wordt ge-
speeld in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
Het sjoelen op 14 januari is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
jan Baardse met 2025, in de A-klas-
se door Elisa Arendse mete 1664, in 
de B-klasse door Els van der Linden 
met 1644 en in de C-klasse door 
Marjo Sijm met 1455 punten.

Wedstrijdturnen
Goud voor Anouk, Jasmin 
en Guylaine van Omnia
Aalsmeer - Op zondag 17 januari 
werd de tweede voorwedstrijd van 
het rayon Amsterdam gehouden in 
de turnhal in Amsterdam-Sloten. SV 
Omnia 2000 deed met 30 turnsters 
mee onder leiding van trainsters 
Anneke Nap, Ilse Sandifort en Ma-
riët Tas. Trainster Gerda Kockelkorn 
zat in de jury en ook Ilse en Mari-
et  jureerden nog een wedstrijd. 
Het was een hele lange wedstrijd-
dag met wel vier wedstrijden van 
8.00 tot 20.00 uur. In de eerste wed-
strijd turnden de instappers D2. Van 
SV Omnia deden er wel 12 meisjes 
mee in deze categorie. Helaas wa-
ren er fouten in de uitslagen en zijn 
de prijzen niet aan de juiste meis-
jes uitgereikt. Deze fouten werden 
pas na de prijsuitreiking ontdekt. 
Roosmarijn de Rond da Silva Futre 
en Mara Meijer waren eigenlijk in 

de prijzen gevallen. Roosmarijn won 
met haar 3e plaats een bronzen me-
daille en Mara verdient een medail-
le voor de 5e plaats. Zij krijgen deze 
medailles dus later en hebben he-
laas niet op het erepodium gestaan. 
De overige resultaten in deze ca-
tegorie zijn: 6e. Dieuwertje Gerrits-
ma; 7e Noa Smits; 8e Sanne Klein; 
9e Pascalle van Bilderbeek; 12e Fa-
bienne Homma; 15e Blanca van Kle-
ij; 16e Alyssa Winkelaar; 19e Senna 
Visser; 22e Riva Smits; 23e Mette 
Teutenberg. In de categorie jeugd 2 
in de vierde divisie eindigde Isa Ver-
zeilberg op de 5e plaats. In de cate-
gorie jeugd 2 in de vijfde divisie ein-
digde Anouk Caarls op de 2e plaats, 
won de zilveren medaille en Shan-
na Dernison won met de 3e plaats 
een  bronzen medaille. Danielle Lo-
huis werd 7e. 

Winterdrive bij 
De Kleine Poel

Amstelland - IJsclub De Kleine 
Poel organiseert op vrijdag 22 janu-
ari haar jaarlijkse winterdrive. De-
ze kaartavond wordt gehouden in 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. Er kan deze avond geklaver-
jast en bij voldoende belangstelling 
gebokst worden. De kaartavond be-

Kaartavond voor 
kinderboerderij

Aalsmeer - Komende vrijdag 22 ja-
nuari is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. De op-
brengst van deze avond komt ge-
heel ten goede aan kinderboerde-
rij Boerenvreugd. De vereniging zal 
tevens een donatie doen. Het be-
stuur hoopt op een grote opkomst. 
Iedereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het klaverjassen op vrij-
dag 15 januari is gewonnen door 
Frits Zeldenthuis met 5397 punten, 
gevolgd door Mia Huijkman met 
5050 punten en Paul Schouten met 
5019 punten. De poedelprijs was 
voor Marja van de Burg met 3695 
punten. Beste jokeraar was Trudy 
met 204 punten.

Goede prestaties lopers uit 
Aalsmeer bij Drechtloop
Leimuiden - Na de vele regen was 
het een verademing voor de 470 at-
leten om zondag 17 januari op het 
parcours Goedhart Drechtloop te 
kunnen sporten. Het werd een zon-
overgoten dag. Wel was het parcours 
vaak verraderlijk glad. Een deelne-
mer op de 4 kilometer kwam ten val 
en moest met een arm uit de kom 
naar het ziekenhuis voor behande-
ling. Het parcours van de peuterloop 
moest snel worden omgelegd, want 
de wegen in de vogelbuurt van Lei-
muiden waren onbegaanbaar. Toch 
zijn er veel persoonlijke records ge-
lopen. Grote bekers waren er voor 
de besten in de diverse categorie-
en en alle deelnemers kregen een 
fraaie herinnering. Allereerst moch-
ten de allerkleinste kinderen star-
ten in de Peuterloop. Het enthousi-
asme onder de 40 deelnemers was 
groot, gesteund door ouders en 
grootouders. Met rode konen kwa-
men zij allemaal aan de finish waar 
hen een warm applaus wachtte en 

