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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:

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

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.

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Heeft u vragen over 
ondersteuning van minima?

Bel het Sociaal loket 
(0297) 38 75 75

Lees verderop in deze krant

Sociaal loket

Openbare vergadering Ruimte en Economie

Nieuw-Calslagen, Postkantoor en 
Schipholparkeren in Commissie
Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie, volgende week dinsdag 24 ja-
nuari, wordt aan de fracties voorge-
steld het vernieuwde bestemmings-
plan Nieuw Calslagen goed te keu-
ren. Het ontwerpplan heeft van 30 
september tot en met 10 november 
ter inzage gelegen. Het plan voor-
ziet in de bouw van vijftien (in plaats 
van achttien) luxe woningen rond-
om het historisch kerkhofje Calsla-
gen aan de Herenweg.  

‘Waterbedeffect’
Voordat over dit onderwerp de dis-
cussie start, wordt eerst gespro-
ken over Schipholparkeren. Schip-
holparkeren is mogelijk binnen de 
regels van het geldende bestem-
mingsplan N201-zone. Het gebruik 
van gronden en gebouwen als pe-
rifere parkeervoorziening voor de 
luchthaven is momenteel elders in 
de gemeente uitgesloten. Echter, 
de bestuurders willen niet dat de 
hele N201-zone vol komt te staan 
met auto’s. Om te voorkomen dat er 
een ‘waterbedeffect’ ontstaat waar-
bij bedrijven, die Schipholparke-
ren (willen) faciliteren hier hun toe-
vluchtsoord zoeken, stelt het colle-
ge een herziening in het bestem-
mingsplan voor waardoor, buiten de 
nu reeds bestaande locaties in de 
N201-zone, Schipholparkeren uit-

gesloten wordt. Positief bestemd 
voor Schipholparkeren worden ook 
de bestaande locaties aan de Oos-
teinderweg 236/238, Middenweg 
29a en Aalsmeerderweg 193a. In het 
ontwerp bestemmingsplan wordt 
wel de zogenaamde uitsterfrege-
ling opgenomen. Als gebruik van de 
gronden voor Schipholparkeren be-
eindigd wordt gedurende een half 
jaar, kan de betreffende locatie wor-
den verkleind/uitgesloten. 

Mogelijkheden verkennen
Eerste agendapunt tijdens de ver-
gadering is de nota van uitgangs-
punten Postkantoor en hier zal een 
fl inke discussieboom over opge-
zet worden. De nota voorziet in de 
herontwikkeling van het voormali-
ge postkantoor aan de Stationsweg 
(bouw appartementen) en de her-
inrichting van de openbare ruimte 
van het Drie Kolommenplein en het 
Raadhuisplein. De raad heeft op 29 
oktober in 2015 een motie aange-
nomen die het college oproept een 
voorstel te ontwikkelen voor opti-
malisering van de verkeerstructuur, 
parkeervoorzieningen en de steden-
bouwkundige structuur in het cen-
trum. De gemeente heeft intensief 
overleg gevoerd met de eigenaar 
van het postkantoor en met een 
vertegenwoordiging van de raads-
fracties is een sessie gehouden om 

wensen en mogelijkheden te ver-
kennen. Er is nu een aantal ont-
wikkelscenario’s opgesteld. Ambi-
tie is de woonfunctie in dit gebied 
versterken en de verblijfsfunctie van 
het Raadhuisplein bevorderen. De 
mate waarin het gebied zal trans-
formeren is afhankelijk van het ont-
wikkelscenario dat wordt gekozen. 
Een verkeersroute direct voor het 
gemeentehuis langs, achten burge-
meester en wethouders overigens 
niet gewenst. De uitvoering zal niet 
eerder dan 2018 plaats gaan vin-
den. De bestuurders achten het wel 
wenselijk om snel met de voorberei-
dingen te starten. De eigenaar van 
het postkantoor is voornemens snel 
tot realisatie over te gaan (desnoods 
alleen op de eigen kavel). Uiteraard 
gaan ook inwoners betrokken wor-
den bij de plannen. In de commis-
sievergadering wordt gevraagd ak-
koord te gaan met de nota van uit-
gangspunten en een voorberei-
dingsbudget beschikbaar te stellen 
van 50.000 euro. Defi nitieve besluit-
vorming van alle genoemde onder-
werpen staat gepland in de raads-
vergadering van 9 februari. De ver-
gadering van de commissie Ruimte 
en Economie op dinsdag 24 janua-
ri is openbaar, belangstellenden zijn 
welkom. De aanvang is 20.00 uur in 
de raadskelder van het gemeente-
huis.

Van links naar rechts: Frans Huijbregts, wethouder Robbert-Jan van Duijn en 
Helma Keesom, de nieuwe buurtverbinder in Aalsmeer. 

Receptie wijkraden goed bezocht
Opbouwwerk: Dag Frans 
welkom Helma!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
12 januari is de nieuwjaarsreceptie 
gehouden van alle wijkoverleggen 
in de gemeente. De bijeenkomst 
was in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat en is heel goed bezocht. 
Van alle wijkraden in de gemeente 
waren de voorzitters en andere be-
stuursleden aanwezig. Ook de ‘poli-
tiek’ was heel goed vertegenwoor-
digd. Van zowel AB en CDA als 
VVD en PACT kwamen raadsleden 
een kijkje nemen. Ook de wethou-
ders Robbert-Jan van Duijn, Gertjan 
van der Hoeven en Jop Kluis stapten 
binnen om de leden van de wijkra-
den te bedanken voor hun actieve 
inzet, sommige van hen al vele ja-
ren. 
De avond kende een klein offi ci-
eel tintje, alhoewel klein... Afscheid 
is genomen van opbouwwerker 
Frans Huijbregts. Een groot aan-
tal jaren heeft hij met actieve inzet 

en enthousiasme veel bereikt bin-
nen de gemeente. Frans Huijbreg-
ts bood altijd een luisterend oor, 
wees de weg naar organisaties en 
gaf steun en hulp bij buurtinitiatie-
ven. Hij is geliefd, zo bleek tijdens 
het afscheid. Hij werd al snel het 
‘middelpunt’, kreeg diverse cadeaus, 
er zijn heel veel handen geschud en 
diverse knuffels gegeven. Door wet-
houder Robbert-Jan van Duijn werd 
Frans bedankt voor zijn enthousias-
me en inzet. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente kon al kennisgemaakt 
worden met de nieuwe buurtver-
binder en ook donderdag in het Pa-
rochiehuis was zij van de partij en 
heeft (verder) kennisgemaakt met 
(bestuurs)leden van de wijkraden 
en de gemeenteraad van Aalsmeer. 
Helma Keesom heeft de functie van 
Frans overgenomen. Helma heeft 
welzijnswerk verricht in Amstelveen.

Bespreking toekomst in commissievergadering

De Oude Veiling proeftuin 
van inspiratie voor velen
Aalsmeer - Op donderdag 26 janu-
ari bespreekt de Commissie Maat-
schappij & Bestuur het voorstel in-
zake de toekomst van De Oude Vei-
ling. De bedoeling is dat een breed 
scala aan organisaties met elkaar 
en met inwoners de ‘huiskamer van 
Aalsmeer’ gaat ontwikkelen. In de 
huiskamer staan de thema’s mee-
doen, ontplooien, ontmoeten en in-
spireren centraal. De bestuurders 
zien het pand als een proeftuin. Als 
een plek waar vele doelgroepen te-
recht kunnen en waar ontmoeten 
voor jong en oud centraal staat. 
Maar ook mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, laaggeletter-
den die een taalcursus doen, men-
sen met een verstandelijke beper-
king en vroegtijdig schoolverlaters 
die werkervaring opdoen vinden er 
een plek. Kortom: Het is de bedoe-
ling dat in De Oude Veiling educa-
tie, cultuur, welzijn, sociale werk-
voorziening en sociaal-maatschap-
pelijke betrokkenheid gaan samen-
komen. 

Nieuwe bakkerij en lift
Voor het zover is moet er eerst fl ink 
verbouwd worden om het gebouw 
goed exploiteerbaar te maken. Het 
verouderde gebouw wordt duurza-
mer gemaakt, er wordt plaats ge-
maakt voor de nieuwe bakkerij van 
Ons Tweede Thuis, er komt een 
nieuwe lift, die ervoor zorgt dat elke 

ruimte voor mindervaliden toegan-
kelijk wordt, en er komt een fysie-
ke verbinding tussen het voormali-
ge grand café en de ruimtes van 
de bibliotheek en het cultuurpunt. 
Er komt ook één hoofdingang voor 
alle bezoekers. Deze noodzakelij-
ke verbouwing gaat naar schatting 
1,2 miljoen euro kosten, waarvoor 
de gemeente een subsidieaanvraag 
van ruim 762.000 euro bij de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol gaat in-
dienen.

Horecavoorziening
In november heeft een open dag 
plaatsgevonden, waarbij alle be-
langstellenden en omwonenden in-
put konden leveren voor de invul-
ling van het concept De Oude Vei-
ling. De bezoekers waren enthousi-
ast over de presentaties en hebben 
diverse ideeën voor invulling van het 
programma in De Oude Veiling aan-
gedragen. 

In het pand wordt ook een hore-
cavoorziening gerealiseerd. De-
ze wordt op commerciële wijze ver-
pacht. Een belangrijk criterium bij 
de gunning zal zijn dat de beoogd 
ondernemer een hart voor de doel-
groep moet hebben. Het is immers 
de bedoeling dat cliënten van Ons 
Tweede Thuis in deze horeca-omge-
ving gaan werken. In De Oude Vei-
ling gaat een groot aantal organisa-

ties samenwerken. Het betreft onder 
andere Ons Tweede Thuis, de Bibli-
otheek Amstelland, het Cultuurpunt 
Aalsmeer, ESA en AM Match. Daar-
naast rekent de gemeente op een 
fl ink aantal andere organisaties en 
inwoners die willen bijdragen aan 
de ’huiskamer van Aalsmeer’. ESA 
wordt verantwoordelijk voor het be-
heer en onderhoud van het pand en 
voor de verhuur van de zalen. De 
uiteindelijke inhoudelijke ‘agenda’ 
van het pand wordt door de gebrui-
kers gezamenlijk bepaald. 

Discussie in commissie
De behandeling van De Oude Vei-
ling in de vergadering van de com-
missie Maatschappij en Beheer bij-
wonen op donderdag 26 januari is 
mogelijk. Deze is openbaar en be-
gint om 20.00 uur in de raadskelder 
in het gemeentehuis. Het zal nog 
een fl inke discussie kunnen geven 
tussen de verschillende fracties. Al 
eerder kreeg de ontwikkeling van 
de ‘huiskamer’ een nipte meerder-
heid in de Raad. Achter het initia-
tief om te komen tot een plek (ver-
enigingsgebouw) waar velen zich 
kunnen ontplooien, hebben de frac-
ties zich unaniem geschaard. Met 
de hoge kosten voor de verbouwing 
heeft men echter moeite en een 
aantal partijen is niet gecharmeerd 
van het feit dat ‘gefl uisterd’ wordt 
dat de gemeente de horeca ingaat...

Ook schuren en 
garages op slot!

Aalsmeer - De afgelopen week 
zijn weer enkele pogingen tot in-
braak in woningen gedaan. Veelal 
wordt geprobeerd via de achterzijde 
of de zijkant de woning te betreden. 
Een heel groot deel van de inwo-
ners houdt inmiddels alle ramen en 
deuren goed gesloten en heeft de-
ze voorzien van extra sloten. Echter, 
de schuur of de garage op slot doen, 
wordt nog al eens vergeten. De po-
litie voert regelmatig controles uit in 
de wijken en is diverse malen gestuit 
op schuren en garages die open 
staan. Sommige staan in verbinding 
met de huizen, waardoor het hele-

maal makkelijk gemaakt wordt voor 
inbrekers. Menigeen beseft het mis-
schien niet eens, maar maak eens 
een rondje door de schuur of de ga-
rage en kijk naar alle spullen. Buiten 
de (elektrische) fi etsen en scooters 
zijn allerlei gereedschappen ook ge-
liefd bij dieven, evenals kleine ma-
chines. Tel de waarde van alle ap-
paraten en ‘dingen’ in de schuur of 
garage eens bij elkaar op en ontdek 
dat het totaal om een behoorlijk be-
drag gaat. Dus, sluit naast de woning 
ook de ‘snoepwinkel’ voor (snel)die-
ven goed af. Niet alleen ‘s avonds, 
maar ook overdag de schuur en/of 
garage op slot! Nog een tip tot slot: 
Zorg voor een buitenlamp, inbrekers 
houden niet van licht, zeker niet van 
licht dat ineens (door een sensor) 
aan springt!

Fietsdief betrapt 
en gewond

Aalsmeer -Op vrijdag 13 januari om 
13.00 uur heeft een vrachtchauffeur 
de diefstal van een fi ets uit de Vis-
serstraat weten te voorkomen. De 
man zag een voor hem onbekend 
persoon een fi ets stelen. De chauf-
feur sloeg alarm, waarop de dief ei-
eren voor zijn geld koos en er ren-
nend vandoor ging. De fi ets liet hij 
achter. De man vergat echter goed 

om zich heen te kijken. Hij rende te-
gen een auto aan en kwam ten val. 
De man raakte gewond, maar was 
bij kennis. Onder begeleiding van 
de politie is hij per ambulance naar 
ziekenhuis Amstelland vervoerd. Na 
onderzoek mocht hij het ziekenhuis 
verlaten en hebben agenten hem 
aangehouden. De fi etsendief blijkt 
een hele goede bekende van de po-
litie te zijn. De 29-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats heeft al 
meer dan zestien delicten op naam. 
Justitie gaat zich buigen over de te 
nemen maatregelen. 
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

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.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren 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.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, 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
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988
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Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
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brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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!
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Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Kees Goedhart. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Trommel 
uit Ter Aar en 16.30u. Dienst met 
ds. P. van Veelen uit Wormer.

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

Woord- en Communieviering 
met N. Kuiper. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering met m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof, eenheidszondag.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Oecumenische 

viering m.m.v. dames- en heren-
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 op dinsdag 24 janu-
ari met Peter Slagter, ‘De brieven 
van Petrus’.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 23 janu-
ari met br. Frank Ouweneel. On-
derwerp: Eindtijd Bijbelstudie. 

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.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met dhr. Arie 

Verduin
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Michiel Santman. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag 10u. en 16.30u. Dien-

sten met ds. M. Hogenbirk. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met ds. Mie-

ke Wierda m.m.v. Music4Boys. 
Collece: Mennonite World Con-
ference. Oppas op aanvraag: 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. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met ds. M. 

Visser uit Wezep. Organist: Joh. 
v/d Zwaard.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. M. Visser uit Elburg. Or-
ganist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
22 januari

Oranje Fonds, Jeannette Schols

Verenigingen/stichtingen kunnen meedoen

Aanmelding voor collecte 
Oranje Fonds van start
Aalsmeer - Alle verenigingen en 
stichtingen van Nederland kunnen 
zich vanaf vandaag weer aanmel-
den voor de Oranje Fonds Collec-
te. Deze wordt dit jaar in de week 
van 6 tot en met 10 juni gehouden. 
Het is de derde keer dat het Oran-
je Fonds deze collecte landelijk or-
ganiseert. En elk jaar groeit het aan-
tal deelnemers en daardoor ook de 
opbrengst. Honderd procent van de 
opbrengst gaat naar initiatieven die 
Nederland mooier en socialer ma-
ken. Aanmelden kan via www.oran-
jefonds.nl/collecte. De collecteweek 
levert de deelnemende lokale initi-
atieven niet alleen geld, maar ook 
extra aandacht op. Het geeft deel-
nemende organisaties de mogelijk-
heid te laten zien hoe belangrijk zij 
zijn voor velen. Denk aan het buurt-
huis waar mensen die in een sociaal 
isolement zitten altijd terecht kun-
nen, de sportclub waar men elkaar 
iedere week treft en het zorgcen-
trum waar mensen met een beper-
king een dagbesteding vinden.
 
Elke euro goed besteed
Deelnemende organisaties mo-
gen de helft van de opbrengst hou-
den en besteden aan hun doelstel-
ling. De andere helft gaat naar soci-

ale initiatieven in de provincie waar 
gecollecteerd is. Alle kosten van 
de collecte (organisatie, materiaal, 
geldverkeer) zijn voor rekening van 
het Oranje Fonds. Elke euro uit de 
collectebussen wordt besteed aan 
sociale initiatieven. Dat maakt de 
Oranje Fonds Collecte uniek.
 
Deelnemen
Alle stichtingen en verenigingen die 
zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, een eigen bankreke-
ning hebben en de opbrengst be-
steden in Nederland kunnen deel-
nemen aan de collecte. In 2016 is 
in 1.099 collectegebieden gecollec-
teerd met een totaalopbrengst van 
585.412,55 euro. 
 
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven in Nederland en het Cari-
bische deel van het Koninkrijk. Jaar-
lijks steunt het met zo’n 30 miljoen 
euro duizenden initiatieven die er-
voor zorgen dat mensen elkaar ont-
moeten, minder eenzaam zijn, be-
grip krijgen voor elkaar en zich in-
zetten voor een ander. Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin Máxi-
ma zijn sinds de oprichting het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.

Vrijwilliger zijn...
Aalsmeer - Vrijwilliger zijn, zit in 
mijn bloed. Ik kan niet anders. Ik 
ben niet op deze wereld gekomen, 
om alleen voor mijzelf te zorgen. 
Zorgen voor een ander, dat maakt 
mij blij.
Zo doe ik al mijn hele leven vrijwilli-
gerswerk. Nu op dit moment heb ik 
maar twee vrijwilligers banen. Inta-
ker bij de Voedselbank Aalsmeer en 
Coördinator Thuis-adminstratie Hu-
manitas. En oh ja, vrijwilliger Huma-
nitas bij het Financieel Café. En oh 
ja, vrijwilliger bij de Doopsgezinde 
kerk voor de bazaar en de kleding-

beurs. Tegenwoordig fotografeer ik 
ook op een basisschool in Aalsmeer, 
voor kerst, sinterklaas, carnaval, etc.  
Ook vrijwilligerswerk.
Zestien jaar ben ik voor Unicef vrij-
willier geweest. Daarnaast heb ik 
nog vele vrijwilligers baantjes ge-
had. Teveel om op te noemen. Het 
fijnste vind ik de waardering die ik 
krijg, en een glimlach van de men-
sen die ik dan mocht helpen. 
Vrijwilliger zijn, zit in mijn bloed. Ik 
kan niet anders.
Ria Scheewe
Aalsmeer

Bijbelstudie over huidige 
gebeurtenissen in wereld
Aalsmeer - Maandagavond 23 ja-
nuari presenteert de bekende bij-
belleraar Frank Ouweneel zijn jaar-
lijkse indrukwekkende Beamer-Bij-
belstudie 2016/17 in gebouw He-
liomare aan de Zwarteweg 98. On-
dersteund door honderden indrin-
gende beamerbeelden zal worden 
stilgestaan bij de precisie waarmee 
de Bijbel over de huidige actuali-
teit spreekt. De schijnwerpers zul-
len ditmaal vooral gericht zijn op de 
in de Bijbel beschreven toekomsti-
ge gebeurtenissen. In Handelingen 
1: 9-11 wordt beschreven hoe Jezus 
ten hemel voer en twee engelen te-
gen de aanwezige discipelen zeiden 
dat zij niet naar de lucht moesten 
kijken. Joël 1: 1-3 profeteert dat aan 
Jezus’ wederkomst heftige gebeur-
tenissen vooraf zullen gaan. In het 
licht van het Bijbelboek Joël gaat  
Frank Ouweneel gedetailleerd in op 

onderstaande nieuwsfeiten: Brexit 
en andere alarmerende Europe-
se ontwikkelingen: de gezamenlijke 
macht van Rusland en Turkije en de 
daaruit voortvloeiende dreigingen: 
Islam, radicalisme, de wereldwijde-
droogte, etc.  Spreekt de profeet  Jo-
el ook over hoop? Zeer zeker in Joël 
2: 13 en 32 en Joël 3: 18: “Een ieder 
die de naam des Heren aanroept zal 
behouden worden. De Here God is 
een schuilplaats; Hij is genadig en 
barmhartig, lankmoedig en groot 
van goedertierenheid.” Alles uit deze 
studie zal gedocumenteerd aan de 
orde komen. Hierbij nodigt de BE-
GRA andere bijbelstudiegroepen en 
geïnteresseerde leden van kerkge-
nootschappen uit Aalsmeer en om-
geving hartelijk uit om deze bijzon-
dere lezing bij te wonen. De toe-
gang is gratis. Wel zal een collec-
te worden gehouden om de kosten 

Vrijdag 20 januari in Inloopcentrum
Lachen om Toon Hermans
Aalsmeer - Wie kent Toon Hermans 
niet? Hij was een Nederlandse ca-
baretier, zanger, kunstschilder en 
dichter. Toon behoorde tot de grote 
drie van het Nederlands cabaret, sa-
men met Wim Kan en Wim Sonne-
veld. Zijn one-man shows lieten een 
grote indruk achter. Zijn stuk over 
Sinterklaas ‘Snieklaas’ of ‘Wat ruist 
er door het struikgewas’ is cabaret 
om niet meer te vergeten. Vrijdag 20 
januari vanaf 14.00 uur kan als van-
ouds gelachen worden om Toon in 
het Inloopcentrum in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat. Oudere in-
woners zijn van harte welkom om 
aan te schuiven. De middag duurt 
tot ongeveer 15.30 uur. Voor vragen 
of informatie kan contact opgeno-
men worden met Ellen Millenaar of 

Jennifer Jansen via de telefoon 06-
22468574 of per e-mail emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Oost-Inn: Quilten en literair
Aalsmeer - Woensdag 25 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting in Oost-Inn. Er kan 
meegedaan worden aan het quil-
ten, gezellig onder het genot van 
koffie en thee. In de avond wordt 
van 19.45 tot 21.30 uur weer een li-
teraire avond gehouden. Deze keer 
wordt het boek ‘De komst van de 
rustverstoorder’, geschreven door 
Inez van Dullemen, besproken. Het 
boek begint met de aankomst van 
Olivier en Olga in Ierland. Olivier be-
sluit zich toe te leggen op het fok-
ken van paarden. Dan wordt hun 
zoon Jonas geboren. Ze krijgen te 
horen dat hun zoontje doof is. Ol-
ga vertrekt met Jonas naar Neder-

land voor een second opinion. Ze 
krijgt te horen dat Jonas inderdaad 
doof blijft. Er komt een tweedeling in 
het gezin, voor Jonas is het moeilijk 
zijn plaats te vinden. Zijn hele jeugd 
blijft Jonas met zijn moeder in Ne-
derland. Als puber ziet hij zijn va-
der nog enige tijd en is dan erg ge-
lukkig. Hij ontsnapt zodra hij op ei-
gen benen kan staan en zoekt zijn 
eigen plek. Ook Olivier en Olga gaan 
op zoek. Is er een plek voor hen sa-
men? Belangstellenden zijn welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Waar woont 
deze kat?

Kudelstaart - Wie weet waar deze 
kat thuishoort? Hij of zij bivakkeert 
al ongeveer een jaar in de Madame 
Curiestraat in Kudelstaart. Een heel 
lief en aanhankelijk dier, maar ie-
mand moet deze lieverd toch mis-
sen. Het kan een poes zijn, maar 
daar vindt haar huidige verzorger, 
haar wel groot voor. Misschien is 
het een gecastreerde kater. In ieder 
geval kan de echte eigenaar zich 
melden via 0297 764427.

Stichting VivaSahel actief in Niger
Donatie DG-Aalsmeer en 
OSA voor schoolbanken
Aalsmeer - Dit jaar heeft VivaSa-
hel wederom na de bazaar van de 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
het mooie bedrag van 1.875 eu-
ro ontvangen voor de aanschaf van 
schoolbanken voor leerlingen in het 
dorpje Chikal in Niger, dat ‘in the 
middle of nowhere’ ligt. De kinde-
ren zitten nu in het zand, in een rie-
ten gebouwtje.  Dat is behoorlijk 
zwaar, want vooral in het koude sei-
zoen (nu) waait de wind dwars door 
het riet heen, en de hele dag zit-
ten in het zand, al oefenend met le-
zen, schrijven en rekenen valt niet 
mee. De kinderen gaan dan ook niet 
graag naar school en ook hun ou-
ders sturen ze er niet graag heen. 
Omdat analfabetisme een belang-
rijke oorzaak is van het feit dat het 
maar zo slecht blijft gaan in Niger 

en omdat er zoveel mogelijk kinde-
ren zouden moeten kunnen leren 
heeft de Stichting VivaSahel zich 
ten doel gesteld om een moderne 
school voor de kinderen te realise-
ren. Eerst nu middels de aanschaf 
van schoolbanken. 
De DG-Aalsmeer heeft verdubbeling 
aangevraagd bij de OSA (Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer). Dit 
is niet de eerste keer dat de DG-
Aalsmeer en de OSA een donatie 
doet aan VivaSahel. In het verleden 
heeft de stichting al een aantal pro-
jecten kunnen realiseren, onder an-
dere de bouw van een schoolge-
bouw en een ziekenhuis in Tama-
ci. Ook voor deze projecten verdub-
belde de OSA het opgehaalde be-
drag. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.vivasahel.nl.

van de avond te dekken Er zal een 
pauze zijn om 20.30 uur, waarin een 
kopje koffie of thee aangeboden 
wordt voor 50 eurocent. Ook zullen 
er DVD’s van voorgaande Eindtijd-
Bijbelstudies te koop zijn. Let op!  In 
tegenstelling tot de normale studie-
avonden van de BEGRA begint deze 
avond om 19.30 uur. De zaal is open 
vanaf 18.45 uur. Nadere informatie: 
0297-360235 of 325969. 

D’lee 1ste baby 
in Aalsmeer

Aalsmeer - Op donderdag 12 janu-
ari is D’lee geboren, zoon van Ben 
Bagmeijer en Diana Vermeule. Trot-
se vader Ben is de volgende dag 
naar het gemeentehuis gegaan om 
zijn zoon aan te geven. D’lee blijkt de 
eerste officiële Aalsmeerder te zijn. 
Hij is thuis geboren. De andere bij in-
woners geboren baby’s kwamen al-
len in een ziekenhuis buiten de ge-
meentegrens, Amstelveen en Hoofd-
dorp, ter wereld. Dus D’Lee is de 
echte eerste Aalsmeerder. “Dit staat 
ook op zijn geboorteakte. Nummer 
100001”, aldus de trotse Ben. De-
tails dan: D’lee is geboren om 01.48 
uur in de nacht van woensdag 11 op 

donderdag 12 januari. Hij woog 3050 
gram en is 11 dagen te vroeg gebo-
ren. D’lee wilde sowieso snel de we-
reld ‘ontdekken’. De bevalling duur-
de slechts 8 minuten. Om 01.40 uur 
begon moeder Diana met persen en 
om 01.48 uur lag hij op haar buik. 
D’lee is helemaal gezond en maakt 
het net als zijn moeder prima. Wel-
kom in Aalsmeer!



Muziek
Zaterdag 21 januari:
* Optreden band B-Loose in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 22 januari:
* Hein Meijer Bluesband in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 16u.
* The Juke Joints live in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Vrijdag 27 januari:
* Zangmiddag met Musica in Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 14.15u.
27 en 28 januari:
* Akoestische Avonden in Bacchus, 
Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 21u.
Vrijdag 3 februari:
* De Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg, v/a 20.30u.
Zaterdag 4 februari:
* ‘Gouden Jaren’ met Cor Bakker en 
Danny Malando in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
Zondag 5 februari:
* Bon & Gon Exclusief met Carmen 
Sars en Stefan Stasse in Crown The-
ater Aalsmeer vanaf 15u.

Films
19, 22 en 24 januari:
* Romantische film ‘La La Land’ in 
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag en 
dinsdag om 21u., zondag om 18.45u.
Vrijdag 20 januari:
* Nostalgische filmmiddag bij Oost-
end in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 13.30 tot 18u.
* Familiefilm ‘Storm: Letters van 
Vuur’ in Bioscoop Aalsmeer om 
19.45u. Maandag 23 en woensdag 
25 januari om 18.45u.
Zaterdag 21 januari:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

Exposities
Vrijdag 20 januari:
* Opening expositie met posters van 
The Madness in gemeentehuis met 
muziek uit jaren zestig. Vanaf 16u.
Zaterdag 21 januari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie schilderijen en beelden 
in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van 
Yvette van Moch in praktijk fysio-
therapie Kudelstaart. 
Tot en met 13 april:
* Expositie Michael Glanz in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden.

Diversen
Donderdag 19 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Discussieavond Zin-Inn ‘Dilem-
ma’s van een rechter’ in Binding-
zaal, Zijdstraat 55 vanaf 20u.

