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Monteur
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Aalsmeer - Op donderdag 10 januari rond vijf uur
in de ochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor
een reanimatie aan de Legmeerdijk. Op het veilingterrein was een 51-jarige man
uit Kudelstaart onwel geworden. Er is eerste hulp verleend, waarna de inwoner
met spoed vervoerd is naar
een ziekenhuis.

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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Antenna weet hoe het werkt!

eveleens.nl

UITVERKOOP

KERSTARTIKELEN

20%

OP VOORRAADARTIKELEN

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer

Tel. 0297-385281
Parkeergelegenheid rondom

Hartelust
1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Grond langs Kasteleinweg onder voorbehoud verkocht

De entree van Aalsmeer
krijgt nieuwe ‘look’!

Aalsmeer - Oude vervallen kassen en een uitgebrand woonhuis.
Het beeld tot april 2015 in de Dorpsstraat, langs de Burgemeester
Kasteleinweg. Jarenlang een doorn in het oog geweest bij velen,
deze verloederde entree van Aalsmeer direct na het passeren van
de brug over de Ringvaart.
De gemeente greep in augustus
2014 in en sommeerde de eigenaar de opstallen op te knappen
of te slopen. Ondanks de daarbij opgelegde dwangsom werd
geen actie ondernomen. Ook niet
na de tweede ‘penalty’ van de gemeente.
Wel toen Henk Verbeek, onroerend goed makelaar, het heft in
handen nam. De inwoner stapte
persoonlijk naar de eigenaar en
wist binnen een week tot overeenstemming te komen. Eerst
werd het in januari 2013 deels afgebrande woonhuis gesloopt en
gelijk daarna werd aangevangen
met het verwijderen van de oude kassen.
Best trots, en terecht, was Henk
Verbeek dat hij halverwege 2015

Hotel met restaurant
Verbeek gaf destijds aan graag
een hotel met restaurant aan het
water te zien verrijzen. Geen kantorencomplex, die staan er al genoeg ‘aan de overkant’, in Schiphol-Rijk. En laat nou deze wens
uit gaan komen.
“De koper is van plan een hotel te bouwen met op de bovenste etage een restaurant”, vertelt
Verbeek. “De vergunning is nog
niet rond, maar van de gemeen‘Verkocht’
te hebben we wel al een bevestiBijna drieënhalf jaar bleef het stil, ging.” Nog even afwachten dus of
het te koop-bord zakte iets scheef ook de provincie zich in het plan
en de rietpluimen groeiden ge- kan vinden, maar de onroerend
staag. Tot eind vorig jaar, op één makelaar is optimistisch. Hij ziet,
van de laatste dagen in decem- net als waarschijnlijk veel inwober, ineens een rode streep op ners, deze nieuwe ‘look’ voor de
het bord met de tekst ‘verkocht’. entree van Aalsmeer helemaal
Heeft de specialist in agrarisch zitten!
het verkoopbord kon plaatsen
op het circa 6.800 vierkante meter stuk grond. “Ieder bouwplan
is bespreekbaar”, zo deelde hij
mede. De verkoop bleek moeilijker dan gedacht. Het gebied ligt
in de contourlijn van Schiphol,
waardoor een bouwplan niet alleen groen licht moet krijgen van
de gemeente, maar ook van de
provincie.
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Auto waait Westeinder
in bij het Surfeiland

ADVERTEREN?
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✆ 06-54216222
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onroerend goed dan toch een koper gevonden? Henk Verbeek: “Ja,
verkocht. Wel onder voorbehoud,
maar het is gelukt.”

GEVRAAGD

Powered by team Karin Eveleens

Toekomst Oosteinderweg en Bovenlanden

Veel goede ideeën tijdens
eerste werksessie
Aalsmeer - Deze week werd tijdens de eerste ‘gebiedstafels’
(werksessies) door inwoners en
bedrijven enthousiast meegedacht over de toekomst van de
Oosteinderweg en de Bovenlanden. Er zijn veel goede ideeen ingebracht. Op dinsdag 29
januari is er een volgende reeks.
Gepuzzeld en getekend
Per deelgebied wordt een eigen sessie gehouden. Met foto’s

worden ‘mood bords’ gemaakt
en er wordt op plattegronden
gepuzzeld en getekend. In een
volgende fase worden samen
met de bewoners en bedrijven
de beelden en ideeën uit de
verschillende gebiedstafels samengevoegd en op elkaar afgestemd. Deze input vormt een
belangrijke basis voor de te ontwikkelen toekomstagenda voor
de Oosteinderweg en Bovenlanden.

Aalsmeer - Zondag 13 januari rond zes uur in de avond is bij
het Surfeiland een auto te water
geraakt. Brandweerduikers zijn
het water ingegaan om te zoeken naar de inzittende(n) van de
auto. Ook de politie is ter plaatse
gegaan en de traumaheli was opgestegen om hulp te verlenen. In
de auto in de Westeinderplassen
zijn geen personen aangetroffen.
Toekomstagenda
Volgens de verklaring van de eiWethouder ruimtelijke ontwikke- genaar was de auto niet goed op
ling Robbert Jan van Duijn: “Het de handrem gezet en in het water
college vindt het belangrijk om sa- beland. De auto is uit de Poel gemen met de bewoners en bedrij- takeld en gaat zo goed als zeker
ven in het Oosteinderweggebied naar de sloop. De eigenaar van
na te denken over de toekomst. de auto was overigens behoorlijk
Ruimtelijke kwaliteit, cultuurhis- verbaasd dat hij zijn wagen in het
torische en economische waarden water aantrof. Hij had zijn auto
zijn hierbij belangrijke aspecten.
Maar ook leefkwaliteit voor de bewoners. Er is nog geen uitgewerkt
idee, want het is nadrukkelijk de
bedoeling om een toekomstagenda samen met bewoners en bedrijven in dit gebied te maken.” Rond
de zomer van 2019 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de
toekomstagenda voor de Oosteinderweg en de Bovenlanden.

neergezet op het Surfeiland om
de fiets van z’n zoon op te halen.
Toen hij deze had gepakt en in de
auto wilde laden, was de wagen
verdwenen. Verder kijkend zag hij
z’n auto in de Westeinder drijven.
De wind bleek bijzonder sterk en
was aan de haal gegaan met de
auto. “Hij stond blijkbaar niet op
de handrem”, aldus de nog verbaasde eigenaar. Dat alle hulpdiensten in actie waren gekomen,
kwam omdat er alarm was geslagen door voorbijgangers, die natuurlijk niet wisten dat het hier
een ‘dom’ incident betrof. De eigenaar van de auto had alle ‘toeters en bellen’ niet verwacht en
heeft zijn excuses aangeboden.
Foto: Marco Carels
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
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.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 20 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Gerrit
Lolkema.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. Themadienst in Ontmoetingskerk, Rijsenhout met
ds. J.A.C. Weij. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met broeder Menno
Hofman. Collecte voor: Mennonite World Conference.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
mevr. M. Eikelenboom uit Lopikerkapel (kinderdienst).
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst
met dhr. P.J. Verhagen uit Harderwijk. Organist: R. van Delft.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samen-

Bijzondere samenwerking
tussen drie kerken

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

komst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Themadienst in Ontmoetingskerk met ds. J.A.C. Weij.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. in Karmelkerk Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor
en 14u. Poolse dienst met Andrezej.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Russisch-orthodoxe dienst
- Heilige Maria van Egypte Kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed. Zondag 10u. Goddelijke
Liturgie.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Petru.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering met cantors.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

Project ZWO Commissie Open Hof Kerk

Cheque van OSA voor
dovenschool in Kenia
Aalsmeer - In december 2018 is
door OSA een subsidiebedrag uitbetaald aan de ZWO Commissie
van de Open Hof Kerk voor een
dovenschool in Kenia. De cheque
van 2.500 euro is overhandigd
door de penningmeester van
OSA aan de heer W. Haijtink, die
regelmatig het project bezoekt.
Het betreft de Michael Wamalwa
School voor doven in Kitale in Kenia. Er is voor de school een bedrag van 2.250 euro ingezameld

in 2017 en 2018 en de OSA heeft
de opbrengst verdubbeld. Ook in
2016 is geld voor dit project ingezameld. Het geld zal besteed worden voor de aanschaf van een generator, meubels, een toiletgebouw en voor afrastering van het
terrein. Kijk voor meer informatie
op www.kitalerafiki.com. Informatie over de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
(OSA) is te vinden op www.osaaalsmeer.nl

Van 20 tot en met 27 januari

Week van Gebed in kerken
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Aanstaande zondag 20 januari gaat de Landelijke Week van Gebed van start. Deze duurt tot 27 januari. Ook in
Aalsmeer en Kudelstaart wordt
hier weer aan meegedaan.
Zeven kerken organiseren ieder een avond in deze gebedsweek, die als thema ‘Recht voor
ogen’ heeft meegekregen. De gebedsavonden in Aalsmeer en Kudelstaart vinden plaats op de volgende dagen en locaties:
- Zondag 20 januari in de
Dorpskerk, Kanaalstraat 12.
- Maandag 21 januari in de Levend Evangelie Gemeente,
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

-

Dinsdag 22 januari in de Alphakerk Amstelland, Dorpshuis Kudelstaart.
- Woensdag 23 januari in de
Christelijk
Gereformeerde
Kerk, Lijnbaan 5. Een avond
voor de ‘jeugd van vroeger en
van nu’.
- Donderdag 24 januari in Samen op Weg Kudelstaart, Spilstraat 5. De Aalsmeerse Cama
Gemeente is medeorganisator.
- Vrijdag 25 januari in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Alle avonden beginnen om 19.30
uur en duren tot ongeveer 21.00
uur. Iedereen is van harte welkom!

Met bijbelleraar Frank Ouweneel

Begra bijbelstudieavond
over ‘70 jaar Israël’
Aalsmeer - Aanstaande maandag 21 januari is er in gebouw
Mendel aan de Zwarteweg 98
een heel bijzondere Begra bijbelstudieavond door bijbelleraar
Frank Ouweneel onder de titel ‘70
jaar Israël’. Op een groot scherm
en met toelichting van de sympathieke spreker zullen diverse thema’s aan de orde komen,
waaronder de reden van het bestaan van het volk Israël, de relatie van het volk tot God en tot Jezus Christus, de opmaat tot herstel van het volk Israël en het heden en de toekomst van het volk
Israël. Volgens voorzitter Jan Dekkers van de Begra zou eigenlijk
iedere gelovige uit Aalsmeer en
omgeving deze avond bij moeten wonen om te ervaren hoe
de God van Israël voor zijn volk
zorgt. Het wordt een prachtige
dag 21 januari 20u. met br.
Frank Ouweneel in gebouw
Mendel, Zwarteweg 98.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33. Op
22 januari met Hoite Slagter,
‘Christus in de Psalmen’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

en leerzame avond. De toegang
is gratis. Wel zal er een collecte
worden gehouden om de kosten van de avond te dekken. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Bel voor meer informatie 0297-360235 of 325969.

Inloop, quilten
en literaire avond
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 23 januari
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie of thee in de
Oost-Inn in De Mikado aan de Cathariana Amalialaan 66. Ook kunnen de bezoekers meedoen met
quilten of aan de slag gaan met
ander handwerk. ’s Avonds is er
van 19.45 tot 21.30 uur del literaire avond. Het boek ‘Geronimo’ van
Leon de Winter wordt besproken.
Geronimo is een duizelingwekkende roman over onderdrukking en vrijheid, over schoonheid en rouw, over haat en liefde. Geronimo zo luidde het codewoord dat de mannen van Seals
Team 6 moesten doorgeven als
ze Osama Bin Laden hadden gevonden. Daarnaast is Geronimo
het verhaal van Apana, een Afghaans meisje dat een passie ontwikkelt voor de Goldberg Variaties van Bach en het verhaal van

Aalsmeer - Zondag 20 januari is de zondag waarbij in Nederland stilgestaan wordt bij de eenheid van de kerk. Dat krijgt wel
een heel bijzondere uitwerking
in Aalsmeer en Rijsenhout, waar
drie kerken de kerkdienst beleggen in het gebouw van een ander. Twee kerkelijke gemeenten,
de Christelijk Gereformeerde Kerk
in Aalsmeer (Lijnbaan) en de Nederlands Gereformeerde Kerk in
Rijsenhout (Lichtbaken) werken
al jaren samen in de vorm van uitwisseling van predikanten en gezamenlijke middagdiensten. Er is
elk jaar een jaarthema waar de
kerken zich intensief mee bezig
houden. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van
enkele themazondagen waarop
samen dieper nagedacht wordt
over dit thema, niet alleen door
een gezamenlijke kerkdienst te
houden, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan en samen
een maaltijd te gebruiken. Het
probleem daarbij is dat geen van
beide kerkgebouwen voldoende capaciteit heeft om beide ge-

‘Omgaan met
niet aangeboren
hersenletsel’
Amstelland - Zorgt u voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, zoals een hersenbloeding of andere aandoening? Op
5 maart start Mantelzorg & Meer
een cursus ‘Omgaan met Niet
Aangeboren Hersenletsel’ voor
mantelzorgers woonachtig in
Amstelland en Haarlemmermeer.
De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen. De cursus bestaat uit vijf
dagdelen en is speciaal voor degenen die helpen bij de dagelijkse zorg van hun naaste met niet
aangeboren hersenletsel. De cursus vindt plaats op 5, 12, 19, 26
maart en 2 april van 13.30 tot
15.30 uur bij Mantelzorg & Meer
aan de Laan van de Helende
Meesters 431 in Amstelveen. Informatie, aanmelding of vragen?
Bel met 020-3335353 of mail naar
info@mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden kan tot 1 maart bij voorkeur via het aanmeldformulier op
mantelzorgenmeer.nl.

Schrijven met
kroontjespen bij
de OVAK
Aalsmeer - Komende dinsdagmiddag 22 januari is de heer Willem van Bloemen te gast bij ouderenvereniging OVAK voor een
lezing en workshop over schrijfinstrumenten. Voor de pauze vertelt hij een en ander over de geschiedenis van het schrift, zoals
het kleitablet en de ganzenveer.
Na de pauze kan men alle schrijfinstrumenten van kleitablet tot
ballpoint (1850–1950) bezichtigen of kan men nog een keer
schrijven met een kroontjespen
en inkt uit een inktpotje. Leden
van OVAK zijn van harte welkom
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De aanvang is 14.00 uur.
Jabbar, een Pakistaanse jongen
wiens kostbaarste bezit een oud
keukenkrukje is, een krukje dat
de loop van de geschiedenis een
cruciale wending kan geven. En
ook is Geronimo het verhaal van
de Amerikaanse ex- commando
Tom Johnsen, door wiens ogen
vol mededogen naar een doortrapte, tragische en tegelijk magnifieke gekeken kan worden. Voor
inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

meenten voor dit doel te herbergen. Er is een afspraak gemaakt
met de PKN Ontmoetingskerk in
Rijsenhout om voor dit doel van
hun accommodatie, die veel groter is, te gebruiken. De leden van
de Ontmoetingskerk zullen op
hun beurt zondag aanstaande te
gast zijn in het Lichtbaken. Een
dergelijke ruil van gebouw werd
ook al eens gedaan met de Open
Hof kerk in Aalsmeer. Zo wordt
door kerken op een unieke wijze samengewerkt om activiteiten te ontplooien die zonder die
samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 17.450
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

17 januari 2019 03

als eers ro fiets enootsc a

Aalsmeer - Koffie, een drankje en een bitterbal op de nieuwjaarsreceptie van het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap afgelopen zaterdag 12 januari in café
Joppe. Er werd geproost op een
mooi brommer-jaar en natuurlijk waren de vele aanwezigen benieuwd wat Jan, Dirk, Joost en
Kim voor het komende jaar aanbieden aan brommer-ritten en
-activiteiten.
In de uitnodiging vorige week
werd aangegeven dat het bestuur hierover mededelingen
zou doen. En ja hoor, de agenda’s
konden worden gepakt. Als eerste staat op zondag 14 april de
tweede monstertocht van 130 kilometer op het programma. Op
zondag 26 mei vindt de zomerrit
van ‘slechts’ 70 kilometer plaats
en van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli gaan de brommerliefhebbers een weekendje weg.
Waarheen blijft vooralsnog een
verrassing, bekend is wel dat zo’n

400 kilometer op de teller bijgeschreven kan worden.
En de brommers mogen weer
gestart worden voor een avondrit van zo’n 45 kilometer in de
loop van dit jaar (exacte datum
nog niet bekend). Over inschrijvingen en locaties volgt te zijner
tijd meer informatie. In ieder geval zijn de drie datums alvast met
grote letters genoteerd, want het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap heeft vaste en fanatieke
fans!
Chicago blues
Wie na de receptie van het Bromfiets Genootschap in Joppe was
blijven ‘hangen’, werd getrakteerd op een vrolijk optreden van
de Little Boogie Boy Band. Swingende Chicago blues bracht zanger en gitarist Hein Meijer ten gehore en het vele publiek kon de
vrolijke muziek van hun plaatsgenoot wel waarderen. Het bleef tot
in de late uurtjes gezellig druk.