natuurlijk een fraaie herinnering. 
In tegenstelling tot vele voorgaan-
de jaren heeft Remco Vleerlaag uit 
Alphen aan den Rijn de 10 Engel-
se mijl gewonnen in 56.31 secon-
de, een verbetering van zijn tijd van 
vorig jaar (59.08). Favoriet Michael 
Woerden werd nu eens tweede in 
59.05 seconde. Bij de Heren Vetera-
nen was de winst weer voor Cor van 
Baar uit Hoofddorp in 1.06.07. Twee-
de werd Jan de Jong uit Hoofddorp 
in 1.08.16. Bij de dames was de eer-
ste plaats voor Claudia Kuijlenburg 
uit Aalsmeer in 1.09.52, net als vorig 
jaar gevolgd door Annette van Reijn 
uit Oud Ade in 1.14.01 Bij de 10 kilo-
meter een grote verrassing: Winnaar 
de in Alphen aan den Rijn wonen-
de vluchteling Solomon Tekkebre-
ken uit Eritrea. Hij legde de 10 kilo-
meter van de af in de zeer scherpe 
tijd van 31.57 seconde. Een gemid-
delde snelheid van 18.8 kilometer 
per uur. Menigeen zou op de fiets er 
nog een hele kluif aan hebben om 

Zonnige fortcross De Kwakel
De Kwakel - Onder heerlijke win-
terse omstandigheden is de Fort-
cross de Kwakel verreden. Het had 
in de nacht licht gevroren en een 
ietsepietsie sneeuw was er gevallen. 
Tijdens de races werd het parcours 
wel weer wat modderiger en glad-
der. Voor het publiek was het goed 
toeven rondom het fort, want de 
zon scheen in overvloed. En met alle 
klimmen en afdalingen ook genoeg 
spektakel. Bij de jeugd waren er leu-
ke startvelden en werd er hard ge-
streden om de fortcross titel. Bij de 
jongste jeugd ging nieuw lid Duuk 
van de Haagen er als een speer van-
door en dit hield hij tot de finish 
vol! Hierachter werd Mike Derogee 
tweede. Knap werk, want beide jon-
gens hadden op zaterdagavond nog 
een nationale cross in Helmond ge-
reden en ook daar reden ze met 
een 16e en 17e plaats een goede 
koers. Bij de oudste jeugd ging de 
zege naar de sterke Danny Plasme-

ijer voor Mees van Smoorenburg. Na 
de jeugd mochten de recreanten/
nieuwelingen en dames hun kun-
sten laten zien. Het hele veld werd 
tegelijk weggeschoten. De recrean-
ten Ruben Pepping en Guido Coers 
namen de leiding, maar moest later 
toch toelaten dat zij door een aan-
tal dames en nieuwelingen werden 
bijgehaald. Nieuweling Ian van de 
Berg startte ook sterk, maar helaas 
zorgde een afgelopen ketting ervoor 
dat hij wat terug viel. De wedstrijd 
werd gewonnen door de sterke An-
ne Huinen voor kersvers Nederlands 
kampioen veldrijden (bij de nieuwe-
ling meisjes) Eva Bijwaard. Nieuwe-
lingen: 1 Bob Gerritsen, 2 Ian van de 
Berg. Recreanten: 1. Guido Coers, 2. 
Ruben Pepping. Het grootste start-
veld was er bij de 40+ groep, waar 
24 renners acte de présence gaven. 
Brian Burggraaf  nam vanaf de start 
de leiding. Frans van Heteren had 
pech bij het inrijden met een lekke 

Nieuw seizoen honkbal 
en softbal bij Thamen
Uithoorn - De honkbal en softbal-
vereniging Thamen is net weer aan 
het nieuwe seizoen begonnen. Lijkt 
het je ook leuk om te honkballen, 
softballen of beeballen? Binnen de 
vereniging zijn diverse mogelijkhe-
den. Honkbal en softbal zijn beide 
leuke teamsporten, waarbij de team-
spirit bovenaan staat. Het is een sport 
waarbij ontzettend veel plezier wordt 
gemaakt. Waar respect voor elkaar, 
of dit nu het eigen team of de tegen-
stander is, een belangrijk onderdeel 
vormt. De sport is een mix van veel 
techniek, tactiek en motivatie. Het 
gooien, vangen en slaan staat na-
tuurlijk bovenaan het trainingspro-
gramma. Vanaf 10 jaar tot de senio-
ren leeftijd is er de mogelijkheid om 

kennis te maken met deze sporten. 
Voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar 
is er beeball, een speelsere vorm van 
honk- en softbal. Spelplezier en veel 
balcontact zijn daar de belangrijk-
ste onderdelen. Deze teams spelen 
in veel gevallen nog gemengd, jon-
gens en meisjes samen. Op dit mo-
ment trainen bijna alle teams nog in 
diverse gymzalen in Uithoorn. Ech-
ter vanaf half maart gaan het buiten-
seizoen weer van start en gaan de 
teams weer trainen en spelen op ons 
complex aan de Vuurlijn 24 te Uit-
hoorn. Interesse of meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar: nieuwele-
den@thamen.info met daarin leeftijd 
en telefoonnummer en er wordt con-
tact opgenomen.