* Speelavond DES in De Reede Rij-
senhout vanaf 20u.
19 en 20 januari:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 20 januari:
* Toon Hermans in schijnwerpers in 
Inloopcentrum voor ouderen in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
* Open Hof Keuken in ’t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u. Op 
menu stamppotten. 
* Koppelspeelavond BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Winterdrive De Kleine Poel in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
Zaterdag 21 januari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
Zondag 22 januari:
* Vogelbeurs in hal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Boekpresentatie Mister Jack ‘De 
Cellodrager’. Van 14 tot 16u. Kleine 
Poellaan 5a, Rijsenhout.
Maandag 23 januari:
* Bijbelstudie over huidige gebeur-
tenissen in de wereld in Heliomare, 
Zwarteweg vanaf 19.30u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 24 januari:
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Quiznight in café Joppe, Wetering-
straat van 20.30 tot 23u.
Woensdag 25 januari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u. Van 19.45 tot 21.30u. Li-
teraire avond.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 26 januari:
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat. Thema: Humor v/a 20u.
Vrijdag 27 januari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zondag 29 januari:
* Watertoren open voor publiek van 
13 tot 17u.
Maandag 30 januari:
* Kookworkshop in The Futu-
re, Graaf Willemlaan voor school-
jeugd 15.45 tot 17.45u. En theater-
voorstelling voor ouders ‘Voor je het 
weet zijn ze groot’ in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Dinsdag 24 januari:
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in raadskelder, 
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 25 januari:
* Bakkie doen in Koffiekar VVD met 
kandidaat Tweede Kamerlid Robert 
van Rijn op Praamplein,13 tot 16u.
Donderdag 26 januari:
* Openbare vergadering commissie 
Maatschappij en Bestuur in raads-
kelder, gemeentehuis vanaf 20u. 

Onder v.l.n.r. Jan Evert, Tamara en John Lewis. Staand v.l.n.r. Koen Raadt, Sam, 
Dave, Kirsten, Angelina en Gina (onder). 

Finale Stem van de Bok
And The Winner: Kirsten!
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond 15 januari was het opval-
lend druk in Feesterij de Bok aan de 
Dreef. De vier finalisten, Tamara, Jan 
Evert, Kirsten en John Lewis, die na 
een aantal voorrondes waren over-
gebleven, moesten ieder vijf num-
mers ten gehore brengen om uitein-
delijk tot winnaar te worden verko-
zen van de Stem van de Bok. Twee 
liedjes waren uitgekozen door de 
jury, dit keer bestaande uit zan-
ger Koen Raadt en zangcoach Gina 
Meulemans. 
Gina, die iedere ronde aanwezig 
was als vast jurylid, vertelt achter-
af: “Daarnaast moesten ze zelf een 
uptempo nummer kiezen, een bal-
lad en een Nederlandstalig num-
mer. We moesten ze natuurlijk wel 
een beetje uitdagen.” 
Op de vraag of het moeilijk was 
een keuze te maken voor de win-
naar antwoordt zij: “Ze hebben ons 
alle vier verrast met hun optreden. 
De winnares vooral in positieve zin. 
We waren het er unaniem over eens 
dat Kirsten de winnares moest zijn!” 
De op 19 januari 18 jaar geworden 
Kirsten Spaargaren uit Burgerveen 
is ontzettend blij met de beker die 
ze in ontvangst mag nemen en de 
hoofdprijs, bestaande uit een geld-
bedrag en een optreden van drie 
kwartier. “Help, hoe moet ik drie 
kwartier vullen?!” roept ze verrukt 
uit. Ze bedankt haar steun en toe-
verlaat Sam, die haar alle rondes 
heeft begeleid op de keyboard. Ta-

mara is vierde geworden, John Le-
wis mocht met de derde prijs naar 
huis en Jan Evert werd tweede. 

Lynn en John
In de pauze, nadat twee kandidaten 
hadden gezongen, betrad de winna-
res van vorig jaar; Lynn van de Pol-
der, het podium en bracht samen 
met haar vader John, die haar bege-
leide op gitaar, het prachtige num-
mer ‘Crazy’ van Gnarls Barkley op 
eigen wijze. Kirsten, die toen nog 
niet wist dat zij deze editie zou win-
nen, moest na Lynn haar minicon-
certje verzorgen en slikte even haar 
zenuwen weg. “Wat is ze toch goed.” 
Verzuchtte ze. Organisatrice Ange-
lina Meulemans bedankte ieder-
een van het geluid, het licht, de ju-
ry, de trouwe bezoekers en de me-
dewerkers en eigenaar van de fees-
terij, Thomas Zekveld, en sprak haar 
hoop uit dat presentator Dave van 
der Laan ook bij de volgende editie 
weer aanwezig zal zijn. 
Er komt dus een vervolg op De Stem 
van de Bok in Aalsmeer? “Ja hoor, 
als het aan ons ligt wel!” Aldus de 
gezusters Meulemans. Een sail-
lant detail: De Aalsmeerse zang-
lerares Edith Barkey, op de finale-
avond aanwezig, leverde niet alleen 
haar winnende pupil van vorig jaar 
(Lynn), maar geeft sinds kort ook 
zangles aan Kirsten. Wie zal zij vol-
gend jaar naar voren schuiven voor 
deelname? Succes verzekerd! 
Door Miranda Gommans 

Voorstelling ‘Gouden Jaren’ 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari 
komt er een unieke theatervoorstel-
ling naar Aalsmeer: ‘Gouden Jaren’. 
In deze voorstelling gaan Cor Bak-
ker en Danny Malando terug naar 
de televisie- en radiotijd van onze 
ouders en grootouders. Televisie-
programma’s van toen zijn momen-
teel immens populair. Denk maar 
aan ‘Petticoat’ en ‘Moeder, ik wil bij 
de Revue’. Ook ’t Schaep met de 5 
Pooten’, ‘Bananasplit’ en ‘Toen was 
Geluk nog Heel Gewoon’ zijn voor-
beelden. Cor en Danny, Erno Olah 
en vele anderen, brengen de mooi-
ste nummers ten gehore uit de ja-
ren vijftig tot en met de jaren tach-
tig. Visueel zal de voorstelling on-
dersteund worden met beelden met 
daaronder de indrukwekkende stem 
van Philip Bloemedal van het Poly-

goon Journaal. Het wordt een her-
kenbare avond van weleer. 

Rondleiding
Speciaal voor deze première is er 
voorafgaand aan de voorstelling 
een rondleiding door de Studio’s 
van Aalsmeer, voorheen dé televi-
siestudio’s van Joop van den En-
de. U ziet sterren van toen. Kaar-
ten kosten 26,50 euro en zijn onli-
ne te bestellen via www.crownthe-
ateraalsmeer.nl, maar ook verkrijg-
baar bij Espago in de Ophelialaan, ’t 
Boekhuis in de Zijdstraat, Marskra-
mer te Kudelstaart en aan de kassa 
van het theater vanaf een uur voor 
aanvang van de voorstelling. 
‘Gouden Jaren’ begint om 20.00 uur. 
in Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade 15.

Zaterdag weer livemuziek
Optreden B-Loose in Joppe
Aalsmeer - B-Loose komt zaterdag 
21 januari een liveoptreden verzor-
gen in café Joppe. De rock cover-
band is in Aalsmeer zeker geen on-
bekende meer, al vele malen heeft 
zij opgetreden in Joppe en de band 
heeft ook al twee keer van zich la-
ten horen tijdens Bandjesavond ge-
staan. B-Loose is een leuke en er-
varen pop en rock coverband be-
staande uit vijf leden. De band 
speelt covers van vroeger én nu. Al-
tijd nummers die je ook zal tegenko-
men in de Top 150 aller tijden. Lied-
jes van The Rolling Stones, Coldplay, 
Green Day, Elvis, Kings of Leon, Bløf, 
Queen, Jerry Lee Lewis, Status Quo, 
Doe Maar, AC/DC, André Hazes en 

vele anderen. De afgelopen negen 
jaar heeft de band een behoorlijk 
spoor van feesten achter zich gela-
ten. Ze speelde in kleine kroegen en 
grote zalen en feesttenten. Op straat 
en op het strand. In Nederland, Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk, Bonai-
re en Curaçao. Kenmerkend voor 
B-Loose is het gemak en enthousi-
asme waarmee de heren spelen. Er 
is altijd interactie met het publiek 
waardoor het niet alleen leuk is om 
naar te luisteren, maar ook leuk is 
om naar te kijken.
Het optreden van B-Loose begint 
zaterdag rond 21.30 uur en de toe-
gang tot Joppe in de Weteringstraat 
is zoals altijd gratis!

Zondagmiddag blues
The Juke Joints in The Shack
Oude Meer - Zondag 22 janu-
ari presenteert The Shack ‘The 
Juke Joints’! Masters of Rock Rol-
lin’ Blues. The Juke Joints is onge-
twijfeld één van de meest succes-
volle bluesbands in Nederland. Met 
de eigen mix van swing, rock and 
roll, bluesrock en zydeco staan deze 
mannen garant voor een high ener-
gy show. 

Een zondagmiddag om je adrena-
linegehalte op een ongekend hoog 
peil te brengen. The Shack is zon-
dagmiddag open vanaf 15.00 uur. 
Rond 16.00 uur begint het bandop-

treden. De toegang bedraagt 8 euro. 
Op zondag 29 januari kan in The 
Shack genoten worden van een Tri-
bute to the seventies Rock. Gitarist 
en zanger Mick Hup brengt met zijn 
muzikale maten, waaronder Sebas 
van Olst (bassist van Typhoon) een 
ode aan die onvergetelijke jaren ze-
ventig rock. Topmuzikanten in een 
kneitergoeie seventies rockband. 
Ga er maar vanuit dat dit een spec-
taculaire middag gaat worden. Kijk 
voor het complete programma, ope-
ningstijden en meer op de website: 
www.the-shack.info.  Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Hein Meijer live 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De feestcommis-
sie Kudelstaart organiseert in het 
nieuwe jaar een gezellige middag 
met gitarist en zanger Hein Me-
ijer en zijn Little Boogie Bluesband. 
Op zondag 22 januari is het optre-
den en de aanvang is vanaf 16.00 
uur. De happyblues, Chicagoblues 
en Mississippiblues zal klinken in 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Gall & Gall in 
het Winkelcentrum en voor aanvang 
te koop bij de entree van het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg.

‘Aangeraakt door de liefde’ 
5 februari bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 5 februari staat 
Valentijn in het Theater Exclusief 
bij Bob & Gon centraal. Zij hadden 
geen betere keuze kunnen maken 
dan hiervoor Carmen Sars en Stefan 
Stasse uit te nodigen met het pro-
gramma: Aangeraakt door de lief-
de. Carmen Sars heeft een prach-
tige warme stem en dat zelfde telt 
voor Stefan Stasse, door velen ge-
hoord als de mooiste stem van Ne-
derland. Evenals de muziek schrijft 
de zangeres de meeste teksten zelf 
die ook worden gezongen door on-

der andere Liesbeth List en Wille-
ke Alberti. ‘Ik ben mijn hele leven al 
singer-songwriter, ook in de tijd dat 
deze inmiddels populaire benaming 
nog niet bestond.” Het duo wisselt 
zang en vertelkunst af. 
Bezorg uzelf weer een heerlijk luis-
ter- en kijk middag bij Bob & Gon 
en bestel op tijd uw kaarten via Stu-
dio’s Aalsmeer. Ook te verkrijgen op 
het vertrouwde adres bij gastvrouw 
Gon van Espago in de Ophelialaan 
105.
Janna van Zon

Eerste theatershow bij Bob & Gon
Sven Ratzke de alleskunner 
‘tovert’ blije gezichten
Aalsmeer - Rasartiest Sven Ratz-
ke haalde zondagmiddag 15 janua-
ri weer alles uit de kast om het pu-
bliek te behagen. Hij werd er ruim-
schoots voor beloond. Het Bob & 
Gon Theater zat weer heerlijk vol en 
de verwachting was hoog gespan-
nen. Sven Ratzke opent inmiddels 
voor de vijfde keer ieder nieuw jaar 
met zijn show. Tot nu lukt dat nog 
steeds, omdat hij dan net niet in het 
buitenland zit om daar zijn succes 
te halen. 
Het programma wat hij deze mid-
dag voor zijn gehoor in petto had 
was een combinatie van luisterlied-
jes en doldwaze invallen. Sven is in 
staat om een zaal met zijn mimiek, 
dans en grappen op z’n kop zetten 
om deze binnen een paar seconden 
weer muisstil te krijgen, wanneer hij 
een prachtige tekst zingt. Als je dat 
lukt ben je een rasartiest, een alles-
kunner! Thijs Cuppen, sinds een half 
jaar zijn vaste pianist, speelde als-

of hij Sven al jaren begeleidt, feilloos 
voelt hij aan wanneer er geïmprovi-
seerd kan worden om toch op pre-
cies het juiste moment de eerste no-
ten van een song aan te slaan. Heer-
lijk was ook de muzikale bijdrage 
van Fay Lovski. Uit de zingende zaag 
weet zij zoveel moois te halen, bo-
vendien heeft zij een heerlijke stem 
en zingt geestige liedjes. 
Natuurlijk werd David Bowie ge-
eerd, ging het over de bontwimpers 
van Dusty Springfield. “Als zij met 
haar ogen knipperde, waaide ieder-
een weg.” Was er aandacht voor de 
kunst van Bob en voor de prachti-
ge rozen op de tafels en het podium. 
Dat er na de voorstelling een run 
was op de cd’s zegt iets over de 
sfeer van deze middag. Voorlopig 
moet iedereen het met de cd’s doen, 
maar Sven komt terug. Bob & Gon 
willen en kunnen Sven niet missen 
en gelukkig is dat ook andersom. 
Janna van Zon

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Romantiek, spanning en avontuur
‘La La Land’ en ‘Letters 
van Vuur’ in Bioscoop
Aalsmeer - Donderdag 19 januari 
gaat de film ‘La La Land’ in première 
in Bioscoop Aalsmeer. Mia droomt 
ervan actrice te worden in Holly-
wood. Tussen het serveren van kof-
fie door rent ze van de ene auditie 
naar de andere. Jazzmuzikant Se-
bastian speelt piano in sjofele clubs 
om de eindjes aan elkaar te knopen 
en droomt van een eigen jazzclub. 
Voor beiden lijkt het leven waar ze 
op hopen ver weg. Het lot brengt 
deze dromers samen, maar is hun 
liefde bestand tegen de verleidin-
gen en de teleurstellingen van het 
hectische leven in Hollywood? De-
ze romantische film duurt 128 mi-
nuten en is donderdag 19 en dins-
dag 24 januari te zien om 21.00 uur 
en zondag 22 januari om 18.45 uur. 
Vrijdag 20 januari kan in het plu-
che plaats genomen worden voor 
de familiefilm ‘Storm: Letters van 
Vuur’. Wat als je er opeens alleen 

voor staat en iedereen je vijand 
kan zijn? De 12-jarige Storm raakt 
in een spannend avontuur verzeild 
als zijn vader Klaas een nieuwe klus 
aanneemt. Hij drukt in het geheim 
verboden teksten in zijn drukkerij. 
Storms moeder vindt dit maar niks, 
omdat het gevaarlijk is om een an-
dere mening te hebben. Het veili-
ge leventje van Storm komt op zijn 
kop te staan als Klaas op heterdaad 
wordt betrapt. Storm vlucht net op 
tijd en wordt het middelpunt van 
een klopjacht. De film duurt 105 mi-
nuten. Vrijdag om 19.45 uur, maan-
dag 23 en woensdag 25 januari om 
18.45 uur in Bioscoop Aalsmeer. Ui-
teraard presenteert de bios ook ko-
mend weekend en doordeweeks di-
verse films voor alle leeftijden. Kijk 
hiervoor op de website. Kaarten re-
serveren kan via 0297-753700 of bi-
oscoop@studiosaalsmeer.nl. Adres: 
Van Cleeffkade 15.

Bandbrouwerij 
op 3 februari
Aalsmeer - De eerste Bandbrou-
werij in het nieuwe jaar is op vrij-
dag 3 februari in N201. Het cen-
trum aan de Zwarteweg is de he-
le avond beschikbaar om muziek te 
maken met andere muzikanten; al-
les kan worden uitgeprobeerd bij 
de bandbrouwerij. Onder begelei-
ding van verschillende ervaren mu-

zikanten, bandcoaches en muziek-
docenten wordt er flink op los ge-
jamd, gespeeld, geoefend net zo 
lang tot er optredens georganiseerd 
kunnen worden. De bandbrouwerij 
is van 20.30 tot 00.00 uur en daar-
bij is er van 20.30 tot 23.00 uur een 
bandcoach of muziekdocent aan-
wezig die helpt met de akkoorden-
schema’s en tips om goed samen 
te spelen. Daarna is er nog vrij jam-
men. De Bandbrouwerij is er voor 
alle muzikanten vanaf 15 jaar. 
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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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
19 januari 2017

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.

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.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Stommeerweg 72 ws 10, 1431 EX (Z-2016/050782), het 
vervangen van een woonschip voor niet-permanente be-
woning. Verzonden: 29-12-2016

- Stommeerweg 72 ws 13, 1431 EX (Z-2016/050793), het 
verplaatsen van een woonschip voor niet-permanente be-
woning. Verzonden: 29-12-2016

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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderplassen, E1476, E1469, E1468 (Z-

2017/002335), Groepskamperen op scoutingeilanden van 
1 mei t/m 31 augustus 2017, ontvangen 13 januari 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie.
- Ophelialaan 124-94 (Z-2016/065281), Down Town Ophe-

lia op 18 maart 2017, verzonden 17 januari 2017

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

Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068269), Textielin-

zameling door CIBO-CIZIRA BOTAN in 2018, verzonden 12 
januari 2017

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068282), Textielin-
zameling door Orange Babies in 2018, verzonden 12 ja-
nuari 2017

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068280), Textielin-
zameling door Fonds gehandicaptensport in 2018, ver-
zonden 12 januari 2017

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/068276), Textielin-
zameling door Jantje Beton in 2018, verzonden 12 janu-
ari 2017

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 
te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 19-01-17 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 
2005 – Herenweg 78e”

t/m 25-01-17 ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit om-
gevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378

BEKENDMAKINGEN 
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. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- 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.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

x Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te 
schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Humphreys P. 13-02-1949 13-01-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken 
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres 
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Mee K. 06-10-1977 13-01-2017
Onken C. 08-08-2007 13-01-2017
Onken S. 14-04-2011 13-01-2017
Onken S.I. 07-04-1977 13-01-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

VERGADERING DINSDAG 24 JANUARI
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 24 januari 2017, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen Nota van 
  Uitgangspunten Postkantoor
20.35 4. Vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening N201-zone/Schiphol-parkeren’

21.05 5. Vaststelling bestemmingsplan 
  Nieuw-Calslagen
21.35 6. Verklaring van geen bedenkingen voor 
  het verlenen van de omgevingsvergun-
  ning voor het bouwen van een woning 
  aan de Aalsmeerderweg 341 te Aalsmeer
21.50 7. Vaststellen erfgoedverordening 2017
22.05 8. Uitwerking Duurzaamheidsfonds 
  Aalsmeer
22.25  Vragenkwartier
22.40  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 26 JANUARI 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 26 januari 2017, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. De Oude Veiling, uitvoeren verbouw 
  uitgebreide variant
20.45 4. Raden in positie binnen Amstelland-
  Meerlanden en Metropoolregio 
  Amsterdam: Roadmap 2017
21.15  Vragenkwartier
21.30  Sluiting

WILT U UW GEMEENTELIJKE BELASTINGAANSLAGEN 
DIGITAAL ONTVANGEN?

Als u de gemeentelijke belastingaanslagen voortaan niet 
meer per post, maar digitaal wilt ontvangen, activeer dan 
uw Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl . 
Dit is uw persoonlijke, digitale brievenbus waarin u niet al-
leen post van de Belastingdienst, maar ook van de RDW, SVB 
en UWV digitaal kunt ontvangen. Overzichtelijk, veilig en 
altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD. De 
Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin 
ontvangt u post van organisaties zoals de Belastingdienst, 
RDW, SVB, UWV en uw gemeente. Als er nieuwe berichten 
voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via e-mail. 

U ontvangt onder andere berichten over:
- Toeslagen
- Kinderbijslag
- Betaalspecificaties WW
- Verlopen rijbewijs of APK

De Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. 
Hierin ontvangt u post van organisaties zoals de Belasting-
dienst, RDW, SVB, UWV en uw gemeente. Als er nieuwe be-
richten voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via 
e-mail. 

Activeren Berichtenbox
Als u uw aanslagen digitaal wilt ontvangen, hoeft u slechts 
twee stappen te doorlopen:
1. Activeer uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl met 

uw DigiD.
2. Zet een vinkje bij de organisaties waarvan u berichten 

wilt ontvangen. Dit kunt u controleren bij ‘Instellingen’ 
onder ‘Organisaties Berichtenbox’.

Geen DigiD?
Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via www.
digid.nl. U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per 
post.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over MijnOverheid op www.mijn-
overheid.nl

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/046773), het plaatsen 

van een hek. Verzonden: 13-12-2016
- F.A. Wentstraat 9, 1431 KZ (Z-2016/062891), het wijzi-

gen van de gevel door het aanpassen van de kleur en het 
plaatsen van reclame aan de gevel. Verzonden: 11-01-
2017

- Mijnsherenweg 40, 1433 AS (Z-2016/062865), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 13-01-2017

- Ophelialaan 83, 1431 HB (Z-2016/061763), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v het huisvesten van ar-
beidsmigranten. Verzonden: 13-01-2017

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.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- A.H. Blaauwstraat 27, 1431 KV (Z-2017/001316), het 

verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mu-
tatiewoning.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Ophelialaan 83, 1431 HB (Z-2016/061763), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van 
arbeidsmigranten. De beslistermijn is verlengd met zes 
weken.

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie. 
- Stommeerweg 72 ws 9, 1431 EX (Z-2016/050788), het 

verplaatsen van een woonschip voor niet-permanente 
bewoning. Verzonden: 29-12-2016

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Collecte van de 
Hersenstichting

Aalsmeer - Van 30 januari tot 5 fe-
bruari vraagt de Hersenstichting uw 
steun. Vele enthousiaste collectan-

Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer houdt op maandag 30 ja-
nuari haar jaarlijkse begunstigerver-
gadering. Deze vindt plaats in de bo-
venzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Ontvangst is van 19.00 
tot 19.30 uur en aansluitend begint 
de bijeenkomst. Het eerste deel, de 
verslaglegging over de activiteiten 
van het afgelopen jaar en de plan-
nen voor 2017, zal naar verwachting 
duren tot 20.30 uur. 

Seizoenarbeiders
Na de pauze volgt een presentatie 
door Jan Willem de Wijn, voorzitter 
van Oud Aalsmeer. Hij zal het heb-
ben over de geschiedenis van mi-
gratie naar Aalsmeer in vroegere 
tijden. Zo zal hij als historisch per-
spectief schetsen dat de tegen-
woordige circa 10 procent migran-
ten uit met name Polen in Aalsmeer 
twee eeuwen geleden werden voor-
gegaan door 20 procent migranten 
die vanuit Duitsland naar Aalsmeer 
kwamen. Seizoenarbeiders als turf-
treders, katoenblekers en grasmaai-
ers. Een aantal van de migranten 
die, vaak door huwelijk, achterble-
ven in ons dorp, hier stamvader wer-
den van wat we tegenwoordig echte 
Aalsmeerse families noemen.

Specialiteit
Lokale migratiegeschiedenis is een 
specialiteit van Jan Willem de Wijn. 
Hij studeerde in 2013 op dit onder-
werp cum laude af als historicus. 
Zijn doctoraalscriptie was getiteld: 

‘Migratie & Model. Model ten be-
hoeve van het in beeld brengen van 
migratiestromen en bevolkingsom-
vang a.h.v. Aalsmeer tijdens de 18de 
eeuw.’ Conclusie was dat er in deze 
eeuw sprake was van een veel gro-
tere mate van migratie op het Hol-
landse platteland dan tot nog toe 
werd aangenomen. De scriptie ont-
ving een nominatie voor de Scriptie-
prijs Letteren 2013 aan de Faculteit 
der Letteren van de Vrije Universiteit. 
Momenteel tracht Jan Willem met 
een proefschrift de migratie naar 
Aalsmeer te vergelijken met die naar 
een aantal andere achttiende-eeuw-
se plattelandsgemeenten in Holland. 

Een afbeelding van een Duitse han-
nekemaaier. Deze grasmaaiers kwa-
men in juni en bleven enkele weken, 
bijvoorbeeld in de Stommeerpolder.

IJseend in Westeinderplas
Aalsmeer - Zondag 15 januari ont-
dekte Kees Eigenhuis een (vrouwtje) 
IJseend nabij de loswal aan het be-
gin van de Herenweg in Kudelstaart. 
Het zou wel eens een eerste waar-
neming voor Aalsmeer kunnen zijn. 
Normaal verblijven IJseenden na-
melijk ‘s winters op de Noordzee, 
maar vooral op de Oostzee, waar 
ze daadwerkelijk met ijs geconfron-
teerd worden. Jaap van ‘t Hof maak-
te de foto van de IJseend, die zich 
prima lijkt te vermaken in het water 
van de Westeinderplassen.

Jaarvergadering Oud Aalsmeer
Aalsmeer en migratie: Een 
historisch perspectief

Vlag in top na bouwen Wilgwam
Bewoners knotten opnieuw 
zelf de wilgen in Wilgenlaan
Aalsmeer - Ondanks hele gure 
omstandigheden was de opkomst 
hoog. Als er wat te doen of te vieren 
is in de Wilgenlaan, weten de bewo-
ners elkaar te vinden. Afgelopen za-
terdag 14 januari werd ’s morgens 
een begin gemaakt met het knotten 
van de wilgen. En er waren genoeg 
mensen om takken af te zagen en 
te knippen, de takken te verzame-
len en op een grote hoop te gooi-
en, de straat aan te vegen, enz. Ve-
le handen maken licht werk. Een 
poosje geleden besloten de bewo-
ners om de wilgen alweer na een 
jaar te knotten, in plaats van twee 
jaar te wachten. De wilgen groei-
en erg snel en de takken gaan over 
de weg hangen en dekken het licht 
van de lantaarnpalen af. De ketting-
zagen werden dus gespannen en 
met brandstof gevuld en zaterdag 
was het zover. Vooraf was afgespro-
ken dat een deel van de takken ge-
bruikt zou worden om een tipi tent 
te bouwen, een indianen wigwam. 
Tinie Pierik en Anne Kee Berghoef 
wist hoe dit aangepakt moest wor-
den: “Bovenaan binden we de uit-
einden van de takken met een touw 
strak bij elkaar, dan glijden de dun-
ne toppen niet weg. En onderaan 
zetten we de takken dan in een wij-
de cirkel.” En zo gebeurde het, met 
goed resultaat. Na afloop van de 
werkzaamheden werd een groeps-
foto gemaakt voor de tipi tent. Maar 
eerst moest de Wilgenlaanvlag nog 
in de top van de tent gehangen wor-
den. Die klus werd geklaard door 
Jonas, die in de stromende regen 

op een trap klom en de vlaggen-
mast tussen de wilgentakken stak. 
En daarmee was het plaatje com-
pleet. De noeste werkers troffen el-
kaar vervolgens bij één van de bu-
ren voor een lekkere kop soep en 
een drankje om warm van te wor-
den. Siem en Aly Splinter vinden het 
leuk om de buren onderdak te bie-
den voor de afterparty: “Het is hart-
stikke leuk dat we even met elkaar 
kunnen praten. En de nieuwe bu-
ren hebben zich ook meteen voor-
gesteld. Wat ons betreft is het pri-
ma dat we dit ieder jaar gaan doen.” 

De Wilgwam
Er werd ook een naam voor de tent 
gekozen. Tinie’s Tipi en Tipi Top-
pie scoorden hoge ogen, maar de 
meeste stemmen gingen duidelijk 
naar de Wilgwam. De Wilgwam blijft 
nog even staan, totdat de Meerlan-
den de boel komt opruimen. Wet-
houder Ad Verburg komt traditie-
getrouw langs bij het wilgenknot-
ten, maar kon niet van de partij zijn 
in verband met een begrafenis. Hij 
liet weten dat hij het een geweldig 
burgerinitiatief vindt. De bewoners 
van de Wilgenlaan zijn er niet min-
der blij mee en hebben afgespro-
ken over een jaar weer met elkaar 
de wilgen op te knappen. Wethou-
der Ad Verburg: ”Het is heel mooi 
dat bewoners zelfredzaam werk van 
gemeente over nemen. De Meer-
landen hoeft nu alleen nog maar de 
takken te versnipperen en af te voe-
ren. Daarna kan het naar de vergis-
tings- en biogasinstallatie.”