▲

Monstertocht, zomerrit
en weekendje weg!
17 JANUARI

Laatste weekend ‘Natuur
centraal’ in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Verrassend en veelzijdig is de expositie die momenteel
te zien is in het Oude Raadhuis.
De natuur staat centraal in de foto’s van Ellen de Vries en Bethany
de Forest, de tekeningen van Simone Hooymans en de objecten
van Sylvia Blickman. Afgelopen
zondag waren de vier kunstenaars aanwezig in de expositieruimte die geëxploiteerd wordt
door de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). Ze vertelden
graag meer over hun werk en de
belangstelling hiervoor was goed
te noemen. Een behoorlijk aantal
inwoners was de Dorpsstraat ingelopen en het Oude Raadhuis,

een rijksmonument, binnen gestapt. Afgelopen zondag niet geweest, maar wel nieuwsgierig
naar deze gevarieerde expositie?
Dan snel op weg, want de tentoonstelling beleeft het laatste
weekend. De kunstenaars zullen
niet aanwezig zijn, maar genieten van hun werk kan nog deze
donderdag 17, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 januari. Alle dagen van 14.00 tot 17.00 uur.
Adres: Dorpsstraat 9.
Volgende week wordt een nieuwe expositie ingericht. Ook een
aanrader overigens. Vanaf 24 januari 3d-prints.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag hardstyle event
met Robin Kesting in N201
ied oe en aanwe i

Zing mee met Amsterdamse
Meezingbende in Sportzicht
Aalsmeer - Met hart en ziel
meezingen in je moerstaal? Een
avondje meezingen met De Meezingbende en je kan er weer tegenaan. Johnny Jordaan, Doe
Maar, Hazes of Shaffy. Liedjes
brengen onder woorden wat zich
niet zeggen laat. Het lied zingt
over het volle leven. Met een
knipoog en een flinke korrel zout.

Dat bindt de mensen samen.
Op dinsdag 22 januari speelt De
Meezingbende als duo met Ton
ver der Aa (piano) en Chris Teunissen (gitaar) in café Sportzicht.
Liedboeken aanwezig. Roep verzoekjes en zing met hart en ziel
mee aanstaande dinsdag vanaf
20.00 uur in café Sportzicht in de
Sportlaan 44.

Aalsmeer - Theracords LABS is
één van de meest toonaangevende organisaties waar de nieuwe generatie talentvolle (raw)
hardstyle producers de kans
krijgt zichzelf te ontwikkelen en
te promoten, nieuwe sounds te
creëren en hiermee het hardstyle
circuit te veroveren!
N201 en Theracords LABS slaan
de handen ineen om met al dit
talent een reeks dikke hardstyle
events neer te zetten. De eerste
editie op 6 oktober was meteen
een succes, dus een vervolg kan

niet uitblijven. Daarom aanstaande zaterdag 19 januari een nieuwe editie met de volgende artiesten achter de knoppen: Cryex, Ressurectz, Legion, Valido en
natuurlijk de eigen Aalsmeerse hardstyle superheld Aversion a.k.a. Robin Kesting. De avond
wordt gehost door MC I See
Kaarten zijn online in de voorverkoop te krijgen voor slechts 7,50
euro, aan de deur is de entree 10
euro. Het feest in N201 aan de
Zwarteweg begint zaterdag om
22.00 uur, leeftijd 18+.

Marcel Scherpenzeel Band
in The Shack zondag!
Oude Meer - Zondagmiddag 20
januari staat er een gloednieuwe band op het podium van The
Shack: Marcel Scherpenzeel Band.
Marcel Scherpenzeel heeft zijn
sporen reeds verdiend in de Band
Of Friends waarin hij in ‘A Celebration of the music of Rory Gallagher’ met heel veel succes door
Europa toert. Maar Marcel kan
veel meer en vormt sinds kort samen met bassist Franklin Madjid
(Tee Set) en de jonge, talentvolle
drummer Damian de Weerd deze fantastische band. En met een
bagage vol aan ervaring staat deze band als een huis. Franklin en
Damian houden het zaakje goed
bij elkaar in een dampende ritmesectie en met het indrukwekkende gitaarspel van Marcel in de
hoofdrol gaat het een zeer verrassende middag worden. Een dikke
aanrader dus om deze geweldige gitarist met zijn band aan het
werk te zien aanstaande zondag
in The Shack.
Remband en Lenny Kravitz
Zondag 10 februari in The Shack.
Hans Millenaar, Remco de Hundt,
Remco Millenaar, Ab Hansen en
Ron Schalkwijk en zij vormen
sinds een paar jaar de band Remband. Dit vijftal speelt de onsterfelijke muziek van hun muzikale helden uit, voornamelijk, de
jaren zeventig. Support act: Clueless; coverband uit Aalsmeer
met Lisa Millenaar, Marit Enthoven, Bram Lek, Silke Muller Joris

van de Sande. Het allerbeste van
Lenny Kravitz gebracht door een
stel topmuzikanten waaronder
Bauke Bakker van onder andere
Her Majesty én in de Shack vooral
beroemd om de Supertramp en
Police/Sting undercoversessies.
Naast hem muzikanten uit Typhoon, Kenny B. en Jacqueline Govaert. Een top line-up dus op zondag 17 februari in The Shack!
Reserveren
Helaas voor degene die niet gereserveerd hebben, Amy Winehouse undercover op zondag 27
januari is uitverkocht! Reserveren
is uiteraard niet verplicht, maar
wil je voorkomen dat je voor een
uitverkochte Shack komt te staan,
reserveer dan door een mail te
sturen naar info@the-shack.info
The Shack is zondag 20 januari open om 15.00 uur. Aanvang
Marcel Scherpenzeel Band is om
16.00 uur en de entree is 10 euro.
Ga voor alle info naar www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Bijzonder en verrassend
concert in Bacchus
Aalsmeer - Een bijzonder concert afgelopen zaterdag 12 januari in Bacchus. Zangeres en pianiste Maartje Meijer bracht liedjes ten gehore van haar EP ‘Gedichten van de Torenkamer’.
Maartje werd bijgestaan door
twee topmuzikanten, de violist
Jeffrey Bruinsma en contrabassist Paul Berner. De drie kregen
de vele aanwezigen helemaal stil
als een lied werd gestart en steevast klonk na iedere presentatie
een luid applaus. Maartje uitte
zich blij over deze belangstelling.
“U bent een geweldig publiek.”
Geen onbekend publiek voor dit
talent, want ze verzorgde alweer
voor de vijfde keer een optreden
in de KCA jazzserie. De organisatoren Pierre Tuning en Reinoud
Staps vierden dit eerste lustrum
met een cadeau voor de drie muzikanten, die deze traktatie vrolijk en verrast in ontvangst namen. “Op naar ons tiende jubileum”, aldus Maartje gekscherend.
De waardering van het Aalsmeerse publiek werd tot slot beloond
met een toegift. Een lied ‘vers van

de pers’: “Eergisteren geschreven”, aldus Maartje. En het was
prachtig (Ik wil je iets moois vertellen over..., maar je slaapt), het
eindje qua pianospel niet volmaakt, maar als iets zo nieuw is,
wordt een foutje geaccepteerd
én zelfs beloond met (terecht)
applaus. Na afloop tevreden gezichten bij de muzikanten en bij
het publiek. “Een verrassend concert”, aldus een toehoorder. “Hoe
leuk kan je een gedicht zingend
en spelend brengen. Complimenten voor deze drie muzikanten.
Ze zijn echt goed!”
Film, muziek en gedichten
Komende zaterdag 19 januari
trakteert het culturele café in de
Gerberastraat op een filmavond.
De aanvang is 21.00 uur, zaal
open vanaf 20.30 uur, en de entree is 3,50 euro. Alvast noteren:
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari vinden de ‘voorheen Akoestische Avonden’ plaats en donderdag 31 januari wordt in Bacchus aandacht besteed aan de
landelijke Gedichtendag.

Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer
met andere ogen’ in gemeentehuis. Te bezoeken tijdens
openingsuren.
Expositie Irene Kramer en Sander Bosman in De Oude Veiling, Marktstraat.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Kaartmiddag voor ouderen in
het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te bezichtigen tot en
met 31 januari.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Natuur vormt rode draad. Open: donderdag
tot en met zondag 14 tot 17u.
Klaverjassen in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Keezen (spelavond) in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

18 JANUARI

Nieuwe expositie in Flower Art
Museum, Kudelstaartseweg,
t.o. de watertoren. Open: vrijdag 10-17u. Zaterdag en zondag 11-17u.
Groep 8 Feest in N201, Zwarteweg van 19.30 tot 22.30u.
Kaartavond bij BV Hornmeer
in buurthuis Dreef, 20u.

20 JANUARI

Aalsmeers Harmonie geeft
Champagneconcert in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 van
12.30 tot 13.30u.
Marcel Scherpenzeel Band in
The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.
Week van het Gebed in kerken Aalsmeer en Kudelstaart,
tot en met 27 januari. Iedere avond bijeenkomsten van
19.30 tot 21u.

21 JANUARI

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Film ‘Pay it forward’ in Open
Hof kerk, ingang Sportlaan 86
vanaf 19.30u.
Begra Bijbelstudie ‘70 jaar Israel’ in Mendel, Zwarteweg 98
vanaf 20u.

22 JANUARI

OVAK themamiddag over
schrijfinstrumenten in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf
14u.
Workshop kaarten maken in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Meezingbende in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 20u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

19 JANUARI

Postzegelbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30-15u.
Kwartmarathon BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1 v/a 10u.
Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u. Ook
woensdag 13-16u.
Open middag bij creatief centrum De Werkschuit, Oosteinderweg 287f van 13 tot 16u.
Boekpresentatie Anita Pronk
‘De horror van de grenzeloze
liefde’ in Het Boekhuis, Zijdstraat van 13 tot 16u.
Cinefleur Festival in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13u.
Meedenken met gemeente over inrichting park aan de
Machineweg. Sessie van 13.45
tot 18.45u. in Middelpunt, Wilhelminastraat.
Receptie CDA bij Parfum Flower Company, Rietwijkeroordweg 28 van 16 tot 18u.
ZABO zaalvoetbalcompetitie,
ronde 9 in De Bloemhof, Hornweg vanaf 18.35u.
Handbal BeNe League, Heren
1 in De Bloemhof, Hornweg
vanaf 19.15u.
Filmavond in café Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
Hardstyle event (18+) in N201,
Zwarteweg vanaf 22u.

23 JANUARI

Inloop van 9.30 tot 11.30u. en
literaire avond van 19.45 tot
21.30u. bij Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Multi Media hulp in wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart van 9.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

24 JANUARI

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer, Kudelstaart, 14.30-16u.
Nieuwjaarsbijeenkomst jongeren voor buurtbewoners in
Place2Bieb, Graaf Willemlaan
1 van 19.30 tot 20.30u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 19.30u.

STAGE
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Orgelconcert met trompet
in Dorpskerk Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdagavond 25
januari verzorgt Hugo van de Meij een concert samen met de bekende trompettist Pascal van
de Velde in de Dorpskerk van
Aalsmeer. De 26-jarige Katwijkse
organist Hugo van de Meij is geen
onbekende meer in Aalsmeer. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan verschillende diensten waarin hij het 150-jarig Knipscheer orgel in al zijn facetten laat
horen. Pascal van de Velde is met
onderscheiding
afgestudeerd
aan het Utrechtse Conservatorium. Hij verleent regelmatig medewerking aan concerten en uitvoeringen, waaronder Nederland
Zingt. Dit seizoen speelt Pascal
in de musical ‘Was Getekend Annie M.G. Schmidt’ in het DeLaMar
theater te Amsterdam en in de
nieuwe editie van Evita met onder anderen Brigitte Heitzer en
René van Kooten in de hoofdrol.
Op 25 vrijdag januari zullen de
twee muzikanten een afwisselend programma ten gehore
brengen, variërend van populair

klassiek tot bekende opera stukken. De combinatie orgel met
trompet is prachtig en beide instrumenten zullen goed tot hun
recht komen. Inmiddels heeft het
tweetal ook een cd op hun naam
staan. Al met al belooft het een
muzikaal verrassende avond te
worden. De aanvang is 20.00 uur,
om 19.30 uur zullen de deuren
van de Dorpskerk in de Kanaalstraat openen. De toegang is 10
euro voor volwassenen, kinderen
tot en met 12 jaar betalen 5 euro entree.

Aalsmeers Harmonie start
met Champagneconcert
met Moniek Eigenhuis als solist
op fluit.
Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds,
geeft dit gratis concert op zondag 20 januari in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. Het
concert is van 12.30 tot 13.30 uur
en iedereen is van harte welkom.
Kijk voor meer informatie over de
harmonie en haar activiteiten op
www.aalsmeersharmonie.nl.

Jaarlijkse Korendagen

Popkoor Sonority treedt
zondag op in Paradiso
Aalsmeer - Op zaterdag 19 en
zondag 20 januari is het weer tijd
voor de jaarlijkse Korendagen in
Paradiso Amsterdam. Op deze 33e
editie treden circa 140 koren op,
die uit het hele land komen. Ook
de zangers van popkoor Sonority
zijn van de partij om te laten horen dat zingen hun passie is. Alle
koren krijgen 15 minuten om te
zorgen voor kippenvel of een brok
in de keel bij het publiek. Popkoor
Sonority treedt onder leiding van

KCA laat in Oude Veiling
zien wat verbinden is

Schilderijen van Joyce van Dongen in het Flower Art Museum.

Sogetsu Ikebana en winterkleuren

Nieuwe tentoonstellingen
in het Flower Art Museum

Zondag in Doopsgezinde Kerk

Aalsmeer - Traditiegetrouw start
Aalsmeers Harmonie het nieuwe
jaar met een Champagneconcert.
Een vrolijk concert met lichtklassieke muziek om 2019 in te luiden! Op het programma staat natuurlijk echte nieuwjaarsmuziek
van Johann Strauss junior en senior, maar ook Mozart en Händel komen voorbij. Daarnaast is
er ook muziek van deze tijd en
spelen de leden Rondo Russo

Exposities en (klassieke) muziek

Kamila Sezer-Starkowska op zondag om 19.00 uur op in de Kleine
Zaal en zingt onder andere Budapest van George Ezra en het populaire Havanna van Camila Cabello. Sonority repeteert wekelijks
op dinsdagavond in De Oude Veiling aan de Marktstraat. Is zingen
ook jouw passie? Kom dan een
keer vrijblijvend luisteren en meedoen! Kijk voor meer informatie
over popkoor Sonority op: www.
sonority.nl

Aalsmeer - In het Flower Art Museum zijn vanaf 19 januari nieuwe tentoonstellingen te zien.
Sogetsu ikebana kunst en werk
dat past bij het winterseizoen
spelen dit keer de hoofdrol. In de
tentoonstelling ‘Shapes of Nature’ gaat het om kunst die is gebaseerd op vormen uit en verbinding met de natuur. De presentatie van Sogetsu Ikebana Art
bestaat uit vijf grote installaties
waarin de natuur centraal staat.
Hiermee wordt een beeld geschapen van deze kunstuiting die
zijn weg heeft gevonden vanuit
het historisch gegroeide klassieke ikebana (Japanse bloemschikkunst) naar de moderne kunstvorm.
Sogetsu Ikebana Art laat zien hoe
aan de natuur, op abstracte wijze en in harmonie met het materiaal, vorm wordt gegeven. Ikebana-kunstenaars Ingrid Coffeng,
Nicole Kruimel, Henriëtte Schalk
en Anne-Riet Vugts creëren nieuwe vormen vanuit de specifieke eigenschappen van het materiaal en brengen zo hun creatieve ideeën tot expressie. De kunstenaars behoren allen tot de
Sogetsu Branch Nederland.

kwetsbaarheid van de wereld
waarin we leven.
Colours of Winter
De tentoonstelling ‘Colours of
Winter’ toont hoe kunst en mode een nieuwe dimensie geven
aan de verbeelding van het winterseizoen. Wie bij de winter nog
steeds aan traditionele ‘kleuren’
als wit, zwart, grijs en bruin denkt,
leeft in het verleden. De winter is
al lang niet meer het seizoen van
saaie kleuren. Dat bewijzen de
kunstuitingen in ‘Colours of Winter’: bevroren bloemen, kosmische sculpturen, kleurrijke mantels, betoverende details en stemmige foto’s met sprankjes hoop.
Het laat zien hoe kunstenaars het
traditionele beeld inruilen voor
de kleuren van nu en van de toekomst. Er is werk te zien van En
Eg, Annet Eikelboom, Pim Velthuizen, Marijke van Welzen en
Ems Willems.

Bizarre vormen
Naast de installaties zijn schilderijen te zien van Joyce van Dongen (Oosterhout, 1979). Haar
werk wordt sterk beïnvloed door
bizarre vormen uit de natuur. In
haar serie ‘Forgotten Forest’ schilderde zij oerbossen in een nevelige waas, gecombineerd met borduurwerk van fossielen. Als vervolg hierop maakte zij de serie
‘Waining Woods’, waarin zij onderzocht hoe spanning opgebouwd kan worden wanneer delen van het schilderij ‘leeg’ worden gelaten. Het resultaat is zowel vervreemdend als herkenbaar; een viering van de natuur met zijn vele vormen en tevens een waarschuwing voor de

Vrij werk
Verder toont het museum vrij
werk van diverse kunstenaars,
onder wie Anneke Bosch, AlexP
en Zhou le Sheng. In het Tropisme Lab is fotografie te zien van
de Tropism Art & Science Foundation. Op zaterdag 19 januari worden de nieuwe tentoonstellingen geopend tijdens een bijeenkomst voor genodigden. De opening wordt verricht door de ambassadeur van Japan, de heer H.
Inomata, en mevrouw M. Inomata. De tentoonstellingen lopen
tot en met 7 april.
Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en is geopend op vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
groepen ook op afspraak. Entree
is 5,50 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Kijk
voor meer informatie op: www.
flowerartmuseum.nl.