In de categorie junior vijfde divi-
sie eindigde Jasmin Aileen net als 
bij de eerste voorwedstrijd op de 
1e plaats en mocht voor de twee-
de keer de gouden medaille in ont-
vangst nemen. Richelle Dekkers 
werd 6e en Nikki Rosenboom 11e. 
In de categorie jeugd 1 D2 turnde 
Guylaine Piet weer een hele goe-
de wedstrijd. Zij eindigde op de 1e 
plaats en mocht net als bij de eerste 
voorwedstrijd de gouden medail-
le in ontvangst nemen. Fleur Snoek 
werd 4e en kreeg hiervoor ook een 
medaille. In de categorie pupil 1 D2 
turnden Senna Harting en Esmée 
Rolden. Zij werden resp. 15e en 17e. 
In de categorie pupil 2 D2 eindig-
de Fenna Voorn op de 3e plaats en 
won dus brons! Maud Sanders ein-
digde net na de prijzen op de 5e 
plaats en Tessa van den Haak werd 
7e. In de categorie senioren 5e divi-
sie turnde Anouk Straathof een he-
le goede wedstrijd en eindigde dus 
zeer verdiend op de 1e plaats! Nilou 
Spring in ‘t Veld werd 2e en Kirsten 
Kniep eindigde op een 3e plaats. 
Het erepodium was dus volledig 
bezet door Omnia-turnsters. Veerle 
de Jong kwam uit op een 9e plaats. 
Helaas is ook bij deze categorie de 
prijsuitreiking niet goed verlopen en 
heeft Nilou niet op het podium ge-
staan door een foute telling. Na de-
ze twee voorwedstrijden in het ray-
on wordt er gekeken welke turn-
sters zich geplaatst hebben voor de 
wedstrijden in de regio Noord-Hol-
land. Dit wordt echter pas later be-
kend gemaakt. Plaatsing is namelijk 
ook afhankelijk van de resultaten in 
de andere rayons. De turnsters en 
trainsters van SV Omnia 2000 kun-
nen terugkijken op een mooie wed-
strijddag met als resultaat elf me-
dailles, waaronder drie keer goud!

band en een kapotte schoen, maar 
wist zich tijdens de wedstrijd lang-
zaam maar zeker naar voren te rij-
den. Uitslag: 1. Brian Burggraaf, 2. 
Frans van Heteren. Bij de 40- ging 
Jeroen Breewel net even bruta-
ler van start dan ACC winnaar Bart 
de Veer. Jeroen wist zijn voorsprong 
goed vast te houden en Bart maak-
te iets teveel fouten om het Jeroen 
lastig te maken. Menno van Ca-
pel kon soms aanpikken bij Bart en 
moest soms een gaatje laten vallen, 
maar de strijd tussen deze jongens 
was leuk om te zien. Uitslag 40-: 1. 
Jeroen Breewel, 2. Bart de Veer, 3. 
Menno van Capel, 

deze snelheid te fietsen! De winnaar 
van vorig jaar Danny Binnendijk uit 
Bodegraven finishte als tweede in 
34.08 seconde. Bij de heren Vetera-
nen was de zege voor Corne Klein 
uit De Kwakel in 36.18, gevolgd door 
Erik Bakker uit Voorhout in 38,47 en 
derde, net als vorig jaar, Raymond 
Witteveen uit Kudelstaart in 39,24 
seconde. Bij de Dames ging de zege 
naar Erika Belandi uit Aalsmeer in 
39.24, tweede werd Michella Ran-
nacker uit Aalsmeer in dezelfde tijd, 
maar door de registratie net iets la-
ter over de finish. Aan de 4 kilome-
ter wordt vooral door veel Leimui-
dense jeugd deelgenomen, maar 
ook geniet deze afstand belangstel-
ling van wat ouderen die de 10 ki-
lometer net iets te ver vinden. Jel-
le Lissenburg uit Aalsmeer (vorig 
jaar 2e) was deze keer de allersnel-
ste bij de jongens tot 12 jaar en fi-
nishte in 16.37, gevolgd door Wil-
lem Hagenberg uit Aalsmeer (vorig 
jaar 3e) in 17.38 seconde. Winst bij 
de meisjes tot en met 12 jaar was 
er weer voor de Leimuidense Sanne 
Roos in 17.32, een volle minuut snel-
ler dan vorig jaar. Op twee Serana 
Brand uit Woubrugge in 18.41 (vo-
rig jaar derde in 20.12). De allersnel-
ste op ede 4 kilometer was weder-
om Sander Eijs uit Alphen aan den 
Rijn in 14.16, gevolgd door Roy Mol-
lers uit Leimuiden, die zijn zeer snel-
le start niet vol kon houden en daar-
door als tweede eindigde in 15.14, 
wel 34 seconden sneller dan vorig 
jaar toen hij derde werd. Bij de da-
mes was de hoogste eer ook deze 
keer voor Eline Verweij uit Amstel-
veen in 16.52, tweede werd Anet uit 
Ter Aar in 17.59 seconde.

gint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. De avond wordt af-
gesloten met een groet verloting.