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 22 janu-
ari organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken een grote 
vogelbeurs in hal de Baccara in de 
Baccarastraat 1. De beurs is open 
van 10.00 tot 12.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behande-
len van vogels met in acht neming 
van de milieueisen die tot heden 
van kracht zijn. Een hele eer om dit 
keurmerk van diervriendelijkheid te 
mogen voeren.
Iedere vogelliefhebber is welkom 

om vogels te kopen, te verkopen, te 
ruilen of om rond te kijken en vra-
gen te stellen over vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Tevens maken bezoe-
kers kans op een leuke attentie met 
het entreebewijs. Verkoop van eigen 
vogels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Aanwezig zijn diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels. Ook 
diverse soorten voer, waaronder za-
den en zaadmengsels, en vogelkooi-
en worden te koop aangeboden. 
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Winnares van vorig jaar tweede
Richard Zijlmans winnaar 
biertapwedstrijd Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 ja-
nuari organiseerde Café Sportzicht 
weer een biertapwedstrijd. Dit jaar 
hadden de eigenaren en medewer-
kers het anders gedaan dan voor-
gaande jaren. De gasten namen 
plaats achter de eigen bar in plaats 
van achter de mobiele tap. Hierdoor 
was het wat moeilijker voor de deel-
nemers. Ze konden nu kiezen of 
ze Amstel of Heineken gingen tap-
pen. Nu moesten ze goed opletten 
dat ze het juiste merk glas pakte en 
het juiste merk viltje. Ook moesten 
ze een stukje verder lopen naar de 
jurytafel om uit te serveren. Dit was 
soms best lastig om tussen de an-
dere gasten, met een dienblad in 
je hand, te lopen. Alle deelnemers 
hebben de eerste twee rondes ge-
tapt. De vijf beste tappers gingen 
door naar de finale. De moeilijk-
heidsgraat in deze ronde was het 
tappen en het uitschenken van een 
speciaal biertje bij de jurytafel. Twee 
deelnemers eindigden op een ge-
deelde derde plaats. Zij moesten al-
lebei nog een kleintje bier tappen 

en uitserveren. Uiteindelijk bleek Ri-
chard Zijlmans de beste tapper te 
zijn en hij mag zich een jaar lang 
kampioen biertappen noemen. Op 
de tweede plaats eindigde de win-
nares van vorig jaar Patricia Wahlen, 
op de derde plaats Dennis Belt, Su-
zanne Zijlmans ging er met de vier-
de plaats vandoor en als vijfde ein-
digde Patrick v/d Wal. Het bier vloei-
de zaterdag rijkelijk uit de tap. Dit 
jaar bestond de jury uit Jan Zekveld, 
Ben de Koff, Petra Zwartendijk en 
Mike Griffioen. De deelnemers wa-
ren erg geconcentreerd en deden 
goed hun best om een goed getapt 
biertje te serveren. De juryleden wa-
ren onder de indruk van de pres-
taties van de tappers. Het was dan 
ook een lastige taak voor de jury om 
een winnaar aan te wijzen. Er werd 
echt op kleine details gelet. De tap-
pers zaten dicht bij elkaar met hun 
punten. Er werd gelet op de voor-
bereiding, verzorging van het glas-
werk, het biertappen en het service-
niveau van de bediening. Het was 
weer een geslaagde avond.

V.l.n.r.: Marc van Culiworks, Marije van Sylt Support die de flyer voor Lokaal 
voor Lokaal Aalsmeer heeft gemaakt, Danielle Jonker van Soep Aalsmeer, In-
ge Zekveld van OostOogst en Marco Heere van Heerelijk en Lokaal.

“Het waren vier supergave dagen”
Lokaal voor Lokaal Aalsmeer 
succesvol op de Horecava
Aalsmeer - Vorige week maandag 
tot en met donderdag stond ‘Lokaal 
voor Lokaal Aalsmeer’, een bijzon-
dere samenwerking tussen drie be-
drijven uit Aalsmeer, op het parade-
paardje van de Horecava, namelijk 
het InnovationLab. In het experien-
ce gedeelte Retail/blurring op de 
Rai hadden zij een informatiestand 
waar het ging om de beleving van 
gastvrijheid. 
Danielle Jonker (Soep Aalsmeer), 
Inge en André Zekveld (OostOogst) 
en Marco Heere (Heerelijk en Lo-
kaal) waren allen even enthousi-
ast over de drukke, maar succesvol-
le week. Veel bezoekers hebben de 
stand, die aangekleed was met hou-

ten kistjes, groenten, informatiema-
terialen en de bekende bakfiets, we-
ten te vinden. Op een scherm wer-
den dagelijks beelden getoond van 
de drie bedrijven. 
“Het was enerverend, we waren de 
laatste dag dan ook behoorlijk moe, 
maar we zijn voldaan en bijzonder 
trots op wat we hebben weten te 
bereiken. We hebben zelfs een ver-
melding gekregen in het vakblad 
voor de horeca. Het waren vier su-
pergave dagen.” Aldus de onderne-
mers, die op de Facebookpagina Lo-
kaal voor Lokaal Aalsmeer meerde-
re foto’s, videomateriaal en ervarin-
gen hebben gedeeld. 
Door Miranda Gommans

Werkplaats vol met oldtimers

Emiel Maas: “Auto’s zijn 
mijn passie”
Aalsmeer - Werken zonder lief-
de is slavernij. Een tekst die door 
Emiel Maas - liefhebber van oldti-
mers - eigenhandig op de muur van 
zijn werkplaats is beschilderd. Eerst 
de plakletters op een houten muur, 
deze vervolgens wit geschilderd en 
daarna de plakletters weggehaald 
zodat de houtnerven in de tekst te 
zien zijn. “Auto’s zijn mijn passie, 

daar leg ik mijn gevoel in.” Emiel 
Maas is een geboren Kudelstaarter. 
“Mijn opa had garage Maas op de 
hoek van de Kudelstaartseweg en de 
Herenweg. Hij had dertien kinderen, 
vijf zonen en acht dochters. Voor de 
jongens had hij een eigen bedrijf ge-
regeld en de meisjes moesten maar 
met een rijke man trouwen vond hij.” 
Ome Wim, ome Jan en ome Piet kre-
gen een autobedrijf, Ome Cor een 
melkventerij en mijn vader een fiet-
senwinkel. Daar was in die tijd, en 
dan heb ik het over de jaren vijftig, 
nul handel in en geen droog brood 
mee te verdienen. Ome Piet emi-
greerde naar Afrika en is daar een 
autobedrijf begonnen. Ome Wim en 
ome Jan zijn samen met het auto-
bedrijf in Kudelstaart verder gegaan, 

mijn vader is daar later gaan werken. 
Iedereen wist waar ‘de Hoek’ was. Ik 
ben de jongste van acht - ik heb ze-
ven broers - en mijn vader zei altijd: 
‘Jij bent in de auto gemaakt’. De pas-
sie voor auto’s is mij met de paple-
pel ingegeven. Er werd bij ons thuis 
altijd over auto’s gesproken.” Om-
ringd door haar negen mannen, is 
moeder Maas volgens haar jongste 
zoon gelukkig heel vrouwelijk geble-
ven. “Zij zag er altijd top uit, maak-
te haar eigen kleding. Mijn moeder 
was daar zo goed in, dan kreeg zij 
een patroon en moest de jurk ma-
ken die als voorbeeld diende voor 
de ateliers in het buitenland - want 
daar was het allemaal veel goedko-
per - Als mijn moeder dan later zo’n 
jurk terug zag werd zij kwaad. ‘Dat 

is toch geen afwerking’. Inmiddels is 
zij 92 jaar en woont nog zelfstandig, 
kookt nog haar eigen potje. En zij 
ziet er nog steeds tip-top uit.”

Auto M(ob)iel 
“Ik was tien jaar en toen zat ik al te 
knoeien met bromfietsen. Op mijn 
zeventiende kocht ik voor 200 gulden 
een oud beestje: een oranje Renault 
5. Ik heb ‘m helemaal opgeknapt. Hij 
was mooier dan nieuw.” Een foto be-
wijst dat er geen woord aan gelo-
gen is. Nog steeds staat de werk-
plaats vol met oldtimers hoewel er 
ook wel het één en ander is verkocht 
de laatste tijd, want Emiel Maas gaat 
Aalsmeer verlaten. De werkplaats 
in de Turfstekerstraat wordt ver-
ruild voor een loods in Friesland. De 
nieuwe plannen zitten goed in het 
hoofd. Lekker als hobby blijven wer-
ken aan oldtimers ze weer mooi ma-
ken dat zit ‘m in het bloed. En ver-
der - zijn bedrijf heet niet voor niets 
Auto M(ob)iel - oldtimers met pech 
onderweg ondersteunen. Daar heeft 
hij nu zijn zinnen opgezet. De naam 
was destijds snel gevonden. “Ie-
dereen noemt mij Miel, wij zijn wat 
gaan stoeien met de letters en kwa-
men hier op uit.” Het dekt de lading 
waar Maas mee bezig is. Overigens 
keert hij niet Aalsmeer helemaal de 
rug toe. “Neen zeg, want Aalsmeer 
Roest Niet laat ik echt niet aan mij 
voorbij gaan. Dat is zo prachtig om 
mee te maken en zo goed georga-
niseerd.” In 2015 won hij de over-
all prijs met 3 Renault oldtimers en 
dit jaar gaat hij mee doen met zijn 
Renault Floride bouwjaar 1964. “Een 
pronkjuweel, een auto die je bijna 
nooit ziet. Hij is van mijn geboorte-
jaar. Ik ga weer voor de hoofdprijs, 
want zo’n auto heeft nog nooit mee-
gereden.” Zijn liefde voor auto’s erf-
de Emiel van zijn opa en vader en 
nu blijkt ook zoon Lars verslingerd te 
zijn aan oldtimers. Trots komt er een 
foto te voorschijn waar zijn 21 jari-
ge nazaat aan het sleutelen is aan 
een fraai exemplaar. “Hij doet een 
design opleiding, maar zijn hart ligt 
ook bij de oldtimers. Een eigen ga-
rage is misschien wel een wens voor 
de toekomst.” Het lijkt een herhaling 
van de geschiedenis te worden...
Janna van Zon

ten gaan op pad om geld in te za-
melen voor al die mensen met een 
hersenaandoening. Vrijwel iedereen 
krijgt ooit te maken met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen onder 
meer beroerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van Parkinson 
en ADHD. Er komen per jaar 160.000 

mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen kam-
pen met blijvende ernstige gevolgen. 
De Hersenstichting zet alles op al-
les om hersenen gezond te houden 
en hersenaandoeningen te genezen. 
Om dit te bereiken laat de stichting 
onderzoek doen, geeft voorlichting, 

voert vernieuwende projecten uit 
en werkt aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.her-
senstichting.nl. Op de website is het 
ook mogelijk om aan te melden als 
collectant. 





Aalsmeer - In de maand decem-
ber organiseerden de winkeliers in 
Aalsmeer-Centrum een actie waar-
mee klanten hun aankoopbedrag 
terug konden winnen. Klanten kon-
den iedere decemberkassabon re-
gisteren op de speciale actiepagi-
na op de website. Alle kassabon-
nen van alle winkels in Aalsmeer-
Centrum deden mee dus ook van 
de horeca, kappers en supermark-
ten. Bijna 1.600 bonnen werden ge-
registreerd en op dinsdag 10 janu-
ari heeft notaris Geert Labordus de 
prijswinnaars getrokken. Er wordt in 
totaal 750 euro uitbetaald met een 
maximum van 150 euro per kassa-
bon. Dat leverde 18 prijswinnaars 
op, die inmiddels bericht hebben 
ontvangen en uitgenodigd zijn voor 
de prijsuitreiking op woensdag 25 
januari aanstaande 

Actie ‘Love is in the Air’
Niets gewonnen? Doe dan mee 
met de volgende leuke winactie 
in Aalsmeer Centrum. Sinds de-
ze week is de kerstverlichting in de 
straten van Aalsmeer Centrum aan-
gepast naar heuse liefdesverlich-
ting, want in deze donkere en koude 
maanden kan iedereen wel wat licht 
en liefde gebruiken. Maak een sel-
fi e met een lichthart, plaats je sel-
fi e op de Facebook pagina van Meer 
Aalsmeer Winkeldorp en tag je ge-

liefde, een vriend(in) of geliefd fa-
milielid. 

Romantische prijzen
Hiermee maak je kans op mooie ro-
mantische prijzen die beschikbaar 
worden gesteld door de plaatselij-
ke winkeliers. De actie start op don-
derdag 19 januari en loopt door tot 
eind februari. De winnaars worden 
begin maart bekend gemaakt. Kijk 
voor alle informatie op www.meer-
aalsmeer.nl of op de facebookpagi-
na van Meer Aalsmeer Winkeldorp. 

Notaris Geert Labordus en zijn col-
lega Lidia Stroobach verrichten de 
trekking van de winactie, die in de-
cember is georganiseerd door Meer 
Aalsmeer.
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Workshop thee bougette maken in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 24 januari  is er van 14.30-16.30 uur een gezellige creatieve 
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen 
met het maken van een thee bouquet, gemaakt van 
theezakjes. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw 
werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage 
van €7,50. Dit is incl. koffie of thee. Voor meer 
informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297-820979. 

Avond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Iedere woensdag en vrijdag avond is het restaurant ‘Voor Elkaer’ geopend. 
Vanaf 17.30 uur kunt u heerlijk genieten van een 3-gangen menu voor 
maar €9,-. Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er een ‘thema 
avond’. Deze avonden zijn anders dan andere avonden. Hiervoor wordt dan 
ook aanbevolen of vroeg van te voren te reserveren.
Op woensdag 25 januari bestaat het menu uit een heldere tomaten- 
groenten soep  met stokbrood en kruidenboter. Als hoofdgerecht; 
kalkoen reepjes in roomsaus, aardappelen uit de oven, gestoofde 
appeltjes + rozijnen en boerensalade. En als dessert een griesmeel- 
pudding + bessensap. De kosten van dit menu zijn €9,- p.p. Voor vragen 
of reserveringen 0297-820979.

Thema avond; Stoofpotten menu in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er een thema “avonddiner”. 
Er wordt dan gekookt volgens de culinaire keuken van een ‘land’. 
Hiervoor wordt reserveren aanbevolen. Vrijdag 27 januari is het thema:
‘Stoofpotten’. Deze avond laten wij u kennis maken met verschilllende 
stoof gerechten zoals gestoofde peertjes als voorgerecht en een Vlaam-

se stoofpot en een stoofpot met kip. En natuurlijk nog meer heerlijke 
andere gerechten. De kosten voor dit overheerlijke menu zijn €15,- 

p.p. De aanvang van deze avond is 17.30 uur. 
Voor meer informatie of reserveren 

kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297-820979

Voor iedereen,Weet u welkom, ook als u 
niet in het zorgcentrum woont.

Omzetstijging 2016 met 4 procent
Dutch Flower Group (DFG) 
bouwt door op groei
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
(DFG) groeit met haar 30 zelfstan-
dige handelsbedrijven in bloemen, 
boeketten, planten en decoratief 
groen door in de lijn van de afge-
lopen jaren. Bij deze groei (omzet-
stijging van 4 procent), die bij zowel 
de klanten binnen de grootschalige 
retail (supermarkten, winkelketens) 
als de importerende groothandel 

plaatsvindt, is een toenemende be-
hoefte aan ruimte voor de verwer-
king. Dit betekent dat er onder meer 
op het bedrijventerrein RFH Zuid bij 
een aantal bedrijven binnen de Dut-
ch Flower Group uitgebreid en ver-
bouwd wordt en tevens op korte ter-
mijn nieuwbouw gepland staat. De-
ze nieuwbouw zal plaatsvinden de 
komende maanden aan de Betula 

Bouw 3e sporthal vordert
Aalsmeer - De bouw van de derde 
sporthal in de gemeente vordert ge-
staag. Al heel duidelijk is achter het 
zwembad aan de Dreef te zien dat 
het een grote, volwaardige sport-
hal wordt. Begin september is een 
aanvang gemaakt en de eerste, of-
fi ciële paal is afgelopen 13 okto-
ber de grond ingegaan. De nieuwe 
hal grenst aan het buiten-peuterbad 
van De Waterlelie dat overigens, zo-
als al eerder vermeld, niet verdwijnt, 
maar van de zomer via een andere 
routing bereikbaar zal zijn. 
De nieuwbouw brengt voor het 
zwembad diverse veranderingen 
met zich mee. Zo gaat de horeca 
vergroot worden en de entree krijgt 
een moderner en groter jasje. De 
receptie gaat het middelpunt vor-
men voor zowel de bezoekers van 
he zwembad als voor eenieder die 
komt sporten. Hiervoor wordt een 
deel van de kantoren verplaatst. 
De sporthal wordt een grote trai-
ningshal waar wedstrijden gespeeld 
kunnen worden. Met twee schei-
dingswanden kunnen drie gymzalen 
gecreëerd worden voor trainingen 
van sportverenigingen en voor ge-
bruik door leerlingen van de basis-

scholen De Wegwijzer en De Hoek-
steen, die na de bouw van kindcen-
trum Triade op het voormalige VVA-
terrein ‘buren’ worden. 
Het wordt een fl inke sporthal, zoals 
te zien is, met boven kantoren, een 
tribune (die ook bereikbaar wordt 
met een lift) en een fysiotherapeu-
tisch centrum. Naast de sportvloe-
ren op de begane grond komen gro-
te bergruimten waar attributen op-
geslagen kunnen worden. Op de 
sporthal komen zonnepanelen en 
er worden meer energievriendelij-
ke maatregelen getroffen. In sep-
tember staat de opening van ‘Sport-
complex De Waterlelie’ gepland. 

Aanbieding De Waterlelie
Het ziet er overigens misschien bui-
ten een beetje rommelig uit en er 
is wellicht enige overlast, maar wie 
wil zwemmen is dagelijks welkom. 
Aan de drie baden verandert niets! 
De Waterlelie heeft momenteel een 
leuke aanbieding: Zes keer sporten 
voor slechts 30 euro. Deze kennis-
makingspas kan aangeschaft wor-
den tot en met aanstaande zondag 
22 januari (snel beslissen) en is gel-
dig tot en met 31 maart. 

Sfeerverlichting in Centrum
Aalsmeer - De kerstverlichting in 
het Centrum heeft plaats gemaakt 
voor sfeerverlichting. In de Zijd-, 
Dorps- en Marktstraat zijn de ‘kerst-
ballen’ vervangen voor lieve hartjes. 
Normaal wordt zo ongeveer in janu-
ari de verlichting boven de straten 
verwijderd, maar winkeliersvereni-
ging Meer Aalsmeer heeft besloten 

de donkere wintermaanden wat ex-
tra op te vrolijken. 
Heel gezellig en misschien alvast 
een knipoog naar 14 februari, Va-
lentijnsdag. In ieder geval nodigt het 
uit om de winkelstraten te bezoe-
ken. De ondernemers in het Cen-
trum nodigen u/jou van harte uit. 
Tip: Het is uitverkoop!

Nieuw: Maak een selfi e
Prijswinnaars Winactie 
Centrum zijn bekend!

De 5 studenten met de groep ouderen die een heerlijke dag hebben beleefd.

Diverse wensen ingewilligd
Studenten voor ouderen
Aalsmeer - Begin december kwa-
men twee studenten van de Ho-
geschool van Amsterdam naar het 
ontmoetingscentrum in gebouw Ire-
ne. Zij waren bezig met een half-
jaarlijks schoolproject waarin zij 
wensen van ouderen wilden vervul-
len met hulp van sponsoren. Deel-
nemers van het ontmoetings- en in-
loopcentrum konden schriftelijk hun 
wensen kenbaar maken. De oude-
ren dienden verschillende wensen 
in waaronder een tocht met een zeil-
boot, hoofdrekenen op een veiling 
tribune, soldaat van Oranje, een trip 

naar familie in Canada en een reisje 
in een luchtballon. Een aantal wen-
sen is door de studenten, waaron-
der Rick Lind, ingewilligd. Eén van 
de deelnemers van de dagsoos is 
een dagje naar dierentuin Artis ge-
weest. Een gemengde groep heeft 
een rondvaart door de Amsterdam-
se grachten gemaakt, gevolgd door 
een bezoek aan de sauna. Het pro-
ject werd afgesloten met een luxe 
lunch verzorgd door vijf studenten. 
De deelnemers genoten van een rijk 
belegd broodje, een fruitsalade en 
advocaat met slagroom. 

San Bao Praktijk in Aalsmeer
Leny Bark: “Shiatsu geeft 
mij rust van binnen”
Aalsmeer - Na enkele zware aan-
doeningen kon Leny Bark alleen 
nog uitgeblust op de bank liggen. 
De vermoeidheid ging maar niet 
over. Tot ze iets geheel nieuws pro-
beerde: shiatsu. Nu maakt Leny 
weer wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het fl ink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer had gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten 
behandelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.”
Shiatsu is een Oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-

klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fi etsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl of bel 06-
15280701.

Kerstpakketten-actie groot succes
Stem op de Voedselbank
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
is met frisse moed begonnen aan 
het vijfde jaar van haar bestaan. 
De hulp aan huishoudens die niet 
genoeg geld hebben om elke dag 
eten op tafel te zetten, blijft onver-
minderd noodzakelijk. December 
was een hectische maand voor de 
Voedselbank. Er waren winkelinza-
melingen en diverse acties van ker-
ken en scholen. Aan de oproep van 
de Voedselbank om aangebroken of 
complete Kerstpakketten in te le-
veren is massaal gehoor gegeven. 
Er zijn door particulieren en bedrij-
ven maar liefst 169 Kerstpakketten 
ingeleverd! Alle acties hebben er 
voor gezorgd dat de klanten van de 
voedselbank in deze periode ruim 
gevulde pakketten ontvingen met 
veel extra’s. De Voedselbank is blij 
met alle hulp en donaties, al heeft 
het de vrijwilligers van de Voedsel-
bank veel extra (maar dankbaar) 
werk gegeven. 
Om de vrijwilligers te bedanken met 
een drankje en een hapje en om 
achteruit te blikken en vooruit te 
kijken, houdt de Voedselbank aan-

staande zaterdag 21 januari een 
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Nominatie
Het Nederlandfonds van de ING 
Bank doneert aan goede doelen 
in de regio. Voedselbank Aalsmeer 
is genomineerd als één van de vijf 
goede doelen. De Voedselbank 
maakt kans op een donatie van 
1000, 2000, 3000, 4000 of 5000 eu-
ro, geld dat heel hard nodig is. Het 
doel met de meeste stemmen, krijgt 
de hoogste donatie. De Voedsel-
bank roept een ieder op om hier-
bij te helpen! Hoe? Door te stem-
men! Het kost een minuutje tijd 
en de klanten van de Voedselbank 
worden zo enorm geholpen. Want 
met deze donatie kan de Voedsel-
bank haar werk voortzetten! Stem 
op: www.helpnederlandvooruit.nl/
doel/2121988. Stemmen kan ook via 
de website van de Voedselbank: ht-
tp://www.voedselbankaalsmeer.nl/. 
Per mail is de Voedselbank via in-
fo@voedselbankaalsmeer.nl te be-
reiken en telefonisch onder num-
mer 06-37471838.

35e Geels Nieuwjaarsparty 
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 30 janu-
ari organiseert Geels Evenementen 
de bekende Geels Nieuwjaarspar-
ty voor de eerste keer in een nieu-
we locatie: Studio’s Aalsmeer. De 
laatste jaren konden relaties, event 
managers, opdrachtgevers en feest-
gangers terecht in de A9 Studio’s 
te Uitgeest voor het jaarlijkse feest. 
Geels Nieuwjaarsparty heeft haar 
naamsbekendheid voornamelijk te 
danken aan het grote aanbod van 
artiesten, het avondvullende pro-
gramma en de gratis entree (regi-
stratie vereist). Het programma zal 
bestaan uit een divers aanbod van 
livemuziek en een variatie aan enter-
tainment in onder andere de locaties 
The Big Apple, The Club, Hoek van 
Holland en Downtown.

Populariteit Awards
In 2017 zullen in de Big Apple de Po-
pulariteit Awards weer worden uit-
gereikt aan artiesten die het afge-
lopen jaar een bijzondere prestatie 
hebben geleverd. De afgelopen ja-
ren hebben vele artiesten de Awards 
mogen ontvangen waaronder Marco 

Borsato, Hans Klok, Jan Smit, Jeroen 
van der Boom, Kane, Edwin Evers. 
De genomineerden voor 2017 zijn: 
Laura (singer songwriter), Wolter 
Kroes, Tim Douwsma, Shirma Rouse, 
O3Gene, Tino Martin, Dirty Daddies, 
Ingrid Simons en Steffen Morrison. 

Nieuwe start
“In 15 jaar hebben wij in samen-
werking met A9 Studio’s de Geels 
Nieuwjaarsparty binnen de evene-
mentenbranche landelijk op de kaart 
gezet. Hierbij hebben wij altijd geno-
ten van een prettige samenwerking, 
maar gezien de huidige omstandig-
heden binnen A9 Studio’s hebben 
wij moeten besluiten om in 2017 een 
nieuwe start te maken op een an-
dere geschikte locatie. We zagen in 
Studio’s Aalsmeer de juiste partner 
vanwege de centrale ligging, veelzij-
dige mogelijkheden en de prettige 
samenwerking”, licht Carla Geels, di-
recteur van Geels Evenementen toe. 
Bezoekers kunnen zich gratis online 
registreren voor de Geels Nieuws-
jaarparty via www.geels-evenemen-
ten.nl.

11, naast de DFG-bedrijven Bloom 
en Greenex (leveranciers van toon-
aangevende supermarkten). Verant-
woordelijke binnen DFG voor huis-
vesting en deze nieuwbouwprojec-
ten, Linda Boekestein: “In nauwe 
samenwerking met onze bedrijven 
is gekeken naar een zo duurzaam 
mogelijke uitbreiding, zowel voor de 
omgeving, het milieu als uiteraard 
voor de medewerkers.” Dutch Flo-
wer Group bouwt aan de Betula elf 
nieuwe geconditioneerde ruimtes 
van 10.000 vierkante meter bij. Hier 
zal onder meer de verwerking van 
handgebonden boeketten en plan-
ten voor winkelketens worden ge-
realiseerd. De bouw is state-of-the-
art en zal volledig voorzien worden 

van LED verlichting, super geïso-
leerde vloeren en wanden, warmte-
terugwinning en vele andere tech-
nische oplossingen om zo min mo-
gelijk energie te gebruiken binnen 
de bedrijfsprocessen. Marcel Zand-
vliet, Director Marketing DFG: “Wij 
houden binnen alle processen, van 
teelt tot onze supply chain tot aan 
de winkelvloer rekening met de 
hoogste duurzaamheidseisen. Dat 
geldt dus ook voor onze huisves-
ting.” Door de uitbreidingen zal ook 
een grote, meer centrale parkeerge-
legenheid worden gecreëerd voor 
de DFG-bedrijven op het bedrijven-
terrein. De verwachting van DFG is 
dat alle bouwactiviteiten eind 2017 
zullen zijn gerealiseerd.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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meerbode.nl
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Verstandelijk beperkt?
Kom ook werken tijdens 
Down-Town Ophelia
Aalsmeer - Verstandelijk be-
perkt? Kom werken tijdens Down-
Town Ophelia. Een baan, een sta-
geplek of een weekendbaantje. 
Voor de meesten heel vanzelfspre-
kend, maar niet voor iedereen. Voor 
sommigen is het moeilijk om werk 
te vinden en zeker werk waarover je 
altijd al gedroomd hebt. Maar daar 
gaat Stichting DownTown Ophe-
lia samen met de winkeliersvereni-
ging Ophelialaan Aalsmeer voor één 
dag verandering in brengen. Zij wil-
len laten zien dat mensen met een 
verstandelijke beperking ook talen-
ten voor de arbeidsmarkt hebben en 
hopen daarmee de ogen van vele 
ondernemers te openen. Op zater-
dag 18 maart wordt DownTown Op-
helia georganiseerd in de Ophelia-
laan. Heb je een verstandelijke be-
perking en lijkt het je leuk om die 
dag te helpen en werken in de win-
kels en horeca, bij de kappers, op 
de braderie, bij de radio, de work-
shops of de spelletjes of mee te zin-
gen en dansen bij de optredens? Vul 
dan het aanmeldformulier in dat op 
de website www.downtownophelia.
nl staat. Daar kunnen ook voorkeu-
ren opgegeven worden. Laat je ta-
lenten zien en kom werken. Onlangs 
is www.downtownophelia.nl live ge-
gaan, met dank aan Lab35, met veel 
informatie, foto’s en filmpjes. 

Uw stem is geld waard
Iedereen kan deze dag steunen door 
gezellig te komen shoppen, feest-
vieren, spelletjes doen en genieten 
in een straat vol gezelligheid. Maar 
om een dergelijk evenement te or-
ganiseren is geld nodig en met deze 
dag wil de organisatie de Stichting 
Downsyndroom een mooi bedrag 
overhandigen. De stichting doet er 
alles aan om mensen met een ver-
standelijke beperking een zo nor-
maal mogelijk leven te geven.
Stichting DownTown Ophelia mag 
meedoen met de Bloeiende Leden-
bank Actie van Rabobank Regio 
Schiphol. Leden van de Rabobank 
kunnen vanaf donderdag 19 janua-
ri hun stem uitbrengen op hun favo-
riete vereniging of stichting. De or-
ganisatie hoopt natuurlijk op veel 
stemmen, want hoe meer er ge-
stemd wordt hoe meer geld er komt. 
Voor meer informatie: www.regio-
schiphol.rabobank.nl. En mocht u 
mee willen helpen DownTown Op-
helia een nog groter succes te ma-
ken, dan is uw donatie meer dan 
welkom. 
Meer informatie is hierover te le-
zen op de website onder het kopje 
sponsors. Daar staan alle mogelijk-
heden en contactgegevens. Samen 
mensen met een verstandelijke be-
perking aan het werk zetten!

Om de week op dinsdagavond in Joppe

Team King Pelican winnaar 
Pubquiz jaarprijs 2016
Aalsmeer - Café Joppe organiseert 
al jaren om de week op dinsdag-
avond een Pubquiz. Negen ronden 
van elk tien vragen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Met 
daarbij ook elke keer een afbeeldin-
genronde en twee muziekrondes. 
Gemiddeld doen er tussen de vijf en 
acht teams mee aan een Quiznight 
in Joppe in de Weteringstraat.
En natuurlijk wordt er ook een jaar-
klassement bijgehouden door Quiz-
master en eigenaar Jan van Schup-
pen. Dit keer is de jaartrofee, een 
beeldje van ‘de Denker’ van Ro-
din gewonnen door team King Peli-
can. Dit team won 8 van de 23 quiz-
avonden en kwam op een totaalsco-
re van 1412 punten. Team King Pe-
lican betaat uit Kim Veltman, Nico-

lette Pecht, Gert Wentzel, Onno Ha-
mers en Sander de Vries, af en toe 
bijgestaan door Jet van der Heijden.
Bij deze de hartelijke felicitaties aan 
King Pelican!
Zin om ook een keer mee te doen 
aan een Joppe Quiznight? Je bent 
van harte welkom! De Quiznight be-
gint om 20.30 uur en duurt meestal 
tot ongeveer 23.00 uur. Van te voren 
opgeven is niet nodig dat kan ge-
woon op de avond zelf. De kosten 
voor deelname zijn slechts 7,50 eu-
ro per team. Een team mag uit maxi-
maal vijf personen bestaan, maar 
met twee of drie personen kan na-
tuurlijk ook. De volgende Joppe 
Quiznight wordt aanstaande dins-
dag 24 januari georganiseerd en 
dan elke oneven week in 2017.