Winterseizoen door Pim Velthuizen.

‘Colors of Winter’ door Ems Willems.

Aalsmeer - Cultureelminnend
Aalsmeer kon het afgelopen
weekend in De Oude Veiling behoorlijk aan zijn trekken komen.
Onder de vlag van KCA was er zaterdag 12 januari de opening van
de tentoonstelling Irene Kramer
en Sander Bosman. Op de verdieping, waar ook het Cultuurpunt
en Ons Tweede Thuis huist, is na
de verbouwing een mooie ruimte ontstaan die mogelijkheden
biedt aan Aalsmeerse amateurkunstenaars om te exposeren.
De belangstelling voor Sander en
Irene was groot. Aan de hand van
een vraaggesprek kwamen alle
aanwezigen behoorlijk wat meer
te weten van de kunstenaars en
hun werk. Maxim Rahm maakte
voor de thuisblijvers een aardige film die is te zien via Facebook.
De tentoonstelling is nog tot eind
maart gedurende openingstijden
(van 10.00 tot 21.00 uur en zondag van 11.00 tot 21.00 uur) vrij
te bezichtigen. KCA is een Stichting die waakt over het Kunst en
Cultuur beleid in Aalsmeer. Daar
hoort ook verbinden bij. De renovatie van De Oude Veiling maakt
een nog betere samenwerking
mogelijk, zoals dit weekend is
bewezen. Plannen voor de toekomst - waar ook Cultuurpunt en
de bibliotheek bij betrokken is worden verder uitgewerkt.

weten kwamen over de harp zelf.
“Ach, als ik dit had geweten, had
ik mijn kleindochter meegenomen, die had dit geweldig gevonden.” Bob zou Bob niet zijn
geweest als hij het podium niet
prachtig had versierd met rozen.
Beide harpistes - allebei gestudeerd aan het Haags conservatorium - hadden het gevoel in een
rozenprieel te spelen. “Wat een
heerlijke sfeer! Jullie zitten al aan
de bubbels, wij moeten eerst nog
even aan de bak.” En dat deden
Colet Nierop en Emilie Bastens.
Bekende stukken, zoals Granada
- gespeeld met een Spaanse passie, Carmen van Bizet - mooi uitdagend, Claire de Lune van Debussy - lief romantisch en het Canon van Pachelbel - een luisterfeest. Ook de Schotse en Ierse
harp composities deed het publiek even reizen naar de landen
waar dit instrument oorspronkelijk vandaan komt.
De nestor van het publiek de 88
jarige Jaap Spaargaren - die je
trouwens met gemak 20 jaar jonger schat - had wel een mooie opmerking. “Ik heb niet zoveel met
klassiek muziek maar ik moet
toch echt mijn mening bijstellen.
Ik vond dit prachtig.”
Na de muzikale middag was er
ook aandacht voor het werk van
Sander Bosman en Irene Kramer
en natuurlijk ook voor de drie fotopanelen van Reint Baarda. Het
is mooi dat er in één gebouw op
cultureel gebied veel valt te beleven. Na afloop werd er nog onder het genot van drankje en een
hapje nagepraat in het restaurant
van Tom en Moniek.
Het volgende KCA klassiek concert is zondag 3 februari en ook
dan hebben Bob & Gon weer een
verrassing voor u in petto. Deze middag zijn er twee concerten te beluisteren. Voor de pauze
treedt trio Divertimento op en na
de pauze De Leeuw & Kuiper quatre- mains. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan.
Janna van Zon

Nieuw bestaan KCA klassiek
Zondag 13 januari trad het harp
Duo Dyade op in de bovenzaal
van De Oude Veiling. Bob & Gon
presenteerden deze middag voor
het eerst sinds hun bestaan - nu
alweer 5 jaar geleden - een klassiek concert. Bedoeld als opvolger van de KCA Klassiek concerten in het Oud Katholieke kerkje. Vanwege de eerste Bob & Gon
middag in 2019 werd het publiek
feestelijk ontvangen met een glas
bubbels. Vervolgens werden zij
getrakteerd op een harpconcert
dat al het grijs en grauw van buiten deed vergeten. Het publiek
was verrast en lovend over de parelende warme klanken, het optreden en de uitleg van de gespeelde stukken plus wat zij te Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagmiddag open huis

Gevarieerde cursus ‘Leer
de Werkschuit kennen’
Optreden Hein Meijer met band

‘Boerenkool - Blues’ in
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Op zondag 27 januari zal Hein Meijer weer voet
zetten op vertrouwde grond. Samen met zijn band komt de Little Boogie Boy naar zijn geboorteplaats Kudelstaart. De muzikanten zijn te gast op uitnodiging van de Feestcommissie Kudelstaart en gaan optreden in
dorpshuis ’t Podium.
De middag heeft als thema ‘Boerenkool - Blues’ gekregen en dan
begrijpt u dat de Blues duidelijk

slaat op de muziek van Hein en
de boerenkool (met worst) op de
maaltijd die deze avond geserveerd wordt. Boerenkool - Blues,
dus. Overigens kan er meer dan
alleen boerenkool besteld worden. De middag begint om 16.00
uur. Kaarten voor deze middag
zijn beschikbaar bij Gall & Gall
en de Marskramer in het winkelcentrum van Kudelstaart. Ook in
dorpshuis ’t Podium zijn kaarten
te koop.

Nieuw in het Flower Art Museum: Sogetsu Ikebana kunst..

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 januari houdt creatief centrum
De Werkschuit een open middag
van 13.00 tot 16.00 uur. Kennis
kan gemaakt worden met het diverse aanbod aan cursussen voor
jong en oud, zoals de nieuwe en
gevarieerde cursus ‘Leer de Werkschuit kennen’ op de woensdagavond. De cursus bestaat uit zes
lessen en begint op woensdag 30
januari. In deze gevarieerde cursus nemen verschillende docenten je in de vorm van workshops
mee en maak je kennis met de diverse cursussen die bij de Werkschuit worden aangeboden. De
deelnemers gaan boetseren, mozaïeken, voegen, glazuren, speksteen bewerken, schilderen en
met fazendo aan de slag. De cursus wordt gegeven in de nieuwe
locatie van de Werkschuit aan de

Oosteinderweg 287f. Inlichtingen
en aanmelden kan via de website www.werkschuit-aalsmeer.nl
of telefonisch bij Marion Buckert:
06-11864861 of bij Margot Tepas:
06-12459347 en natuurlijk tijdens
de open middag zaterdag.

17 januari 2019

Officiële Mededelingen
BEKENDMAKINGEN

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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
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 informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen 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 vergadering.
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones 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 binnen 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 “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a
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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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 ingeschreven.
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
Aman
Brouwer
Kołodziejski
Pollak

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

I.
F.
R.M.
Z.

09-11-1998
01-09-1958
15-10-1989
17-02-1961

10-01-2019
10-01-2019
08-01-2019
07-01-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische
Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u
niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het
besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over
een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift
indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van
het gemeentehuis.
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 gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

03-11-1996
27-04-1987
31-05-1990

08-01-2019
07-01-2019
09-01-2019

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

Novaro
Sameć
van Delft

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.

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
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C.
R.A.
K.

hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 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.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Haya van Somerenstraat 40, 1433 PH (Z19-001293), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Machineweg 293, 1432 ES (Z19-001705), het bouwen van
een woonhuis
- Legmeerdijk 271a kwek, 1432 KB (Z19-002122), het aanleggen van een in- en uitrit voor de aansluiting op de Japanlaan
aan de korte zijde van het perceel
- L.A. Braakstraat 1, 1432 PP (Z19-002680), het aanleggen van
een in- en uitrit
- Groenvoorzieningen gelegen tussen de Legmeerdijk,
Burgemeester Kasteleinweg en de Beethovenlaan, (Z19002929), het plaatsen van een houten vlonder en houten
damwand t.b.v. het aanleggen van voetpaden Hornmeer
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 131, 1432 CJ (Z18-012965), het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op de
tweede verdieping
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 77, 1432 GD (Z18-011092), het bouwen van een
bedrijfspand met units.
- Ampèrestraat 4 en 9, 1433 KZ (Z18-011724), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 2 woningen naar vier onzelfstandige verblijfsruimtes (per woning)
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 249 I, 1432 CM (Z18-016554), het plaatsen
van een bewegwijzeringsbord (LED-scherm met stilstaand
beeld) ter aanduiding van een verkooppunt voor vuurwerk.
Verzonden: 08-01-2019
- Zwarteweg 39, 1431 VH (Z18-017261), het bouwen van een
uitbouw, een dakopbouw op de 1e verdieping en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en
het wijzigen van de voor- en zijgevel. Verzonden: 11-012019
- Pasteurstraat 24, 1433 KT (Z18-016621), het bouwen van
een dakopbouw op de bestaande aanbouw en het plaatsen
van 2 dakramen aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 11-01-2019
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. 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:
- Dorpsstraat 4, 1431 CD (Z18-018790), het strippen van het
pand om constructief inzicht te krijgen. Verzonden: 08-012019
- Roerdomplaan 95, 1431 WH (Z18-020102), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
14-01-2019
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.

-

Westeinderplassen / Akkers van Ravenstein (Z19-002814)
Zomerkamp Abel Tasmanwacht van 20 juli t/m 2 augustus
2019, ontvangen 13 januari 2019
COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-002678) Discofeest op 26 januari 2019, melding akkoord 14 januari 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 17-01-19

t/m 31-01-19

t/m 31-01-19

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in afwijking van het bestemmingsplan
‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve van Schipholparkeren, op kavel Schouten in Green Park
Aalsmeer Deelgebied 3
Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken van de omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, ‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het herinrichten van kruisingen of vervangen van
kruisingen door rotondes ten behoeve van
het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op de Burgemeester
Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)
de aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken voor de bouw
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z2018/010132)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Initiatiefnemer Egon vraagt steun

Ruilen, kopen, expositie en verloting

Aalsmeer - In de nieuwbouwwijk
Polderzoom is op 11 januari 2019
een actie gestart om geld op te
halen voor een AED in de buurt.
Via het platform BuurtAED.nl van
de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED te
kopen. Meer over deze actie is te
vinden www.buurtaed.nl onder
de naam Salomon Dierkenslaan
Initiatiefnemer van deze actie is
Egon Jansen: “Onder de quote
‘Hart voor elkaar’ ben ik de actie
gestart. Een AED kan letterlijk levens redden. Meerdere naaste familieleden van mij zijn overleden
aan hartfalen. Zij waren helaas
niet meer te redden, maar met
een AED in de buurt kan het voor
anderen wel een redding zijn. De
huidige tussenstand is 1.320 euro
en dat is 52% van het totaal benodigde bedrag. Om de AED te kunnen aanschaffen is er 2.530 euro
nodig.” Egon hoopt via de krant
meer (financiële) steun te krijgen

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19
januari gaan de deuren van Het
Parochiehuis in de Gerberastraat
om 09.30 uur weer open voor
vroege vogels onder de postzegelverzamelaars en postzegelruilers. De entree is gratis. Cor van
Meurs, ruilbeursleider, heeft een
mooie presentatie over ‘Schotse
eilanden’ en dat allemaal op brieven en postzegels. Er kan natuurlijk ook heerlijk gesnuffeld worden in de ruim 110 stockboeken
met daarin vijf eurocent zegels
welke op de verenigingstafel te
vinden zijn. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te
ruilen, ook dat kan. Van de vele ruiltafels wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt. Voor meer

Eerste postzegelbeurs
van 2019 in Parochiehuis

Buurtactie in Polderzoom
voor aanschaf AED
voor zijn actie om uiteindelijk de
AED aan te kunnen schaffen.
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In
70% van de gevallen vindt zo’n
hartstilstand thuis plaats. De kans
op overleven is het grootst als
binnen 6 minuten gestart wordt
met reanimeren met een AED.
Het lukt de ambulance meest- Foto’s: Ria Scheewe
al niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke
buurt een AED aanwezig is. Om
van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000
AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en zijn aangemeld
bij oproepsysteem HartslagNu.
Op dit moment zijn in Neder- Aalsmeer - Vrijdag 11 januari was
land 15.000 AED’s aangemeld bij het ouderwets gezellig in de burhet oproepsysteem, waarvan er gerzaal van het gemeentehuis.
10.000 dag en nacht beschikbaar Bode Fred had gezorgd voor kofzijn. Deze BuurtAED-actie draagt fie, thee met een koekje erbij en
bij aan het realiseren van de lan- twintig blije leden - met aanhang
- van Fotogroep Aalsmeer haddelijke 6-minutenzone.
den een mooi zicht op de blauwe borden waarop hun foto’s zijn
tentoongesteld. Ook de belangstelling van de pers gaf hen een
goed gevoel. Maar de kers op de
taart was toch wel de aanwezigheid van wethouder Wilma Alink.
Zij nam ruim de tijd om met alle
deelnemende fotografen te praten. In haar openingswoord gaf
die zich in haar beoordeling laat de wethouder te kennen hoe beleiden op de strekking van de langrijk zij het vindt dat er kunst
film, de verhaalstructuur (wat wil wordt getoond in het gemeende filmmaker vertellen) en de fil- tehuis. “De Burgerzaal is zeer gemische vormgeving als; gebruik schikt voor dit soort maatschapvan de camera, licht, geluid, mon- pelijke tentoonstellingen. Ik dank
tage en andere creatieve toepas- jullie wel voor de inspanning
en bijdrage.” Het waren welgesingen.
Niet onbelangrijk voor de jury meende lovende woorden. “Veris of ze worden geraakt door de leden jaar was ik in Oost-Duitsfilmmaker. De filmclub die met de land en wat ik daar zo prachtig
drie ingezonden films de mees- vond was het lijnenspel van de
te punten haalt ontvangt de wis- gebouwen. Maar dat lijnenspel is
seltrofee. Een sculptuur van beel- ook in Aalsmeer te vinden, alleen
dend kunstenaar Corrie Amme- moet je het wel zien. Fotografelaar. Naast deze clubprijs is er een ren is goed leren kijken en kijken
aparte eerste prijs voor de beste dát kunnen jullie!” De foto’s werden stuk voor stuk aandachtig
individuele film van het festival.
geanalyseerd, er werden serieuze vragen gesteld en de makers
Leuk en spannend
De belangstelling voor dit film- lichtten hun werk uitgebreid toe.
festival is altijd groot. Dat komt
met name, omdat naast het bekijken van leuke films, het wedstrijdelement op de achtergrond
het extra spannend maakt.
Door de deelnemende clubs zijn
er intussen veel kaarten in de
voorverkoop verkocht, dus wilt u
dit filmfestival bezoeken, zorg dat
u er op tijd bij bent. U zult er beslist geen spijt van hebben.
Neem voor nadere informatie
contact op met het secretariaat:
Susan Griekspoor, telefoon 0297327490.

Wethouder Wilma Alink enthousiast

Expositie Fotogroep in
gemeentehuis geopend

Al veel kaarten verkocht!