Medailles en wisselbeker 
voor trampolinespringers
Aalsmeer - Op zaterdag 16 janua-
ri vond de derde editie plaats van de 
Spijkenissercup, georganiseerd door 
G.V.Sportuna. In totaal reisden 23 
springers van Omnia deze dag naar 
Spijkenisse om het op te nemen te-
gen springers van verschillende ver-
enigingen. De wedstrijd was ver-
deeld in een ochtend- en een mid-
daggroep met tussendoor een spec-
taculaire demonstratie door grote en 
kleine springers.
De springers hebben goede presta-
ties laten zien en hebben meerde-
re medailles in de wacht weten te 
slepen. In de E klasse pupillen ge-
mengd wist Sarah Wisse de gou-
den medaille binnen te halen en 
werd Fenno van Beek vijfde. Bij de E 
jeugd gemengd eindigde Yuki Honig 
op de 13e plaats en werd Huub van 
den Brekel 19e. In de D klasse in-
stap meisjes mocht Thalissa Wijkstra 
de gouden medaille in ontvangst 
nemen. En bij de D pupillen was het 
eerste podiumblok voor Joey Visser. 
Bij de D Jeugd meisjes was de eer-
ste plaats voor Sabine Boegman, de 
derde plaats voor Lisa Wolterman, 
vierde Ilse Bom en de vijfde plaats 
voor Kiki Frederiks.Bij de D jeugd 

jongens was het goud voor Ian jonk-
man en werd aan Finn-Julien Falk 
de bronzen medaille uitgereikt. Bij 
de D junioren werden achtereen-
volgens, Fabienne Verschueren 7e, 
Laura Ostendorf 10e , Duncan Lem-
stra 11e en Job van der Knaap 13e. 
Bij de D senioren werd Denise Bart-
ling derde. In de C klasse pupillen 
was de eerste plaats voor Sem van 
Tol. Bij de C jeugd meisjes de zilve-
ren medaille voor Madelief Wijkstra. 
Bij de C Junioren Dames behaalde 
Amber Rademaker de tweede plaats 
en werd Marcella Adjape vierde. Bij 
de C junior Heren was er voor Cas-
per Dokter een eerste plaats. En bij 
de C senior Dames was het eerste 
podiumblok voor Marlies Kok. Ook 
de Spijkenissercup, werd gewonnen 
door Omnia. De beker voor de ver-
eniging met de vier springers met 
de hoogste punten, respectieve-
lijk Marlies Kok, Amber Rademaker, 
Madelief Wijkstra en Denise Bart-
ling. De wedstrijdspringers trainen 
nu weer hard door voor de volgen-
de wedstrijden die op het program-
ma staan, zoals de plaatsingswed-
strijden individueel en synchroon die 
vanaf maart beginnen.

Vanaf dinsdag 2 februari in zwembad

Zwanger & Fit in Waterlelie
Aalsmeer - Vanaf 2 februari op het 
programma van Zwembad De Wa-
terlelie: Zwanger & Fit, zwemmen 
speciaal voor zwangeren. Werken 
aan je conditie, maar ook heerlijk 
ontspannen met je kindje in je buik. 
De lessen zijn op dinsdag van 20.15 
tot 21.00 uur. Zwemmen is één van 
de weinige sporten die je tijdens je 
hele zwangerschap kunt beoefenen. 
In het water voel je je lichter en ver-
lopen de bewegingen soepeler. Een 
ideale sport dus om in je zwanger-
schap je conditie op peil te hou-
den. Daarnaast leert de ervaring dat 
vrouwen die tijdens de zwanger-
schap op een verantwoorde wijze 
blijven bewegen, zich tijdens en na 
de bevalling fitter voelen en fysiek 
sterker zijn. Ook herstellen zij snel-
ler na de bevalling. 

Hoe ziet een les eruit?
Een les Zwanger & Fit duurt 45 mi-
nuten. Het eerste half uur vindt 
plaats in het recreatiebad. De les 
begint met een warming-up (on-
der andere banenzwemmen), daar-
na worden allerlei spierversterken-
de oefeningen gedaan (met en zon-
der materiaal) en oefeningen om je 
conditie op peil te houden. Alle oe-
feningen hebben als doel je fit te 
houden tijdens de zwangerschap. 
Het tweede gedeelte van de les (15 
minuten) wordt gegeven in het ex-
tra verwarmde, ondiepe instructie-
bad (32 graden Celsius). Hier wor-
den voornamelijk ontspanningsoe-
feningen gedaan; een moment om 
je heel verbonden te voelen met je 

kindje en lekker te ontspannen. Ie-
dere zwangere kan deelnemen aan 
de Zwanger & Fit les, je hoeft geen 
sportief verleden te hebben. Je be-
paalt zelf de intensiteit van de oefe-
ningen; je voelt immers zelf wat je li-
chaam aan kan. Het zwemmen kan 
een prima aanvulling zijn op zwan-
gerschapsgymnastiek. Het is wel 
verstandig om eventuele bijzonder-
heden van de zwangerschap te mel-
den bij de lesgever, zodat zij daar re-
kening mee kan houden. 