Laatste openingsdag 25 februari
ZIN Shoes en More gaat 
na twee jaar sluiten
Aalsmeer - Na twee jaar stoppen 
de meiden van de gezellige schoe-
nen- en accessoireswinkel ZIN in 
de Weteringstraat ermee. Aan de 
knusse koffietafel vindt het gesprek 
plaats over deze beslissing. “We ne-
men deze stap weloverwogen, want 
zijn daar natuurlijk al een tijdje mee 
bezig.” Aldus Dian. Ingrid springt bij: 
“Het was ook beslist geen makkelij-
ke keuze, want we hebben het altijd 
met plezier gedaan, maar na twee 
jaar vol goede moed zijn we tot de 
conclusie gekomen dat het niet ren-
dabel is. Het was ontzettend leuk 
om te doen en we hebben veel leu-
ke, lieve klanten mogen verwelko-
men. En nieuwe contacten opge-
daan. Het was echt een fantasti-
sche ervaring. We willen graag van 
de gelegenheid gebruik maken om 
al deze mensen te bedanken. Ook 
leveranciers, medewinkeliers en al-
le verdere betrokkenen.”
De laatste openingsdag zal op za-
terdag 25 februari zijn. Op 1 maart 
wordt de sleutel officieel overgedra-
gen. 

2 halen is 1 betalen
Tot die tijd is er uiteraard uitverkoop. 
Op alle artikelen geldt; twee halen is 
één betalen. Niet alleen op schoe-
nen, maar ook op tassen, kettingen, 

kleding, accessoires, riemen, porte-
monnees, sjaals, mutsen, hoeden, 
cadeaus en hebbedingen. Dian: 
“Echt op alles. Ja, ook van de mer-
ken Reinders en Sendra. Zelfs de in-
boedel is te koop!” Cadeaubonnen 
kunnen tot en met 25 februari wor-
den ingewisseld. Bij Ingrid en Dian 
zit het ondernemen in het bloed, dus 
je zult zeker nog van ze horen. Volg 
ZIN op Facebook om op de hoog-
te te blijven van eventuele activitei-
ten. De openingstijden zijn van dins-
dag tot en met vrijdag van 09.30 tot 
17.30 uur en op zaterdag tot 16.30 
uur. ZIN Shoes and More is te vin-
den in de Weteringstraat 1a. 
Door Miranda Gommans  

 
 

ZAAI: Nancy Wong en de 
Chinese geneeskunst
Aalsmeer - ZAAI in een initiatief 
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de 
hand van een coach-traject worden 
startende ondernemers gedurende 
een half jaar ondersteund. Naast de 
master-classes zijn er ook de inter-
visie bijeenkomsten en een evalu-
atie gesprek aan het einde van het 
traject. Tien deelnemers maken ge-
bruik van het aanbod. Nancy Wong 
vertelt over haar vak en ervaring 
met ZAAI. “Ik houd de traditie van 
mijn familie hoog.” Praten met Nan-
cy Wong betekent dat er een we-
reld voor de luisteraar opengaat. Via 
haar opa kwamen haar ouders naar 
Suriname waar zij is geboren. “Mijn 
opa was grootmeester Kung-Fu. 
Kung-Fu betekent vaardigheid-be-
heersen, het gaat om de kunst van 
het bewegen.” 
Kung-Fu is dus eigenlijk een vecht-
kunst die voornamelijk vanuit een 
gezondheidsstandpunt wordt be-
oefend. Het was 2004 toen Nancy 
Wong voor het eerst meer over haar 
opa en de vechtsport hoorde. “Op 
het internet werd met zoveel eerbied 
over hem geschreven. Wie is die 
man vroeg ik aan mijn vader en hij 
antwoordde: ‘Dat is jouw opa.’ Vanaf 
dat moment ben ik mij ga interesse-
ren voor de Chinese vechtsport en 
de filosofie daarachter. Vervolgens 
kwam ik terecht bij de Chinese ge-
neeskunde. Mijn missie stond vast, 
het hooghouden van de familie tra-
ditie. Wat ik beoefen is qigong-tui-
na-massage (acupressuur), acu-
punctuur, Chinese kruidengenees-
kunde, voeding- en bewegingsleer 
(Taiji en qigong).” Er ging een studie 
van 10 jaar aan vooraf en nog steeds 
wordt er bijgeschoold.

Kruidensoep
Als kind was Nancy nooit ziek, zij 
moest de kruidensoep drinken die 
haar moeder had gekookt. Niet al-
tijd was de zin even groot om de 
soepjes te drinken. “Ik wist dat ik 
mijn moeder daarmee heel erg zou 
teleurstellen als ik haar soepen niet 
op zou drinken.” Ik heb mijn best ge-
daan bij het koken, omdat het goed 
voor jou is, zei haar moeder dan.
Na het overlijden van haar moeder 
kreeg Nancy een keer keelontste-
king. Zij ging hiervoor naar de dok-
ter en kreeg reguliere medicijnen 
voorgeschreven, maar daar werd zij 
nog zieker van en kreeg nare bij-
werkingen. Nancy ging verband 
leggen tussen de kruidensoepen en 
het nooit ziek zijn tijdens haar jeugd. 
Kreeg de inzicht dat haar moeder 
gelijk had, dat de soepen een ge-
neeskrachtige werking hadden. Zij 
ging zich verdiepen in de helen-
de kracht van de kruiden, paste ze 
toe op haar zelf en werd beter. Nie-
mand in de familie kon goed uitleg-
gen waarom het zo werkte, maar het 
bewijs was overduidelijk en genoeg. 
Inmiddels heeft Nancy zoveel ge-

leerd dat zij samen met haar echt-
genoot een eigen praktijk heeft op-
gebouwd in Aalsmeer. Haar overtui-
ging dat krampen tijdens de men-
struatie niet normaal zijn, dat men-
struatie pijnloos zou moeten zijn, 
de overgang een viering is van een 
nieuwe fase van het leven, is een 
eye-opener. Hoofdpijn, rugpijn, last 
van nek en schouders, hetzij acuut 
of chronisch, er valt iets aan te doen. 
Dat het hele lichaam met voeding, 
Chinese kruidengeneeskunde, be-
weging, acupunctuur en tuina (me-
dische massage) zichtbaar valt te 
verbeteren staat voor haar vast, 
maar uiteraard zijn er uitzonderin-
gen. Zo ervaart zij het zelf en ziet 
dat ook bij haar cliënten. Zij heeft 
inmiddels al een aantal ambassa-
deurs die haar resultaten rondzin-
gen. Er komen tijdens het gesprek 
tal van voorbeelden die als muziek 
in de oren klinken. Voor alle zeker-
heid wordt nog maar benadrukt dat 
dit allemaal niets met zweverigheid 
te maken heeft. 
“Je moet een goede diagnose kun-
nen stellen, een klacht kan je op 
verschillende wijzen behandelen. Ik 
wil goede resultaten boeken en het 
gaat om de authenticiteit, dat ben 
ik aan mijn opa, mijn leraren en ou-
ders verplicht. Ik wil doorgeven wat 
ik van hen heb geleerd.”

“Mooi initiatief”
“Een vriendin wees mij op de Kick-
off van ZAAI en de voorronde van 
de ondernemer van het jaar verkie-
zing in The Beach. Ik ben gaan kij-
ken en luisteren, had een leuk ge-
sprek met coach Anja de Die, het 
klikte tussen ons en ik kwam door 
de pitch-rondes. Het is een mooi ini-
tiatief van de Gemeente om starten-
de ondernemers zo een kans te bie-
den. Het contact met andere onder-
nemers is interessant. Ik voelde mij 
eerst een vreemde eend in de bijt, 
maar het is al een stuk veiliger ge-
worden. Het gaat er hartelijk aan toe 
en je wordt door de anderen mee-
genomen in the flow.” 
Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef project-organisator via 0297-
366182 of info@zaaiaalsmeer.nl

Janna van Zon

Vanaf 7 februari in gemeentehuis
Zorg en Zekerheid opent 
nieuwe locatie in Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 7 febru-
ari opent Zorg en Zekerheid haar 
deuren op een nieuwe locatie in 
Aalsmeer! Vanaf die datum zijn 
klanten van deze regionale zorg-
verzekeraar iedere dinsdag wel-
kom in het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1. Zorg en Zeker-
heid is met zes verzekeringswinkels 
en deze nieuwe locatie altijd dicht 
in de buurt bij haar klanten. Zorg 
en Zekerheid rijdt sinds 1986 met 
een verzekeringswinkel door de re-
gio. “Het werd tijd om kritisch te kij-
ken of we onze klanten op een an-
dere manier nog beter van dienst 
kunnen zijn. Het resultaat is dat we 
nieuwe servicepunten openen voor 
onze klanten.” De nieuwe locatie 
in Aalsmeer is iedere dinsdag van 
14.30 tot 16.45 uur geopend in het 

gemeentehuis. De standplaatsen 
voor het gemeentehuis komen na 7 
februari te vervallen. In het nieuwe 
servicepunt kunnen dezelfde ser-
vice en diensten van Zorg en Ze-
kerheid verwacht worden mét een 
ruimere openingstijd dan voorheen. 
Bovendien Zorg en Zekerheid voor 
wie met wandelstok, kinderwagen 
of rollator komt beter toegankelijk 
dan op de oude locatie.
Zorg en Zekerheid is al meer dan 
191 jaar de regionale zorgverzeke-
raar gevestigd in Leiden. De zorg-
verzekeraar die zorg letterlijk en fi-
guurlijk dichtbij brengt in haar re-
gio: de driehoek tussen Den Haag, 
Utrecht en Amsterdam. De kracht 
zit in de regionale en kleinschaliger 
signatuur. Zo staat Zorg en Zeker-
heid dichtbij de mensen in de regio!

Jan van der Veen (filiaalhouder) en Wilfred van Schaik (eigenaar) in de bijna 
vernieuwde winkel op het Raadhuisplein. Maandag was de verbouwing nog 
in volle gang. 

Twee winkels samengevoegd
Vrijdag Mitra Van Schaik 
open op Raadhuisplein
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
20 januari gaat de vernieuwde slij-
terij van Mitra Van Schaik open op 
het Raadhuisplein. In de winkel ‘ge-
woon’ weer het vertrouwde gezicht 
van Jan der Veen, al 28 jaar actief 
als ondernemer in dranken en bie-
ren. Begonnen in de Vini France in 
de Zijdstraat, tijdelijk gehuisvest ge-
weest aan het Praamplein tot de lo-
catie voor de vanaf dat moment Mi-
tra op het Raadhuisplein in gebruik 
genomen kon worden. Ruim ander-
half jaar geleden stopte de landelij-
ke keten Mitra en was de toekomst 
voor deze voormalige horecaman 
onzeker. Slijterij Van Schaik zag zijn 
kans schoon en nam de zaak over. 
De tijd werd gebruikt om te kijken 
welke locatie als beste uit de bus 
zou komen. De slijterij in de Dorps-
straat of de Mitra op het Raadhuis-
plein. Laatstgenoemde bleek de 
beste aanloop te hebben en begin 
2017 is de knoop doorgehakt. Slijterij 
Van Schaik gaat verder op het plein 
voor het gemeentehuis. De huur van 
het pand in de Dorpsstraat is op-
gezegd. De Mitra is bijna drie we-
ken dicht geweest voor de verbou-
wing, Van Schaik heeft afgelopen 
zaterdag de laatste verkoopdag ge-
had in de Dorpsstraat. Door de ver-
bouwing is de winkel op het Raad-
huisplein twee keer zo groot gewor-
den. Het magazijn is verplaatst naar 
de kelder en dit gedeelte is bij de 
winkel betrokken. De winkel is ge-
vuld met stellingen van de Mitra en 
van Van Schaik uit de Dorpsstraat. 
Met het plaatsen van deze schap-
pen kon pas maandag een aanvang 
gemaakt worden. “We gebruiken 
de beste materialen uit beide win-

kels”, legt Wilfred van Schaik uit. 
Een race tegen de klok, maar wie 
vrijdag om 9.00 uur de vernieuwde 
winkel binnen stapt, zal verrast wor-
den. Een prachtige en overzichtelij-
ke inrichting met zo’n 250 verschil-
lende soorten (speciaal) bier en Mi-
tra Van Schaik is gespecialiseerd 
in whisky’s. Nog meer verschillen-
de merken gaan te koop aangebo-
den worden. Natuurlijk is de keu-
ze aan wijnen groot, evenals gedes-
tilleerde dranken. En uiteraard blij-
ven cadeaupakketten deel uit ma-
ken van het assortiment. En reken 
bij alle aankopen op een gedegen, 
eerlijk en professioneel advies. Dat 
heeft filiaalhouder Jan van der Veen 
de afgelopen jaren al keer op keer 
bewezen. Hij heeft plezier in zijn vak 
en straalt dit uit. Van Schaik is een 
familiebedrijf met de hoofdvestiging 
in Montfoort en winkels in Maarsen, 
De Meern, Nieuwegein en Vianen. 
Wijn- en whiskyproeverijen worden 
in de winkels regelmatig georgani-
seerd en ook Jan van der Veen krijgt 
in deze groen licht om weer proe-
verijen te gaan houden en is zeker 
voornemens dit weer op te pakken. 
De opening vrijdag gaat gepaard 
met knallende aanbiedingen. Een 
fles Hartevelt jenever voor 9,99 eu-
ro, een liter Bacardi voor 15,99 euro 
of zie verder de advertentie elders in 
deze krant. 
Inwoners worden uitgenodigd om 
vanaf vrijdagmorgen de vernieuwde 
winkel op het Raadhuisplein binnen 
te stappen. Groter, moderner, een 
breder assortiment, maar met een 
bekend gezicht en de vertrouwde 
service. Jan hoopt vele (vaste) klan-
ten te mogen begroeten.

Foto: Double Focus Fotografie

Geslaagde laatste editie 
van Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond de druk bezochte 50ste en te-
vens laatste editie plaats van Borrel 
Aalsmeer. Organisator Ingrid Claa-
sen opende de borrel door de net-
werkers mee te nemen in 4 jaar 
van hoogtepunten, maar ook enke-
le dieptepunten. Deze voordracht 
werd begeleid met een indrukwek-
kende fotocollage van diverse bij-
zondere momenten. Deze speech 
werd onder luid applaus afgeslo-
ten. Er is nog wel een lichtpunt-
je aan de horizon aangezien twee 
horecagelegenheden in Uithoorn 
hebben aangegeven verder te wil-
len praten over het voortzetten van 
Borrel Aalsmeer. Wellicht gaat free-
lance eventmanager Hans Busscher 
de netwerkbijeenkomst in een an-
dere gemeente voortzetten. Ingrid 
Claasen blijft als eigenaar van Net-
werken met een Knipoog B.V. achter 
de schermen fungeren, maar heeft 
gezien haar drukke werkzaamhe-
den besloten om een stapje terug 
te doen.
Tijdens de laatste editie van Borrel 
Aalsmeer legde fotograaf Cor van 

der Groef van Double Focus Foto-
grafie het event vast met de came-
ra en de muzikale omlijsting was in 
handen van zangeres Heidy Crooy-
mans en gitarist René Nijenhuis. Ni-
cole Wegman exposeerde als kun-
stenares diverse werken en voorzit-
ter Ruud Goedknecht exposeerde 
namens Stichting Barbarugo. 
Er werden ook weer mooie prijzen 
verloot. Langs deze weg wil Ingrid 
Claasen iedereen hartelijk bedan-
ken voor de support, samenwerking 
en redactionele aandacht de afge-
lopen 4 jaar. 



www.kunstuitleen-timeless.nl

Openingstijden: 
woensdag en vrijdag 12.00 – 17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11.00 – 17.00 uur

 
Ondernemingsweg 45, 1422 DZ Uithoorn
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Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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BESTEL OP SPARERIBEXPRESS.NL OF BEL 020 441 3424 

Christelijke 
boekwinkel, 

De Ichtusshop voor 
al uw christelijke 

lectuur en muziek.

Elke dinsdag, vrijdag 
en zaterdag open van 

10.00–16.00 uur
Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12  

te Aalsmeer
Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOT-

ZEIL REPAREREN

Balder
Leimuiden

Te koop:
Nieuwe heren skibroek Peak 
Performance Gore-tex donker-
blauw, maat 50, €75,-. 
Tel. 0297-327581
Te koop:
Nike trainingsbroeken mt. 
152-158, donkerblauw, 3 stuks 
tezamen voor €15,-.  
Tel. 0297-564747
Te koop:
Mooi ijzereren met riet ledikant 
met 2 leuke nachtkastjes 140 x 
200 + matras €95,-. 
Tel. 06-51256701

Te koop:
Z.g.a.n. ANWB sneeuwket-
tingen €25,-. Nieuwe gr. dames-
coat, 42-44 €45,-. 
Tel. 06-51256701
Te koop:
Viking noren mt. 38. laag model. 
In prima staat. Incl. Bescher-
mers. €45,-. Tel. 0297-564747
Te koop:
H.P. Pavilion computer incl. 
monitor, toetsenbord, muis en 
geluidsboxen €200,-.  
Tel. 06-53520134
Te koop:
Langlaufskies, 2.10m (klassiek, 
+85 kg), incl. stokken en hoes 
€45,-. Hr. langlaufschoenen mt 
45 €15, Tel. 06-18178053

TE HUUR
AANGEBODEN

GARAGEBOX 
in Hornmeer

Telefoon: 
0297-582264

na 20.00 uur

Te koop:
Rib-radiatorkachel - elektr/olie 
2 x 1000 w a €15,-  en 1 x 2000 w 
a €20,-  samen voor €40,-. 
Tel. 06-40562327

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zevende plaats Owen Geleijn
Amstelrenners sluiten het 
crosseizoen af
Amstelveen - Met de Nederland-
se kampioenschappen veldrijden 
en de eigen Clubkampioenschap-
pen hebben de crossende leden van 
WTC De Amstel de afgelopen week 
min of meer een einde gemaakt aan 
het Veldrijseizoen. Zondag werd ge-
streden om de clubtitels op en rond 
Sportpark Sloten. Op een glibbe-
rig en modderig parcours was Ou-
derkerker Victor Broex de snelste. 
Broex klopte zijn clubgenoot, de jon-
ge Owen Geleijn uit Rijsenhout, met 
ruim verschil. De Nieuw-Zeelander 
Hamish Morrin was de derde man, 
en tevens de snelste Master. Michiel 
Mouris was de snelste Jeugdren-
ner. Op het NK in St. Michielsgestel 
scoorden de Amstelrenners ook al 
goed met drie top-10 klasseringen. 
Owen Geleijn was met zijn 7e plaats 
bij de Nieuwelingen (15/16 jarigen) 
de hoogst geklasseerde. In het grote 
veld van Nieuwelingen (75 starters) 
ging Geleijn op het gladde parcours 

goed mee. In de middenmoot ein-
digden de Ouderkerker Niek Voogt 
(37e), Tristan Geleijn (40e) en Wes-
sel Mouris (43). In de Juniorenklas-
se (17/18 jarigen) reed Ouderkerker 
Victor Broex na een beroerde start 
naar een heel knappe 10e plaats. 
Hij moest vanuit het achterveld heel 
veel renners inhalen, en dat luk-
te wonderwel. Zijn broer Menno 
werd 45e. In de Mastersklasse was 
er ook een mooie klassering voor 
sneeuwspecialist Michael Breedt: 
ook Breedt reed naar een uitste-
kende 10e plaats. Bij de Elite Da-
mes eindigde Judith van Maanen 
als 20e. Alleen voor de Jeugd tot 
14 jaar volgt er nog een NK, en dan 
zit het veldrijseizoen er echt op. De 
meeste renners beginnen nu lang-
zaam naar de weg te kijken, hoewel 
er voor de Amstelveense baanspe-
cialist Enzo Leijnse nog een belang-
rijk NK Baan volgt.

De Familieband in Duyker
Hoofddorp - De Familieband is een 
programma waarbij er aan muzikale 
families de mogelijkheid wordt ge-
boden om een keer samen het po-
dium te betreden. Op 12 februari is 
er een gratis proefmiddag waarbij je 
kunt kijken of je het leuk vindt en 
mee wil doen. Dit gebeurt onder lei-
ding van professionele coaches uit 
het vak. Tijdens deze sfeervolle fa-
miliedag komen er verschillende 
muziekstijlen aan bod. Dit zorgt voor 
een heerlijke dag waarbij er voor ie-
der wat wils is. Heb je altijd al eens 
met je broertje in een band willen 
spelen? Of wil je dat mooie duet dat 
je met je oom zingt voor je familie nu 
wel eens op een echt podium bren-
gen? Dan is dit absoluut jullie kans! 
Als familie, bestaande uit mini-
maal twee familieleden, kies je twee 
nummers uit die je graag ten geho-
re wilt brengen. Samen met andere 
geïnteresseerde families zal je on-
der leiding van de coaches in vier 
oefensessies je gaan voorbereiden 
op een optreden in Duycker.
Interesse? Meld je aan via lotte@
duycker.nl.

Planning
Op zondag 12 februari is er van 
15.00 tot 17.00 uur een open (gratis) 

proefles voor alle geïnteresseerde 
families. Na deze kennismaking kan 
besloten worden of ze wel of niet 
mee willen doen. Op de zondagen 
26 februari, 5 maart, 12 maart en 19 
maart gaan de deelnemende fami-
lies tussen 15.00 en 17.00 uur oefe-
nen waarvan een keer in de zaal met 
techniek erbij. Zondag 26 maart is 
dan de generale repetitie om 14.00 
uur met aansluitend het optre-
den tijdens Familieduycken. Adres: 
Raadhuisplein 5, Hoofddorp.

Fabian hoopt op  
een échte oplossing. 

Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de impact van een nierziekte en leest u meer 
over de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook vindt u in het magazine informatie  over 
 nalaten en het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?

FairTrade in horeca centraal
Aalsmeer - Nu voor de Werkgroep 
FairTrade Gemeente Aalsmeer de 
werkzaamheden in het nieuwe jaar 
weer gaan beginnen zal in dit jaar 
zeker de horeca centraal staan. Het 
is de Werkgroep namelijk gebleken 
dat er nog erg weinig horeca onder-
nemingen maatschappelijk en soci-
aal verantwoord ondernemen. Fair-
Trade koffie, thee en suiker wordt 
erg weinig gebruikt. Ook groen-
ten, fruit, wijn, sap, koekjes, cho-
cola, pepermuntjes en kruiden van 
FairTrade staan niet op hun lijst van 
inkopen. Wel worden soms thee 
en koekjes aangetroffen. De Werk-
groep zou graag zien dat de hore-
ca zich meer inspant voor de men-

sen, die het minder hebben in de 
wereld. De producten van de klei-
ne boeren en arbeiders in te kopen 
zou hen helpen op een beter be-
staan om bijvoorbeeld een school 
te laten bouwen in hun dorp om zo 
hun kinderen naar school te laten 
gaan. De FairTrade coöperaties in-
vesteren vaak in voorzieningen voor 
hun deelnemers. Dus horeca, denk 
ook eens aan deze producenten in 
ontwikkelingslanden. Meer infor-
matie is te vinden op www.fairtra-
degemeenten.nl of www.maxha-
velaar.nl. Contact opnemen met 
de Werkgroep FairTrade Gemeente 
Aalsmeer kan via Betty Kooij: www.
jbkooij@kabelfoon.nl

Introductiemiddag
‘Love Yourself’
Aalsmeer - Zaterdag 21 janua-
ri organiseert Centrum Zonnewijzer 
een gratis introductiemiddag ‘Love 
Yourself’ voor vrouwen van 13.00 
tot 17.00 uur De middag start met 
een collage en een wensbord ma-
ken. Om 14.00 uur volgt een body-, 
mind- en heart-training. Om 15.00 
uur start een lezing ‘Liefde als medi-
cijn’. Wetenschappelijke bevestiging 
van liefde, compassie en verbinding 
als lijm voor de herontdekte wereld. 
En de laatste activiteit is vanaf 16.00 
uur: Fotografie, lichaamstaal en li-
chaamsbewustzijn. Renske Skills, 
bewust gezond en welzijns coach, 
heet belangstellenden welkom. In 

verband met een beperkt aantal 
plaatsen is opgave voor deze intro-
ductiedag noodzakelijk. Dit kan via 
info@centrumzonnewijzer.nl. Cen-
trum Zonnewijzer is te vinden in de 
Linnaeuslaan 2b. Kijk voor meer in-
formatie op www.centrumzonnewij-
zer.nl
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Nostalgie met 
foto’s en films

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 
januari van 13.30 tot 18.00 uur trak-
teren Siem Kooy en Wim Rooden-

Veel belangstelling voor 
open huis Werkschuit
Aalsmeer - Ondanks het stormach-
tige en koude weer van afgelopen 
zaterdag 14 januari is het open huis 
bij de Werkschuit druk bezocht. Veel 
mensen kwamen een kijkje nemen, 
bewonderden de werkstukken van 
de cursisten en vroegen informa-
tie over de cursussen die de Werk-
schuit allemaal aanbied. Ook was 
er aandacht voor de kinderen. Er 
werd een tekenworkshop aangebo-
den waar de kinderen vol enthousi-
asme aan mee hebben gedaan. Ook 
was er voor hen kleien, hier kon-
den de kinderen hun eigen kunst-
werkjes maken. Niet aanwezig? In-
schrijven voor de volgende cursus-
sen behoort nog tot de mogelijk-
heid: Edelsmeden op de maandag-
avond, Speksteen op de dinsdag-

morgen, dinsdagavond Materiaal 
onder de loep, Beeldhouwen, Schil-
deren met acrylverf op de Linos-
nede en Creatief kennismaken met 
Kunst, op de woensdagavond Vilten 
voor Beginners en gevorderden, op 
de donderdagavond en vrijdagmor-
gen Boetseren met klei en zaterdag 
Fotocursus in de praktijk en Portret-
schilderen. Voor kinderen presen-
teert de Werkschuit de cursus Teke-
natelier op de woensdagmiddag en 
zaterdagmorgen en -middag, Cre-
atieve vorming op woensdag- en 
donderdagmiddag en op de woens-
dagmiddag mozaïek voor kinderen. 
Het cursusrooster start op 30 janua-
ri. Voor meer informatie en inschrij-
ving: www.werkschuit-aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Humor tijdens 
Gedichtenavond

Aalsmeer - Dit jaar start de Poë-
zieweek met de Gedichtenavond op 
donderdag 26 januari vanaf 20.00 
uur. Tijdens dit jaarlijkse evenement 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat zullen dertien ingezon-
den gedichten met het thema Hu-
mor worden voorgedragen. Na de 
pauze is er ruimte voor iedereen 
om een gedicht naar eigen keuze 
te laten horen. Dorpsdichter Bram 
Landzaat voorspelt een avond met 
een humoristisch tintje. Tussen de 
voordrachten door zullen Robbert 
Tuinhof op piano en Daniëlle Burg-
man met haar sopraansaxofoon de 
avond muzikaal opluisteren.

Workshop creatief schrijven 
voor jongeren in bibliotheek
Amstelland - Ben je tussen de 14 
en 18 jaar en heb je altijd al willen 
schrijven? Een film, een lied, een 
kort verhaal? Geef je dan nu op voor 
de workshop creatief schrijven bij 
Hetty Kleinloog, en leer de kneep-
jes van het vak!
Hetty Kleinloog geeft een praktische 
workshop, waarin het accent ligt op 
het ontwikkelen van schrijfplezier, 
het ontdekken van verschillende 
schrijfvormen en je eigen stijl: veel 
schrijven, oefenen en uitproberen! 
Doel is dat je naast deze oefeningen 
voldoende handvatten mee naar 
huis krijgt waarmee jouw schrijvers-
motortje blijft draaien.
Hetty Kleinloog (Amsterdam, 24 ju-
ni 1958) is scenario– en toneel-
schrijver, tekstdichter, dramadocent 
en regisseur. Sinds 1988 schrijft zij 
toneelstukken voor diverse gezel-
schappen en schrijft als tekstdichter 

voor muziektheatervoorstellingen 
als Tita Tovenaar, Kinderen voor Kin-
deren en Jan Jans & de Kinderen.
Voor televisie schrijft zij onder an-
dere mee aan series als ONM, Lotte 
(Talpa) en Spangas (NCRV). In 2014 
verscheen van haar hand de Span-
gas-jeugdroman Vuurwerk. Vanaf 
februari 2016 is Hetty dialoogschrij-
ver bij Goede tijden, slechte tijden 
(Endemol Shine).
De workshop Creatief schrijven voor 
jongeren is op zondag 22 januari 
van 14.30 tot 17.00 uur in bibliotheek 
Stadsplein. Om iedereen de aan-
dacht te geven die nodig is, is het 
aantal plaatsen beperkt dus wees 
er snel bij. Prijs: 15 euro, pashou-
ders 12,50 euro en voorverkoopkor-
ting van 1 euro. Meer informatie en 
kaarten via de website www.debi-
bliotheekamstelland.nl of in één van 
de Amstelland bibliotheken.