Cinefleur filmfestival in
Dorpshuis Kudelstaart
Aalsmeer - Op zaterdag 19 januari organiseert de Film- en Videoclub het altijd druk bezochte jaarlijkse Cinefleur filmfestival
dat voor de vijf en veertigste keer
wordt gehouden. Deze keer in
de sfeervolle zaal van Dorpshuis
’t Podium, aan de Kudelstaartseweg 239. Aanvang 13.00 uur, zaal
open vanaf 12.30 uur.
Om beurten wordt dit filmfestival georganiseerd door één van
vijf filmclubs uit de regio, te weten: de Leidse Video- en Smalfilm Liga, AMFI’66 uit Hillegom,
de Noordwijkse Film- en Videoclub, Close Up uit Haarlem en de
Videoclub Aalsmeer. Deze laatste
mag deze keer het festival organiseren. De filmclubs zijn afkomstig
uit een stad of dorp die iets met
bollen of bloementeelt te maken hebben en gestreden wordt
om de prachtige Cinefleur wisseltrofee. Van elke club worden drie
filmproducties op grootbeeld
projectie vertoond, die samen
niet langer mogen duren dan 30
minuten. Er is een grote verscheidenheid aan documentaire, reis
en/of speelfilms te zien. Films met
humor, maar ook die ontroeren.
Vakkundige jury
Alle films worden vooraf gejureerd door een vakkundige jury

Huidige bestuur niet in staat verenigingswerk te dragen

Net geen jubileum voor De
Pomp, gestopt na 74 jaar!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 9 januari vond de liquidatievergadering plaats van De Pomp.
De aanwezigen waren getuige
van het opheffen van de buurtvereniging na 74 jaar. De afgelo-

pen maanden zijn voor met name het dagelijks bestuur en ook
voor de overige bestuursleden
een roller-coaster geweest. Door
verschillende omstandigheden
hebben de bestuursleden moe-

Het bestuur van Buurtvereniging De Pomp. Foto: Michelle v.d. Linden

ten beslissen om de vereniging
op te heffen. Ook tijdens de vergaderavond waren allen zeer aangedaan over de te nemen beslissing. “Dit besluit ging ons niet
gemakkelijk af”, vertelt secretaresse Caroline Ramp. “Een traditie stopt in wijk Zuid, een traditie waarbij we net niet het 75-jarig bestaan gaan halen. Verdrietig, maar waar.” Caroline legt uit:
“Het huidige bestuur is niet meer
in staat om het verenigingswerk
te dragen. Het gaat ons zeer aan

Niet alleen kijken is bij fotografie
belangrijk, maar ook heel veel geduld hebben, zo bleek wel uit de
antwoorden. Net die ene fietser
goed in beeld krijgen, of wachten
op de juiste schaduw. Het is ook
altijd weer zoeken naar de meest
ideale positie. De zorgvuldigheid
waarmee de foto’s op eenzelfde
tentoonstellingsformaat zijn afgedrukt, deze te omlijsten met
een - door één van de leden zelfgemaakte - passe-partouts en te
voorzien van een eenvoudige lijst
doen de afbeeldingen nog sterker tot hun recht komen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
voor buurtbewoners

iranda’
s
m
Momenten

Energierekening

Gemeente waarschuwt voor
frauduleuze website
Aalsmeer - Bij het Sociaal loket
van de gemeente zijn meldingen
binnen gekomen van inwoners

In Place2Bieb Kudelstaart

Kudelstaart - Op donderdagavond 24 januari nodigen de
jongeren van Place2Bieb, het
jeugdcentrum in Kudelstaart, alle buurtbewoners uit om terug te blikken op 2018 en vooruit te kijken op 2019. In 2018 zijn
er gezamenlijk met het jeugdAalsmeer met ander ogen
Het thema: Aalsmeer met ande- werk van de Binding en Dock dire ogen, werd gezien als een uit- verse buurtactiviteiten georganidaging en zorgde voor een aantal seerd, zoals bijvoorbeeld de Bumooie verrassingen. Van de 120 rendag Kudelstaart en Place2Binaangeleverde digitale foto’s wer- go. De jongeren zijn benieuwd
den er 32 geselecteerd en door naar uw ervaringen en nodigen u
voorzitter Adrie Kraan vakkun- graag uit voor een nieuwjaarsbijdig afgedrukt. Dit jaar bestaat fo- eenkomst. In 2019 willen de jontogroep Aalsmeer zestig jaar. De
voorzitter benadrukte dat een
podium krijgen voor alle leden
een toegevoegde waarde heeft.
Met de getoonde kwaliteit moet
dat podium niet zo ingewikkeld
zijn. Deze expositie is een fraaie
voorbode voor de toekomst. De
fototentoonstelling is tot eind
maart tijdens openingsuren van
het gemeentehuis te bekijken.
Aalsmeer - Gut, er zijn zoveel dinJanna van Zon
gen waar ik het over kan hebben;
Gele hesjes, okselhaar bij vrouwen (en dan vooral het laten staan
daarvan onder het mom van JanuHairy, nee ik heb het niet verzonnen), de brandwonden van Sjinkie, huwelijkscrisissen van showbizz-koppels, het proces van Wilders, bergen sneeuw in Oostenrijk (als er niks ligt is het ook niet
goed), over gezond eten, de vernietigende tabaksindustrie, mijn
kat (waar het stúkken beter mee
gaat dan een paar maanden terug), het Nashvilleverdrag, het 9%btw tarief (ook op gezond eten),
veel klussen die Bouwservice
ons hart, zeker ook voor de men- Gommans het afgelopen jaar had,
sen die met name op onze bingo- het aftreden van Jeroen Nobel, de
avonden kwamen als gezellig ver- laatste Werkdagborrel, het overlijzet, en ondanks dat we nog maar den van mijn schoonvadertje aan
met één bus de Seniorenreis or- het einde van het jaar, de cremaganiseerden, waren het met me- tie en de daaropvolgende dienst
dewerking van de firma Oskam waar we dit jaar mee startten in de
wel altijd heel goed georgani- Koninkrijkzaal van Jehova’s Getuiseerde dagen uit voor onze oud- gen en die nogal wat verwarring
ste leden.” Caroline mijmert ver- in mijn hoofd bracht, mijn in Cader: “De laatste keer het Pomp- nada wonende broer die zijn Neblad uitgeven, de laatste keer dat derlandtrip moest cancelen in verik u mag berichten als secretares- band met het niet op tijd binnen
se.” Het bestuur wil bij deze alle le- zijn van zijn visum, over Netflixden die de buurtvereniging vaak bingewatching (tips nodig? Ik heb
jarenlang slapend of deelnemend er genoeg), de terugloop van Fahebben ondersteund met hun lid- cebook, het geschreeuw op Twitmaatschap of aanwezigheid heel ter, mijn puberende zoon (die inhartelijk bedanken. “Er was een middels officieel groter is dan ik),
tijd van komen en nu is het voor het schrappen (en beter plannen)
ons met u een tijd van gaan”, be- van afspraken in mijn iets te druksluit Caroline. “We zien elkaar vast ke sociale leven, mijn zus (die ik al
nog wel, ergens in wijk Zuid of meer dan dertien jaar mis), mijn
waar dan ook in Aalsmeer.”
nicht (haar dochter) die verhuisd is

Persoonlijk woonurgentie aanvragen

die een woonurgentie hebben
aangevraagd via www.burgersloket.nl. Helaas is dit een frau-

informatie kan ook gekeken worden op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Daarop is alles te vinden over Postzegelvereniging Aalsmeer. Zowel op de site als op de ruilbeurs
kunnen de retourkavels van de
laatste veiling bekeken worden.
Op de ruilbeurs zijn deze direct
te koop. Mocht dit alles niet voldoende zijn, dan zijn er nog diverse handelaren met materiaal
voor uw hobby. Uiteraard is er
ook weer een verloting met vele prachtige bloemen en planten.
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur
haar deuren. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Cor via 0297-343885 en
met Gerboud via 0297-345231.

duleuze website. Woonurgentie
kan alleen bij de gemeente worden aangevraagd via het Sociaal
loket. Er wordt samen met u naar
uw persoonlijke situatie gekeken
en beoordeelt of u in aanmerking
komt voor woonurgentie. Op de
website wordt geclaimd dat burgersloket.nl een erkend hulpverlenings-bureau dat werkzaam is

geren de buurtactiviteiten zeker
voortzetten en de jongeren zijn
benieuwd naar ideeën van en uit
de buurt. Zij willen hier graag samen met u over in gesprek om
tot leuke buurtactiviteiten te komen. De koffie, thee en iets lekkers zullen natuurlijk niet ontbreken. Buurtbewoners zijn van harte welkom op 24 januari tussen
19.30 en 20.30 aan de Graaf Willemlaan 1. Voor vragen kan contact opgenomen worden met
jongerenwerker Marco den Haan,
bereikbaar via 06-38759195 of
mdhaan@dock.nl.
naar de Rozengracht (ik ben zelfs
een beetje jaloers, want hoe gaaf
is dat?), mijn neef die voor zichzelf
is begonnen en waar ik trots op
ben of zal ik schrijven over de linkse politiek met geldverslindende
klimaatmaatregelen. Ik geef toe,
een chaotische lijst met momentopnamen, waar ik bij het laatste
hak-op-de-tak-puntje even stil wil
staan. Ik ben namelijk onbewust
zelf al begonnen met het verhogen van mijn energierekening. Ik
moest bijna zevenhonderdtáchtig euro bijbetalen over afgelopen jaar en dat kwam niet door de
verghoging van de overheid, nee,
we hadden verkeerd gestookt.
Dat zal ik even uitleggen; ik heb
kantoor aan huis en aangezien ik
nogal een koukleum ben (tussen
de opvliegers door, die gelukkig
steeds minder frequent worden),
hebben we er vorig jaar een thermostaatje bijgekocht. Deze warmteregelaar stond echter dag en
nacht te loeien. Ik bespaar jullie
de details, maar door deze enorme stupiditeit hebben we bijna
dubbel zoveel gas en elektra verbruikt als normaal. En dus zaten
we even op de (hete radiator)-blaren. Het bedrag is inmiddels voldaan (ogen dicht, verlies pakken
met een snik, en door) en het termijnbedrag heb ik aangepast. Uiteraard heb ik de kamerthermostaat door het raam geflikkerd, nou
ja bijna, en ik ben even heel boos
op mezelf geworden, maar ik zie
het sindsdien als een sport om te
gaan besparen. Graadje minder,
vaker een vestje aan, korter douchen.. We moeten er per slot van
rekening allemaal aan geloven
en ach, ik ben gewoon reeds begonnen. Ja, ik ben een positief ingesteld mens en ik wil dit in 2019
graag zo houden. Proost op een
mooi jaar!
Miranda Gommans
in heel Nederland. De gemeente
benadrukt met klem niet in zee te
gaan met dit bureau en zeker niet
de gevraagde 299,99 euro te betalen. Nogmaals een woonurgentie aanvragen kan alleen bij de
gemeente en nooit via dergelijke
websites. Gedupeerden kunnen
overigens aangifte doen bij de
politie. Er loopt een onderzoek.
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Sabine Verbeek:

“Zaai zorgt voor een
mooie samensmelting”
Aalsmeer - Dat het Zaai coach
traject aanslaat, blijkt wel uit
de grote belangstelling bij de
Aalsmeerse startende ondernemers. In drie jaar tijd is het aantal
Zaailingen verdubbeld. Bijzonder
van juist deze lichting is dat een
behoorlijk aantal van hen een gevestigde loopbaan met een goed
inkomen inruilen voor het vrije
ondernemerschap. Neem Sabine Verbeek; zij werkte 16 jaar bij
de ING Bank, begon als stagiaire
en groeide door. Geheel naar tevredenheid. Een reorganisatie en
verhuizing van het bedrijf zorgde voor een pittige omslag. De
bank had haar graag gehouden,
maar iedere dag reizen terwijl er
thuis een gezin met opgroeiende kinderen wacht, deed haar besluiten het roer totaal om te gooien. Bovendien was zij naar eigen
zeggen ook wel toe aan een uitdaging.

Activiteiten overzicht

moet er voortdurend achterheen
zitten.” Gelukkig weten particulieren en bedrijven Bornbasket te
vinden voor een mooi, vrolijk en
nuttig kraamcadeau.

Juiste zetje
Net op het nippertje kwam de
aanmelding van Sabine Verbeek
bij Zaai binnen. “Mijn zus - een
vriendin van Kirsten Verhoef heeft mij precies het juiste zetje
gegeven. Zij had gehoord hoeveel profijt startende ondernemers van Zaai kunnen hebben.”
Het eerste personal coach gesprek is inmiddels achter de rug
en de lovende woorden van
coach Anja de Die bevestigen dat
Bornbasket op de goede weg is.
“Door Zaai heb ik veel mensen leren kennen die elkaar ondersteunen. Door de met elkaar gevoerde gesprekken word je gedwongen vanuit een andere invalshoek
naar je eigen bedrijf te kijken. Het
Mooie cadeau’s
elkaar helpen is niet alleen leuk,
En die uitdaging werd haar be- maar ook heel leerzaam. Het is
drijf: Bornbasket! Sabine zelf een mooie samensmelting van
moeder van twee kinderen ( 9 en mensen die mij al extra bestellin5 jaar oud) begon twee jaar gele- gen hebben opgeleverd.”
den een onderneming waar On- Neem voor meer informatie over
line kraammanden kunnen wor- het Zaai coachtraject contact op
den besteld die geheel naar ei- met Kirsten Verhoef (project orgen smaak kunnen worden ge- ganisator) via de telefoon 0297vuld. “Geen standaard manden”, 366182 of via de mail kirsten@
verzekert zij “En alles van goede syltsupport.nl
en betaalbare kwaliteit.”
Nog geen moment spijt heeft zij Janna van Zon
van haar overstap. Het inkopen
is leuk, steeds weer op zoek naar
originele cadeautjes - zoals dekentjes, badcape’s, slabbetjes al dan niet van de naam van de
baby voorzien - eerste schoentjes, lotion, shampoo en knuffeltjes. Het assortiment is zeer uitgebreid. Ook de gehele marketing er om heen geeft veel voldoening. Want zoveel is Sabine
wel duidelijk; Deze tijd is zonder
een goede website en social media ondenkbaar geworden. “Je

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wethouder op bezoek in
‘Jij & Ik’ cadeauwinkel
Aalsmeer - Dinsdag 8 januari bezocht wethouder Robert van Rijn
de nieuwe winkel ‘Jij & Ik’ aan de
Ophelialaan. Kim Maarse, Cynthia
Stolwijk en Kelly Vink van Stichting Ons Tweede Thuis runnen de
cadeauwinkel die eind vorig jaar
open ging. Zij doen dit samen
met Down Town Ophelia. Bart,
Fiona en Meike van Ons Tweede
Thuis ontvingen wethouder Van
Rijn.
‘Jij & Ik’ verkoopt cadeauartikelen,
zoals kaarsen, textiel, houtproducten, kaarten, schilderijtjes en
meer. Allemaal door mensen van
Ons Tweede Thuis gemaakt. Ook
komt er een klein atelier waar
mensen met een beperking producten maken.
“Het is mooi om te zien hoe gedreven de jongeren van Stichting Ons Tweede Thuis zijn om
in de winkel werkervaring op te
doen en zichzelf te ontwikkelen”, vertelt Robert van Rijn. “Ze
werken in de winkel met elkaar
aan een goed leven voor mensen met verstandelijke beperking, hersenletsel of autisme. De
eigenaar van Etos gaat nadenken

over stageplekken voor jongeren
van Ons Tweede Thuis. Een mooi
voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen in
Aalsmeer.” De wethouder hoopt
dat meer ondernemers gaan samenwerken met deze winkel.
Kim Maarse begeleidster van Ons
Tweede Thuis: “Naast de werkzaamheden in de winkel doen
de jongeren ook klussen voor
andere winkels en bedrijven. Zo
hielpen zij bijvoorbeeld bakkerij Hulleman bij het bestickeren
van oliebollendozen. Ook ruimen
ze de buitenruimte op. Dit is wat
wij graag erbij willen doen om de
winkel goed draaiend te houden.
Ik roep alle bedrijven op om na te
denken over klussen die wij voor
ze kunnen doen in de winkel.”
‘Jij & Ik’ is van dinsdag tot en met
vrijdag geopend tussen 9.30 en
17.00 uur en op zaterdag van 9.30
tot 16.00 uur. Op zaterdag wordt
ook DownTown Ophelia-personeel ingezet naast de vaste medewerkers, zodat zij ook de kans
krijgen om regelmatig werkervaring op te doen in een echte winkel.

Kaarten maken
Op dinsdag 22 januari is er
een workshop kaarten maken.
van 14.30-16.00 uur in Wijkpunt ‘‘Voor Elkaer’’. Wij zorgen
voor de materialen, u hoeft
alleen maar uw creativiteit
mee te nemen. De kosten
zijn €2,- inclusief materiaal,
consumpties zijn voor eigen
rekening.

Vrijdag 25 januari kunt u
genieten van o.a. een Chinese
kippensoep, ChineesIndische rijsttafel met o.a.
saté, rendang, babi ketjap,
ajam pangang, kroepoek,
atjar, seroendeng, witte rijst
en een ananascompote met
slagroom naar keus voor maar
€ 14,-. U bent van harte
welkom vanaf 17.00 uur.
Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’ Voor reserveringen Tel.
Woensdag 23 januari van
0297-82 09 79.
09.30-11.30 uur. Heeft u hulp
nodig bij het gebruik van uw
Donderdag 24 januari
mobiele telefoon, tablet,
Sjoelen vanaf 14.30-16.00
e-reader of laptop, dan kunt u
uur. Vrij entree.
binnen lopen bij Multimedia.
De Salon 14.30-16.00 uur
nagel en gezichtsverzorging
Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
(tegen betaling)
woensdag 23 januari een
heerlijk 3 gangendiner
Kledingverkoop in
met o.a. een Limburgse
Zorgcentrum Aelsmeer
rundvlees soep, rijkgevulde
kip-kerrie, doperwten, wortel, Op maandag 28 januari is
er van 10.00-15.00 uur
champignon en ui, rijst met
een kledingverkoop door
garnituur, tomatenfirma H en A Mode in
komkommersalade en een
Zorgcentrum Aelsmeer.
vanillepudding met
U bent van harte welkom om
bessensap voor maar € 12,-.
de kleding te bekijken en te
passen.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

‘Hierrr met je Kassabon’ in Centrum

Meer dan 100 prijswinnaars
winnen aankoopbedrag terug
Aalsmeer - In de maand december organiseerden de winkeliers
in Aalsmeer Centrum weer een
leuke consumentenactie waarmee klanten hun aankoopbedrag
terug konden winnen. Dit keer
konden klanten alle kassabonnen van winkels in het centrum
inleveren in de verschillende rode Engelse brievenbussen in het
winkelgebied.
Meer dan 5.000 kassabonnen
werden er ingeleverd en daaruit
zijn in vier verschillende trekkingen meer dan 100 prijswinnaars

getrokken! De prijsuitreiking
vond afgelopen zaterdagmiddag 11 januari onder het genot
van een hapje en drankje plaats
bij Bar Restaurant de Praam in de
Zijdstraat. De winnaars ontvingen een waardecheque die door
sommige winnaars meteen werd
besteed. Namens alle winkeliers
van harte gefeliciteerd!
Kijk voor alle prijswinnaars en
de komende acties en events
op www.meeraalsmeer.nl of op
de facebookpagina van Meer
Aalsmeer Winkeldorp.

Van links naar rechts: Jeroen Wesseling (Dutch Credit Brokers), Theo van
der Ha (dir. Coface), Tom Kaars (dir. Atradius), Wouter Sneeuw (Coface),
Francis Jespers (CEO Euler Hermes), Edwin Busio (CEO Coface), Ivo Zernitz
(dir. Euler Hermes), Walther Toemen (Risk Director Euler Hermes), Ralph
Reinders (Dutch Credit Brokers) en Paul Buitink (Atradius) rond de nieuwe tafelvoetbaltafel.
De gelukkige prijswinnaars met hun waardecheques.