Voordelig kennismaken 
De lessen zijn op instuifbasis: je 
kunt dus komen wanneer je wilt en 
van te voren aanmelden hoeft niet. 
Een losse les kost 8,20 euro. Voorde-
lig sporten kan met de AquaSport-
pas à 88,50 voor twaalf keer spor-
ten (plus eenmalige aanschaf mag-
neetkaart van 6 euro). Deze pas is 
persoonsgebonden en 1 jaar geldig. 
De lessen zijn ook te gebruiken voor 
sportlessen na de bevalling, bijvoor-
beeld voor AquaJoggen of Borst-
crawlles. 
Op dinsdag 2 februari kun je extra 
voordelig kennismaken met Zwan-
ger & Fit. Knip hiervoor de bon uit 
elders in deze krant en doe mee 
voor 5 euro (alleen tegen inlevering 
van de bon).
Heb je nog vragen over Zwanger & 
Fit, bel dan 0297-322022 en vraag 
naar Greta Holtrop (maandag tot en 
met donderdag). Of kijk voor meer 
informatie op de website www.esa-
aalsmeer.nl of in de gratis app van 
Zwembad De Waterlelie.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Handbalcompetitie
FIQAS Aalsmeer hervat 
BeNe League zaterdag
Aalsmeer - Nadat de Belgisch/
Nederlandse competitie ruim een 
maand heeft stilgelegen pakken 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
aanstaande zaterdag 23 januari de 
draad van de BeNe League weer op. 
In de Bloemhof treffen ze het Bel-
gische Initia Hasselt. En met nog 
twee wedstrijden te gaan zullen de 
Aalsmeerders behoorlijk aan de bak 
moeten om deelname aan de Final 
Four af te dwingen. De ploeg staat 
momenteel vijfde, maar de verschil-
len zijn klein. De achterstand op de 
nummer vier is maar één punt en 
het verschil met nummer drie vier 
punten. Hasselt, dast tweede staat, 
is al zeker van de Final Four. De eer-
der dit seizoen gespeelde uitwed-
strijd werd overigens maar nipt door 
FIQAS Aalsmeer verloren (25-24), 
dus de ploegen zijn wel aan elkaar 
gewaagd. Kortom: het belooft een 
spannende en enerverende wed-
strijd te worden. Aanvang 20.00 uur 

in de sporthal aan de Hornweg. Pu-
bliek is van harte welkom. Zaterdag 
30 januari vanaf 20.00 uur de uit-
wedstrijd Callant/Tongeren tegen 
FIQAS Aalsmeer en de Final Four is 
op zaterdag 6 en zondag 7 februari. 

Twee topwedstrijden
Handballiefhebbers kunnen zater-
dagavond hun hart ophalen, want 
in de Bloemhof is naast de Heren 
1 nog één topwedstrijd te zien: Om 
19.00 uur beginnen de dames van 
FIQAS Aalsmeer in hal 2 aan hun 
wedstrijd tegen Fortissimo: de num-
mer vijf tegen nummer zeven.

Zaterdag: livestream
De wedstrijd in de BeNe League 
tussen FIQAS Aalsmeer en Initia 
Hasselt zal zaterdag 23 januari live 
te volgen zijn via videostream. Ga 
naar de site en klik op FIQAS TV of 
rechtstreeks naar: https://www.you-
tube.com/user/hvaalsmeer.

Eerste Divisie handbal
Dames FIQAS verliezen 
van koploper Borhave
Aalsmeer - Vanaf een spekglad-
de parkeerplaats vertrokken de da-
mes van FIQAS Aalsmeer in de och-
tend van 17 januari naar Borne. De 
buschauffeur ging heel vervelend 
onderuit naast de bus toen hij wil-
de helpen met tassen inpakken. Ar-
thur, die mee was als fysio, kon dus 
echt meteen aan de slag. De val was 
even hard aangekomen en de en-
kel van de buschauffeur kreeg dan 
ook meteen een zwachtel. Eenmaal 
wat bekomen van de schrik durf-
de hij het gelukkig aan om te rijden, 
mede omdat de bus een automaat 
was. Ietwat vertraagd ging de selec-
tie dus naar het oosten van Neder-
land. Het werd steeds witter, maar 
de wegen waren goed schoon. In de 
wedstrijd had Borhave, de koploper 
in de Eerste Divisie, er meteen zin in 
en nam vanaf het begin het initiatief. 
FIQAS Aalsmeer zat bij vlagen in de 
wedstrijd, maar soms ook echt niet 
en dus liepen de dames uiteindelijk 
achter de feiten aan. Ze hadden ze-
ker ook wat last van het zonder hars 
spelen, maar maakten er het bes-
te van. Ze raakten regelmatig lat of 
paal en hadden het in de dekking 
lastig, de dames van Borhave speel-
den behoorlijk fysiek en niet altijd 
even frontaal. Maar… wel zuiverder. 
Zo kwam FIQAS Aalsmeer al op een 
achterstand van 6-2 na ruim 3 mi-