Boekpresentatie Mister Jack
Rijsenhout - Aankomende zondag 
22 januari wordt het inmiddels vier-
de boek van ‘Mister Jack’ feestelijk 
gepresenteerd. Schreef Jack Muller 
voorheen voornamelijk (semi)-au-
tobiografisch, nu heeft hij voor het 
eerst een fictieve roman geschre-
ven. Geïnspireerd door de schitte-
rende natuur rond de Vinkeveen-

Ontdek de watertoren...
Aalsmeer - De watertoren had af-
gelopen zondag 15 januari de deur 
weer open gezet voor publiek. Op 
de toren van ir. Hendrik Sangster is 
menig Aalsmeerder trots. Het eer-
ste herkenningspunt in de gemeen-
te wat na een reisje of een dag-
je weg wordt gezien en naar uitge-
keken wordt. De trots is overigens 
niet zo gek, de 51 meter hoge wa-
tertoren wordt gezien als één van 
de mooiste in Nederland. Een grote 
promoter van de watertoren is foto-
graaf Kick Spaargaren. Al van diver-
se kanten en op verschillende dag-
delen heeft hij de toren op de foto 
gezet en als de deur weer open gaat 
voor publiek, klimt hij veelal ook 

omhoog. Genieten van het uitzicht 
en dat was afgelopen zondag best 
ver. In ieder geval legde hij de ‘keu-
rige’ strakke bebouwing in de Horn-
meer op de gevoelige plaat vast. En 
volgens Kick is de watertoren meer 
dan trappen beklimmen alleen. Kijk 
tijdens de klim vooral ook om je 
heen. Ontdek de oude buizen, pom-
pen, waterbassins en andere facet-
ten die de tijden van weleer, de tijd 
dat de watertoren als wateropvang 
fungeerde, doen herleven. Leuke 
weetjes tot slot nog: De waterto-
ren is ruim 85 jaar oud en weer te 
bezoeken op zondag 29 januari van 
13.00 tot 17.00 uur. Noteren!
Foto: www.kicksfotos.nl

Zangmiddag met ‘Musica’
Aalsmeer - De Oude Veiling or-
ganiseert op vrijdag 27 januari een 
meezingconcert met een optreden 
van Zanggroep Musica uit Uithoorn. 
De zangmiddag begint om 14.15 uur 
en iedereen is welkom. De in 2012 
opgerichte zanggroep geeft concer-
ten voor een breed publiek. 
Veel bekende nummers zal de groep 
brengen, die volop meegezongen 
kunnen worden. Op het program-
ma staan hoofdzakelijk Operette-
melodieën, afgewisseld door Ne-

derlandse meezingliederen. Musi-
ca verhoogt de sfeer door de manier 
waarop de groep zich presenteert. 
Koor en solisten zijn gestoken in 
vrolijke Oostenrijkse kleding waar-
door de kijkers en luisteraars zich 
op een Weens terrasje wanen. De 
zangers en zangeressen worden be-
geleid door een pianiste en de lie-
deren worden met veel enthousias-
me toegelicht. 
De toegang is gratis. Adres: Markt-
straat 19.

Het Oude Raadhuis in Dorpsstraat
Laatste weekend met werk 
zes design kunstenaars
Aalsmeer - Het is al weer het laat-
ste weekend dat het werk van zes 
designkunstenaars nog te zien is in 
het Oude Raadhuis. Het gaat om bij-
zonder vormgegeven hoeden, siera-
den, doeken, kleding en keramiek. 
Het zijn stuk voor stuk eigentijd-
se ontwerpen waarin functionaliteit, 
techniek en materiaal als vanzelf in 
elkaar vloeien. In de tentoonstelling 
exposeren onder meer: hatdesigner 
Mirjam Nuver, virtuoos porseleinbe-
werker Inge Becka, sieradenmaak-
ster Mecky van den Brink, brei- en 
ontwerpspecialiste Simone van Eer-
denburg, sieradenontwerpster Ger-
rie Vermeulen en textielvormge-
ver Mariëtte Wolbert. Het werk van 
sommige van deze vrouwen is op di-
verse plaatsen in Nederland te zien, 
bijvoorbeeld in het CODA-museum 
in Apeldoorn, maar ook in het Rijks-
museum in Amsterdam. Zes vrou-
wen allemaal goed gekwalificeerd 
met werk dat esthetisch gezien zeer 
de moeite waard is. Dit weekend 
dus voor het laatst.

De Ploegh
De expositie die hier op volgt be-
looft een spektakelstuk te worden. 
Leden van kunstenaarsvereniging 
De Ploegh tonen een diversiteit aan 
disciplines, zoals schilderkunst, gra-
fiek, keramiek, fotografie, glas- en 
beeldhouwkunst, en verscheiden-
heid in stijlen: figuratieve, abstrac-
tageometrische en constructivis-
tische kunst. Kunst voor de kunst-
kenner én voor de minder ervaren 
kunstliefhebber. De Ploegh is een 
Landelijk Kunstenaars Genootschap 
dat in 1934 in Amersfoort is opge-
richt. De vereniging heeft vanaf april 
2015 haar galerie in het Cultuur-
huis bij De Flint in Amersfoort. De 
Ploegh heeft ongeveer 100 leden. 
Een belangrijk deel van deze Ploeg-
hkunstenaars komt vanaf 12 maart 
hun werk exposeren. Voor een voor-
proefje kijk op www.kca.nl. Het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 is 
geopend van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Bol van interessante uitzendingen
Radio Aalsmeer live met 
Denise’s Kunstenaarsclub
Aalsmeer - De lokale omroep Ra-
dio Aalsmeer kent vele program-
ma’s die meer dan de moeite van 
het beluisteren waard zijn. De ko-
mende week staat ook weer bol van 
de interessante uitzendingen. 

Een Aalsmeerse roman
Jenny Piet ontvangt donderdag-
avond weer diverse gasten die al-
les met ‘lifestyle’ te maken hebben. 
Tevens is Wilbert Streng weer aan-
wezig als mede-presentator en ver-
zorgt Frans van der Wee de tech-
niek. Eén keer in de maand verruilt 
Streng de donderdagavond bij het 
koor voor die bij de radio. Samen 
met Jenny Piet wil hij meer kunst en 
cultuur bespreken. Verder te gast 
Debby Albers over haar eerste boek 
Thanda. Het betekent liefde en is 
een korte roman vol romantiek, pijn 
en ook liefde. Vanaf 21.00 uur ver-
telt Marion van Berkum over Stich-
ting Corantijn. Zij zet zich met hart 
en ziel in voor mensen die het in Su-
riname moeilijk hebben, wat veroor-
zaakt wordt door armoede, ziektes 
en handicaps. Tenslotte het kunst-
halfuurtje met Janna van Zon. Zij 
neemt Tobias Rothe mee. Hij noemt 
zichzelf Artist en zal bevlogen spre-
ken over zijn kunstobjecten die al-
tijd een beweging voortbrengen. 
Donderdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur op Radio Aalsmeer. 

Hoe word je profvoetballer?
Altijd al een profvoetballer willen 
worden? Dan moet je vrijdag ze-
ker luister naar ‘Let’s Go!’ Mar-
co van Scopo Atletico komt langs. 
Scopo Atletico is een voetbalaca-
demie waar je (nog) beter kan le-
ren voetballen en start binnenkort 
in Aalsmeer. Natuurlijk is er ook 
tijd voor muziek en deze week ex-
tra veel muziek, want Meester Eric 
komt langs. Hij komt vertellen over 
het ‘groep-8-feest’ dat hij binnen-
kort weer organiseert. Natuurlijk 
wordt gevraagd welke muziek niet 
mag ontbreken op dat feest! Super-
leuk dus als je luistert aankomen-
de vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur 
naar Radio Aalsmeer. 

Vertrouwd Vrijdagavondcafé
Deze week presenteert Ron Leeg-
water samen met Deborah Bothe het 
‘Vrijdagavondcafé’. De vaste items 
zoals het radiospelletje Soundme-

Michael Glanz ‘toverde’ een aantal kunstkasten in het Centrum, waaronder 
een naast het gemeentehuis aan de Van Cleeffkade. Voor ander werk van zijn 
hand kan het gemeentehuis binnen gestapt worden. 

‘Van werk Michael Glanz word je vrolijk’

Twee kleurige exposities 
in het gemeentehuis 
Aalsmeer - Woensdag 11 janua-
ri klonken er heerlijke fluittonen in 
het gemeentehuis. Docente dwars-
fluit Judith Glasbeek en enkele van 
haar leerlingen zorgden voor een 
klein, maar fijn concert terwijl het 
publiek kon rondkijken om de schil-
derijen van de in Aalsmeer wonende 
Michael Glanz te bewonderen.
De oeuvre tentoonstelling laat de 
ontwikkeling zien van een kunste-
naar die van kleur en precisie houdt. 
De geometrische abstracte vormen 
dwarrelen over elkaar heen zonder 
chaos. Dat is namelijk de kracht van 
het werk. De overzichtelijke chaos 
zorgt voor spanning, voor snelheid, 
maar ook voor contemplatie en je 
wordt er ongelooflijk vrolijk van. De 
tentoonstelling pas perfect bij dit 
jaargetijde. Je kunt de stormachti-
ge buitenwereld gewoon even ver-
geten door je te laten opnemen in 
de technische wondere wereld van 
de kunstwerken. Zeker de laatste 
twee werken van Michael Glanz la-
ten de kijker verdwalen in een ge-
raffineerd kleuren- en lijnenspel. 
Wethouder Jop Kluis gaf nog eens 
aan hoe goed kunst past in het ge-
meentehuis. Sterk van hem was dat 
hij niet de kunstenaar vroeg wat hij 
met zijn werk bedoelt. Het is aan de 
beschouwer om te zien wat hij wil 
zien. Kunst behoeft geen uitleg, het 
gaat de kunstenaar om de vrijheid 
van eigen interpretatie. Zo af en toe 
maakt Michael een uitstapje en dat 
was verleden jaar door het maken 
van zijn Space of Fantasy balls. Wie 
de serie bij elkaar ziet hangen, ziet 
het heelal aan zich voorbij trekken. 

Door het werken met verschillende 
soorten verf krijgen de unieke bal-
len -niet 1 is hetzelfde – een eigen 
identiteit. Rechthoeken gecombi-
neerd met een ronde vorm, je moet 
het maar bedenken en weten uit te 
voeren. Curator Ingrid Koppeschaar 
was blij met zoveel publiek. Samen 
met de kunstenaar vormde zij een 
stralend duo, geheel passend bij de 
stijl van deze tentoonstelling. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te van kunstenaar Michaeal Glanz 
(www.michael-glanz-artist.nl). De 
expositie bezichtigen kan dagelijks 
tijdens de openingsturen van het 
gemeentehuis.
Janna van Zon

Vrijdag opening Madness
In de Burgerzaal van het gemeente-
huis wordt op de blauwe borden de 
komende maanden de geschiedenis 
in beeld gebracht van The Madness. 
Het in Kudelstaart begonnen pop-
podium trok in de jaren zestig heel 
veel belangstelling. Men kwam van 
heinde en verre in Aalsmeer spe-
len en luisteren. Van ieder optreden 
heeft Henny van Zanten kleurrijke 
posters gemaakt en deze unica wor-
den nu getoond. De posters zijn ook 
in een boek gebundeld en hiervan 
zijn nog exemplaren te koop. Mor-
gen, vrijdag 20 januari, om 16.00 uur 
is er rond de borden met de pos-
ters een gezellig samenzijn. Willem 
van Doorn, initiatiefnemer van de-
ze expositie, hoopt op een grote op-
komst. Want het blijft leuk om ook 
uw verhaal te horen! Einde van de 
bijeenkomst is rond 17.30 uur.

burg op foto’s en films over oud 
Aalsmeer in ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Samen bezitten Wim 
en Siem een groot aantal films en 
duizenden foto’s over Aalsmeer en 
vooral Aalsmeerders. Deze middag 
hebben zij een greep gedaan uit on-
derwerpen in de jaren 1913 tot 1938 
met onder andere de viering van 25 
jaar Aalsmeers Harmonie met mars-
wedstrijden en concoursdagen, de-
monstratie van de brandweer op 
het Raadhuisplein in 1977 en de re-
novatie van het Oosterbad in 2001. 
Bij iedere foto krijgen de bezoe-
kers een professionele toelichting 
over de plaats en gebeurtenis, de 
films worden vertoond met bijpas-
sende muziek. De entree is gratis, 
want de heren hebben er zelf veel 
te veel plezier in om dit te kunnen 
doen voor geïnteresseerden.

Eric Spaargaren en Kim Maarse van 
het jeugdprogramma Let’s Go!

mory, de Soulshow-Classic en Ron’s 
Top40 Hitarchief komen natuurlijk 
voorbij. Tevens korte interviews met 
Peter van Eick en René Romijn. Van 
Eick is directeur van Crown Theater 
Aalsmeer en spreekt over de voor-
stelling ‘De gouden jaren’ die op 4 
februari is te zien. Romijn komt ver-
tellen over de sport handbal en ook 
over de handbalschool. Om 22.22 
uur precies hoor je de social-me-
diarubriek van Deborah over wat er 
allemaal in Aalsmeer en omstreken 
te beleven was.

‘Denise’s Kunstenaarsclub’ 
Zaterdag 21 januari zal het pro-
gramma ‘Jan & Jansen Live’ voor de 
eerste keer een live uitzending ver-
zorgen. ‘Denise’s Kunstenaarsclub’ 
heeft de eer om tussen 21.00 en 
24.00 uur het podium te vullen. ‘De-
nise’s Kunstenaarsclub’ vormt een 
mix van muziek, poëzie en literatuur. 
Een avondvullend programma van 
deze club verloopt regelmatig an-
ders dan vooraf gepland. Evengoed 
is het publiek vaak verrast door het 
hoge niveau. Er wordt gehoopt op 
veel publiek tijdens de radio-uit-
zending. Dat zou een grote onder-
steuning betekenen voor de kunste-
naarsclub. Iedereen is daarom uit-
genodigd om gratis het programma 
bij te wonen in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Het program-
ma ‘Jan & Jansen Live’ biedt maan-
delijks artiesten en bands de moge-
lijkheid om zich aan het publiek te 
laten horen. De presentatoren Jan 
en Jurgen hebben alle aandacht 
voor de gasten.

Imker en oud-politieman 
Maandag jl. was de enige kranten-
verdeelster van alle ochtenbladen 
in Aalsmeer de gast in de wekelijk-
se talkshow ‘Door de Mangel’. An-
neke van Leeuwen omschreef zich-
zelf als lief, zorgzaam en huismus. 
De hondenliefhebster staat iedere 
dag op om tien over drie ’s nachts 
om de dagbladen te verdelen onder 
de krantenbezorgers. Dat worden er 
echter wel in rap tempo steeds min-
der. Anneke is dan ook pessimis-
tisch over de toekomst van de pa-
pieren krant. Wat nog steeds groeit 
is de verzameling van prinses Diana. 
Van Leeuwen heeft inmiddels meer-
dere vitrinekasten vol met borden, 
bekers en andere voorwerpen. Zoals 
elk programma op Radio Aalsmeer, 
is ook deze uitzending weer terug te 
luisteren via www.radioaalsmeer.nl. 
De Aalsmeerse heeft als 155e gast 
in de wekelijkse talkshow gekozen 
voor één van haar krantenbezor-
gers en oud-politieman Frens van 
Dijk. Van de gepensioneerde imker 
wil Anneke graag weten hoe het is 
gesteld met de bijen. Het antwoord 
op deze vraag is maandag 23 janua-
ri om 19.00 uur te horen in ‘Door de 
Mangel’. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

se Plassen, is in het nieuwe boek 
het verhaal van Peer Vrolijk te vol-
gen die, na het winnen van een prijs 
in de loterij, als naïeve maagd van 
middelbare leeftijd terecht komt in 
de snelle wereld van seks, muziek 
en intrige. Wie kan hij vertrouwen? 
Wat doet zoveel geld met hem en de 
mensen om hem heen? Titel van het 
boek is ‘De cellodrager’. De schrij-
ver zal aanwezig zijn om zijn werk te 
signeren en alleen op deze middag 
is het boek tegen gereduceerd tarief 
verkrijgbaar (beperkte voorraad). 
Na zondag is het boek voor de nor-
male prijs verkrijgbaar De presenta-
tie is van 14.00 tot 16.00 aan de Klei-
ne Poellaan 5a in Rijsenhout.
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Woninginbraak 
via keukenraam

Kudelstaart - Op zaterdag 14 ja-
nuari is tussen 17.00 en 23.00 uur 
ingebroken in een woning in de 
Marconistraat. De dieven heb-
ben zich toegang tot het huis ver-
schaft door het slot van een keu-
kenraam te forceren. Op de bo-
venverdieping zijn alle kamers 
bezocht en kasten en laden door-
zocht. Vooralsnog is niet bekend 
wat ontvreemd is. De bewoners 
troffen bij thuiskomst de voorkeur 
open aan. Vermoedelijk is de-
ze open gezet als vluchtroute. In 
de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 januari is ook getracht in 
te breken in een woning in de Zij-
lijnstraat. Geprobeerd is om zowel 
de voor- als de achterdeur open 
te breken. De sloten werkten pri-
ma, de inbraak is niet gelukt. Iets 
verdachts gezien in de buurt van 
deze straten afgelopen week-
end? De politie hoort het graag 
via 0900-8844.

Winkeldief 
steelt koffie

Aalsmeer - Op maandag 16 ja-
nuari om 11.30 uur is een winkel-
dief op heterdaad betrapt in een 
super op het Poldermeesterplein. 
Door medewerkers was gezien 
dat de man enkele pakken koffie 
in zijn rugzak stopte. Nadat hij de 
spullen in zijn winkelkar afgere-
kend had, is de man aangespro-
ken en overgedragen aan de po-
litie. De winkeldief is een 61-jari-
ge man uit Maarssen. Hij is in ver-
zekering gesteld en zit nog vast.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 10 janu-
ari is tussen 9.00 en 17.00 uur een 
fiets gestolen vanaf een erf aan 
de Aalsmeerderweg 10. Het be-
treft een damesfiets van het merk 
Gazelle, type Orange LTD. De fiets 
is zilverkleurig en het framenum-
mer eindigt op 275.

Auto te water 
door gladheid

Kudelstaart - Op zondag 15 ja-
nuari om 05.45 uur is een auto te 
water geraakt naast de Hoofd-
weg. De auto met vier inzittenden 
kwam vanaf de Ambachtsheer-
weg en belandde bij het links af-
slaan naar de Hoofdweg plots op 
een glad wegdek. De auto raak-
te in de slip en kwam tot stil-
stand in het water. De vier inzit-
tenden, vier mannen van 48, 48, 
42 en 50 jaar uit Den Haag, heb-
ben zichzelf uit de auto weten te 
bevrijden. Allen hadden een nat 
pak. De gealarmeerde hulpdien-
sten hebben de mannen voorzien 
van dekens tegen de kou. De vier 
zijn vervolgens naar een nabij ge-
legen bedrijf, waar ze werken, ge-
bracht en hebben hier droge kle-
ding aan kunnen trekken. Nie-
mand is gewond geraakt. De auto 
is door een bergingsbedrijf uit de 
sloot getakeld. 

Motorfiets botst 
op auto

Aalsmeer - Bij het stoplicht op de 
Legmeerdijk, bij de afslag naar de 
Bachlaan, zijn op vrijdag 13 janu-
ari om 18.30 uur een auto en een 
motorfiets op elkaar gebotst. De 
bestuurster van de motor zag te 
laat dat de auto voor haar remde 
voor het verkeerslicht om linksaf 
te kunnen slaan. De bestuurster 
heeft nog geremd, maar een aan-
rijding kon niet meer voorkomen 
worden. De motorrijdster raak-
te gewond. De 21-jarige vrouw 
uit Hillegom is naar het zieken-
huis vervoerd met een scheurtje 
in haar elleboog. De bestuurster 
van de auto, een 40-jarige vrouw 
uit De Kwakel, is eveneens naar 
het ziekenhuis gebracht vanwege 
een knieblessure. 

Rijverbod na 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op maandag 16 ja-
nuari om kwart over acht in de 
avond is een automobilist betrapt 
op rijden onder invloed van alco-
hol. Op de Jac. Takkade is de be-
stuurder door de politie tot stop-
pen gemaand voor controle. De 
man blies 240 Ugl. Hij heeft een 
rijverbod van vier uur gekregen en 
er is proces-verbaal opgemaakt. 

Weer harslag na 
reanimatie

Aalsmeer - Op zaterdag 14 janu-
ari om 16.30 uur is in een sport-
centrum aan de Oosteinderweg 
een 89-jarige inwoner met suc-
ces gereanimeerd door twee hier 
aanwezige brandweerlieden. Ge-
bruik kon gemaakt worden van 
de AED-apparatuur van het be-
drijf. De brandweerlieden wis-
ten het hart van de man weer aan 
het kloppen te krijgen. Hij is ver-
volgens met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Hennep bij 
toeval ontdekt

Aalsmeer - Op dinsdag 10 janu-
ari om 17.30 uur is door agenten 
bij toeval een hennepkwekerijtje 
ontdekt in een woning in de Ge-
raniumstraat. Agenten waren bij 
het huis op zoek naar een per-
soon. In de woning werd een ster-
ke wietlucht geroken. Er werden 
in een tentje drie grote hennep-
planten aangetroffen. Drie plan-
ten in huis hebben mag mits de-
ze op natuurlijke wijze gekweekt 
worden. De hennep hier was 
voorzien van extra verlichting. De 
eigenaar is gesommeerd de plan-
ten af te knippen. De persoon, die 
werd gezocht voor DNA-aangif-
te, is overigens niet aangetroffen 
in het huis. Via, via is contact met 
hem geweest. Hij heeft aangege-
ven zich te zullen melden.

Gesignaleerde 
aangehouden

Aalsmeer - Tijdens een routine-
controle in de wijk zagen agen-
ten op woensdag 11 januari om 
half vier in de middag plots een 
bekende lopen. De persoon, 
een 63-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, stond ge-
signaleerd. Hij moet nog een ge-
vangenisstraf uitzitten van 44 da-
gen. De man is aangehouden en 
in de cel gezet. De aanhouding 
was in de Linnaeuslaan.

SLS en De Oude Veiling: Er schuilt 
een addertje onder het gras...
In de Nieuwe Meerbode van 12 ja-
nuari staat een veelbelovende pu-
blicatie over wat de ‘Huiskamer 
van Aalsmeer’ moet gaan heten, 
beter bekend als De Oude Veiling. 
De Stichting Leefomgeving Schip-
hol (SLS) stelt gelden ter beschik-
king ter verbetering van de leef-
baarheid in gebieden die getroffen 
worden door overlast van Schiphol. 
Dat Aalsmeer daartoe behoort mo-
ge duidelijk zijn, onder een drukke 
Aalsmeerbaan. Zoals in de publi-
catie duidelijk te lezen valt stelt de 
SLS enkele eisen en daar willen wij 
nu even de aandacht op vestigen. 
Er staat duidelijk: “Onder voorwaar-
de dat voor het project een breed, 
aangetoond, draagvlak bestaat on-
der de bewoners van Aalsmeer.” Dat 
vormt duidelijk een addertje onder 
het gras. Een breed draagvlak aan-
tonen kan alleen of door alle inwo-
ners een enquête in te laten vullen 
of door middel van een representa-
tieve steekproef. Deze moet zodanig 
in elkaar zitten zodat een goede in-
druk ontstaat hoe alle 31.000 inwo-
ners over dit idee denken. Om dit 
nog vóór de sluitingsdatum (februa-
ri) rond te hebben wordt een zware, 
zo niet onmogelijke, opgave. Nu ziet 
niet iedereen de gelden van drie-
kwart miljoen uitsluitend als wel-
kome bijdrage. Men kan het name-
lijk zien als ‘bloedgeld’, maar ook als 
een soort schikking voor schade die 
niet terug te draaien valt. Dat laat-
ste, wordt ook wel compensatie ge-
noemd. Voorts is er ook nog het ri-
sico dat niet iedereen de huiskamer 
van De Oude Veiling als de zijne wil 
beschouwen. Ongetwijfeld zijn er 
ook mensen, en dat hoeft niet per 

sé het geitenwollensokkengilde te 
zijn, die liever mooie groenvoorzie-
ning in hun naaste omgeving heb-
ben, dan een huiskamer in een ge-
bied met parkeerproblematiek. Ook 
hier schuilt een probleem. Aalsmeer 
heeft inmiddels al zoveel aanvragen 
voor woningbouw onder LIB4 ‘bin-
nengehaald’ dat het moeilijk wordt 
om aan te tonen dat men last heeft 
van vliegtuiglawaai (andere ge-
zondheidsaspecten worden helaas 
nog buiten beschouwing gelaten). 
Hoe kun je nog aantonen overlast te 
ondervinden als je zelfs groen ver-
wijdert om te kunnen bouwen on-
der LIB4? Aalsmeer heeft zich ge-
compromitteerd; maar dat maakt 
geld aannemen voor willekeurig 
welk project dan weer gemakkelij-
ker. Zou het niet fraai zijn als aan 
de Aalsmeerse bevolking werd ge-
vraagd welke van, bijvoorbeeld een 
viertal projecten, zij van harte on-
dersteunen en daar dan, met aan-
getoond breed draagvlak, aan de 
SLS subsidie voor vragen?

Redactie Stamtafel Aalsmeer
stamtafelaalsmeer@gmail.com

ingezonden

Initiatief VVD-er Robert van Rijn
‘Bakkie doen’ en in gesprek 
met verkiezingskandidaat 
Aalsmeer - Op woensdag 25 janu-
ari van 13.00 tot circa 16.00 uur kan 
iedereen een ‘bakkie komen doen’ 
op het Praamplein bij de Koffiekar 
die daar door de VVD wordt neer-
gezet. Uiteraard is de koffie gratis 
en van uitstekende kwaliteit. Daar-
naast is er de mogelijkheid om Ro-
bert van Rijn, kandidaat voor de 
Tweede Kamer op 15 maart aan-
staande, beter te leren kennen. Dit 
initiatief wordt georganiseerd door 
Robert van Rijn, fractievoorzitter van 
de VVD Aalsmeer en de regiona-
le VVD-kandidaat voor de komende 
Tweede Kamerverkiezingen. Hij zal 
natuurlijk de hele middag aanwe-
zig zijn om met kiezers in gesprek te 
gaan. Uiteraard hoef je geen VVD-
stemmer te zijn om te mogen ge-
nieten van een heerlijk kopje kof-
fie, integendeel, afwijkende menin-
gen hoort hij ook graag. Robert van 
Rijn over zijn kandidatuur: “Als re-
gionale VVD-kandidaat voor de ko-
mende Tweede Kamerverkiezingen 
sta ik hier in een andere rol dan als 
fractievoorzitter van de Aalsmeerse 
VVD. Als nummer 54 van de VVD, 
zal ik de hele Amstelland regio ver-
tegenwoordigen. Dat zijn een he-
leboel inwoners, die niet alleen uit 
Aalsmeer of Kudelstaart komen, 
maar ook uit Uithoorn, Ronde Ve-

nen, Ouder-Amstel en Amstelveen. 
Ik zal de komende weken dan ook 
een schema hebben gericht op lo-
caties en evenementen in deze re-
gio. Van iedereen hoor ik graag wat 
ik kan bijdragen aan het een stukje 
beter maken van het leven van elke 
inwoner van deze regio, VVD-kiezer 
of niet.” De Koffiekar komt woens-
dag 25 januari tegenover de entree 
van de Albert Heijn te staan. Ieder-
een welkom voor een heerlijk kopje 
koffie en wie weet, wellicht de kans 
om een toekomstig Tweede Kamer-
lid te spreken.

Robert van Rijn, VVD-kandidaat voor 
de Tweede Kamerverkiezingen.

‘Hennephuis’ in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Op woensdag 11 
januari om half negen in de och-
tend zijn agenten een woning 
ingegaan in de Van Leeuwen-
hoekstraat. Het vermoeden be-
stond dat de bewoners een hen-
nepkwekerij waren opgestart. In 
het huis werden geen honder-
den hennepplanten aangetroffen, 
maar zo’n vijftien stuks. Genoeg 
overigens om makkelijk bij te ver-
dienen. De opzet was professio-
neel. De planten werden gesti-
muleerd om te groeien met lam-
pen en speciale verlichting. Alle 
hennep is vernietigd en de appa-
ratuur is in beslag genomen. De 
verdachte is een 29-jarige man 
uit Aalsmeer. Het onderzoek in 
deze is nog gaande.

Twee aanrijdingen vrijdag, 
vier gewonden
Aalsmeer - Vrijdag de 13e is echt 
een ongelukkige dag geworden 
voor twee personen. Op de Van 
Cleeffkade, nabij de Burgemeester 
Kasteleinweg, heeft rond acht uur 
in de avond een aanrijding plaats-
gevonden.
Twee personen zijn hierbij gewond 
geraakt en per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. De politie, 
brandweer en ambulancedienst wa-
ren snel ter plaatse.
Aan de brandweer werd hulp ge-
vraagd bij een beknelling, maar de 
persoon had zichzelf al weten te 
bevrijden. De verkeersdienst van 
de politie doet onderzoek naar de 
exacte oorzaak. De stoplichten wa-
ren uit, mogelijk heeft dit met het 
ongeval te maken. De weg is enige 
tijd afgesloten geweest.