Top van kredietverzekering proost mee

Feestelijke opening kantoor
Dutch Credit Brokers
Aalsmeer -Na een uitgebreide
verbouwing was afgelopen 7 januari de opening van het nieuwe kantoor van Dutch Credit Brokers. Samen met klanten, verzekeraars familie en vrienden werd
het glas geheven in de Zijdstraat.
De verzekeraars lieten zich hier
niet onbetuigd en hebben de
handen ineengeslagen om voor
een passend cadeau te zorgen:
een nieuwe tafelvoetbaltafel. Dit,

omdat het een belangrijk onderdeel is van de hechte samenwerking binnen Dutch Credit Brokers en daarbuiten. Het feestje
werd opgeluisterd door DJ Bert
en Friends en ging ruimschoots
verder dan aanvankelijk gepland.
Vanuit het nieuwe kantoor, midden in de winkelstraat, zal Dutch Credit Brokers verder gaan en
nog meer midden tussen haar
klanten blijven staan.

Nieuwjaarsreceptie CDA
bij ‘Onderneming van Jaar’

geven over de aanstaande Provinciale Verkiezingen.
En de eigenaar van de Parfum
Flower Company, Wouter de
Vries, zal het een en ander vertelAalsmeer - Het CDA Aalsmeer Ku- ny aan de Rietwijkeroordweg 28. len over zijn bedrijf en zijn uniedelstaart houdt zijn nieuwjaarsre- De CDA-leden en belangstellen- ke product. Daarnaast is er ruim
ceptie op zaterdag 19 januari van den zijn te gast bij deze ‘Onder- de tijd om elkaar te ontmoeten
16.00 tot 18.00 uur. Net als andere neming van het Jaar 2018’.
en samen het glas te heffen. Ook
jaren vindt de receptie plaats bij Behalve de nieuwjaarswensen wie geen lid is van het CDA wordt
een Aalsmeers bedrijven. Dit jaar namens bestuur en fractie zal bij deze uitgenodigd voor de reis dat de Parfum Flower Compa- Hermen de Graaf meer informatie ceptie.

Trekking verricht door notaris

Wie wint een prijs bij de
Bloemenzegelwinkeliers?
Aalsmeer - Op donderdag 10 januari heeft notaris Geert Labordus de prijswinnaars getrokken uit de berg spaarkaarten,
die in heel 2018 bij de deelnemende winkeliers van de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers zijn ingeleverd.
Alle spaarkaarten, die gedurende het hele jaar 2018 door klanten zijn verzilverd, deden mee
met deze trekking. In totaal konden 31 prijswinnaars worden getrokken, evenveel als er prijzen te
winnen zijn. De hoofdprijs, een
KIA Picanto, wordt door de Bloemenzegelvereniging in samenwerking met automobielbedrijf
Vaneman beschikbaar gesteld.
De tweede prijs is een cadeau-

bon van 750 euro, die kan worden besteed bij Henrita Footwear
en de derde prijs een cadeaubon
van 500 euro wordt verdeeld over
twee prijswinnaars van ieder 250
euro voor heerlijk brood of banket van Bertram & Brood. De winnaars krijgen heel binnenkort een
uitnodiging om aanwezig te zijn
tijdens de prijsuitreiking op 6 februari aanstaande. De prijswinnaars worden ontvangen in The
Beach aan de Oosteinderweg
en de prijzen zullen worden uitgereikt door oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Het afgelopen jaar een spaarkaart met bloemenzegels ingeleverd? Houd dan
de brievenbus de komende tijd
goed in de gaten en wie weet...

Royal FloraHolland vol
vertrouwen 2019 in!
Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland is
tevreden over het afgelopen jaar.
“Ik sluit mijn eerste jaar als CEO
van deze prachtige coöperatie af
met een voldaan gevoel. We hebben grote stappen gezet in de digitalisering van de marktplaats.
De resultaten van onze dagelijkse dienstverlening zijn sterk verbeterd. En we zijn goed op weg
met de standaardisering en uniformering van onze logistieke
processen. Het installeren van de

Ledenraad tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV)
was een geweldig hoogtepunt
voor ons allemaal.” Van Schilfgaarde: “2019 wordt een jaar
van versnellen. We zetten hoog
in op een excellente dienstverlening voor klanten, internationale
groei en digitalisering. Ik zie het
nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Samen zetten we Nederland op de kaart als sierteeltland
van wereldformaat.”
Bron: Royal Flora Holland
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Tien uur durende radiouitzending

Rust zacht lieve Sammy

Grote regionale actiedag
voor ‘Living Memories’
Aalsmeer - Radio Aalsmeer, MeerRadio, JammFM, RickFM, RTV Amstelveen en Radio Tulipa komen
op 23 maart in actie voor Stichting Living Memories. In de tien
uur durende radiouitzending Let’s
Make Memories doen de omroepen verslag van allerlei acties die
in de regio worden gehouden. Het
doel is zoveel mogelijk geld inzamelen voor blijvende herinneringen aan kinderen die gaan overlijden aan een ziekte. Stichting Living Memories maakt audio- en
videoportretten van kinderen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar met
een beperkte levensverwachting.
De portretten worden belangeloos gemaakt door professionele
videomakers en gratis aan de gezinnen aangeboden. Als blijvende herinnering voor de ouders,
broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen. Eén van de kinderen
die de stichting filmde is Owen (1
jaar) uit Kudelstaart. Zijn moeder
Sylvana: “We hebben zo’n mooie
film van onze zoon gekregen. Zo
emotioneel en de realiteit van hoe
het er echt aan toe gaat in ons leven momenteel. We koesteren de
momenten dat hij nog bij ons is’”

van Judoschool Ron van Raaphorst een spectaculaire worpactie.
Verder is er een bootcampactie en
kunnen kinderen die van dansen
houden zich opgeven voor Dance
For Kids. De dag wordt afgesloten
met een optreden van de band
Hollands Diep.
Meer acties welkom
Uiteraard zijn meer acties welkom.
Stichting Living Memories is in het
bezit van het CBF-keurmerk Veilig Geven en kan het werk alleen
doen met ondersteuning van donateurs en sponsors. Meer informatie over de actiedag, het opgeven voor of aanmelden van een
actie op de website www.letsmakememories.nu. Alles over het
werk van de stichting is te vinden
op www.stichtinglivingmemories.
nl.
Sylvana uit Kudelstaart met haar
zoontje Owen.

Spinning, judo en dansen
Op 23 maart komt de hele regio
in actie om zoveel mogelijk videoportretten mogelijk te maken.
Zo is er een grote spinningmarathon in sporthal De Waterlelie in
Aalsmeer en houden leerlingen

zovoort, tot je een toestand van
universele vriendelijkheid en fatsoenlijkheid bereikt. Onmogelijk?
Kom gerust kijken naar ‘Pay it forward’ om er zelf achter te komen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De aanvangstijd is 19.30
uur en er wordt een bijdrage van
5 euro gevraagd. Dit bedrag is inclusief koffie of thee. De ingang
van de filmzaal is aan de Sportlaan 86. Aanmelden kan bij Ines
van der Boon via 0297-366833 of
via inesvanderboon@kpnmail.nl.

VOGELS IN DE NATUUR

Nieuwe rubriek

Grote gele kwikstaart
Amstelland - In deze nieuwe rubriek gaat er met zekere regelmaat een en ander verteld worden over vooral de in Nederland
voorkomende vogels. Nu de winter is aangebroken, zijn er diverse trekvogels uit het noorden
die in Nederland komen overwinteren. Ook zijn er gewoon de
standvogels, die hier het hele jaar
door voorkomen. Eén van hen is
de Grote gele kwikstaart. De vogel op de foto is gespot in de Amsterdamse Waterleiding duinen.
Het verschil met de gewone gele
kwikstaart is het feit dat de Grote
vooral langs en bij water partijen
zijn voedsel en leef gebied heeft.
Ook, zoals de naam al zegt, is hij
net iets groter dan de gewone gele kwikstaart, 17 tot 21 centimeter. Hij foerageert net in, of net
voor het water in rottende bladeren, of op wat drassige grond.
Hier verzamelt de kwikstaart kleine diertjes, zoals torretjes, wormen en kleine ongewervelden.
Het leefgebied en de verspreiding van deze mooie vogel is best
wel groot. Van Noordwest Afrika tot West en Midden Europa en
Noordwest Azië tot Syrië en Iran.
In deze gebieden zijn het standvogels. Alleen in de meest noordelijke delen trekken ze in het najaar naar warmere streken. Nest-

Prachtig uitzicht vanaf
de watertoren-top!
Aalsmeer - Door sneeuwval en
het mistige weer kon de openstelling van de watertoren in december geen doorgang vinden,
maar afgelopen zondag mochten
de bezoekers weer het rijksmonument betreden en eventueel
de trappen beklimmen voor het
geweldige uitzicht vanaf de trans.
De dag begon somber, maar in
de middag klaarde het weer op
en was het mogelijk vanaf de top
uit te kijken over Aalsmeer en de
wijde omgeving. Het uitzicht was
prachtig! Nog eenmaal gaan de

deuren van de watertoren open,
want de slechtvalken zijn al gesignaleerd en gaan zich hier zo
goed als zeker weer nestelen.
Noteer zondag 27 januari, voorlopig de laatste keer om de ‘trots’
van Aalsmeer te bezoeken en te
beklimmen en dat kan extra lang,
van 13.00 tot 21.00 uur. De watertoren in is gratis, naar boven kost
2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Kijk voor meer
informatie op de website www.
aalsmeer-watertoren.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vernieuwingen in de techniek en meer

Film ‘Pay it forward’ in
de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Op maandag 21 januari is er weer een filmavond in
de Open Hofkerk, georganiseerd
door de Commissie Activiteiten.
Deze avond zal de film ‘Pay it forward’ worden gedraaid met onder
andere Helen Hunt. Stel je voor, je
doet iemand een hele grote gunst
en zegt die persoon dat hij niets
aan jou terug hoeft te geven,
maar die gunst aan drie andere
mensen moet verlenen, die elk
op hun beurt opnieuw drie anderen een gunst moeten doen, en-

Volgende week zondag nog 1 keer open

en broedgedrag is niet gemakkelijk te omschrijven, doordat dit
vrij divers is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande holtes, nissen, rots of kleiwanden tot kunstmatig aanwezige kasten of holtes.
Hierop of in bouwt het vrouwtje
een nestje, terwijl de man voor
het materiaal zorgt. Bij een stabiele zomer kan het tot twee legsels per jaar komen. Ook is de Gele kwikstaart best honkvast. Hebben ze eenmaal een goede nestplaats, dan wordt daar vaak naar
terug gekeerd in een volgend seizoen. Het is geen zangvogel, wel
hebben ze een vrij harde roep.
Die komt tot uiting bij gevaar,
maar ook voor territorium afbakening of een stukje balts gedrag.
Al met al een mooie, regelmatig
voorkomende vogel, die goed te
vinden is als je lekker de natuur
intrekt.
Henk Vogelaar

Een digitale week voor
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een digitale week
voor Radio Aalsmeer: zowel Erwin Blom als de lokale ondernemer Joeri Visser worden geïnterviewd. Blom is te gast bij ‘Blikopener Radio’ en Visser is de 239ste
gast in ‘Door de Mangel’. Verder
deze week weer programma’s,
zoals ‘Goed Nieuws’ op de dinsdagavond, ‘Jukebox’ en ‘Met Peter
in de Ether’ op woensdag, ‘Halte Zwarteweg’ op donderdag en
‘Let’s Go’ op vrijdag.
Media- en innovatiespecialist
Welke vernieuwingen zijn er op
het gebied van digitale media?
En hoe kunnen deze technische
veranderingen gebruikt worden
om te groeien? Maandag 21 januari verwelkomen de programmamakers van ‘Blikoper Radio’
Erwin Blom, media- en innovatie-expert bij The Crowds. Hij is
onder andere bezig met de Productschool, een initiatief dat bedrijven en personen laat zien hoe
je nieuwe tools kunt inzetten om
een idee te vertalen naar een product. Naast een mooie gast, deze week ook een extra bijzondere
locatie: het Dak van Amsterdam!
Blikoper Radio zendt uit met zicht
op de duizenden lichtjes van de
hoofdstad.
Afgelopen maandag 14 januari was theoloog Alain Verheij te
gast. Hij vertelde onder meer
over de lessen die Bijbelverhalen
nog steeds kunnen bieden aan
de 21e-eeuwer. Luister het terug
op www.radioaalsmeer.nl.
Webdesigner
Mylène en Elbert van ‘Door de

Mangel’ interviewden in de vorige aflevering hondencoach Nancy Bakker. Zij gebruikt haar hond
Fergie bij het coachen van volwassenen en kinderen. “Een hond
kan de drempel voor een cliënt
lager maken om zich open te stellen”, aldus de Brabantse van geboorte, die het geweldig vindt
om de kwaliteiten van iemand
te ontdekken. Ze noemt zichzelf enthousiast, sensitief en bescheiden. Ook Nancy maakt de
interviewketen weer langer: voor
maandag 21 januari heeft zij Joeri
Visser gevraagd achter de microfoon plaats te nemen. “Hij is 25 en
net gestart als ondernemer. Als
webdesigner maakt hij onder andere websites, webshops en ontwerpt hij logo’s. Ik wil graag van
hem weten wat drijft om op zo’n
jonge leeftijd een eigen bedrijf
te starten”, aldus de Aalsmeerse
hondencoach. Deze en nog vele
andere vragen beantwoordt de
239e gast vanaf 19.00 uur in ‘Door
de Mangel’. Mocht je als luisteraar
een vraag hebben, mail deze dan
naar info@radioaalsmeer.nl of bel
tijdens de uitzending naar de studio.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving
en is te beluisteren via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de kabel,
digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via de www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Voor kinderen 6 tot 11 jaar

Levend stratego in het
Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom op zondagmiddag 20 januari om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur levend
stratego spelen in het Amsterdamse Bos. Eerst gaan de kinderen onder begeleiding in het Bos
op zoek naar voorbeelden van
‘eten en gegeten worden’, de natuur is namelijk snoeihard. Daarna wordt Bosstratego gespeeld
over de voedselketen. De activiteit staat onder leiding van Na-

tuur is een Feest en is bedoeld
voor kinderen van 6 tot 11 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1
uur buiten. De start is bij De Boswinkel. Aanmelden kan via 0205456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5, iedere dinsdag
tot en met zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

De Kwakel - Afgelopen najaar deed Sabine van Eijk uit
De Kwakel een oproep, noem
het maar noodkreet, in deze
krant. Sammy Muita, een weeskind uit het Keniaanse plaatsje Timau, bleek ernstig ziek te
zijn. Geld voor behandelingen
voor zijn leukemie had hij niet
en werken was op dat moment
vanwege zijn gezondheid niet
mogelijk. Sabine die zich jarenlang ingezet had voor het
weeshuis waar hij opgroeide
kon niet achterover leunen en
toekijken. Op diverse manieren probeerde zij geld bij elkaar te krijgen om zijn ziekenhuiskosten te betalen, met succes. Mensen doneerden geld,
maar bedachten zelf ook acties.
De steun was hartverwarmend
en hoopgevend. De berichten
uit Kenia waren echter minder
hoopgevend, zorgelijk zelfs. Afgelopen kerstvakantie ging Sabine naar Kenia om met familie en vrienden de feestdagen
door te brengen. Tijdens haar
verblijf ondernam ze de reis
naar het ziekenhuis om Sammy te bezoeken. Wat ze aantrof
was erger dan ze had verwacht.
Sammy was erg in de war. Had
een bloedtransfusie nodig,
maar bloed was niet voorradig.
Uitslagen van scans en puncties waren onduidelijk. Uit het
gesprek met Sammy bleek zijn
dankbaarheid voor alle hulp
die hij gekregen had, maar ook
zijn frustratie. Als weeskind
had hij alle hulp aangegrepen die hij gekregen had, op
school hard gewerkt, een opleiding tot elektricien gevolgd en
werk gevonden. Hij had zijn leven op de rit. En dan gebeurt er
dit, waarom? Daar had Sabine
geen antwoord op. Dan word je
alleen maar stil, heel stil. Nieuwe onderzoeken zouden volgen. Maar op nieuwjaarsochtend kreeg Sabine het bericht
dat Sammy oudjaarsavond was

gestorven, het nieuwe jaar had
hij niet gehaald. Compleet verslagen moest ze nu een kist uit
gaan zoeken in plaats van gesprekken met artsen voeren.
Ook de weeskinderen met wie
Sammy opgroeide reageerden aangeslagen op het verlies
van hun ‘brother’. Het geld wat
nog op de rekening staat zal
gebruikt worden voor de laatste ziekenhuisrekeningen die
nog komen, denk hierbij aan
de laatste scans, beenmergpuncties en onderzoekskosten.
Ook de kosten voor de begrafenis kunnen hier nog van betaald worden. Het gaat dan niet
alleen om de kist en de kosten
voor een waardige begrafenis,
maar ook om transportkosten
van het lichaam (van Nairobi
naar Timau, 220 kilometer) en
mortuariumkosten. Het geld
bedoeld voor behandelingen
heeft nu ongewild een andere bestemming gekregen. Via
deze weg wil Sabine iedereen
bedanken die in haar geloofd
heeft en Sammy heeft willen
helpen, door middel van donaties of het zelf opzetten van
een actie. “Dat is dan het (enige) positieve wat ik hieruit kan
halen. De lieve, hartverwarmende reacties van mensen
om me heen, maar ook van onbekenden. Dit heeft ook veel
voor Sammy betekend.” Zo besluit Sabine haar verhaal. “Kwaheri Sammy, forever in our
hearts!”