nuten. De dames vochten zich knap 
terug tot 7-6 en konden bijblijven 
tot 8-7. Daarna liep Borhave uit naar 
15-7 en de ploegen gingen rusten 
bij 18-8. In de eerste helft waren Li-
sa Endhoven en Samentha de Soet 
het best op schot.
In de tweede helft had FIQAS 
Aalsmeer vooral in het eerste kwar-
tier last van slordigheden en moei-
te met afronden, terwijl Borhave 
wel goed in hun spel bleef. Het ver-
schil van10 doelpunten bleef eerst 
een poosje zo, maar geleidelijk luk-
te het de Aalsmeerse dames om iets 
in te lopen: 23-15. Kleiner konden 
ze het verschil niet meer maken on-
danks een betere fase in de tweede 
helft. Bovendien kregen ze ook nog 
met twee knieblessures te maken: 
Iris van Aalst en Samentha de Soet 
vielen kort achter elkaar uit en het 
duurde even voor de ploeg weer in 
de wedstrijd kwam. Zo werd de ach-
terstand toch weer groter. De eind-
stand werd 33-18. In de tweede helft 
scoorden Samentha, Dionne Visser, 
Birgit Hemmes, Lisa, Iris en Anouk 
Markwat. 
Conclusie: gauw vergeten deze 
wedstrijd en op weg naar komen-
de zaterdagavond 23 januari thuis in 
hal 2 van De Bloemhof. Dan wacht 
om 19.00 uur de volgende wedstrijd 
tegen Fortissimo.

Programma 
handbal

Zaterdag 23 januari:
9.00 uur: FIQAS Aalsmeer, 
E1 – Volendam
9.00 uur: FIQAS Aalsmeer, 
F2 – FIQAS Aalsmeer, F1
9.55 uur: FIQAS Aalsmeer, 
D3 – Nieuwegein
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, 
meisjes C1 – KDO
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer, 
jongens C2 – Lelystad
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, 
jongens C1 – DWS

Irene Gerritsma en Peter Velleman (tweede plaats), Ed Couwenberg en Vladi-
mir Javornik (eerste plaats).

Tafeltennistoernooi Bloemenlust
Vladimir en Ed ongeslagen 
dubbelkampioenen
Aalsmeer - Zoals elk jaar werd ook 
begin 2016 bij de Aalsmeerse Tafel-
tennis Club Bloemenlust het dub-
belkampioenschap gehouden met 
deelname van 7 teams, door loting 
aan elkaar gekoppeld. Een aantal 
favoriete koppels kon in de eerste 
ronde direct vol aan de bak, waar-
bij de twee Dirken (Dirk Biesheu-
vel en Dirk Piet) een zeer nipte ze-
ge boekten tegen Frans Ravesteijn 
en Willem Visser (11-8, 9-11, 13-
11). Het sterke dubbel Vladimir Ja-
vornik en Ed Couwenberg, met sa-
men bijna 100 jaar tafeltenniserva-
ring, moest even warmdraaien en 
kreeg eerst forse tegenstand van 
Horst Krassen en Ton de Hollander 
(7-11, 12-10, 11-5). Ook in de twee-
de ronde hadden Vladimir en Ed pit-
tige tegenstanders in Irene Gerrits-
ma en Peter Velleman, maar weder-
om werd de spannende strijd ter-
nauwernood door hen gewonnen 
in een beslissende derde game (5-
11, 12-10, 11-9). De Dirken hadden 
het ook niet gemakkelijk tegen Dan-
ny Knol en Rob Faber, maar na een 
ruim verloren eerste game (3-11) 
wisten ze in de tweede game het tij 
te keren (11-8) om vervolgens met 
11-7 de beslissende derde game 
te winnen. In de derde ronde had-
den Vladimir en Ed het onverwachts 
moeilijk tegen Erika Auperlé en Jo-
han Berk, maar sloegen toch weer 
op tijd toe (14-12, 6-11, 11-8), terwijl 
de Dirken overtuigend Horst en Ton 
versloegen. Ook in de vierde ronde 
uitsluitend spannende confrontaties 
met drie-setters; Horst en Ton ver-
sloegen met minimaal verschil Frans 
en Willem (12-10 in de beslissende 

derde game). Danny en Rob boek-
ten hun eerste zege tegen Erika en 
Bart en de twee Dirken leden hun 
eerste nederlaag tegen Irene en Pe-
ter, die daarmee weer nadrukkelijk 
mengden in de strijd om de eindze-
ge. In de vijfde ronde kwamen Vla-
dimir en Ed tegenover de Dirken te 
staan in wat de Duitsers een ‘Vo-
rentscheidung’ zouden noemen; de-
ze thriller werd met 11-9 in de der-
de game in het voordeel van Vladi-
mir en Ed beslist, die daarmee een 
serieus voorschot op de titel namen. 
Irene en Peter zetten hun opmars 
voort met een ruime overwinning 
op Frans en Willem en ook Danny 
en Rob bleven in de ‘winning mood’ 
met een zege op Horst en Ton (11-
9, 12-10). Terwijl Vladimir en Ed ge-
woon bleven winnen (tegen Frans 
en Willem) vergooiden Irene en Pe-
ter in de zesde ronde definitief hun 
kansen op de eindzege met hun 
tweede nederlaag, verrassend tegen 
Danny en Rob. Dirk en Dirk pakten 
de draad weer op door overtuigend 
Erika en Bart te verslaan. 
In de laatste ronde stelden Irene en 
Peter met een overwinning op Horst 
en Ton de tweede plaats veilig (ge-
lijk aantal punten als Dirk en Dirk, 
maar onderlinge duel gewonnen). 
Erika wist met Johan nog van Frans 
en Willem te winnen. En Vladimir en 
Ed gaven hun titel nog extra glans 
door ook Danny en Rob kansloos te 
laten, waarmee ze ongeslagen en 
dus zeer terecht de dubbelkampioe-
nen van 2016 werden. 
Trots namen Vladimir Javornik (87!) 
en Ed Couwenberg de bekers in 
ontvangst.