Scooterrijder en voetganger
Een best drukke avond voor de hulp-
diensten. Rond tien uur werd op-
nieuw inzet gevraagd. Dit maal voor 
een ongeval op het fietspad naast de 
Burgemeester Kasteleinweg tussen 
de Legmeerdijk en de Zwarteweg. 
Een scooterrijder is in botsing geko-
men met twee voetgangers. Het stel 
werd van achter aangereden door 
de scooter. Ook hier raakten twee 
personen gewond, de bestuurder 
van de scooter, die behoorlijk on-
der invloed van alcohol verkeerde, 
en één van de voetgangers zijn naar 
het ziekenhuis gebracht. De 38-ja-
rige scooterrijder uit Kudelstaart is 
opgenomen met hersenletsel. De 
19-jarige voetganger uit Kudelstaart 
heeft beenletsel opgelopen. 
Foto’s: Marco Carels

Naar ziekenhuis na val van trap
Kudelstaart – Blue Monday de 
meest depressieve dag van het 
jaar? In ieder geval voor een 51-jari-
ge Kudelstaarter, die buiten op een 
trap glazen van een woning in de 
Boegstraat aan het schoon maken 
was, een dag om niet snel te ver-
geten. Hij kwam lelijk ten val maan-
dag 16 januari even voor drie uur in 
de middag. De hulpdiensten wer-
den gealarmeerd. De man is door 
een arts, gearriveerd met de trau-
maheli, ter plaatse geholpen voor 
een klaplong. Vervolgens is de ge-
wonde snel per ambulance met be-
geleiding van twee motoragenten 
naar het VU-ziekenhuis vervoerd. 
Hij heeft ook een gebroken sleutel-
been en meerdere gebroken ribben. 

De politie heeft assistentie verleend. 
Naar de exacte toedracht van het 
bedrijfsongeval wordt een onder-
zoek ingesteld.
Foto: Marco Carels

Vergaderingen op 24 en 26 januari
Politiek weer de ‘ring’ in
Aalsmeer - De nieuwjaarsrecep-
ties zijn weer afgelopen, er is veel 
geproost de afgelopen twee weken. 
Over nu tot de orde van de dag. En 
dit betekent voor politiek Aalsmeer 
weer vergaderen. Volgende week 
dinsdag 24 en donderdag 26 janu-
ari komen de fractieleden bijeen 
voor vergaderingen van de commis-
sies Ruimte en Economie en Maat-
schappij en Bestuur. Er wordt nog 
vergaderd in de raadskelder, ech-
ter de voltooiing van de raadzaal 
nadert. Op de agenda van de com-
missie Ruimte en Economie op dins-
dag wordt gepraat over de nota van 
uitgangspunten voor het postkan-
toor aan de Stationsweg. De eige-
naar wil hier graag appartementen 
bouwen. Ook de herontwikkeling 
van het plangebied Drie Kolommen-
plein en Raadhuisplein komt aan de 
orde. Verder wordt de fracties ge-
vraagd in te stemmen met het be-
stemmingsplan N201-zone/Schip-
holparkeren en ligt ter bespreking 
een exploitatieplan voor Nieuw-Cal-
slagen klaar. Het wordt een pittig 
avondje vergaderen. Op de agen-

da eveneens: Verlenen vergunning 
voor bouw woning Aalsmeerderweg 
341, vaststelling erfgoedverorde-
ning 2017 en uitwerking duurzaam-
heidsfonds. Voorzitter deze avond is 
Wilma Alink-Scheltema van PACT 
Aalsmeer.

De Oude Veiling
Op donderdag 26 januari worden 
de stoelen in de raadskelder be-
zet door de leden van de commissie 
Maatschappij en Bestuur. De Oude 
Veiling komt uitgebreid aan de or-
de deze avond. Gepraat wordt over 
de exploitatie en over kredieten voor 
de aanloopkosten en de uitgebrei-
de verbouwing. En de positie van 
Aalsmeer binnen de regio Amstel-
land en de Meerlanden wordt be-
handeld. Voorzitter deze vergade-
ring is Dick Kuin van AB.
Definitieve besluitvorming voor alle 
genoemde onderwerpen staat ge-
pland voor de raadsvergadering van 
donderdag 9 februari. Beide com-
missie-vergaderingen beginnen om 
20.00 uur en zijn openbaar. Belang-
stellenden zijn welkom.

Conifeer bezwijkt 
voor storm

Aalsmeer - Zaterdag 14 januari rond 
half zeven in de avond dreigde een 
ongeveer tien meter hoge conifeer 
op een woning te vallen in de Had-
leystraat. De boom kon geen stand 
meer houden tegen de harde, storm-
achtige wind. De hulp van de brand-
weer is ingeroepen. Enkele leden van 
het vrijwillige korps Aalsmeer heb-
ben de conifeer met een handzaag 
en een motorkettingzaag een ‘kop-
je kleiner’ gemaakt. Jammer van de 
boom, maar snel handelen was in 
deze nodig om schade aan de wo-
ning te voorkomen.
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Schiphol kan tot 2030 toe met 
500.000 starts en landingen
Schiphol kan tot 2030 toe met 
500.000 vluchten. Dat zult u de heer 
Nijhuis van Schiphol en mevrouw 
Dijksma van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu (I&M) niet 
horen zeggen. Integendeel! Als je 
hen goed beluistert, willen ze ei-
genlijk al vóór 2020 méér dan het 
met Alders afgesproken maximum 
van 500.000 vluchten uitvoeren op 
Schiphol. Hoe zit dat dan? Het to-
verwoord is ‘selectiviteit’. Als het 
over Schiphol gaat, houdt ‘selec-
tiviteit’ in dat de beperkte capaci-
teit van Schiphol zoveel als moge-
lijk wordt gebruikt voor vliegverkeer 
dat het meest ‘oplevert’. Niet voor 
de winst van Schiphol, maar voor 
de economie van Nederland. Dat is 
het zogeheten ‘mainportgebonden’ 
vliegverkeer; daarbij moet u den-
ken aan maatschappijen die het he-
le jaar rond een internationaal/inter-
continentaal netwerk van verbindin-
gen onderhouden. In de Aldersak-
koorden van 2008 en van 2013 is af-
gesproken – ook door Schiphol en 
ook door het Rijk – dat op Schip-
hol het mainportgebonden vlieg-
verkeer voorrang moet krijgen. Va-
kantievluchten en low-costvluchten 
zijn voornamelijk interessant voor 
het bedrijf Schiphol zelf, maar horen 
uiteindelijk niet thuis op de Main-
port Schiphol. Eenvoudigweg omdat 
ze daar de groei van het ‘mainport-
gebonden’ vliegverkeer belemme-
ren. Er zijn immers (milieu)grenzen, 

ook aan de capaciteit van Schiphol. 
Mooie afspraken dus! Helaas: woor-
den blijken wederom geen daden. 
In de praktijk hebben Schiphol en 
het Rijk hoegenaamd geen ener-
gie gestoken in ‘selectiviteit’. Schip-
hol heeft zelfs z’n uiterste best ge-
daan om welke maatschappij dan 
ook naar Nederland te halen, en het 
Rijk heeft weggekeken en dat ge-
woon op z’n beloop gelaten. Gevolg: 
100.000 tot 150.000 vakantie- en 
low-costvluchten per jaar die niets 
met ‘selectiviteit’ van doen hebben, 
en nu de groei van het mainport-
gebonden vliegverkeer frustreren. 
Zonder de vakantie- en low-cost-
vluchten kan Mainport Schiphol tot 
zeker 2030 toe met het maximum 
van 500.000 starts en landingen. En 
dan zouden – volgens de heer Nij-
huis en mevrouw Dijksma - de be-
woners moeten instemmen met een 
hoger maximum, en nog weer meer 
hinder op de koop toe nemen? Dat 
lijkt me nu het verkeerde signaal: 
afspraken niet nakomen moet niet 
worden beloond. Er is een optie 
die in dit geval meer voor de hand 
ligt: afschaffen van de beloningen 
en kortingen waarmee de heer Nij-
huis de vakantie- en lowcostvluch-
ten naar Schiphol heeft gelokt. Dan 
verdwijnen die vluchten vanzelf.

Jan Boomhouwer (secretaris Be-
houd Woongenot Aalsmeerbaan)
Email: jboomhouwer@caiway.nl

ingezonden

iPad café voor 
beginners

Amstelland - In de succesvolle 
reeks iPad café’s staat voor vrijdag 
20 januari het iPad café voor begin-
ners op de agenda. Blij met uw iPad 
maar ziet u door de vele mogelijk-
heden in de appelboomgaard het 
bos niet meer? Dan is dit hét café 

voor u. Ruth en Eveline, medewer-
kers van de bibliotheek, zitten boor-
devol tips en handige oefeningen en 
geven hun kennis graag aan u door. 
U krijgt rustig uitleg en er is tijd voor 
al uw vragen. Ze laten u pas gaan 
als u verder kan. Het iPad café start 
om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur. 

Deelname kost 8 euro. Bibliotheek-
pashouders betalen 6 euro. De prij-
zen zijn inclusief een drankje. Kaar-
ten zijn te koop in een van de Am-
stelland bibliotheken of op de web-
site van de bibliotheek www.debi-
bliotheekamstelland.nl onder Agen-
da-kaartverkoop.



Eerste postzegel(ruil)beurs 
zaterdag in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 21 ja-
nuari gaan de deuren van het Pa-
rochiehuis om 09.30 uur weer open 
voor vroege vogels onder de postze-
gelverzamelaars en postzegelruilers. 
De entree is gratis. Cor van Meurs, 
ruilbeursleider, heeft een mooie pre-
sentatie over ‘Bijen’ en dat allemaal 
op brieven en postzegels. Bezoe-
kers kunnen natuurlijk ook heerlijk 
snuffelen in de ruim 110 stockboe-
ken met daarin vijf eurocent zegels 
welke op de verenigingstafel te vin-
den zijn. Neem stockboek(en) met 
dubbele zegels mee om te ruilen, 
ook dat kan. Van de ruiltafels wordt 
veelal dankbaar gebruik gemaakt. 
Voor meer informatie kan ook geke-

ken worden op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Zowel op de si-
te als op de ruilbeurs kunnen de re-
tourkavels van de laatste veiling be-
keken worden. Op de ruilbeurs zijn 
deze direct te koop. Mocht dit al-
les niet voldoende zijn, er zijn ook-
nog diverse handelaren aanwezig 
met materialen en zegels. Uiteraard 
is er ook weer een verloting met ve-
le prachtige bloemen en planten. 
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur haar 
deuren. Bij het Parochiehuis in de 
Gerberastraat 6 is volop parkeerge-
legenheid. Voor meer informatie kan 
deze dag ook contact opgenomen 
worden met Cor via 0297-343885 of 
met Gerboud via 0297-345231.

Orgelconcert 
Th. Griekspoor

Aalsmeer - De organist Theo Griek-
spoor uit Aalsmeer verzorgt op za-
terdag 21 januari een orgelcon-
cert op het bekende ‘Batz’-orgel in 
de hervormde Janskerk in het cen-
trum van Mijdrecht. Hij heeft voor 
dit concert een zeer gevarieerd pro-
gramma samengesteld met muziek 
van onder andere Bach, Walther, 
Young, Feike Asma en anderen. 
Ook speelt Griekspoor een compo-
sitie van hemzelf.De Janskerk, die in 

Vrouw zijn
Aalsmeer - “Schat, heb ik een erg 
dikke kont in deze broek?”, “Kan dit 
jurkje nog?”, “Welke vind jij leuker; 
die zwarte of die donkerblauwe?”, 
“Is mijn decolleté niet te diep bij dit 
topje?” “Hé, wat vind jij, zijn mijn 
borsten niet te groot in dit shirt?” 
Ik vraag dit soort dingen regelma-
tig aan mijn man. En eigenlijk is 
het antwoord altijd iets van wat hij 
denkt dat ik wil horen. “Ach mop, 
dan heb ik meer om van te houden.” 
Of “Meid, jou staat toch alles?” Re-
gelrechte dooddoeners waar hij 
mee aan komt, maar goed bedoeld 
natuurlijk. Ik klaag ook niet, maar hij 
zal mij nooit echt kunnen helpen om 
eens goed af te vallen. En dat moet 
echt weer eens gaan gebeuren! De 
kerstkilo’s zitten er nog flink aange-
plakt. Sterker nog; de zomervakan-
tiekilo’s zijn er niet eens af! Lijnen 
en (crash)diëten heb ik echter een 
jaar of tien geleden afgezworen, dus 
ik begin nooit meer aan de shakes, 
citroensapkuur, pillen, zakjes, poe-
ders, repen en appelazijn. ‘Gewoon 
eten’ is het devies. Iets minder van 
alles, maar gewoon. Tja, en daar 
zit hem de kneep. Wat is ook al-
weer ‘gewoon’ als de kast nog vol 
ligt met chocola, de la bezaaid met 
nootjes en chips en de koelkast uit-
puilt van de champagne en wit-
te wijn. Ik moet me er even toe zet-
ten. Alles helpt altijd bij mij. In afval-
len zit niet echt het probleem, maar 
het eraf houden is een dingetje. Een 
dingetje overigens van menig vrouw 
van boven de veertig. Het wordt al-
lemaal wat moeilijker. Het buikje wil 
er niet af, de heupen worden wat 
breder en mijn maag is ontegenzeg-
gelijk te dik. Nu werkt mijn schild-
klier ook niet naar behoren. Daar 
slik ik medicijnen voor maar om de 
juiste dosis steeds te bepalen daar 
ben ik behoorlijk mee zoet, dus het 
is, op z’n zachtst gezegd, best lastig. 
Oh, en, last but not least, de over-
gang heeft zijn intrede gedaan. Ik 
sta positief in het leven en wil heus 
niet zeuren, maar die overgang is 
wel een ding. Ik laat bewust het ‘tje 
weg zoals je ziet. Stemmingswis-

M iranda’s
omentenm selingen, kindje lacht-kindje-huilt-

gedrag, hoofdpijn op dagen dat ik 
daar helemáál niet op zit te wach-
ten, extreme vermoeidheid terwijl ik 
prima slaap, zweetaanvallen en de 
beruchte opvliegers. Vlieg toch op 
met die ellende! Vrouw zijn is me 
wat zeg. Een gedoe. Als pubermeis-
je word je maandelijks ongesteld 
en zijn de tampons niet aan te sle-
pen, later (in mijn geval) heb ik een 
pingpongbal door mijn neus moe-
ten duwen, zoals Daphne Dekkers 
ooit haar bevalling omschreef, en 
nu zit ik dus gezellig met een aan-
tal van mijn vriendinnen in de f*-ing 
óvergang! En als dat nou een over-
gang zou zijn van slecht naar goed, 
nou dan gingen we er vrolijk in mee, 
maar nee, je komt er bepaald niet 
strakgetrokken, jong en energieker 
uit. Dat weet ik dan weer. Kreukels 
had ik vroeger na onrustige nach-
ten regelmatig in mijn gezicht, maar 
die trokken in de loop van de dag 
fijn weg. Nu zitten ze er definitief. 
De fronsrimpel tussen mijn ogen, 
het linker ooglid dat met make-up 
niet meer is bij te werken, het kip-
pennekje, levervlekjes op mijn han-
den en hang knieën. Er hangt wel 
meer, maar ik wil mijn lezer niet té 
veel prijsgeven. Mijn man vind me 
gelukkig nog mooi, maar in mijn 
confronterende passpiegel springen 
spontaan de barsten. Ik sport iede-
re dag, dus het lijf is nog enigszins 
soepel, maar mijn conditie kan echt 
een stuk beter. Ik zag laatst Wendy 
van Dijk op TV een rondje hardlo-
pen en dat zag er een stuk soepeler 
uit. Als ik ga hollen (trimmen kun je 
het niet noemen) lijk ik wel een nijl-
paard op sportschoenen. De sport-
schoenen zijn roze. Echt geen ge-
zicht. Ik sport dus liefst thuis voor 
de pc waar niemand mij ziet. Via een 
Facebook-challenge ben ik al een 
flink aantal maanden aan de gang. 
Ik had, als cadeautje voor mezelf 
onder de kerstboom, zelfs zo’n gro-
te blauwe fitnessbal aangeschaft en 
daar lig ik dagelijks mijn oefeningen 
op te doen. Als per ongeluk zoon- of 
manlief mij daarop zien zweten la-
chen ze me nog net niet uit. Tenmin-
ste, dat hébben ze eens geprobeerd, 
maar de blik in mijn ogen zei ge-
loof ik genoeg. Grrrrr. Je moet deze 
vrouw met al haar onevenwichtig-
heden nu écht even met rust laten. 
Het komt goed. Ik beloof het. Vrouw 
zijn valt op dit moment gewoon niet 
mee. Boehoooeeeehooeeee!
Miranda Gommans

Gratis voor ouders en kinderen
Interactieve theatervoorstelling 
over opvoeden in ‘t Dorpshuis
Aalsmeer - Computert uw kind 
naar uw idee te veel? Vraagt uw 
kind vlak voor het eten om snoep? Is 
het lastig om uw kind te laten ontbij-
ten? Opvoeden is soms best moei-
lijk. Ouders worden uitgenodigd 
om op maandag 30 januari naar 
het Dorpshuis in Kudelstaart te ko-
men. Vanaf 19.00 uur kan genoten 
worden van de grappige interactie-
ve theatervoorstelling ‘Voor je het 
weet zijn ze groot’. De voorstelling 
is voor ouders die graag willen dat 
hun kind gezond opgroeit met vol-
doende beweging en gezond eten. 
En kinderen hebben daar soms hele 
andere ideeën over. Tijdens de the-
atervoorstelling krijgen ouders han-
dige tips en worden op een grappi-
ge manier herkenbare situaties na-
gespeeld. 

Kookworkshop
Van 15.45 tot 17.45 uur wordt er voor 

kinderen een kookworkshop gege-
ven door Danielle Jonker en Brenda 
Watchman. De kinderen gaan een 
gezonde maaltijd bereiden voor al-
le ouders en kinderen die naar het 
oudertheater komen. Kinderbur-
gemeester Sophie en wethouder 
Gertjan van der Hoeven doen ook 
mee. De kookworkshop wordt in het 
nieuwe jongerencentrum The Future 
in Kudelstaart aan de Graaf Willem-
laan 1 gehouden, de voormalige bi-
bliotheek. Vooraf aanmelden is wel 
een vereiste. 

Programma
15.45 uur: Kookworkshop in The Fu-
ture. Kinderen kunnen zich hiervoor 
nog opgeven. 
18.00 uur: Ouder en kindbuffet.
18.45 uur: Video en livevoorstelling 
van de waterdans door leerlingen 
van De Zuidooster en De Graankor-
rel onder leiding van Denise Kroes.
19.00 uur: Theatervoorstelling ‘Voor 
je het weet zijn ze groot’ voor de ou-
ders. Tegelijkertijd worden er voor 
de kinderen een dansclinic en/of e-
games georganiseerd. Deze activi-
teiten vinden plaats in Het Dorps-
huis. Kijk voor meer informatie en 
aanmelding op www.sportservice-
aalsmeer.nl. Deze activiteit voor ou-
ders en kinderen is een initiatief van 
JOGG Aalsmeer. JOGG staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht en 
zet zich in om gezond eten en be-
wegen voor jongeren makkelijk en 
aantrekkelijk te maken. Aalsmeer is 
een JOGG-gemeente.

Bloem is terug!
Aalsmeer - “Wat een feestje dins-
dag 17 januari. Dankzij jullie be-
richt en een lieve oplettende lezer is 
Bloem, hoe toepasselijk ook, op de 
Witteweg gevonden. We zijn zelfs 
in het asiel geweest waar triest ge-
noeg nog meer verdwaalde poesjes 
zitten te wachten op een baasje.
Door het harde miauwen viel ze 
op. Bij het zien van mijn dochter 
holde ze meteen op ons af. Thuis 
heeft Bloem eerst flink gegeten en 
is ze lekker gaan slapen. Woensdag 
naar de dierenarts voor controle en 
Bloem zal meteen worden gechipt. 
Natuurlijk heeft onze dame wel een 
maand huisarrest gekregen.”
Esther, Chris, Chloe, Scott, Jet en 
Bruce.

Redactie: Poes Bloem werd sinds 9 
januari vermist. Ze heeft een flinke 
wandeling gemaakt. Van de Stom-

meerweg naar de Witteweg. En dit 
betekent dat ze de Burgemees-
ter Kasteleinweg is overgestoken. 
Wel niet zo druk meer als enkele ja-
ren geleden, maar toch, zeker voor 
een poes die doof is. Maar niet aan 
denken. Bloem is gelukkig weer vei-
lig thuis.

de jaren zestig is ‘gemoderniseerd’ 
en daarmee gelijk van zijn luister 
is ontdaan, is sinds kort geheel te-
ruggebracht in z’n oorspronkelij-
ke staat. Het interieur met de oor-
spronkelijke kleuren van het orgel 
vormen samen een plaatje voor het 
oog, en een gunstige bijkomstigheid 
is dat de akoestiek sterk verbetert is 
na de restauratie, waardoor het or-
gelgeluid stukken mooier klinkt. Het 
programma, waarin een pauze is in-
gelast, duurt twee maal vijenveer-
tig minuten. De toegang tot dit con-
cert bedraagt tien euro, daarbij zijn 
de drankjes in de pauze inbegrepen. 
Iedereen hartelijk welkom.

Huub wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 12 januari is het joke-
ren gewonnen door Bets Teunen 
met 144 punten, op twee Gerard de 
Wit met 290 en op drie Trudy Knol 
met 387 punten. Bij het klaverjas-
sen was deze week Huub Bouw-
meester de beste met 5626 pun-
ten, Wim Buskermolen Pzn. eindig-
de op twee met 5330 punten en Re-
gina Geleijn derde met 5153 pun-
ten. Belangstelling voor deze gezel-
lige kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken en speel een keer mee. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Erik winnaar bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Aanvang is 20.00 uur. 
Op 11 januari is Erik v/d Beitel eer-
ste geworden met 5587 punten, Jan 
Ramp werd tweede met 5586 pun-
ten en Ben Bon derde met 5271 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Ton Schouten met 3809 
punten

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Allen Weerbaar houdt 
op maandag 23 januari de tweede 
speelavond in 2017 voor alle lief-
hebbers van klaverjassen en joke-
ren. Het kaarten is in Het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55 in 
Oosteinde en begint om 20.00 uur. 
De deur gaat open vanaf 19.30 uur 
voor inschrijving, koffie en thee. De 
eerste kaartavond is heel gezellig 
verlopen. Eerste winnaar is Henk 
van der Stroom met 5420 punten, 
gevolgd door Piet Schuit met 5234, 
Emmy Schuit met 5140, Jacques 
Bleeker met 4974 en Tiny Buwal-
da met 4944 punten. De poedelprijs 
was voor Martin van Wieringen en 
de marsenprijs ging naar Henk van 
der Stroom na loting. Bij het jokeren 
is Lilian Klaassen eerste geworden, 
hekkensluiter was Jopie de Vries.

Dartcompetitie 
weer gestart

Aalsmeer - Op 10 januari om acht 
uur begon de eerste strijd om als 
beste uit de bus te komen tijdens de 
dartcompetitie in het Middelpunt. 
Dit lukte Sebastiaan Dolk, die een 
uitgooi had van 96 met twee pijlen. 
Ondanks dat zijn broer Franklin een 
hogere uitgooi had van 101, werd hij 
toch tweede, doordat hij zich ver-
teld had met de dubbels. Er werd 
deze avond door meerdere spe-
lers hoog uitgegooid. Zo had Hans 
Dolk er één van 80 en Ben van Dam 
één van 72, die hiermee op de der-
de plaats kwam. Peter Bakker werd 
vierde, die een matig spel had, zo 
vond hij zelf. Het liep niet zo prettig 
en hij kwam steeds niet zo gunstig 
uit wat de dubbels betreft. De ver-
velendste die je kunt hebben bij het 
darten is de dubbel 1, maar het luk-
te Peter wel om dit eerder te doen 
dan Hans. Ook darten? Dit kan ie-
dere dinsdagavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat., Lid zijn 
is niet nodig, deelname kost 2,50 
euro per keer. De leeftijd is vanaf 
16 jaar. Er kan vanaf half acht inge-
schreven worden, de competitie be-
gint om acht uur.

Ria wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK 
soos is op woensdag 25 januari 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 11 januari is gewonnen door Ria 
Pieterse met 5809 punten, gevolgd 
door Loek Pieterse met 5226, Rudolf 
met 5068 en Piet Straathof met 4952 
punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 
januari is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom. Geen 
maat is geen probleem, daar kan 
voor gezorgd worden. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Er 
wordt gekaart in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Het klaverjas-
sen op 13 januari is gewonnen door 
Mia Huijkman met 6205 punten, op 
twee is Frits Zeldenthuis geëindigd 
met 5637 punten en op drie Wil ter 
Horst met 5460 punten. De poedel-
prijs was voor Wim Springintveld 
met 3129 punten.

Winterdrive bij 
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 20 januari or-
ganiseert IJsclub De Kleine Poel in 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk een kaartavond. Er kan deze 
avond geklaverjast en bij voldoen-
de belangsteling gebokst worden. 
De zaal van het Noorddamcentrum 
gaat om 19.45 uur open. Om 20.00 
uur begint het kaarten. De avond 
wordt besloten met een verloting.

Cross op ‘t Fort
De Kwakel - Aanstaande zaterdag 
22 januari wordt de fortcross op Fort 
De Kwakel verreden. De inschrijving 
gaat om 9.30 uur open. Inschrijfgeld 
voor de jeugd 2 euro en overige 3 
euro. Meedoen kan op een cyclo-
cross fiets of mountainbike en deel-
name is op eigen risico. Om 10.30 
uur start de eerste wedstrijd voor de 
jeugd van 8 tot 14 jaar, om 11.15 uur 
is het de beurt aan de dames, nieu-
welingen en recreanten, om 12.00 
uur klinkt het startschot voor de 
40+ers en als laatste, vanaf 13.00 
uur, mogen de 40-deelnemers het 
parcours gaan rijden. Publiek is ui-
teraard van harte welkom.

Prijsuitreiking door Nicole Beukers
Veel deelnemers voor Jeugd 
Ergometerwedstrijd MdR
Uithoorn - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
de jeugd ergometerwedstrijden, er 
deden ruim 100 jeugdleden van ver-
schillende Nederlandse roeivereni-
gingen mee. Ergometers zijn roei-
machines voor op het droge. Er wa-
ren acht categorieën, te weten jon-
gens en meisjes tot en met 12 jaar, 
tot en met 14 jaar, tot en met 16 jaar 
en 17 tot en met 18 jaar. De mee-

gereisde ouders, coaches en leden 
van de verenigingen hielden zelf 
ook nog een ‘wedstrijd’, wie kan het 
hardst aanmoedigen. 
De prijsuitreiking werd dit jaar ge-
daan door Nicole Beukers. Eerst 
werd van haar de film getoond van 
de roeiwedstrijd dames vier dubbel 
tijdens de Olympische Spelen waar 
de Nederlandse ploeg in een bloed-
stollende wedstrijd zilver behaalde. 
Nicole vertelde over haar ervarin-

Winterkien in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 26 januari organiseert 
de Stichting Supporting Kudelstaart 
een winterkienavond. Veertig fan-
tastische prijzen die in het teken 
staan van de winter liggen te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. Wie 
het snelst zijn kienblaadje vol heeft, 
mag als eerste een keuze maken uit 
de vijf prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Doe mee en neem 
een of meerdere prijzen mee naar 
huis. Iedereen is van harte welkom 
en neem een buurvrouw, vriend, 
vriendin of een familielid mee. De 
winterkienavond is in het Dorps-
huis van Kudelstaart en begint om 
20.30 uur.

Wil jij komen volleyballen?
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het een gezellige drukte in de 
Fanny Blankers Koenhal in Hoofd-
dorp. Op maar liefst vier velden 
kwamen heel wat jonge kinderen 
in actie om met elkaar de volleybal-
strijd aan te gaan. Zo ook het team 
van Oradi/Omnia. Ouders, broer-
tjes en zusjes waren aanwezig om 
de kinderen aan te moedigen die vol 
enthousiasme stonden te springen 
en hun uiterste best deden om de 
bal niet op de grond te laten vallen. 
Het waren enorme spannende wed-
strijdjes. Iedere wedstrijd bestaat uit 
twee sets van 10 minuten. Er werd 
twee keer gelijk gespeeld en één 
keer verloren. Enorm mooi om te 
zien hoe dit team gegroeid is in hun 
spel en als een hecht team samen 
speelt. En dat terwijl er een paar in-
vallers aanwezig waren, omdat door 
griep het team dreigde incompleet 
te raken. Oradi/Omnia beschikt op 
dit moment over 1 CMV team. Cool 
Moves Volley (CMV) is de officiële 
competitievorm die gespeeld wordt 
door kinderen van 6 tot en met 12 
jaar. Omdat volleybal best een moei-
lijke sport is, heeft de NEVOBO (Ne-
derlandse Volleybal Bond) speciaal 

voor kinderen een makkelijkere ma-
nier bedacht om volleybal staps-
gewijs aan te leren. Deze stappen 
worden één voor één aangeleerd 
met als uiteindelijk doel het beheer-
sen van het volleybalspel. Wanneer 
je Cool Moves Volley speelt dan is 
er ook de mogelijkheid om maan-
delijks wedstrijden te spelen. De 
CMV trainingen zijn op dit moment 
op woensdagmiddag om 14.00 in 
de Bloemhof. Jeugdtrainingen voor 
kinderen vanaf 12 jaar zijn op don-
derdagmiddag vanaf 17.30 uur in de 
Proosdijhal. Ook voor oudere kinde-
ren en volwassenen zijn er verschil-
lende mogelijkheden. Op donder-
dag van 19.00 tot 20.30 uur is met 
een beginnersgroep gestart om be-
ginnende leden de basistechnieken 
te leren. Interesse? Neem contact 
op via volleybal@svomnia.nl. Meer 
informatie op www.svomnia.nl.