Vrijwilligerswerk wanneer het uitkomt

Project Huisbezoeken 75+:
“Mooi en dankbaar werk”

men met de bewoners waar zij
behoefte aan hebben.
Ervaringen
“Ik krijg veel positieve reacties
van de mensen die ik bezoek. Wat
me opvalt is dat de mensen die ik
bezocht heb, en dat zijn er al heel
wat, nog zo vitaal zijn. Ze zijn
vaak nog heel actief en ook hun
woningen zijn vaak om door een
ringetje te halen. Dat vind ik mooi
om te zien.”
Aalsmeer - Bert Janbroers is vrijwilliger voor het project huisbezoeken 75+ dat in juni dit jaar in
Kudelstaart van start is gegaan.
Tijdens dit project gaan vrijwilligers op bezoek bij inwoners van
75 jaar en ouder. Samen kijken ze
hoe zij hun tijd besteden en waar
zij behoefte aan hebben. Waar
mogelijk helpt de vrijwilliger de
bewoner hiermee op weg.
Belangrijk
“Ik heb me aangemeld als vrijwilliger voor dit project omdat ik het
belangrijk vind om met ouderen
om te gaan. Ouderen vallen nog
wel eens buiten de boot. Daarom
wil ik graag iets voor ze betekenen. En daarbij is het leuk, mooi
en dankbaar werk om te doen.”
Ook in 2019 gaan vrijwilligers
op huisbezoek bij inwoners van
Aalsmeer van 75 jaar en ouder.
Aan de hand van een vragenlijst
worden tijdens de huisbezoeken
diverse onderwerpen doorgenomen zoals wonen, gezondheid,
zelfredzaamheid, dagbesteding
en mobiliteit. Ook wordt besproken waar men in het dagelijks leven tegen aan loopt en welke
voorzieningen en mogelijkheden er zijn ter ondersteuning. Tijdens de bezoeken bekijken zij sa-

Mooie gesprekken
“Wat ik leuk vind aan dit werk
zijn de gesprekken die je met de
mensen hebt. Het vertrouwen
dat je kan opbouwen in de korte
periode dat je bij ze bent. Ze laten
vaak foto’s zien van hun kinderen
en kleinkinderen. Bij sommigen
merk je dat ze het fijn vinden om
even met iemand te kunnen praten. Mijn mooiste gesprek had ik
met een oud buschauffeur, die ik
al eens eerder had ontmoet. Omdat ik hem al een beetje kende,
voelde het gelijk heel vertrouwd.
Hij is weduwnaar, nog heel actief
in het verenigingsleven en heeft
weer een vriendin. Als hij het over
haar had, ging ie helemaal stralen. Dat iemand nog zo geniet
van het leven, maakte het voor
mij een heel waardevol gesprek.”

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Lunch burgemeesters in
het Adamas Inloophuis
Regio - Vier burgemeesters en
de commissaris van de Koning
Noord-Holland hebben donderdag 10 januari genoten van hun
eerste lunch als Raad van Advies van het Adamas Inloophuis.
“Adamas is een regionale oncologische zorginstelling in NieuwVennep. Die verbinding willen wij
graag bevestigen door de burgemeesters van de omliggende gemeentes plaats te laten nemen in
ons Raad van Advies”, aldus Annelies Osinga, leidinggevend coordinator Adamas Inloophuis.
Donderdag 10 januari kwamen
de burgemeesters voor het eerst
bij elkaar tijdens een gezellige en
gezonde lunch. Samen met voorzitter van het Adamas bestuur, Arhur van Dijk, tevens commissaris
van de Koning Noord-Holland,
was er een levendig gesprek over
wat kanker doet voor patiënten,
hun naasten en nabestaanden.

Niet alleen op mentaal gebied,
maar ook op financieel gebied.
Wat het betekent voor werkgevers en scholen en waar gemeentes bij kunnen ondersteunen.
“Adamas ontvangt ieder jaar subsidie van de diverse gemeenten,
ongeveer 15% van de begroting.
Maar de verbinding dat ze weten
wat wij voor hun inwoners kunnen betekenen is net zo belangrijk”, vervolgt Osinga. “Dat wij presentaties aanbieden bij onder andere kerken, wijkverpleging en
scholen. Dat er op andere locaties
lotgenotengesprekken aangeboden kunnen worden, zoals OncoCare Lisse en Kampeerboederij Straat-hof in Leimuiden. Nuttige informatie waar wij elkaar over
kunnen adviseren.”
Helaas konden de burgemeesters
van Lisse en Teylingen niet aanwezig zijn. Zij komen in februari
kennis maken met Adamas.

Burgemeesters op bezoek in het Adamas Inloophuis. Derde van rechts
waarnemend burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer.

Schrijfster zaterdag in Het Boekhuis

Boekpresentatie ‘De horror
van de grenzeloze liefde’
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 19 januari presenteert Anita Pronk haar eerste boek ‘De horror van de grenzeloze liefde’ in Het
Boekhuis in de Zijdstraat. ‘De horror van een grenzeloze liefde’ vertelt het beklemmende verhaal van
een vrouw die verliefd wordt op
een narcist en daardoor bijna alles kwijtraakt. Het is de debuutroman van Anita Pronk. Het verhaal
van Anne, gebaseerd op haar eigen leven, vindt plaats in Amstelveen, gewoon hier om de hoek.
Twee keer had ze een dramatische
relatie met een narcist en werd
haar leven een hel. Ze knokte zich
er echter uit en is nu ‘stronger than
slechts 5 zegels is de spaarkaart before’.
vol en koop je voor slechts 5 euro
één van de acht soorten pluche Ontroerend en herkenbaar
knuffeldieren. Is de Perzische kat De horror van een grenzeloze liefjouw favoriet? Of kies je liever een de is niet alleen een boek, maar
mopshond of een Husky? Per ver- ook een waarschuwing en steun
kocht pluche knuffeldier doneert voor mannen en vrouwen die
DEEN 50 eurocent aan Stichting slachtoffer zijn (geweest) van een
DierenLot. Dus een knuffel voor narcist. Voor velen herkenbaar,
jezelf en een beter leven voor een dat blijkt wel aan de reacties die
dier. Deze actie loopt tot en met schrijfster Anita Pronk dagelijks
krijgt. “Het verhaal beslaat een
zaterdag 23 februari.
tijdvak van mijn leven met flash
backs naar mijn jeugd. Het boek
Dierenhulp
Nog te veel dieren in Nederland gaat behalve over de horror-releiden een buitengewoon be- latie, ook over vriendschap, famiroerd bestaan. Ze worden op- liebanden, liefde, sterven en losgesloten in veel te kleine hok- laten. Het is behalve spannend
ken, soms ernstig mishandeld, ook ontroerend, soms grappig, en
op straat gezet of gewoon maar vooral heel herkenbaar.”
aan hun lot overgelaten. Stichting DierenLot komt op voor ge- Recensies
zelschapsdieren, zwerfdieren en De recensies zijn overweldigend:
dieren in de Nederlandse natuur
en steunt met name lokale- en
regionale dierenasiels, specifieke
opvangcentra of dierenambulanceorganisaties. Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het
uitvoeren van verbouwingen,
aanschaf van materieel of hulp- Aalsmeer - 2018 Was me het jaartje wel voor Ab Baksteen die samaterialen.
men met zijn kompaan Marc van
der Knaap het bedrijf KNAB Interieurbouw runt. De van oorsprong
ambachtelijke
meubelmakers
stonden donderdag 13 september bij de kick-off avond van de
ondernemer van het Jaar op het
podium van De Oude veiling als
één van de vier genomineerde finalisten. Vrijdag 2 november in
thijs Mesken van de VGB. ”Daar- de Studio’s van Aalsmeer wernaast kan politieke onrust gro- den zij uitgeroepen tot Startente gevolgen hebben voor bij- de Ondernemer van het Jaar! Het
voorbeeld valutakoersen en het juryrapport was lovend. De slimconsumentenvertrouwen”, aldus me handige mannen hadden
Mesken. Gezien het aandeel van het goed voor elkaar, zij zijn toe14% van het Verenigd Konink- komst gericht bezig. Misschien
rijk in de Nederlandse bloemen- dat zij zich iets meer konden proen plantenexport kan het effect fileren op het gebied van social
van Brexit groot zijn. Voor de Ne- media was een advies.
derlandse bloemen- en plantensector is Engeland in omvang de Felicitaties van alle kanten
Vanuit de omgeving kwamen de
tweede markt.
felicitaties. “Ook van mensen die
wij helemaal niet kennen. Dan
Krimp in top-5 afnemers
Voor het eerst in de recente ge- zie je toch wel dat zo’n competischiedenis van de Nederlandse tie leeft bij de inwoners.” Inmidbloemen- en plantenexport daal- dels zijn de mannen al weer een
de de exportwaarde in alle top-5 paar maanden verder en hebben
landen, goed voor tweederde van zij een drukke periode achter de
de jaaromzet. ”Die daling met ge- rug en voor de boeg. Eerdere toemiddeld ruim 2% is gecompen- komstgericht plannen zijn inmidseerd door meer afzet in kleine- dels bijgesteld. “Wij zijn een jong
re markten. Bij de snijbloemen dynamisch bedrijf en groeien harvooral in vliegbestemmingen”, der dan gedacht. Daarom moeten
analyseert Wesley van den Berg wij voortdurend nieuwe stappen
van Floridata. Ook de Oost-Eu- ondernemen, zoals onder anderopese landen namen fors meer re investeren in machinerie.” Gebloemen en planten af en de ver- dacht wordt aan een C&C compuwachting is dat die trend door- tergestuurde freesmachine. Nog
zet. Dat geldt ook voor het plan- los van het bedrag dat hier mee
tensegment doordat met na- gemoeid is, vergt de freesmame groene planten in meerdere chine vanwege zijn complexiteit
Noordwest-Europese landen po- ook nog eens minstens een jaar
studie. Dat moet dan gecombipulair zijn.

“In één ruk uitgelezen. Werd meegezogen door het verhaal. Kon
het niet wegleggen. Wat een supergoed boek. Ik kijk uit naar de
volgende.” Angèle, eigenaresse
van Het Boekhuis, over het boek:
“Beklemmend, geen bloed, maar
wel steengoed. Aanrader!” Dezelfde avond dat ze het boek in handen kreeg, heeft ze het in één ruk
uitgelezen: tot bijna drie uur ‘s
nachts. Een verhaal dat dichterbij kan zijn dan je denkt. Ben je op
zoek naar die ene unieke thriller?
Kom aanstaande zaterdag tussen
13.00 en 16.00 uur naar Het Boekhuis in de Zijdstraat voor een gesigneerd exemplaar. Om 14.00 uur
vindt er een interview plaats met
schrijfster Anita Pronk, dat live
wordt uitgezonden bij RT Dutch.
Er is dan tevens gelegenheid om
vragen te stellen.
Tip: Op You Tube staat overigens
een gave boektrailer. Zoek op Anita Pronk of volg de link: www.youtube.com/watch?v=7ql71V20ohM

van maandag tot en met zondag,
net welke dag voor de klussers het
beste uitkomt. Regelmatig is er
ook een klusdag op de boerderij.
Dan pakken de klussers gezamenlijk werkzaamheden op de boerderij aan.

zoek naar tentploeg-vrijwilligers
om 6 à 8 keer per jaar de grote activiteitentent op te bouwen. Het
opzetten of afbreken van de tent
duurt ongeveer 2 uur en wordt in
de avonduren gedaan. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een
mail sturen naar vrijwilliger@boerenvreugd.nl om in contact te komen met Boerenvreugd. Voor de
bestuursfuncties kunnen geïnteresseerden ook mailen naar bestuur@boerenvreugd.nl.

Spaaractie voor Stichting DierenLot

Knuffeldieren bij Deen
Aalsmeer - Wie houdt er niet van
dieren? Maar liefst 55% van de inwoners van Nederland heeft een
huisdier. Speciaal voor alle huisdiervrienden komt Deen met een
leuke actie. Vanaf 20 januari ontvangen alle klanten bij hun boodschappen gratis dierenstickers.
Er zijn er in totaal 160, waarvan
sommige extra speciaal zijn. Zo
kun je Chinchilla’s vacht aaien, de
onderkant van een caviapootje
kietelen en glittervissen voelen.
Gratis spaaralbum
De stickers zijn makkelijk bij elkaar te sparen. Bij iedere 10 euro aan boodschappen én bij speciale actieproducten ontvang je
een zakje met vier stickers en een
spaarzegel. Plak de stickers in het
speciale en leerzame verzamelalbum, boordevol leuke weetjes en
spelletjes. Zo leer je hoe je je eigen huisdieren moet verzorgen,
maar ook hoe het niet moet! Het
album is gratis bij aankoop vanaf
20 euro aan boodschappen vanaf donderdag 17 januari 2019,
zolang de voorraad strekt. Wees
er snel bij, want op is op! In alle
zakjes met dierenstickers zit ook
een spaarzegel. Plak de spaarzegels op een spaarkaart. Met

Ab Baksteen van KNAB:

“Ik ben door Zaai een
betere planner geworden”

Alert op wisselende ontwikkelingen

Evenaring exportrecord
door plantenverkoop
‘Extra helpende handen zeer welkom’

Kinderboerderij zoekt
vrijwilligers
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is op zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligers om het
boerderijteam mee uit te breiden.
Het vrijwilligerswerk op de boerderij is veelzijdig en er zijn veel
mogelijkheden. “Wij zijn ontzettend blij met de groep vrijwilligers die op dit moment actief is
op de boerderij maar extra helpende handen zijn zeer welkom.
Met name de functie van bestuurslid en vrijwilliger activiteitencommissie zouden wij graag
opgevuld zien. Ook het klusteam zouden we graag uitbreiden”, aldus voorzitter Rogier van
der Laan.

Bestuur
Het bestuur is een belangrijk onderdeel van Boerenvreugd. Binnen het bestuur is per 1 januari
een plek vrij gekomen voor een
bestuurslid communicatie en pr.
Het bestuur wil ook graag uitbreiden met een extra algemeen
bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per jaar op
de kinderboerderij, meestal in de
avonduren. Komend jaar staat er
weer van alles te gebeuren op de
boerderij. De grootste verandering zal de wijziging van de entree zijn. Met de renovatie van
het Hornmeerpark zal de ingang
van de kinderboerderij verplaatst
worden naar de speeltuinkant.

Aalsmeer - De exportwaarde van
bloemen en planten vanuit Nederland kwam in 2018 met 6 miljard uit op hetzelfde record als
in 2017. Dat is vooral te danken
aan de groei bij planten, bloemen leverden in. In de top-5 afzetbestemmingen was er een
krimp. Mede door meer online
handel versnippert de afzet. Het
perspectief op meer bloemenen plantenverkoop via retailkanalen is gunstig. Voor 2019 rekenen groothandelaren weer op
een lichte groei. Zij blijven alert
op wisselende ontwikkelingen in
markten en in de politiek. Brexit,
in welke vorm dan ook, kan de
handelspositie ernstig schaden.