Zaalkorfbal
VZOD sleept winst binnen 
na knotsgekke slotfase
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag stond voor de korfballers van 
VZOD de thuiswedstrijd tegen ODO 
op het programma. De Kudelstaar-
ters hadden nog een appeltje met ze 
te schillen aangezien de vorige ont-
moeting, begin november vorig jaar, 
resulteerde in een 12-11 overwin-
ning voor de korfballers uit Maas-
land. Het beloofde wederom een 
spannende wedstrijd te worden tus-
sen deze twee aan elkaar gewaag-
de ploegen. VZOD/FIQAS werd na 
het fluitsignaal overrompeld door 
ODO, dat gefocust aan de wedstrijd 
begon en al gauw met twee pun-
ten voor kwam te staan. De thuis-
ploeg herpakte zich en nam het heft 
in handen door niet alleen langszij 
te komen, maar ook de voorsprong 
te pakken. VZOD ging na de eer-
ste helft met een veelbelovende 
10-8 ruststand de kleedkamers in. 
Maar ook in het tweede bedrijf zou 
er hard geknokt moeten worden om 
de punten in Kudelstaart te houden. 
Hoewel VZOD na een helft spelen 

zo nu en dan traag uit de startblok-
ken kan komen, was dit deze keer 
niet het geval en kon de voorsprong 
worden uitgebreid naar 6 pun-
ten (stand: 14-8). ODO was ech-
ter nog niet rijp voor de slachtbank 
en kwam op bijzondere wijze terug 
in de wedstrijd. VZOD/FIQAS bleef 
tien minuten lang zonder doelpunt, 
terwijl ODO maar liefst zesmaal wist 
te scoren. Weg voorsprong. Uitein-
delijk pakte VZOD in extremis toch 
nog de volle punten na een fantas-
tisch afstandsschot van Eric Spaar-
garen. Eindstand: 15-14. De overi-
ge doelpuntenmakers waren: Mar-
tijn Vervark (6x), Josine Verburg (6x) 
en Bart Verheul (2x). 
Komend weekend speelt VZOD/FI-
QAS om 19.30 uur uit bij GKV in 
Den Haag, een lastige ploeg ge-
zien de uitslag van het thuisduel in 
Kudelstaart: 15-21. Maar als VZOD 
zich net zo herpakt als tegen ODO 
afgelopen zaterdag, staan er mooie 
dingen te wachten voor de ploeg 
van Frits Visser. 

11.55 uur: FIQAS Aalsmeer, 
E3 – Legmeervogels
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, 
D2 – WeHaVe
19.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
– Fortissimo (Eerste Divisie)
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
– Hasselt (BeNe League)

Zondag 24 januari:
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
B1 – Volendam (Jeugd Divisie)
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer, 
heren A1 – Havas (Jeugd Divisie)
15.30 uur: FIQAS Aalsmeer, 
heren 2 – Volendam (Eerste Divisie)
16.45 uur: FIQAS Aalsmeer, 
dames 4 - Lotus 

Handbal jeugd
Goede start jongens E3
Aalsmeer - Op zaterdag 16 janu-
ari was de eerste wedstrijd van het 
nieuwe jongensteam van FIQAS 
Aalsmeer, de E3. De mannen zijn 
eerstejaars E of tweede- en eerste-
jaars F. Ze hadden er duidelijk zin in. 
Want met overtuigende cijfers werd 
de E3 van KDO in eigen huis versla-
gen. Het was al 5-1 bij de rust en 
werd 12-3 aan het einde. Er was pri-
ma keeperswerk van Sjors en Tobi-

as te zien en doelpunten van Lars, 
Sjors en Charlie. En ook nog een 
bal op de paal van Tobias en dap-
pere pogingen van Florian, Sam en 
Tim. De jongens hadden elkaar snel 
gevonden en lieten zien dat er nog 
mooie wedstrijden aan gaan komen. 
Volgende week speelt de E3 thuis 
weer thuis in sporthal de Bloemhof. 
De wedstrijd begint om 11.55 uur en 
is tegen de Legmeervogels.