Schoolvolleybaltoernooi
Ook organiseert Oradi/Omnia dit 
jaar weer het schoolvolleybaltoer-
nooi op 4 februari om kinderen ken-
nis te laten maken met volleybal. 
Opgeven kan bij de juf of meester 
op school.

gen in Brazilië en hoe vaak zij per 
week traint om techniek en conditie 
op peil te houden. Zij vind dat roei-
en voor de jongere jeugd vooral een 
gezellige periode moest zijn, voor-
dat er daadwerkelijk op topniveau 
getraind kan gaan worden. In het 
kader hiervan prees zij Michiel de 
Ruyter, omdat die een goed lopen-
de en succesvolle jeugdwedstrijd 
had georganiseerd. Nicole was zo 
aardig om na de prijsuitreiking vra-
gen te beantwoorden en met veel 
jeugdleden op de foto te gaan, zij 
kregen daarbij haar zilveren Olym-
pische medaille omgehangen. Leuk 
is ook dat Nicole in maart nog een 
keer langs de kant gaat meefiet-
sen met een aantal jeugdroeiers om 
ze nog wat kneepjes van het roei-
en te leren. Al met al een geslaagde 
en sportieve dag en een goed be-
gin van 2017. Meer informatie of in-
teresse? Kijk op www.mdr.nu
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Run op kaartjes al gestart
Tiende editie van groep 8 
feest komt eraan!
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen 
van Aalsmeer en Kudelstaart opge-
let! Op vrijdag 10 februari zijn jullie 
aan de beurt om een geweldig feest 
te beleven. Feesterij de Bok opent 
zijn deuren voor een speciaal feest 
voor alle aanstaande brugklas-
sers. Alle tien de basisscholen van 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitge-
nodigd en het belooft een gigan-
tisch 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.

Tiende 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 nieu-
we school en dit is een mooie gele-
genheid om 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.

White en Neon
De meesters en juffen van groep 8 
zijn van harte welkom om te komen 
kijken/feesten. Het Groep 8 Feest 
begint op 10 februari om 19.30 uur 
en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot 
22.30 uur wordt er gefeest in de dis-
cotheek achter het zwembad aan de 
Dreef. Daarna kunnen de ouders de 
kinderen weer ophalen bij de deur 
van de Bok. Alle groep 8-ers wor-
den opgeroepen om in witte en ne-
on kleding te komen. Meer informa-
tie (ook voor ouders) is te vinden op 
de website: www.groep8feest.nl.

Vogeldag op Boerenvreugd
Aalsmeer - Ook dit jaar presen-
teert kinderboerderij Boerenvreugd 
leuke en educatieve activiteiten voor 
de jeugd. 
Op zondag 12 februari mogen kin-
deren nestkastjes komen timme-
ren voor koolmeesjes. Op het terrein 
aan de Beethovenlaan wordt hier-
voor een grote tent neergezet.
Ook is er een vogelspeurtocht en 
kan deelgenomen worden aan di-
verse spelletjes, zoals vogel-elek-
tro en vogels spotten. Verder kun-
nen er voerslingers gemaakt wor-

den om de vogels de winter door te 
helpen. En wie meer wilt weten over 
roodborstjes, mussen en koolmees-
jes wordt aangeraden een kijkje te 
nemen in de infohoek. Aan het ma-
ken van een nestkastje zijn kosten 
verbonden. Voor 7,50 euro gaat ie-
der kind naar huis met een prachtig, 
zelfgemaakt nestkastje. Deelname 
aan alle andere activiteiten is gratis. 
Noteer in de agenda: Zondag 12 
februari naar Boerenvreugd in de 
Hornmeer. De vogeldag is van 11.00 
tot 15.00 uur.

Nieuw cursus bij de Werkschuit
‘Mozaïek voor kinderen’
Aalsmeer - Stichting De Werk-
schuit start woensdagmiddag 1 fe-
bruari met een cursus mozaïek voor 
kinderen. Deze nieuwe cursus is van 
13.30 tot 15.00 uur en wordt gege-
ven door Annemieke de Hollan-
der en Bettine Clemens. Tijdens de-
ze cursus van vier lessen gaan kin-
deren een spiegel, een kistje of een 
klein dienblad versieren met stuk-
jes tegel, de stukjes mogen ze zelf 
knippen, maar er zijn ook kant en 
klare scherven van tegels en glas-
druppels in allerlei vrolijke kleuren. 
Na de laatste les gaat ieder kind met 
iets heel moois naar huis. De cur-
sus wordt gegeven in het onderko-
men van de Werkschuit in de Bac-
carastraat 15. Voor aanmelding 

of Inlichtingen: www.werkschuit-
aalsmeer.nl of telefonisch bij Mari-
on Buckert via 06- 11864861 of bij 
Margot Tepas via 06-12459347.

Winnares CupCakeCup geeft workshop

Cupcakes maken met Isa
Aalsmeer - Altijd al eens willen le-
ren hoe je zelf de mooiste cupcakes 
kunt maken en versieren? Dan is 
er goed nieuws voor je! Isa Verzeil-
berg (de winnares van CupCakeCup 
2016) geeft op zaterdag 28 januari 
namelijk een unieke workshop ‘cup-
cakes bakken en versieren’ bij Ban-
ketbakkerij Ab Müller aan de Stati-
onsweg.
In één middag leer je de lekkerste 
cupcakes bakken, maar je leert ook 
alles over de basistechnieken bij het 
bekleden hiervan. Isa zal je persoon-
lijk helpen om verschillende decora-
tietechnieken uit te proberen. Daar-
na ga je zelf aan de slag en kun je 
de cupcakes naar eigen creativiteit 

versieren. Ook kun je je laten inspi-
reren door een aantal voorbeelden 
die Isa voorafgaand gemaakt heeft.
Zij zal tijdens deze middag worden 
bijgestaan door een professione-
le patissier van Ab Müller die helpt 
om alles tot in de puntjes te regelen. 
Aan het einde van de workshop 
krijgt je jezelf versierde cupcakes in 
een mooi passend doosje mee naar 
huis. De workshop duurt ongeveer 2 
tot 2,5 uur en de kosten zijn 15 euro 
per persoon. Maximaal 20 deelne-
mers en de kinderen moeten tussen 
de 7 en 12 jaar zijn. Vanaf vrijdag 20 
januari 10.00 uur kunnen kinderen 
inschrijven en betalen in de winkel 
van Ab Müller in Aalsmeer.

Leerlingen steken handen uit de mouwen

600 Bollen in schooltuintjes 
van OBS Kudelstaart 
Kudelstaart - Leerlingen van de 
OBS Kudelstaart hebben deze 
winter bloembollen geplant in de 
schooltuintjes. Iedere groep kreeg 
een eigen plek om de bollen in de 
grond te zetten: De kinderen van 
groep 1 en 2 verzorgden de bakken 
aan de voorkant, onder begeleiding 
van groep 7. De kinderen van groep 
3 tot en met 6 zorgden voor de bak-
ken aan de achterkant. Groep 8 
plantte bollen bij hun eigen ingang 
onder de boom. Bulbs4Kids heeft de 
bloembollen ter beschikking gesteld 
en laat zo de kinderen op een leu-
ke manier kennis maken met de na-
tuur. Wanneer de tulpen, krokussen, 
narcissen en blauwe druifjes vanaf 
het vroege voorjaar bloeien, zijn de 
schooltuintjes één en al kleur!

Bloembollenpakket
De school heeft zich vorig voor-
jaar aangemeld voor het ontvan-
gen van een bloembollenpakket. 
Hiermee doet de OBS, net als 600 
andere scholen in Nederland, mee 
aan de campagne Bulbs4Kids. In 
het bloembollenpakket zitten 600 
bloembollen, 10 tuinschepjes, 15 

tuinstekers, 35 werkboekjes en 1 
lesondersteuning. De school is heel 
blij met het pakket. Gezamenlijk 
werden de handen uit de mouwen 
gestoken en iedereen is benieuwd 
hoe fleurig het zal worden! 

Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken bevesti-
gen de positieve invloed van de na-
tuur op de gezondheid. Spelen in 
en met een natuurlijke omgeving 
draagt bij aan een evenwichtige 
en gezonde ontwikkeling van kin-
deren. Het maakt kinderen creatie-
ver, slimmer én fitter. Alleen is de af-
stand tussen mens en natuur door 
de verstedelijking nog nooit zo groot 
geweest als nu. Voor Bulbs4Kids is 
dit de reden om 600 gratis pakket-
ten aan te bieden aan Nederland-
se basisscholen. Op deze manier 
kunnen kinderen samen bloembol-
len ontdekken. De campagne is een 
initiatief van iBulb en in totaal zijn 
er 2.000 bloembollenpakketten be-
schikbaar gesteld voor Nederland-
se, Duitse en Engelse basisscholen. 
Kijk voor meer informatie op www.
bulbs4kids.com.

Voorstelling in Poppentheater
Kun jij geheimen bewaren?
Amstelveen - In de Centrale Ge-
heimen Bank, ergens tussen hemel 
en aarde, ontvangt Bram aan het lo-
ket al jaren alle geheimen van de 
wereld. Kleine leugentjes, verras-
singen voor verjaardagen, dagboe-
ken en nooit verstuurde liefdesbrie-
ven worden er netjes in kluisjes op-
geslagen. Af en toe worden ze ge-
controleerd en afgestoft. 
Met zoveel geheimen wordt het wel 
erg druk voor Bram, daarom krijgt 
hij hulp van Ben. Ben is echter nog 
jong en moet een hoop leren, bij-
voorbeeld dat je je mond niet voor-
bij moet praten. Soms komt hij toch 
rare dingen tegen! Deze grappi-
ge poppentheatervoorstelling voor 
beginnende geheimbewaarders en 
hun ouders wordt gespeeld door 
Theatergroep Knars. Dit is een brui-
send jong gezelschap, dat garant 
staat voor beeldende, fantasierijke, 

inventieve en verrassende voorstel-
lingen. ‘Centrale Geheimen Bank’ is 
een 5+ voorstelling en te zien in het 
Amstelveens Poppentheater op zon-
dag 22 januari om 14.30 uur. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via 
ww.amstelveenspoppentheater.nl 

Start meisjes junioren D1 bij de regio cross in Bussum.

Jeugdatletiek, tweede regio cross
Finn wint barre cross in 
de sneeuw in Bussum
Aalsmeer - Op zaterdag 14 janua-
ri vond in Bussum de tweede regio 
cross plaats van het cross seizoen 
2016 -2017. Traditioneel is het koud 
of regent het in Bussum. Ook zater-
dag moest er veelvuldig op buien-
radar gekeken worden wanneer de 
volgende (sneeuw) bui zou gaan 
vallen. Ondanks dat het niet vroor 
bleef de sneeuw doorgaans als 
een ijzige massa op open plekken 
op de bevroren ondergrond liggen. 
Dat maakte het lopen soms moei-
lijk maar bood ook een mooi win-
ters plaatje. Winters was het ook in 
de ziekenboeg en niet alleen bij AVA 
Aalsmeer. Heel veel kinderen waren 
ziek en konden vandaag niet star-
ten. Een enkeling was wel al onder-
weg, maar met ouders weer huis-
waarts gekeerd.
De jongste junioren begonnen hun 
cross wedstrijd aan het begin van de 
middag, er viel natte sneeuw en dat 
maakte het koud voor de jongens en 
meisjes. De C junioren meisjes de-
den het heel goed, waarbij Sietske 
de Bruin en Micky bek bij de eerste 
15 meisjes finishten. Bij de jongens 
C junioren behaalde Milan Biesheu-
vel zelfs een vijfde plaats. De D ju-
nioren startten in twee groepen. Bij 
de jongens D2 junioren leverde Ze-
ger Haspels een mooie prestatie 
door in het midden veld te finishen. 
Bij de meisjes D2 junioren deed Lisa 
Welling mee. Zij doet nog maar kort 
aan atletiek en toch was dit al haar 
tweede cross. Wat heeft ze het goed 
gedaan, gewoon doorzetten en fini-
shen. De meisjes D1 junioren zijn de 
oude A2 pupillen van vorig jaar. Bij 
de vorige cross hadden ze het moei-
lijk, maar deze cross lieten ze zien 
dat ze in een veld van meer dan 50 
meisjes heel hoog kunnen eindigen, 
Roanna Geleijn werd zelfs derde en 
Gwen Alewijnse vijfde.
Het verhaal van de dag is wel het 
verhaal van D1 junior Finn Radema-
ker. Vorig jaar was Finn oppermach-
tig tijdens de regio crossen, maar 
kon dit helaas niet doortrekken tij-
dens de finale. Na een mooi baan-
seizoen, waarbij hij vierde werd tij-
dens de finale van de regio pupillen 
competitie is Finn vol goede moed 
begonnen aan zijn eerste cross sei-
zoen bij de junioren. In november 
won Finn al de eerste regio cross 
in Uithoorn met ruim 15 seconden 
verschil op de nummer 2. Tijdens de 
start zaterdag viel de sneeuw met 
bakken uit de lucht, Finn gleed weg 
en lag al bij de start languit op de 
grond, waarbij de anderen er van-
door gingen. Hij liet het er niet bij 
zitten en binnen een paar honderd 
meter had Finn de aansluiting al 
weer gevonden en liep hij heel lang 
op de tweede plaats. Pas vlak voor 

de finish zette Finn aan en won met 
10 meter verschil ook de tweede re-
gio cross. Na regen komt zonne-
schijn, maar ook na sneeuw. Toen 
de junioren klaar waren met hun 
cross in de sneeuw konden de pu-
pillen onder een zonnetje aan hun 
cross wedstrijd beginnen. Bij de 
jongens pupillen C weer een hele 
mooie prestatie van Hugo van Wil-
ligen. Na een minder snelle start 
dan in Uithoorn finishte hij toch heel 
mooi als vierde. Bij de meisjes pupil-
len C een compliment voor Candela 
Rodriguez Cáceres. Ondanks dat ze 
achteraan liep, bleef ze in hetzelfde 
tempo doorlopen totdat ze (toch wel 
moe) over de finish kwam. Dat doen 
veel klasgenootjes van de groepen 
4 Candela vast niet na. De meisjes 
B pupillen waren deze cross uitge-
dund tot maar twee meisjes. Rens-
ke Olieman begon erg hard, maar 
kwam halverwege de vrouw met de 
hamer tegen. Toch bleef ze doorlo-
pen en kwam als twintigste over de 
finish van zestig meisjes die mee-
deden. Wat Renske kan, kan ik ook 
moet Nils Smithuis gedacht heb-
ben bij de jongens B pupillen. Als 
een speer vertrok hij en voerde na 
de start het hele veld aan. Na de 
vrouw met de hamer, moet ook de 
Nils de man met de hamer onder-
weg zijn tegengekomen. Dat geeft 
niets, zeker niet als je als zesde over 
de finish komt. Justin Alewijnse en 
Thomas van Willigen eindigen bij de 
jongens A1 pupillen net buiten de 
top tien. Dat was heel goed, want er 
deden maar liefst 80 jongens mee 
in deze categorie. Bij de meisjes A1 
pupillen deden ook maar liefst 65 
meisjes mee. 3 meisjes van AVA fi-
nishten heel knap bij de eerste twin-
tig: Carice Heemskerk, Djuna Ger-
sen en Tessa Yntema. Ook een com-
pliment voor Xena Daalman. Xe-
na is pas in het najaar met atletiek 
begonnen en dan is crossen niet zo 
heel eenvoudig. In deze cross hield 
Xena nog ruim 25 meisjes achter 
zich, heel knap. Bij de jongens A2 
pupillen liep Colin Alewijnse een 
solide race en eindigde heel mooi 
bij de eerste vijftien. Inmiddels was 
het weer gaan sneeuwen toen het 
tijd was voor de laatste race van de-
ze zaterdag. De meisjes A2 pupillen 
liepen daardoor net zoals de jonge 
junioren in de sneeuw. Mette Smit-
huis en Senna Stokman eindigden 
net nog bij de eerste helft van het 
veld. Deze keer geen opsomming 
van alle deelnemers, tijden en eind-
klassering. Mocht je naam dus ont-
breken, dan staat die vast weer in 
een volgend verslag. Ondanks de 
sneeuw en de kou hebben alle ou-
ders en kinderen een leuke sportie-
ve crossmiddag in Bussum gehad.

Jonge basketballers BVA 
te sterk voor Heemskerk
Kudelstaart - Na de sensatio-
nele overwinning op Volendam 
voor de jaarwisseling is het twee-
de U14-team van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer de nieuwe seizoens-
helft dit weekend begonnen met 
een overtuigende winstpartij tegen 
de Maple Leaves uit Heemskerk. In 
een sportieve wedstrijd werd het 
thuis in de Proosdijhal 49-27 voor de 
Aalsmeerders. Een boomlange spe-
ler uit Heemskerk kon niet voorko-
men dat Aalsmeer er keer op keer 
met de bal vandoor ging en in rap 
tempo een ruime voorsprong op-
bouwde. Topscorer Luuk Rinkel te-
kende voor 16 punten, maar het is 
tekenend voor de groeiende sa-
menhang in het team dat ook Shea 
de Bies en Niels van der Meer elk 
tien punten mochten noteren, ter-
wijl zelfs Tycho Deen, die als point-

guard toch meer een spelverdeler 
is, met 7 punten naar huis kon. Op-
nieuw een goede prestatie van dit 
snel groeiende team, dat volgen-
de week tegen Christofoor uit Zwa-
nenburg hopelijk ook weer kan be-
schikken over center-speler Robin 
Coumans.

Aalsmeer - Zondagmiddag 8 ja-
nuari tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van galerie Sous-Terre Aalsmeer in 
de pompkelder waren twee jeugd-
leden van AAS, Flora en Willem Ha-
genberg, aanwezig om mee te hel-
pen met de onthulling van het door 
kunstenares Marianne Houtkamp 
ontworpen bronzen schaakspel. 
Na de inleidende toespraken moch-
ten Flora en Willem de eerste zet-

ten doen met dit in Afrikaanse stijl 
ontworpen bronzen schaakspel. In 
plaats van het gebruikelijke zwart 
en wit zijn de stukken van dit schit-
terende schaakspel rood en blauw. 
De rode stukken zijn ontworpen 
naar de Samburu stam uit Oost-
Afrika. De blauwe stukken zijn ont-
worpen naar de Wodaabe stam uit 
West-Afrika. 
Door Henk van Leeuwen

AAS jeugd bij onthulling 
schaakspel in Sous-Terre





 
20   Nieuwe Meerbode  •  19 januari 2017

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zaalvoetbalcompetitie
Veel goals bij de ZABO
Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
bal competitie werd afgelopen za-
terdag 14 januari hervat. De zes-
de speelronde van dit seizoen vond 
plaats in de Proosdijshal. Rond de 
klok van zeven uur in de avond ver-
scheen lijstaanvoerder Sportca-
fé de Midi’s aan de aftrap voor het 
duel tegen IBH Aalsmeer. De partij 
zou uitmonden in een doelpuntrijke 
wedstrijd. De huidige koploper won 
de ontmoeting met de ruime cijfers 
van 10-2. Vervolgens ging de zaal-
voetbalploeg van Met & Co het op-
nemen tegen de nummer twee van 
de stand, Polonia Aalsmeer. Laatst-
genoemd team moest winnen om in 
het spoor te blijven van Sportcafé de 
Midi’s en deed dat vakkundig. Ook 
tijdens deze pot voetbal werd het 
publiek getrakteerd om veel fraaie 
doelpunten. Polonia Aalsmeer ze-
gevierde na veertig minuten speel-

tijd met 12-3. Voor de derde wed-
strijd van speelronde 6 stond LEMO 
tegen Koning Nieuwendijk gepro-
grammeerd en dit duel kreeg de uit-
slag van 0-5 toebedeeld. De meest 
spannende partij van de avond was 
het slotduel dat ging tussen Atlas 
Lions en Amsec Piller. Na het laat-
ste fluitsignaal van de scheidsrech-
ter gaf het scorebord een 2-1 eind-
stand aan in het voordeel van Atlas 
Lions. 
Stand na ronde 6: Sportcafé de Mi-
di’s 6-18, Polonia Aalsmeer 6-16, 
Koning Nieuwendijk 6-9, Atlas Lions 
6-9, Met & Co 6-9, Amsec Piller 6-6, 
IBH Aalsmeer 6-4, LEMO 6-0. 
Speelronde zeven vindt plaats in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg op zaterdag 28 januari met on-
der meer de topper tussen Sportca-
fé de Midi’s en Polonia Aalsmeer. 
Foto: www.kicksfotos.nl

V.l.n.r. Rob Braam met Marco Cornelisse, Bak met Remco Pannekoek, ervoor 
staat Peter van de Laarse met zijn prijs voor de Hoogste Uitgooi.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco Pannekoek en Bak 
winnen Blind Koppel
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het weer tijd voor één van de 
drie zaterdag toernooien bij de dart-
club Poel’s Eye, namelijk het Blind 
koppel toernooi. Er waren veertig 
deelnemers, een keurige opkomst, 
ook organisatorisch gezien (precies 
tien koppels). Bij dit toernooi werd 
elke darter vier ronden lang blin-
delings gekoppeld aan een darts-
maat en twee tegenstanders. El-
ke wedstrijd werd er drie legs ge-
speeld, zodat iedere darter nul tot 
drie punten kon verdienen. Na vier 
wedstrijd ronden werd de stand op-
gemaakt en gingen er 16 darters 
naar zowel de winnaar als de verlie-
zerronde. Ook in het knock out sy-
steem herhaalde de darters carrou-
sel zich. Acht darters bereikten uit-
eindelijk knap de halve finales van 
de winnaarronde, maar voor Martin, 
Moreno, Joris en Rene Kruit bleek 
dit dan toch hun eindhalte. De fi-
nale ging uiteindelijk tussen Rem-
co Pannekoek met Bak tegen Rob 
Braam met Marco Cornelisse. Het 
koppel Remco met Bak had in het 
verleden al wat eremetaal veroverd. 
Bak won het eerste toernooi in 2010, 
Remco werd vorig jaar tweede. Voor 
Rob daarentegen was het zijn eer-
ste Grote Finale ooit, een uitsteken-
de prestatie. Rob met Marco wis-
ten zich nog aardig te verweren en 
hadden elke leg kans op een dub-
bel, maar het kwartje viel telkens net 

de verkeerde kant op. Hierdoor wer-
den Remco met Bak uiteindelijk dan 
toch de terechte Koppel Koningen. 
Beide koppels kregen prachtige be-
kers. Ook in de verliezerronde waren 
prijzen te verdienen, hierover vol-
gende week meer. De prijs voor de 
Hoogste Uitgooi was voor Peter van 
de Laarse die een restscore van 106 
wist uit te gooien. Uiteraard werd 
ook het spel de Triple Pot gespeeld. 
Het was precies de honderdste keer 
ooit. De allereerste keer mocht Ilo-
na van Emden het proberen, en als-
of het zo moest zijn werd zij ook 
nu uitgeloot. Voor het eerst dit sei-
zoen werd de juiste Triple geraakt, 
wat goed was voor een mooi geld-
bedrag. In de honderd pogingen tot 
nu toe werd negentien keer de juis-
te Triple geraakt. De filmpjes van al-
le raak gegooide pogingen zijn te-
rug te zien op de website onder het 
menu ‘Historie’. Na dit geslaagde 
toernooi staat volgende week vrij-
dag, 27 januari, weer een gewone, 
individuele speelavond op de agen-
da in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Iedereen van man tot vrouw en van 
jong tot oud is van harte welkom. De 
Poel’s Eye is geen besloten club, van 
te voren inschrijven is niet nodig. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Meer informatie 
over de dartclub Poel’s Eye is te vin-
den op de website www.poelseye.nl

Biljarter Jan Ganzevles 
kampioen bandstoten
Aalsmeer - Vier overwinningen en 
een verlies partij had Jan Ganzevles 
nodig om Kampioen te worden van 
de 4e klasse bandstoten van Dis-
trict Veen en Rijnstreek. Het Kam-
pioenschap werd gehouden op vrij-
dagavond 13 en zaterdag 14 janua-
ri in het clubgebouw van Biljart Ver-
eniging Aalsmeer aan de Roerdom-
plaan. De partij van Jan Ganzevles 
tegen Marco Mank was tot beurt 25 
een gelijk opgaande strijd die uit-
eindelijk in de laatste beurten uit 
viel in het voordeel van Jan Ganze-
vles en Marco met een verschil van 
zes caramboles achterliet. De twee-
de partij van Jan Ganzevles de-
ze avond was niet best tegen Huug 
van Lith. Hij verloor dan ook in 21 
beurten met een serie van 7 en een 
te kort van 12 caramboles. Ook de 
partij tegen Leo Lips begon Jan als 
eerste, in beurt 10 maakte Jan een 
serie van 10 en daarmee was het 
gat geslagen. Jan bleef rustig zijn 
caramboles maken en maakte zijn 
partij af in 26 beurten. Leo kwam op 
het einde nog opzetten, maar was te 
laat. Opnieuw begon Jan als eerste 
nu tegen Piet Twilhaar die een matig 
toernooi speelde en ook nu de winst 
aan Jan moest laten in 19 beurten 
40 en 28 voor Piet Twilhaar. Dat wa-
ren de drie overwinningen van Jan 
en een verlies partij. Inmiddels was 

de andere finalist ook bekend: Ger-
rit Kalshoven van BV De Plas. Er was 
toch enige spanning bij de twee fi-
nalisten, wie had zijn zenuwen het 
beste in bedwang? Uiterlijk rustig 
stonden de spelers aan de tafel. De 
eerste 9 beurten maakte Jan geen 
fouten en stond op 26 caramboles. 
Gerrit stond nog op 12 caramboles. 
Daarna was het voor de beide fina-
listen sprokkelen; in 22 beurten had 
Jan zijn 40 caramboles op het sco-
rebord staan; Gerrit bleef steken op 
32 caramboles. En dat was de vierde 
overwinning van Jan Ganzevles en 
dat betekende kampioen 4e klasse 
Bandstoten. Nu op naar de gewes-
telijke finale in Rotterdam en pro-
moveren naar de 3e klasse. 

Josine Verburg wist de korf liefst 8 keer te vinden.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD ziet strijdlust met 
een punt beloond
Kudelstaart - Na de goede wed-
strijd van vorige week stond afgelo-
pen zaterdag de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen het, op de vijf-
de plaats staande, Haagse GKV op 
het programma. De thuisploeg was 
op drie plaatsen gewijzigd ten op-
zichte van vorige week. Paul te Rie-
le en Nils van Os vervingen Henkie 
Maat en Hein van Leeuwen. Van de 
vijf basisspeelsters begon Jessica 
Zijerveld op de bank. Gezegd moet 
worden dat de invallers het uitste-
kend deden. VZOD/FIQAS schoot 
uit de startblokken. Binnen drie mi-
nuten was het Josine Verburg die 
de korf twee maal wist te vinden, en 
niet voor het laatst deze middag. Het 
eerste kwart van de wedstrijd was 
duidelijk voor de blauw/zwarten uit 
Kudelstaart. De als fysiek sterk be-
kend staande Haagse ploeg werd 
met eigen middelen bestreden. De 
thuisploeg speelde in de beginfa-
se met passie en overtuiging. Maar 
langzaam kwamen de bezoekers 
beter in de wedstrijd en namen het 
initiatief over toen de Kudelstaart-
se doelpuntenmachine na twintig 
minuten haperde. In deze periode 
werd een 4-2 voorsprong uit han-
den gegeven en met nog zeven mi-
nuten te spelen voor de rust stond 
er een 4-7 achterstand op het sco-
rebord. Daarna vielen de doelpun-
ten wel weer, maar aan beide kan-
ten zodat de rust werd bereikt met 
een 7-10 stand. Trainer/coach Cor 
Loef sprak zijn team in de rust ver-
manend toe. En wist daarbij de juis-
te snaar te raken. Kort na het eer-

ste fluitsignaal van de tweede helft 
wisten, wederom, Josine Verburg 
en de voor Dineke Westerhof inge-
vallen Jessica Zijerveld de achter-
stand te verkleinen tot 9-10. Daarna 
een gelijk opgaande strijd waarbij 
op het scherpst van de snede werd 
gevochten, zonder dat het onspor-
tief werd. Dit was mede te danken 
aan de goed leidende scheidsrech-
ter. VZOD keek wel voortdurend te-
gen een achterstand aan, maar gro-
ter dan twee punten werd deze niet. 
Met nog vijf minuten op de klok 
bracht Josine Verburg voor het eerst 
in de tweede helft een gelijke stand 
op het scorebord 15-15. Coach Cor 
Loef bracht extra aanvalskracht bin-
nen de lijnen in de persoon van Bart 
Verheul en Anika van Os. Hij leek in 
zijn opzet te slagen want via Jessi-
ca Zijerveld kwam zijn ploeg met 
nog vier minuten te spelen voor het 
eerst in de tweede helft op voor-
sprong: 16-15. Het publiek werd ge-
trakteerd op een bloedstollend slot 
van de wedstrijd waarbij GKV in de 
wedstrijd werd gehouden door twee 
toegekende, en benutte, strafwor-
pen. Hierdoor kwamen de bezoe-
kers weer op voorsprong: 16-17. 
Het was echter Josine Verburg die 
met een afstandsschot, haar achtste 
doelpunt deze middag, in de laat-
ste minuut zorgde voor een punten-
deling. Gezien het wedstrijdverloop 
een terechte uitslag. Door dit resul-
taat heeft het op de zesde plaats 
staande VZOD nu drie punten voor-
sprong op Dijkvogels, de tegenstan-
der van volgende week.