Lange, warme zomer
De plantenwaarde klom, ondanks
een koud en tegenvallend voorjaar, in 2018 met bijna 3% tot 2,3
miljard. De snijbloemen leverden 2% in en daardoor stokte de
omzetwaarde op 3,7 miljard. Dat
is voor een groot deel te verklaren door de lange, warme zomer
in het grootste deel van Europa. ”Weersomstandigheden hadden in 2018 een relatief grote inOns Tweede Thuis
vloed. De Nederlandse groothanDe vrijwilligers hebben vanaf het Activiteitencommissie
del is daar inventief mee omgebegin (1993) een fantastische sa- De activiteitencommissie organi- gaan”, constateert directeur Matmenwerking met stichting Ons seert 5 à 6 grote activiteiten per
Tweede Thuis (OTT). De beheer- jaar. De leden brainstormen gezaders en cliënten van OTT zijn des- menlijk en de leukste ideeën wor- teitencommissie op zoek naar uitkundig op het gebied van dier- den uitgewerkt. Het uitwerken breiding.
verzorging en op werkdagen zijn van de ideeën doet ieder lid zelfzij aanwezig op de boerderij. De standig. Hierdoor is deze functie Klusteam
beheerders zorgen ook voor de ook goed in de avonduren thuis Het klusteam zorgt ervoor dat alinstructies voor het weekend. te doen. De vergadering zijn in le timmer- en onderhoudswerkZo kunnen de vrijwilligers in het ook in de avond. Er wordt wel zaamheden op de boerderij worweekend in het logboek precies verwacht dat nieuwe leden (zo- den uitgevoerd. Ook dit team
zien wat de dieren nodig hebben. veel mogelijk) aanwezig zijn op zou Boerenvreugd graag uitbreiDe vrijwilligers en OTT-ers vullen de activiteitendagen zelf. De acti- den. De klussers werken zelfstanelkaar goed aan. Zo werken zij sa- viteiten zijn meestal op een zon- dig of in teamverband. De werkmen aan het bestaan en de toe- dag. Net als voor het bestuur is zaamheden worden voornamekomst van de kinderboerderij.
Boerenvreugd ook voor de activi- lijk overdag uitgevoerd en dit kan

uur) in het weekend. De beheerders zorgen ervoor dat de boerderij in het weekend open is voor publiek. Een beheersdienst bestaat
uit het verzorgen van de dieren en
het verkopen vanuit het winkeltje.
Vrijwilligers kunnen zelf aangeven
hoe vaak zij ingedeeld willen worBeheerders
den (minimaal 1 x per 6 weken).
Nieuwe vrijwilligers zijn ook wel- Voor deze functie is geen ervaring
kom om het team te versterken vereist. Nieuwe vrijwilligers worbij beheersdiensten. Een beheers- den goed ingewerkt. Naast deze
dienst bestaat uit een dagdeel (4 functies is Boerenvreugd ook op

neerd worden met alle geplande
opdrachten. Ab en Marc werkten
in eerste instantie voor zichzelf,
toen de werkdruk te hoog werd,
besloten zij hun krachten te bundelen. Verdeelden de taken maar
zijn toch ook nu weer op het punt
beland dat de werkdruk voor hen
beiden te hoog wordt en er personeel bij moet. Dus wordt er uitgekeken naar net zo’n handige
leergierige jongen als zij zelf zijn.
Nieuwe situaties
“Ik zocht naar structuur en dat
heb ik ook door ZAAI gevonden.
Als je groeit - en dat wil je natuurlijk met je bedrijf - dan kom je
heel veel nieuwe situaties tegen
waarvoor je oplossingen moet
bedenken. Goed kunnen plannen
is daarbij van essentieel belang.
Goed plannen zorgt voor een bepaalde rust. Ik ben door Zaai beslist een betere planner geworden.”
Voor meer informatie: over het
Zaai coachproject kan contact
opgenomen worden met Kirsten
Verhoef (project organisator) via
telefoon 0297-366182 of via de
mail kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon
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“Zonde als 75 jaar Aalsmeerse geschiedenis verdwijnt”

De Binding dringend op
zoek naar bestuursleden
Floral Innovations: Digitale
pioniers in de sierteelt
Aalsmeer - Floral Innovations
helpt kwekers bij het online verkopen van bloemen en planten.
“Hoe mooi een bloem of plant
straks in de schap staat kun je wel
vertellen, maar een foto zegt duizend keer meer”, aldus Michiel
Kuipers van dit jonge en innovatieve bedrijf. Het college van
B&W bezocht het. Het college bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties in Aalsmeer om deze
te leren kennen. Ditmaal bezochten zij Floral Innovations dat bestaat uit vier onderdelen: Floraphoto, -concepts, -content en -design. Michiel Kuipers, Maarten
van Kessel en Stein Bosch runnen
het bedrijf. Kuipers: “Wij zien dat
verkoop van bloemen en planten
meer en meer online gebeurt en
dat goede foto’s steeds belangrijker worden”, weet Michiel Kuipers
te vertellen. “Wij noemen onszelf
dan ook digitale pioniers in de
sierteelt.” Met Floraphoto bewerken ze foto’s voor kwekers op een
professionele manier. De klanten

leveren een simpele foto aan en
binnen 24 uur maakt Flora Innovations hier een perfect plaatje van voor een webshop of brochure. Floraconcepts is een onderdeel van het bedrijf waarin ze
mogelijkheden bieden aan bedrijven en consumenten om bijvoorbeeld digitaal verschillende
planten met verschillende potten
te combineren. Daarnaast bieden ze met Floracontent en Floradesign ook slimme databases
aan voor bloemen en planten en
ontwikkelen ze websites en brochures. Kortom een totaalpakket
voor de sierteeltsector. Het college van B&W was onder de indruk
van dit bedrijf. “Sierteelt is enorm
belangrijk voor Aalsmeer. En de
activiteiten van dit bedrijf voegen
hier een extra dimensie aan toe.
Daarom zetten wij als gemeente
in op een goed vestigingsklimaat
voor ondernemers en goede bereikbaarheid in de regio”, aldus
wethouder Robert van Rijn van
Economie zaken.

Aalsmeer - Stichting de Binding
kan, na de afsluiting op kerstavond met het jaarlijkse kerstspel, weer terugkijken op een
bijzonder succesvol 2018. Door
de welbekende zomerkampen,
de kindervakantieweek, de inlopen en alle andere activiteiten hebben ook dit jaar weer vele honderden kinderen en tieners mooie momenten beleefd.
En dat gaat al jaren lang zo. De
Binding heeft de afgelopen decennia (teruggaand tot 1972 als
De Binding en nog veel verder als
het over de zomerkampen gaat)
duizenden jongeren de kans geboden op een mooie tijd, maar
ook op de mogelijkheid om zich
te ontwikkelen op sociaal-maatschappelijk vlak (door bijvoorbeeld mee te gaan als kampleiding). De Binding staat al tijden
als een huis en staat goed bekend in Aalsmeer en omstreken.
Alles draaiende houden
Echter, er zijn ook zorgen voor
de toekomst. De Binding drijft naast de beroepskrachten uiteraard – op haar vrijwilligers om
alle activiteiten mogelijk te maken. Op de achtergrond heeft het
Bindingbestuur de taak om alles
draaiend te houden. Dit is een
belangrijke functie, want als de
randzaken geregeld zijn, kunnen
de vrijwilligers zich bezig houden met het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten. Kort gezegd: zonder het bestuur kan De

Binding niet bestaan. De afgelopen jaren blijkt het echter bijzonder lastig om nieuwe mensen te
vinden om de bestuursfuncties
te vervullen. De vorige voorzitter van De Binding is begin 2018,
na het volmaken van zijn termijn,
teruggetreden en een jaar later
is er nog geen opvolger gevonden. De secretaris treed deze februari terug, na het vervolmaken
van haar termijn. Ook hier is nog
geen opvolger gevonden. “Het is
gewoon ontzettend moeilijk om
mensen te vinden die zich voor
een aantal jaren in willen zetten
voor de jeugd in Aalsmeer. Men
schrikt, denk ik, terug van de namen van de functies, terwijl de
hoeveelheid werk best meevalt”,
zegt Martijn Stieva, interim voorzitter van De Binding. “Het is een
acuut probleem waar we mee zitten. Als er geen opvolgers gevonden kunnen worden, zal De
Binding uiteindelijk ophouden

te bestaan. Want als er geen bestuur is, kunnen we niet meer
de kampen organiseren, kunnen
we niet meer mensen in dienst
houden die zich bezig houden
met de inlopen, enzovoort, enzovoort. En het zou eeuwig zonde zijn als 75 jaar Aalsmeerse geschiedenis hierom zou verdwijnen.”
Garantie voor toekomst
Om de toekomst van De Binding
te kunnen garanderen en vele
Aalsmeerse jongeren een plek te
kunnen blijven bieden om zich te
ontwikkelen en zichzelf te blijven
ontdekken is De Binding dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op de website van
De Binding (www.debinding.nl)
staan de functieomschrijvingen
van de drie functies die op dit
moment vervuld moeten worden. Neem contact op voor meer
informatie.

Voorkeursvariant Gedeputeerde Staten

Subsidieregeling verkeerseducatie

Provincie investeert in veilig
verkeersgedrag jongeren
Regio - De provincie Noord-Holland richt zich naast verkeersveiligheid op en rondom wegen ook
op kennis en bewustwording van
jonge verkeersdeelnemers. Daarom stelt de provincie in 2019
ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie
aan jongeren op de weg. De provincie wil met originele en educatieve communicatie de veiligheid
voor jongeren in het verkeer verbeteren. Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen,
dienen de nadruk te leggen op
het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht. Omgaan met afleiding door
gebruik van de mobiele telefoon
krijgt ook in 2019 extra aandacht.
Afleiding, zo blijkt uit landelijk
onderzoek heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer

heeft, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen tot
en met donderdag 18 februari subsidie aanvragen voor projecten tussen de 5.000 en 75.000
euro. In voorgaande jaren is de
subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en
praktische verkeerslessen tot aan
een fietscheck en oefenen met de
gevolgen van het gebruik van social media onderweg. Op de verkeerseductiepagina zijn alle projecten te zien die afgelopen jaren
mede mogelijk zijn gemaakt door
de provincie Noord-Holland. De
subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ en is te
vinden in het subsidieloket, zie
www.noord-holland.nl.

Aanhouding autodief na
achtervolging op N201
Schiphol - Donderdag 10 januari
heeft in de ochtend een achtervolging plaats gevonden vanaf Schiphol Centrum, die onder meer over
de N201 verliep. Een voertuig van
de Koninklijke Marechausse is hierbij beschadigd geraakt. Voor een
inzittende van het voertuig van de
Koninklijke Marechaussee is een
ambulance opgeroepen. Tijdens
de achtervolging is ook nog een
motorrijder van de Marechaussee bijna van de weg gereden, deze wist nog op tijd aan de kant te
springen. Het voertuig dat achtervolgd werd – een taxibusje Volkswagen Transporter – is gestrand
op een doodlopend stuk van de
Capronilaan. De Volkswagen trans-

porter bleek te gestolen zijn. De
autodief is volgens omstanders
aangehouden door de Marechaussee met getrokken wapens.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Betere doorstroming N201 zonder
verbreding en aanpassing snelheid
De Ronde Venen - Voor een toekomstbestendige
provinciale
weg N201 tussen Amstelhoek en
Vreeland is geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van
de huidige maximumsnelheid
van 80 kilometer per uur nodig.
Die keuze leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
voor. Om de doorstroming en de
bereikbaarheid te verbeteren en
de leefbaarheid te handhaven of
zelfs te verbeteren willen GS die
voorkeursvariant nader uitwerken en gericht knelpunten gaan
aanpakken.
Gedeputeerde Staten komen tot
deze keuze na vier denkrichtingen te hebben onderzocht om
deze druk bereden provinciale
weg toekomstbestendig te maken. De provincie wil dit voorstel het komende jaar uitwerken,
in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden. Dan
worden ook de knelpunten verder uitgewerkt die worden aangepakt. In elk geval wordt de Sbocht bij Mijdrecht (Hofland)
uit de weg gehaald. Ook wordt
de aansluiting van de N201 met
de A2 verbeterd. Gedeputeerde
Dennis Straat: “We hebben, na
een intensief en zorgvuldig proces, duidelijkheid over de toekomst van deze belangrijke weg.
Een toekomst waarin het verkeer
beter doorstroomt, zonder dat de
leefbaarheid in de kernen eromheen achteruit gaat, zonder het
landschap en de prachtige natuur aan te tasten. We gaan nu
het voorstel uitwerken en zo snel
mogelijk knelpunten aanpakken.”
Vier denkrichtingen
Het afgelopen half jaar zijn vier
denkrichtingen onderzocht. Dat
betrof combinaties met of zonder verbreding tot 2 x 2 rijstroken en wel of niet verhoging van
de maximumsnelheid tot 100 km.
Tot slot is ook een variant onderzocht waarbij de maximumsnelheid verlaagd werd tot 60 km per
uur met een wegafsluiting bij het
aquaduct Amstelhoek en een af-

sluiting tussen de N523 en Kortenhoef.
Voor elk van deze denkrichtingen
is een kostenraming gemaakt. Per
richting zijn de effecten op verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschappelijke inpassing gewogen. Geen van de varianten had alleen positieve effecten. Door gerichte maatregelen
kunnen echter de beperkte negatieve aspecten van de voorkeursvariant (geen verbreding, geen
aanpassing maximumsnelheid,
aanpak knelpunten) positieve effecten worden. Dat is bij de andere drie varianten niet mogelijk.

alle potentiële aanvullende maatregelen te nemen, dan kan de investering in de N201 tot maximaal 1,5 miljard euro oplopen.
Dat is inclusief een onzekerheidsmarge van 75 procent. Die onzekerheidsmarge is zo ruim, omdat
nog niet voor alle mogelijk op te
lossen knelpunten en aanvullende maatregelen een ontwerp is
gemaakt. Tussen die investering
van 225 miljoen voor de voorkeursvariant en de maximale investering van 1,5 miljard wanneer alle aanvullende maatregelen genomen zouden worden en
alle knelpunten aangepakt zouden worden (alle twee dus met
Drukste weg
onzekerheidsmarges) zitten een
De provinciale weg N201 loopt reeks variabelen met verschillendoor de provincies Noord-Hol- de kostenramingen.
land en Utrecht. De hele weg is De Commissie Mobiliteit, Econoruim 56 kilometer lang en loopt mie en Europa van de Staten betussen Zandvoort en Hilversum. spreekt het voorstel op 28 januaHet Utrechtse gedeelte van de- ri 2019. Daarna behandelen Proze weg is 16,3 kilometer lang en vinciale Staten het in hun vergaloopt vanaf het aquaduct bij Am- dering van 18 februari.
stelhoek tot net voorbij Vreeland.
In Utrecht en in Noord-Holland
behoort de N201 tot de drukst
bereden provinciale wegen, onder andere omdat deze weg een
verbinding vormt tussen de A4,
Schiphol, A2 en A27.

Poging inbraak
woning mislukt
Aalsmeer - Op dinsdag 8 januari is tussen tien uur in de
ochtend en kwart over vijf ‘s
middags geprobeerd in te
breken in een woning aan
de Dr. Wasscherstraat in Oosteinde. Aan de achterzijde
van het huis is getracht de
deurpennen eruit te trekken.
Ook bij de ramen zijn enkele braaksporen aangetroffen.
Het hang- en sluitwerk van
de woning bleek van goede
kwaliteit. De inbrekers zijn
niet binnen geweest.

Inbraak winkel
in Zijdstraat
Aalsmeer - In de avond of
nacht van maandag 14 op
dinsdag 15 januari is ingebroken in een winkel in de
Zijdstraat. De dieven wisten binnen te komen via de
voordeur. Het glas van de
deur is eruit gesneden en
vervolgens eruit getild. Eenmaal binnen werd koers gezet naar het kantoor. Hier zijn
diverse kasten en lades open
gemaakt. Vooralsnog is niet
bekend wat en of er iets gestolen is. Het onderzoek door
de politie is in volle gang. De
inbraak heeft tussen zes uur
maandagavond en zeven
uur dinsdagmorgen plaatsgevonden. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Aanhouding na
bedreigingen
Kudelstaart - Op zaterdag
12 januari om kwart voor
negen in de avond kreeg
de politie een melding dat
een persoon aan het zwaaien was met een vuurwapen.
Eerst was de man gezien op
de Mijnsherenweg en later
werd zijn aanwezigheid gemeld in een woning aan de
Daltonstraat. De persoon, die
volgens getuigen behoorlijk
wat alcohol genuttigd had,
zou mensen lastig vallen en
hen bedreigen met zijn wapen. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door de politie aangehouden. Het wapen bleek
een gaspistool te zijn, geschikt om traangas mee te
spuiten. Het wapen verklaarde de man meegenomen te
hebben uit Polen. Het wapen
is in beslag genomen. De
man is in de loop van zondag 13 januari heen gezonden. Justitie gaat zich beraden over deze zaak.

Denk mee over inrichting
park aan de Machineweg

Financiën
De realisering van de voorkeursvariant – dat is inclusief de aanpak van knelpunten zoals het
verwijderen van de S-bocht bij
Mijdrecht en verbetering van de
aansluiting op de A2 – vergt een
investering van 225 miljoen euro.
Mét een bandbreedte van plus of
min 50 procent. Die ruime bandbreedte voor minder- of meerwerk, onzekerheden of risico’s
is nodig omdat we nog aan het
begin van een complex project
staan. Daar kunnen nog opties
voor aanvullende maatregelen
bovenop komen, zoals vergroting van de mogelijkheden voor
OV en fiets en extra acties voor
lucht, geluid en natuur. In het geval dat gekozen zou worden om
alle knelpunten aan te pakken en

Aalsmeer - Zaterdag 19 januari
organiseert de gemeente samen
met Green Park Aalsmeer en de
Stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS) een Place Game over de inrichting van het park aan de Machineweg. De bijeenkomst is van
13.45 tot 18.45 uur en wordt gehouden in buurthuis Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.
De middag begint met de uitleg
wat Placemaking is. Daarna vertellen de initiatiefnemers waarom hiervoor gekozen is en wat de
bedoeling is. Na deze presentatie gaan de aanwezigen in kleine
groepjes naar buiten en bezoeken tien verschillende plekken in
de buurt om te kijken wat al goed
en wat verbeterd kan worden om
er een aangename(re) plek van te
maken. Vervolgens gaat iedereen

weer naar binnen en presenteren
de verschillende groepjes hun bevindingen en ideeën aan elkaar.
De Place Game is zo ontworpen
dat de kwaliteiten die een plaats
bezig of nodig heeft naar vormen
komen. Aan het einde van de bijeenkomst wordt op zoek gegaan
naar betrokken buurtbewoners
en ondernemers die graag willen
meehelpen. Deze groep vormt
dan het zogenaamde Place-management team en zal maandelijks bij elkaar komen om de ideeen voor het park aan de Machineweg te realiseren. De gemeente,
Green Park Aalsmeer en SLS nodigen inwoners uit om deel te nemen en mee te denken over de
inrichting van het park aan de
Machineweg. Aanmelden kan via
info@placemakingplus.com.
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kinder- en jeugd

in witte en neon

or ledin

Regelmatig activiteiten en workshops

Groep 8-feest in N201
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen van Aalsmeer en Kudelstaart
gaan vrijdag 18 januari een geweldig feest vieren. Club N201
opent zijn deuren voor een speciaal feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle tien de basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd en het
Groep 8-feest belooft voor de
veertiende keer een gigantisch
feest te worden. Bij binnenkomst
van het feest wordt aan de deur
de entreeprijs van 6 euro betaald.
In deze kosten zit een consumptie en wat lekkers. Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden voor 2 euro verkocht.
Het Groep 8 Feest is een initiatief van Eric Spaargaren en wordt

georganiseerd in samenwerking
met de Binding. DJ’s Akira, Glenn
V. Roald en Eric verzorgen een
optreden. De meesters en juffen
van groep 8 zijn van harte welkom om te komen kijken en/of
mee te feesten. Het Groep 8 Feest
begint om 19.30 uur en de deur
sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30
uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van
de N201. Alle groep 8-ers worden
opgeroepen om in witte en neon/fluor kleding te komen. Aan
ouders wordt gevraagd om rekening te houden met de beperkte
parkeerruimte. Meer informatie
(ook voor ouders) is te vinden op
de website www.groep8feest.nl.