Schaakcompetitie jeugd
Sensatie: Simon wint van 
koploper Luuk
Aalsmeer - In de 13e ronde sloeg 
het noodlot toe voor koploper Luuk. 
Simon had al aangegeven in vorm 
te zijn en kwam in de opening al 
een stuk voor. Door stug verdedi-
gen wist Luuk de schade te beper-
ken en kreeg enig tegenspel. In de 
verwikkelingen die volgden was Si-
mon handiger en ging Luuk mat! 
Een prima prestatie van Simon die 
de spanning weer terug brengt in de 
competitie. Broer Willem begon met 
een enorme kaalslag tegen Jasper, 
liet het daarna wat slippen en werd 
mat gezet! Alleen volgens sommige 
omstanders had Willem het mat zet-
tende stuk kunnen slaan. Maar op-

gegeven is opgegeven en zo wordt 
het gat met broer Simon wel groot.
Het was een zwarte avond, wat be-
treft de kleur van de uitslagen, want 
vier zwart spelers wisten te winnen 
en wit scoorde maar één remise en 
deze was voor Sam tegen Steijn. 
Met zwart wonnen Tim en Kevin van 
Merlijn en Flora. 
Luuk staat in de competitie met 10,5 
punten nog op de eerste plaats, 
maar Simon nadert met rasse schre-
den met 9,5 punten. Op drie Jasper 
met 8 punten, op vier Willem met 7 
punten en op vijf Tim met eveneens 
7 punten.
Door Ben de Leur

100 Jarig Schiphol trakteert 
jonge sporters op donaties
Amstelland - Schiphol bestaat dit 
jaar 100 jaar. Speciaal voor deze bij-
zondere verjaardag keert het Schip-
holfonds 100.000 euro extra uit aan 
sportieve activiteiten voor jongeren. 
Ben jij tussen 6 en 16 jaar oud en 
heb je een sportieve wens voor je 
sportvereniging? Doe dan een aan-
vraag bij het Schipholfonds om je 
droom waar te maken. Kijk voor alle 
informatie op www.schipholfonds.nl 
bij ‘Schiphol is jarig’.
Aanvragen die in aanmerking ko-
men voor een donatie, staan van 1 

tot en met 20 april op de website. Ie-
dereen kan op zijn of haar sportief-
ste wens stemmen. Hoe meer stem-
men, des te meer punten en kans op 
een donatie. Zaterdag 11 juni maakt 
de voorzitter van het Schipholfonds, 
Tom Egbers, de winnaars bekend 
tijdens een feestelijke middag. Al-
le deelnemers en hun vrienden en 
vriendinnen zijn welkom. Aanmel-
den kan via de website. Deze actie 
is extra en staat los van de norma-
le aanvraagprocedure bij het Schip-
holfonds.

Nieuwe sporthal eventueel 
met zonnepanelen
Aalsmeer - Dit jaar wordt aange-
vangen met de bouw van de nieu-
we sporthal bij zwembad de Wa-
terlelie aan de Dreef. Vorig jaar ju-
ni heeft de gemeenteraad het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders middels een motie opgeroepen 
om de nieuwe sporthal uit te voeren 
met een constructie waarbij eventu-
eel op langere termijn zonnepane-
len geplaatst kunnen worden. De-
ze extra investering wordt geschat 
op 10.000 euro. In een brief aan de 
leden van de gemeenteraad op 12 

januari laat het college weten de-
ze motie uit te zullen gaan voeren. 
In het definitieve ontwerp van de 
sporthal is nu rekening gehouden 
met een dakconstructie die zon-
nepanelen kan dragen. Het is ove-
rigens zeer waarschijnlijk, zo laten 
de bestuurders ook weten, dat voor 
het behalen van de wettelijk vereiste 
energieprestatie ook zonnepanelen 
op het dak van de nog te bouwen 
sporthal zullen worden geplaatst. 
Nog niet direct dus, maar het kan 
eventueel wel.

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 24 janu-
ari organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer een grootse vogelbeurs 
in zaal De Baccara in de Bacca-
rastraat. De beurs is open van 10.00 
tot 12.30 uur. De vogelvrienden van 
Aalsmeer bezitten het keurmerk van 
de Nederlandse bond van vogel-
liefhebbers, voor het diervriende-
lijk behandelen van haar vogels met 
in acht neming van de milieu eisen 
die tot heden van kracht zijn. Iede-
re vogelliefhebber is welkom om vo-
gels te kopen, te verkopen, te ruilen 
of rond te kijken en vragen te stellen 
over vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen.
Tevens maken bezoekers met hun 
entreebewijs kans op een leuke at-

tentie. Verkoop van uw eigen vogels 
is gratis, zowel voor leden als bezoe-
kers. Aanwezig zijn diverse soorten 
vogels, zoals tropische vogels, ka-
naries en kromsnavels. Ook worden 
zaden en zaadmengsels en vogel-
kooien te koop aangeboden. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Bingo-avond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
23 januari weer een gezellige bingo-
avond. Deze vindt plaats in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14. 

Er worden drie rondes bingo ge-
speeld met tussendoor een grote 
loterij. Ook zullen prijzen uitgedeeld 
worden aan de leden, die zij gewon-
nen hebben op de tentoonstelling 
van afgelopen jaar. De avond begint 
om 20.30 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is gratis. Kijk 
voor verdere informatie op www.rij-
senvogel.nl 
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