Districtsbeker: Zaterdag 
FCA uit tegen WV HEDW
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het best druk op de velden 
van FCA, RKDES en SCW op zater-
dag en zondag. In verhouding met 
aankomend weekend tenminste. De 
jeugdteams hebben nog vrij en/of 
waren op trainingskamp. Bij de vol-
ledige competitieperiode is het na-
tuurlijk altijd ‘volle bak’ bij de clubs 
en werden de wedstrijden vorig 
weekend gezien als ‘eitje’ qua or-
ganisatie. Komend weekend is ook 

nog vrij rustig op de velden. Kun-
nen alle vrijwilligers en spelers die 
vrij hebben zaterdag 21 januari mee 
naar Amsterdam. Voor plaatsing bij 
de laatste zestien in de districtsbe-
ker speelt eersteklasser FCA Zater-
dag uit tegen het, volgens kenners, 
sterke WV HEDW. Aanmoediging 
kunnen de voetballers uit Aalsmeer 
dus zeker gebruiken. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Tweede helft basketbalcompetitie
BV Aalsmeer groeit door!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
ging de tweede helft van de bas-
ketbal competitie voor BV Aalsmeer 
van start. Bij de thuiswedstrijden in 
de Proosdijhal was zondag het de-
buut van de jongste aanwinst – het 
team van spelers en speelsters on-
der de 12 jaar (J12). 
Dankzij de enthousiaste trainin-
gen van Anniko van Daalen is de-
ze jongste groep zodanig gegroeid, 
dat in december een J12 team bij de 
Nederlandse Basketball Bond – de 
NBB – aangemeld kon worden. BV 
Aalsmeer is nu in alle jeugdklasssen 
vertegenwoordigd met minimaal 
één team. In de klasse onder 14 jaar 
(J14) zijn zelfs twee teams actief.
Alle jeugdteams worden in decem-
ber op basis van hun prestaties in 
de eerste seizoenshelft opnieuw in 
poules ingedeeld, zodat er voor de 
periode januari tot april weer een 
nieuwe competitie kan starten, 

waarbij de onderlinge verschillen 
van de teams klein zijn en de strijd 
om het kampioenschap des te inte-
ressanter wordt. De kop is er af en 
de komende maanden zal duidelijk 
worden of BV Aalsmeer kan mee-
doen om de bovenste plaatsen.
De jeugdtrainers hebben voor de 
donderdagavond in de Bloemhof 
een unieke trainingsopzet geïntro-
duceerd, waarbij spelers van J14, 
J16 en J18 in wisselende combina-
ties trainen, zodat jongere spelers 
nog meer worden uitgedaagd en in 
de vereniging een grotere saamho-
righeid ontstaat. 
Heb je ook zin om te basketballen 
en wil je de groei van BV Aalsmeer 
meemaken? Dan is dit het goede 
moment om je aan te melden voor 
vier gratis proeftrainingen. Zie www.
bvaalsmeer.nl voor meer informatie 
over de trainingstijden en aanmel-
den.

Afscheid Maarten Maarse 
bij IJsclub Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 13 
januari werd weer de jaarvergade-
ring van IJsclub Aalsmeer-Oost in 
The Beach gehouden. Tijdens de 
vergadering is afscheid genomen 
van het trouwe bestuurslid Maarten 
Maarse. Maarten heeft besloten na 
vele jaren het stokje over te dragen 
aan de volgende generatie. De IJs-
club is hem zeer dankbaar voor al 
zijn inspanningen. 
Maarten is sinds 1993 secretaris 
geweest. Speciaal woord van dank 
was er ook voor zijn vrouw Marijke. 
Zij is door de jaren heen druk ge-
weest met het uitschrijven van de 
notulen, het schrijven van kranten-
artikelen en veel meer. De IJsclub 

hoopt Maarten en Marijke in de toe-
komst nog veel bij ijsactiviteiten te 
mogen verwelkomen. 
Na het officiële gedeelte werd er 
een presentatie gegeven door Henk 
van Leeuwen, die op humoristische 
en leuke wijze vertelde over het ont-
staan van Aalsmeer en in het bijzon-
der de verschillende plassen in de 
gemeente.

Speelavond
Op vrijdag 10 maart vindt de speel-
avond weer plaats, wederom in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Vanaf 20.00 uur is het mogelijk om 
te klaverjassen, te boxen of te sjoe-
len voor mooie prijzen.

BeNe League handbal start weer
FIQAS Aalsmeer zaterdag 
naar Merksem, België
Aalsmeer - Na een winterstop van 
ruim een maand pakken de man-
nen van FIQAS Aalsmeer komend 
weekend de draad van de BeNe 
League weer op. Het wordt meteen 
een lastige wedstrijd: uit bij Merk-
sem Handbal. Eerder in het sei-
zoen werd de thuiswedstrijd name-
lijk ruim verloren: na een 10-17 ach-
terstand bij rust werd het uiteinde-
lijk 22-30 voor de Belgische ploeg, 
sinds dit seizoen met Aalsmeer-
der Robin Boomhouwer in de ge-
lederen. Toch ging het daarna min-
der goed met Merksem: de ploeg 
verloor vaak en belandde uiteinde-
lijk op de elfde plaats in de BeNe 
League met slechts 7 punten (uit 17 
wedstrijden). FIQAS Aalsmeer staat 
achtste en vergaarde tot nu toe 14 
punten. Het kon dus wel eens span-
nend worden zaterdagavond. De 
wedstrijd, in sporthal de Rode Loop, 
begint om 20.30 uur. Zaterdag 28 
januari om 19.15 uur speelt FIQAS 
Aalsmeer thuis in De Bloemhof te-
gen Achilles/Bocholt. Zaterdag 4 fe-
bruari, 20.00 uur: Targos/Bevo – FI-
QAS Aalsmeer; Zaterdag 11 februa-
ri, 20.00 uur: FIQAS Aalsmeer - Cal-
lant Tongeren; Zaterdag 18 februa-
ri, 20.00 uur: Koorn/Quintus – FIQAS 
Aalsmeer

Zondag: Aalsmeer 2 thuis
Ook de mannen van FIQAS 
Aalsmeer 2 komen na een lange 
winterstop weer in actie. In de ere-
divisie staan nog vijf wedstrijden op 
het programma en aanstaande zon-
dag 22 januari wacht de reserves 
een thuiswedstrijd tegen Hercules. 
FIQAS 2 staat op een gedeelde zes-
de plaats met 16 punten uit 17 wed-
strijden, Hercules op plaats 11 met 8 
punten. Eerder in het seizoen werd 

de uitwedstrijd nipt verloren: het 
werd toen 30-29 voor Hercules. Tijd 
voor revanche dus. Aanvang: 15.00 
uur in De Bloemhof.

Zaterdag: Dames thuis
Na de uitwedstrijden bij DSS en 
Z.A.P. spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer op zaterdag 21 ja-
nuari weer een thuiswedstrijd in de 
Bloemhof. Ze treffen dan de dames 
van Hercules, de nummer elf en dit 
seizoen een nieuwkomer in de Eer-
ste Divisie. Zelf staan de FIQAS da-
mes op plaats zes. Eerder in het sei-
zoen werd de uitwedstrijd met 30-
22 gewonnen. De wedstrijd begint 
om 20.00 uur. 

Programma 
handbal

Zaterdag 21 januari:
18.15 u: FIQAS dames A2 – HVBS
18.45 u: FIQAS heren 3 – Volendam 
 (Eerste Divisie)
20.00 u: FIQAS dames 1 – Hercules 
 (Eerste Divisie)
Zondag 22 januari:
10.10 u:  FIQAS F2 – Lotus
11.00 u:  FIQAS jongens B1 – 
 Hercules (Jeugd Divisie)
12.05 u:  FIQAS dames 4 – LHV
13.15 u:  FIQAS dames 2 - Fortissimo
15.00 u: FIQAS heren 2 – Hercules 
 (Eredivisie)
16.15 u: FIQAS heren 4 – 
 Saturnus’72
17.30 u: FIQAS dames 3 – 
 Legmeervogels
Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg. Publiek is welkom.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 21 januari:
F.C.AALSMEER 
W.V.-H.E.D.W. 1 - F.C.A. 1  14.30 u 
(bekerwedstrijd)
F.C.A. 2 - Argon 2 14.30 u
Vrouwen
Tos Actief VR3 - FCA VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 – Spartaan VR1 12.00 u
S.C.W.
S.C.W. 3 – V.V.C. 4 14.30 u
Hillegom 4 - S.C.W. 4 14.00 u

Jan-Willem wint 
sjoelcompetitie

Rijsenhout - Afgelopen donderdag 
is bij sjoelclub Rijsenhout de com-
petitie weer hervat. Na een span-
nende tweestrijd in de hoofdklas-
se was het Jan-Willem Vermeer die 
de eerste plaats bezette voor Lineke 
van Brakel en als derde Riet Schijf. 
In klasse A was Elly Lanser de eer-
ste voor Til Vermeer en op drie Elisa 
Arendse. Jan Joore was de sterkste 
in de B klasse met op plaats twee 
Alie van Tol en als derde Plonie Ver-
del. Klasse C werd met een punt 
verschil gewonnen door Ans Bora-
witz voor Femmy Korte en op drie 
eerstejaars Brigitte Hoogeboom.
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 26 januari in dorpshuis de 
Reede aan de Schouwstraat, aan-
vang is 19.30 uur. 



Aalsmeer - Voor de tweede cros-
scompetitie van dit seizoen reisde 
het AV Aalsmeer Running Team af 
naar Bussum. Helaas zonder de van 
ziekte herstellende atleten Nien-
ke van Dok en Davy Heijsteeg. Bij 
aankomst leek het erop dat de aan-
gename winterzon voor een mooie 
ochtend zou zorgen. Dit zou helaas 
snel veranderen. De jongens A/B 
junioren startten onder goede om-
standigheden, maar tijdens de race 
begon het te sneeuwen. De meisjes 
hadden het helemaal zwaar te ver-
duren tijdens hun 2500 meter lan-
ge wedstrijd. Door hevige sneeuw-
val werd het zicht op de atleten bij-
na volledig ontnomen. Tot slot keer-
de de zon weer enigszins terug en 
hadden de jongens C-junioren ge-
luk. Al hadden de atleten te maken 
met zeer sterk wisselende weers-
omstandigheden, ook nu kan weer 
terug gekeken worden op sterk ge-
motiveerde en uitstekend preste-
rende junioren, waarbij de jongens 
junioren A/B het ploegenklasse-
ment wonnen. 
Jongens A junioren 4000 meter:
Corné Timmer 2e plaats en Thijmen 
Alderen 4e plaats.
Jongens B junioren 4000 meter:
Wessel Heil 1e plaats, Gregory ’t 
Hoen 6e plaats en Justin Heijsteeg 
12e plaats.
Meisjes B junioren 2500 meter:
Inger van Dok 2e plaats en Lotte 
Jansen 4e plaats.

Jongens C junioren 3000 meter: 
Milan Biesheuvel 5e plaats en Grae-
me ’t Hoen 14e plaats en Kiran Bies-
heuvel 25e plaats.
Meisjes C junioren 2000 meter:
Sietske de Bruin 11e plaats, Mic-
ky Bek 15e plaats en Julia Hoekstra 
28e plaats.
Jongens D junioren 2000 meter:
Finn Rademaker 1e plaats, Zeger 
Haspels 29e plaats en Morris van 
Lienden 42e plaats.
Meisjes D junioren 1500 meter:
Roanna Geleijn 5e plaats, Gwen 
Alewijnse 7e plaats, Julie Witteveen 
27e plaats en Lisa Welling (D2) 28e 
plaats.

Inger van Dok in de sneeuw. 
Foto: Erik Witpeerd.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

SV Omnia zamelt geld in 
voor nieuwe trampoline
Aalsmeer - De trampolineafde-
ling van SV Omnia 2000 heeft heel 
hard een nieuwe trampoline nodig 
om op te trainen. Deze kost echter 
bijna zevenduizend euro, ver boven 
het verenigingsbudget. Daarom za-
melen de wedstrijdspringers en trai-
ners met z’n allen geld in om de 
trampoline te realiseren.
De nieuwe trampoline is nodig, om-
dat één van de oudere trampoli-
nes dit jaar afgekeurd wordt. Ook 
gaat het om een nieuw type tram-
poline, die op dit moment gebruikt 
wordt tijdens wedstrijden. De ver-
eniging heeft nu slechts één tram-
poline van dit type staan, en daar-
door kunnen lang niet alle springers 
er op trainen. 
In samenwerking met Clubkit is de 
vereniging een enthousiaste actie 
gestart, waarbij springers en trai-
ners sponsoren binnenhalen. De-
ze kunnen een fictief ‘magnesium-
blokje’ kopen ter waarde van 5 euro 
en zo een springer of trainer spon-

soren. Degene van alle wedstrijd-
springers die de meeste magnesi-
umblokjes (en dus sponsoren) bin-
nenhaalt verdient een leuke prijs, 
dus alle leden doen hard hun best 
om zo veel mogelijk geld op te ha-
len. Dat allemaal voor dat ene doel: 
in het jaar 2017 kunnen springen 
op een nieuwe trampoline, die hun 
prestaties nog meer zal verbeteren. 
Helpt u/jij ook mee?
De vereniging hoopt het benodig-
de bedrag op 20 februari binnen te 
hebben, zodat de nieuwe trampoli-
ne aangeschaft kan worden tijdens 
de Aalsmeer Flower Cup, één van de 
grootste trampolinetoernooien ter 
wereld, dat op 18 maart aanstaan-
de plaats gaat vinden in De Bloem-
hof in Aalsmeer.
Sponsoren kan via de link: svom-
nia2000-trampolinespringen.club-
kit.nl 
Bekijk ook de promotievideo op 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=_TrP9-IFsqo

Basketbalcompetitie
Toch verlies BVA U14-1 
van Apollo Amsterdam
Kudelstaart - Zondag 15 januari 
speelde de basketballers van U14-
1 in de Proosdijhal de tweede wed-
strijd na de winterstop. Tegenstan-
der was Apollo Amsterdam. Het 
team van de mannen uit Aalsmeer 
voor het eerst sinds lange tijd weer 
op volle sterkte. Het team werd ge-
plaagd door blessures. Vanaf het al-
le vroegste begin van de wedstrijd 
bleken de teams aan elkaar ge-
waagd. Het ging volledig gelijk op. 
De tegenstander uit Amsterdam 
leunde zwaar op een speler die let-
terlijk en figuurlijk boven al zijn me-
despelers uit stak. Eindstand eerste 
periode: 8-10. Ook in de tweede pe-
riode kon geen van de teams echt 
een stempel op de wedstrijd druk-
ken. Bijna alle punten van Apol-
lo kwamen voor rekening van één 
speler, bij Aalsmeer liep het als team 
veel beter. Door een wat onhandi-
ge manoeuvre in het veld raak-
te een van de pijlers van Aalsmeer 
geblesseerd. Na later in het zieken-
huis zou blijken een gebroken vin-
ger. Stand tweede periode: 14-22. 
Zowel de derde als de vierde peri-
ode waren stroperig waarbij Apollo 
steeds meer grip kreeg op de wed-
strijd. Langzaam kropen ze weg van 
Aalsmeer. Eindstand 34-49. 

De vraag die na een verloren wed-
strijd altijd rest: “Waren wij zo slecht 
of was de tegenstander echt veel 
beter?” Nee, Aalsmeer was ze-
ker niet slecht, maar er werd als de 
teams qua punten dicht bij elkaar 
stonden niet doorgepakt. De druk 
werd opgevoerd, maar als de stand 
dan bijna gelijk was, leek het alsof 
de pap weer in de benen zakte. Zo-
als gezegd leunde de tegenstander 
op één briljante speler die echt het 
verschil maakte. Bij Aalsmeer was 
er één speler die het hem moeilijk 
maakte, maar die werd begrijpelijk 
en wijs zo nu en dan gewisseld en 
dan kon hij nagenoeg ongestoord 
zijn gang gaan. 
Het grote probleem is dat de jon-
gens vaak moeite hebben als team 
te spelen. Ze weten elkaar op cruci-
ale momenten onvoldoende te vin-
den, waardoor veel kansen verlo-
ren gaan. Zowel het team als coach 
Sargis zullen zich hierop meer moe-
ten gaan focussen. Aan het begin 
van dit seizoen hebben ze laten zien 
dat ze dat uitstekend kunnen, maar 
om onbegrijpelijke reden lukt dat 
nu niet meer. Komende zondag 22 
januari kunnen ze zich thuis tegen 
The Challengers uit Hoofdorp re-
vanche nemen.

Jongens junioren winnen ploegenklassement

2e Crosscompetitie AVA 
bij AV Tempo in Bussum

Naomi Visser, Anouk Hilgers, Olivia Schalekamp en Rachelle de Meij.

Winterkring weekend 2
21 Medailles voor jeugd-
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Winterkring weekend 2 
en het werd een weekend met ge-
mengde resultaten, zo ging de za-
terdag een stuk minder en verliep 
de zondag juist weer goed. Zater-
dag begon het spektakel met de 
100 vrije slag en Danique Panne-
koek kwam alleen op deze afstand 
in actie en behaalde een persoon-
lijk record. Daarna Romee Veldt die 
met haar tijd het brons wist vei-
lig te zwemmen. Olivia Schalekamp 
en Anouk Hilgers scherpten hun tij-
den ook lekker aan. De schoolslag 
was qua tijden niet succesvol voor 
de jongens. De tijd van Liam Bree-
baart was wel goed voor goud bij 
de junioren 1 categorie. Romee was 
deze dag niet fit en zag de 200 rug 
dan ook helemaal niet zitten. Toch 
zwom ze een persoonlijk record en 
behaalde het zilver. Jort Kemp, Jo-
chem van Zanten, Luuk Scheuer en 
Liam Breebaart hadden het duidelijk 
naar hun zin op de 50 vrijeslag. Het 
leverde Liam zilver en Jochem brons 
op. Nina Bellaart en Romee Veldt 
kwamen aan de start op het zwa-
re nummer 200 vlinder. Op karakter 
gingen deze meiden door, het lever-
de zilver en goud op. Nina kon nog 
net een kwartier tot rust komen en 
daar ging ze weer, nu voor de 200 
wisselslag. Bij de schoolslag kwam 
ze sterk opzetten en als ze de vrije 
slag harder had doorgetrokken was 
ze onder haar inschrijftijd gedoken, 
nu zat ze er net boven. Naomi Vis-
ser had er duidelijk zin in en haar 
race verliep heerlijk met een prach-
tige tijd op het bord van 2.48,06. Jo-
chem en Yoni zagen hun 50 rug tij-
den beloond worden met brons. De 
estafette dames 4x200 vrij pers-
te eruit wat ze nog in zich hadden 
en naast het sterke team van het Y 
deden ze het nog geen eens zo gek 
met 10.21.14. Dag twee begon met 
een positieve peptalk van de hoofd-
trainer. Ebba Vonk begon de dag 
met de 400 vrij en had het goed ont-
houden, 4 seconde ervan af en om-
dat ze de enige bij de junioren 1 was 

leverde dat mooi een boost op in de 
vorm van goud. Naomi Visser zwom 
een solide constante race, maar was 
de laatste 50 meter leeg waardoor 
een versnelling er niet meer in zat. 
Liam, Luuk, Michael Masseurs en 
Sebastian van der Born versus 100 
vlinder. De heren waren goed weg 
bij de start, openden allen best snel 
en dan wordt het nog twee banen 
doorbikkelen, resultaat: vier per-
soonlijke records. Femme Bol mocht 
op haar zo niet favoriete afstand 
in actie komen, de 200 school. He-
laas een dis en ze zwom nog wel zo 
goed! Rachelle de Meij had een su-
per start en zag brons achter haar 
naam. De 50 school en Liam wist er 
zowaar 1 honderdste af te halen en 
goud op te halen. Ook Michael dook 
met 42,69 lekker onder zijn inschrijf-
tijd. De drie musketiers Femme, Ni-
na en Ebba waren lekker gewaagd 
aan elkaar bij de 100 rug. De da-
mes lagen in serie 3 en deden niet 
onder voor elkaar. De mooie spor-
tieve strijd leverden Nina en Eb-
ba tijdsverbeteringen op, ook Oli-
via en Anouk droegen hun steen-
tje bij. Laatste individuele nummer 
voor de jongens was de 200 vrij. Li-
am een pracht van een verbetering 
met 3 seconde en Michael die tech-
nisch steeds beter gaat zwemmen. 
De meiden sloten af met de 50 vlin-
der en het motto was ‘bam bam 
bam’ door het water heen, Dani-
que, Nina en Naomi gaven hier ge-
hoor aan, daar waar de ander mei-
den er net boven zaten. Twee esta-
fette teams stonden tot slot klaar. 
De heren 4x100 wissel met Liam, 
Sebastian, Luuk en Michael haalde 
het brons op en de meiden 4x100 
vrij met Naomi, Rachelle, Olivia en 
Anouk zagen het zilver achter hun 
naam, waarbij Anouk in de laatste 
50 meter het zilver veroverde door 
de zwemster in baan 4 voorbij te 
gaan. Deze ronde was goed voor 
4 gouden, 8 zilveren en 9 bronzen 
medailles en hiermee zit winterkring 
2017 erop.

Jeugdschaken bij AAS
Koplopers nemen afstand
Aalsmeer - Nu ook bij AAS de win-
terstop, lees kerstvakantie, is afge-
lopen is de jeugdcompetitie weer 
in alle hevigheid losgebarsten. Wil-
lem en Luuk, de nummers 1 en 2 
op de ranglijst, maakten geen fout 
en wisten allebei te winnen. Willem 
had niet al te veel moeite met Chris-
tiaan en besloot zijn partij met een 
schaakmat. Jasper, de nummer 3 
op de ranglijst, mocht met de wit-
te stukken tegen Luuk aantreden. 
Luuk bleek echter weer een maatje 
te groot en blijft door zijn overwin-
ning in de achtervolging op Willem. 

Jasper blijft ondanks zijn verlies ste-
vig op de derde plaats staan, omdat 
zijn achtervolgers ook niet wisten te 
winnen. Het nieuwe lid Rembrandt 
mocht zijn schaakkunsten laten zien 
aan Stijn. Stijn liet zich echter niet 
verrassen en ging er met de winst 
vandoor. Verder wist Rune van Ke-
vin te winnen en wist Flora knap van 
Ryan te winnen. Simon liet zien dat 
hij het schaken nog altijd goed be-
heerst en ging er met het punt van-
door tegen Tim. Sam en Robert wa-
ren afwezig.
Door Henk van Leeuwen

Twirlen
EK tickets voor zusjes 
Eefke en Nikkie
Rijsenhout - Afgelopen weekend 
14 en 15 januari hebben de zusjes 
Eefke (18 jaar) en Nikkie, (21 jaar) 
uit Rijsenhout een EK ticket ver-
dient met het pomponteam bij het 
NK twirl in het Topsportcentrum te 

Almere. Dit weekend kwamen al-
le twirl-onderdelen in verschillende 
categorieën aan bod. Als laatste on-
derdeel op zaterdag waren de pom-
ponteams aan de beurt.
Eefke en Nikke hebben zich begin 
van seizoen 2016 aangesloten bij 
Twirlvereniging Vitality te Alkmaar 
en hebben met een groep van 25 
meiden enorm hard getraind. Af-
gelopen zaterdag liet het team een 
strakke routine zien met perfec-
te pompon-waves en sterke effec-
ten. De routine stond als een huis. 
De jury beloonde de meiden dan 
ook met een gouden medaille en ze 
kregen de Nederlandse Kampioens-
titel achter hun naam. Dit betekent 
ook dat het team uitkomt voor Ne-
derland tijdens het EK twirl 2017 wat 
gehouden wordt van 13 tot en met 
16 april te Porec in Kroatië.

De zusjes Nikkie (links) en 
Eefke gaan naar het NK twirl.

Van links naar rechts: Danique, Mireille, Valerie, Selina en Kirsten.

Succes SV Omnia op NK twirlen
Selina naar EK in Kroatië
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
14 en 15 januari vond het NK Twir-
len plaats in het topsportcentrum in 
Almere. Het afgelopen jaar zijn er 
plaatsingspunten voor het NK ge-
haald. In november waren de voor-
rondes. De 15 beste deelnemers per 
leeftijdscategorie en klasse werden 
geselecteerd voor dit NK. Voor de 
kampioensklasse was dit de eerste 
ronde. Een hele prestatie op zich om 
zover te komen. SV Omnia werd ver-
tegenwoordigd door trainster Vale-
rie en de twirlsters: Kirsten, Dani-
que, Mireille en Selina. In de preteen 
kampioensklasse namen Kirsten, 
Danique en Mireille het onder an-
dere tegen elkaar op. Bij het onder-
deel solo 1-baton behaalde Mireil-
le de 8e plaatst, Danique de 10e en 
Kirsten de 12e plaats.
Bij het onderdeel 2-baton waren 
de deelnemers zeer aan elkaar ge-

waagd. Op zondag was de derde 
beslissende ronde. Mireille werd 
heel mooi 4e en is hiermee reserve 
voor het EK. Danique zat hier vlak 
achter en werd knap 5e.
Het publiek werd getrakteerd op he-
le afwisselende routines bij het on-
derdeel solo dance twirl. Mireille 
werd wederom 4e en kreeg hiermee 
nog een reserveplek voor het EK!
Kirsten werd 12e en Danique 13e. 
Selina kwam uit in de junior kam-
pioensklasse met de onderdelen 
1-baton, 2-baton en dance. Na een 
hele spannende finale mocht ze drie 
keer het podium betreden om haar 
3 bronzen medailles op te halen. Ze 
mag in april deelnemen aan het EK 
in Kroatië met al haar solo onder-
delen. De komende weken wordt er 
weer gewerkt aan nieuwe routines. 
Mireille en Selina gaan zich voorbe-
reiden op het EK.

24 Nieuwe meisjes pupillen 
scheidsrechters bij FCA!
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft er 
sinds maandag 16 januari vieren-
twintig meisjes pupillen scheids-
rechters bij gekregen! Vorig seizoen 

was deze cursus nog vrijblijvend en 
zijn Lisa Camfferman, Michelle de 
Leede, Isa Pothuizen, Kim Snoek, Isa 
van den Berg, Romy van Bakel en 

Laura Ezink geslaagd. Dit seizoen 
heeft FCA het roer definitief omge-
gooid en de pupillenscheidsrech-
terscursus verplicht gesteld voor de 
meisjes van 14 jaar en ouder. De-
ze beslissing hebben het bestuur en 
de leden met elkaar genomen, om-
dat allen vinden dat: Iedere voet-
baller deze theorie moet kennen in 
het veld en het daarmee een onder-
deel is van de training. Iedere voet-
baller kan ervaren wat een scheids-
rechter ervaart. Het informatie is 
die van pas komt bij het behalen 
van de ‘spelregelbewijs’ (verplich-
ting vanuit de KNVB vanaf 17-jari-
gen). En FCA verwacht zo een vol-
doende grote pool van scheidsrech-
ters te kunnen creëren, waardoor 
met elkaar bijgedragen kan worden 
aan het correct functioneren van de 
club en daarmee het voetbalplezier 
van iedereen.
Bert Rijkmans heeft samen met Ru-
ben Beelen op 24 oktober de theo-
retische cursus gegeven in de kan-
tine. Na de theorie kregen de meis-
jes schriftelijke vragen en werden 
er enkele stellingen behandeld. De-
ze betroffen bijvoorbeeld hoe men 
met bepaalde situaties, zoals com-
mentaar van ouders of leiders, om 
moest gaan. Vervolgens werden de 
24 meisjes ingedeeld in tweetallen 
voor het fluiten van de thuiswed-
strijden van JO9/JO11. In samen-
werking met het wedstrijdsecretari-
aat - Ingrid Kempers – en scheids-
rechterleiding - Peter Springin’tveld, 
Bert en Ruben - kon alle meisjes 
gemiddeld twee keer de gelegen-
heid gegeven worden om onder be-

geleiding hun eerste praktijkerva-
ring op te doen. Na de praktijk volg-
de samen met de betreffende meis-
je direct een evaluatie plaats. 
Afgelopen maandag was het dan 
zover en kon de pupillen scheids-
rechtercursus afgesloten worden 
met een officieel momentje, door-
middel van het overhandigen van 
het pupillen scheidsrechtercertifi-
caat tezamen met een fluitje en hor-
loge.
Gefeliciteerd mogen worden: Ro-
sa Hoving, Anouk van den Berg, 
Nicole Vermue, Jasmijn Kleerebe-
zem, Sari Jansen, Bo van Aalst, Li-
sa van der Hoorn, Fenna Vos, Sterre 
Visser, Asmaa Sedik, Zoe de Graaf, 
Anouk Kruining, Iris Engel, Esmée 
Maarssen, Thirza Vrooland, Lyan-
ne van Rijn, Sam Veltman, Joy Ho-
ving, Tess Piet, Tanja Kater, Elise 
Arenthals, Milou Bos, Tessa Roo-
de en Kim Zekveld met het behalen 
van het pupillen scheidsrechter cer-
tificaat. Heel veel plezier en succes 
gewenst met jullie nieuwe hobby en 
bijdrage aan de club!
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