krant

Jongerencentrum
The Gate langer open

Zaterdagmiddag open huis

Workshops voor kinderen
bij De Werkschuit

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 januari houdt De Werkschuit
van 13.00 tot 16.00 uur een open
huis. Deze middag worden speciale workshops voor de kinderen georganiseerd. Onder andere mogen ze schilderen en boetseren met klei.
Het creatief centrum biedt verschillende cursussen aan voor
kinderen. Zo is er de Creatieve
vorming voor kinderen vanaf 6
jaar op woensdag van 15.30 tot
17.00 uur en op donderdag van
16.00 tot 17.30 uur. Houd je van
knutselen en schilderen? Dan is
dit echt een cursus voor jou! Je
kunt leren hoe je iets echts kunt
namaken van klei of ander materiaal, maar vooral ook hoe je zelf
iets nieuws kunt maken dat heel
bijzonder is. Anders dan anders,
iets wat je op school of thuis misschien niet zo gauw doet. Je zit in
een gezellige groep met kinderen, die allemaal graag knutselen
en schilderen. Het is leuk om van
Aalsmeer - Donderdag 10 janu- echt de show. Max is een echte elkaar te zien hoe je iets maakt en
ari heeft wijkagent Erik van den allemansvriend als hij niet wordt je krijgt weer nieuwe ideetjes.
Brun samen met twee hondenge- ingezet en de leerlingen konden
leiders een bezoek gebracht aan hem dan ook naar hartenlust aai- Kinder-tekenatelier
de Jozefschool. Twee leerlingen en. Maar eenmaal buiten en on- Ook biedt de Werkschuit het Kinhielden een spreekbeurt over de der commando van zijn baas liet der-tekenatelier. Tekenen en
politie en hadden aan de wijk- Max zien dat hij een echte, stoe- schilderen begint met goed te kijagent gevraagd of hij langs wilde re diensthond is en de leerlin- ken naar voorbeelden uit de nakomen om iets over het werk van gen waren zichtbaar onder de inde politie te vertellen. “Dat wil- druk van de demonstratie die ze
den wij uiteraard graag doen”, al- te zien kregen. Als toetje nog een
dus Van den Brun.
klassenfoto met Max op de voor“Het was heel leuk om de leerlin- grond en toen zat ons bezoek er
gen het een en ander te vertellen, op.”
maar diensthond Max stal toch Bron en foto: Politie Aalsmeer

tuur. Haal een kleurrijke bloem
uit elkaar en bestudeer de veren van een echte uil! Er wordt in
deze cursus geschilderd op papier, hout en stof en in het voorjaar gaan de jongens en meiden
op ezels ook buiten schilderen.
De cursussen zijn overigens ook
leuk voor kinderen die al een cursus hebben gevolgd. Er worden
door de docenten steeds andere
opdrachten bedacht.
De cursussen worden gegeven in
de nieuwe locatie van De Werkschuit aan de Oosteinderweg
287f. Kijk voor meer inlichtingen
en inschrijvingen op www.werkschuit-aalsmeer.nl of bezoek zaterdag de open middag. Het is
mogelijk tijdens het open huis in
te schrijven voor een cursus.

Aalsmeer - De eerste ronde van
2019 bracht ook de tweede helft
van het seizoen bij het jeugdschaken bij AAS. Daarom moesten Luuk V. en Konrad het weer
tegen elkaar opnemen.
Waar in de vorige ronde Luuk verrassend verloor was hij nu beter bij de les en won. Hij staat nu
ruim op één met liefst 12 punten. Christiaan maakte korte metten met Stijn en staat nu op de
tweede plaats en heeft 9 punten.
De programmamakers van Let’s Go op Radio Aalsmeer: Voorgrond Kim, Luuk B. volgde het voorbeeld van
Luuk V., won van Rune en staat
links Jonas en rechts Laurens.
nu met 7 punten gedeeld vierde.
De kleine Simon is aan een sterke opmars bezig, won van Kjeld
en staat ook gedeeld vierde. De
broers Marien en Robert wonnen
van Bryan en Kevin. Sam won van
Aalsmeer - Het kinder- en fami- zwaaiden als ik met de microfoon
lieprogramma Let’s Go op Radio op stap was. Jullie zijn allemaal
Aalsmeer gaat wat de presentatie voor mij de inspiratie geweest om
betreft een best grote verande- dit programma iedere week weer
ring ondergaan. “Volgende week te maken. Jullie namen mij in julvrijdag kan je weer luisteren naar lie wereld en dromen, verwonLet’s Go met Jonas en Laurens. Ik derden mij met jullie talenten,
heb besloten om te gaan stop- brachten mij op de leukste plekpen met radio maken en het pro- ken en ontroerden mij met jullie
gramma over te dragen”, aldus verhalen. Dank je wel daarvoor.
initiatiefneemster Kim. Vele jaren Blijf geloven in jezelf, blijf dromen Amstelland - Het startschot voor
is zij actief op pad gegaan voor de en blijf jezelf. Heel veel dank”, al- schrijfwedstrijd Write Now! 2019
is gelost. Tot 1 april mogen jonlokale omroep, sprak met jeugdi- dus Kim.
ge inwoners over hun wensen en Zonder Kim zal Let’s Go anders geren van 15 tot en met 24 jaar
acties en en bracht nieuws over worden, maar Jonas en Laurens uit Nederland en Vlaanderen
activiteiten voor de jeugd.
hebben zich inmiddels goed in- hun teksten insturen om een fel“Ik wil alle luisteraars en gasten gewerkt, zijn enthousiast en heb- begeerde plek in de finale te bebedanken voor de afgelopen ja- ben allerlei leuke ideeën. Ook machtigen en zo hun kans op
ren. Dankzij jullie hebben we van deze twee hopen vele verhalen doorbreken te vergroten. WriLet’s Go zo’n leuk programma met kinderen te mogen delen in te Now! is de grootste wedstrijd
kunnen maken. Maar ik wil vooral de studio van de lokale omroep. voor jong schrijftalent van 15
alle kinderen bedanken die hun Let’s Go is iedere vrijdag te beluis- tot en met 24 jaar uit Nederland
verhaal met mij wilden delen, die teren tussen 18.00 en 19.00 uur en Vlaanderen. Alle genres – verhalen, gedichten, columns, geenthousiast waren en die vrolijk op Radio Aalsmeer.

Dylan en zus Victoria was uitgeloot. Lola was afwezig en de derde AAS Power Girl Merel won van
Sem en heeft nu 3-3!

Diensthond Max steelt de
show op de Jozefschool

Aalsmeerderbrug - Jongerencentrum The Gate in Aalsmeerderbrug is vanaf deze week iedere vrijdag van 15.00 tot 19.30 uur
open. Anderhalf uur langer dan
voorheen. Jongeren in de leeftijd
van 12 tot 23 jaar zijn welkom om
binnen te lopen.
In The Gate kunnen jongeren gamen, relaxen, vrienden ontmoeten of huiswerk maken. Ook is er
ruimte voor een luisterend oor
en goed gesprek. En wie dat wil,
kan mee-eten. Iedere week staat
er weer wat anders op het menu, van een gezonde hap tot een

broodje hamburger. Regelmatig
organiseert The Gate leuke activiteiten speciaal voor jongeren, zoals een filmmiddag of workshop.
Vrijdag 1 februari wordt het eerste FIFA toernooi van 2019 gespeeld. Je maakt hierbij kans op
een prijs van 20 euro, opgave is
verplicht en vol is vol. Houd de
laatste info in de gaten via Instagram ‘The Gate Aalsmeerderbrug’ of via Facebook. The Gate is
gevestigd aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug en is een initiatief van de Levend Evangelie Gemeente en Teen Challenge.

Talentvolle meiden steunen KiKa

Bijzondere uitreiking van
teamkleding FC Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
12 januari was voor de meiden
van FC Aalsmeer een bijzondere
dag. Alle talentvolle voetbalsters
uit het voetbalteam krijgen de
komende periode de kans om opgeleid te worden als profvoetbalsters. En hoe bijzonder is het om
het seizoen te starten met eigen
teamkleding! Met een ontbijt in
het clubgebouw van FC Aalsmeer
is de teamkleding aan de meiden
uitgereikt door Yvette ten Hoeve (vrijwilligster van KiKa) en Ad
Wijnhout (directeur AW Groep).
En daarna kon het team gelijk in
de nieuwe kleding trainen.

gaan. Samen met de staf worden
het komende jaar allemaal acties
uitgezet om hier aan het einde
van het seizoen een mooi eindbedrag op te zetten. Acties die
jaarlijks terugkomen en aan KiKa
worden overhandigd.

van een jonge schrijver volgen.
Per voorronde zijn er drie prijzen
te vergeven: 250, 125 of 75 euro aan boekenbonnen. Wie een
van de voorronden wint, verwerft bovendien een plek in de
finale op 30 juni in Rotterdam.
Naast de winnaars van de voorschreven spoken word, scena- ronden plaatsen uiteindelijk nog
rio’s of songteksten – zijn toege- vijf tweede- en/of derdeprijswinstaan. Teksten insturen kan via naars zich met een wildcard voor
de finale.
writenow.nu.

iPad en de derdeprijswinnaar
een boekenpakket. De tweede
en derde prijs bestaan verder uit
een schrijfworkshop en een coachingsgesprek met een redacteur.

Eerste ronde in het nieuwe jaar

Luuk V. ruim aan kop bij
jeugdschaken AAS
Moeder en dochter Rudolph aan
het schaken bij AAS.

Familieprogramma op Radio Aalsmeer

Let’s Go verder zonder Kim

Schrijfwedstrijd voor 15 t/m 24-jarigen

Write Now! op zoek naar
jong schrijftalent

Voorronden en finale
Na de deadline worden alle deelnemers ingedeeld bij tien regionale voorronden, die in april en
mei plaatsvinden. Om hun schrijfvaardigheden verder te ontwikkelen, kunnen deelnemers voorafgaand aan de prijsuitreiking in
hun regio een gratis workshop

Talenten ontwikkelen
Naast dat KiKa een belangrijke rol
in het team speelt, heeft het voetbalteam ook een sponsor die de
meiden steunt om ambities te
ontwikkelen; AW Groep. Tijdens
een tweede video bij het ontbijt
werd duidelijk wat AW Groep is
en waar het voor staat; een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op
Een goede basis
het gebied van grond-, weg-, en
Voor een training is een goed ont- waterbouw, betonbouw, groenbijt cruciaal. Dit keer was het ont- werken én de levering en verbijt net even specialer dan an- handeling van bouwstoffen. AW
ders. Tijdens het ontbijt wisten Groep wil net als het voetbalteam
de voetbalsters nog niet hoe hun zichzelf blijven ontwikkelen, meteamkleding eruit zou komen te dewerkers de kans geven talenzien. Extra spannend dus! Eerst ten te ontwikkelen en de samenwerden alle meiden voorgesteld. leving ondersteunen.
Door middel van een video van
KiKa en uitleg van een van de vrij- Op naar Denemarken
willigers van KiKa werd duidelijk Na deze bijzondere uitreiking
waar KiKa voor staat en hoe de met elkaar, konden de meiden
voorkant van de teamkleding er- niet wachten om de teamkleding
uit komt te zien. Mooi om te zien aan te doen voor de training. Na
dat KiKa door deze talentvolle het maken van leuke teamfoto’s
meiden wordt gesteund.
lieten de meiden hun talenten
zien op het voetbalveld van FC
Voor het goede doel
Aalsmeer. Wat een techniek! En
Hier houdt het niet bij op. De mei- wat gaaf om te horen dat de meiden kregen namelijk een blan- den in mei mee gaan doen aan
co cheque uitgereikt waarmee ze een Europees toernooi in Denehet komende seizoen aan de slag marken. Heel veel succes!

Successen
Deelnemers en winnaars van Write Now! worden geregeld opgemerkt door landelijke uitgeverijen en programmeurs van literaire evenementen. De wedstrijd
Prijzenpakket
bracht auteurs voort als Marijn
De hoofdprijs van Write Now! Sikken, Lize Spit, Maartje Wortel
2019 bestaat uit een MacBook, en Niña Weijers, van wie de boeeen schrijfopleiding bij de Schrij- ken de afgelopen jaren allen een
versacademie of Creatief Schrij- plek innamen op de longlist van
ven, een publicatie en optredens de Libris Literatuur Prijs. Bekijk
bij Geen Daden Maar Woorden de Wall of Fame op writenow.nu
Festival en Tilt Festival. De twee- voor een overzicht van alle sucdeprijswinnaar ontvangt een cesvolle oud-winnaars.
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Hoge scores voor sjoelers
in competitie Rijsenhout

Kinderkanker de wereld uitroeien

KiKaRoW Rondje langs
55 roeiverenigingen
Aalsmeer/Uithoorn - Onder de
naam KiKaRoW Rondje NL wordt
van 13 april tot en met 14 juli
door Nederland geroeid om geld
in te zamelen voor het onderzoeksproject ‘Later’ van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In 14
weekenden wordt 1.400 kilometer langs ruim 45 roeiverenigingen afgelegd. Leden van roeiverenigingen kunnen als ploeg of individueel een deel van het traject
meeroeien en zich laten sponsoren.
De actie wordt breed gedragen
met onder andere steun van de
Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB). Ook veel roeiverenigingen die niet aan de route liggen starten inzamelacties.
Het hart van de tocht vormt zeeroeiboot The Vin, mede bemand
door roeiers, die inmiddels genezen zijn van kanker, en internationaal gelauwerde roeiers. De start
vindt plaats in Uithoorn, waarna
de tocht voert langs onder andere Den Haag, Middelburg, Den
Bosch, Maastricht, Arnhem, Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, Zaandam en Amsterdam
om op 14 juli in Utrecht te eindigen. The Vin wordt door heel Ne-

derland begeleid door de Tjerck
Hiddes, een schip van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers uit Den Helder.
Het doel van de Later-studie is
om de genetische aanleg van het
optreden van late effecten bij kinderkanker, zoals onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking
en chronische vermoeidheid, die
veroorzaakt zijn door alle behandelingen, op te sporen en vervolgens te kunnen behandelen.
Initiatiefnemer van KiKaRoW is
Aalsmeerder Albert Vuil, lid van
roeivereniging Michiel de Ruyter
in Uithoorn, die in 2002 te horen
kreeg dat bij zijn 8-jarige kleinzoon Vinnie acute lymfatische
leukemie was geconstateerd. Vervolgens ontstond het plan om
onder het motto: ‘Kinderkanker
De Wereld Uitroeien’ geld in te zamelen.
In 2004 werd hiervoor de stichting KiKaRoW (met de ANBI status) opgericht. Een roeitocht in
2005 naar Engeland met dezelfde zeeroeiboot The Vin bracht
285.000 euro op. Vinnie heeft
het helaas niet mee mogen maken, hij overleed in 2004 op bijna
10-jarige leeftijd. Kijk voor meer
informatie op www.kikarow.nl

Combinatie Mens Erger Je Niet en Pesten

Keezen in het Dorpshuis
Kudelstaart - Na afloop van de
Keez-avond welke tijdens de
Feestweek Kudelstaart in 2017 en
in 2018 werden georganiseerd,
kwam de vraag of dit soort avonden niet vaker georganiseerd kon
worden. Het is dan eindelijk zover. Vanavond, donderdag 17 januari, staat Keezen weer op het
programma! Voor een ieder die
het spel kent: Geef je op. Voor een
ieder die het niet kent: Een heel
erg leuk spel met zowel elementen van Mens Erger Je Niet en van
het aloude Pesten. Een combinatie van bordspel en kaartspel. Ook
voor hen die het nog niet kennen:
Geef je op! Inloop is vanaf 19.30
uur in het Dorpshuis. Aanvang
20.00 uur. Deelname per persoon

is 5 euro en dit bedrag is inclusief
een kop koffie of thee bij binnenkomst en nog een consumptie
voor tussendoor. Opgeven is wel
gewenst en kan per e-mail naar:
keezeninkudelstaart@gmail.com
of bel naar het Dorpshuis: 0297326289.

Ruimte vrij op sportavond 50+ mannen

Feestkleren in de kast,
sportkleding eruit
Aalsmeer - “Met alle feestjes
weer achter ons en een maand
alcoholvrij voor de boeg, in het
kader van ‘IkPas’, begint het toch
weer te kriebelen. Mijn 50+ lijf
heeft wel weer zin om te bewegen, maar heeft de afgelopen weken net iets te veel gezeten, net
iets te veel gedronken, net iets te
veel gegeten en net iets te weinig geslapen. Toch ga ik maandag naar de Waterlelie, omdat
ik weet dat het lekker is om een
ontspannen gevoel te hebben na
het sporten.” Aan het woord Frans
Melkert, die al vele jaren actief is
bij de ‘Trimmers van de Waterlelie’. Er is ruimte vrij in de groep,
dus nieuwe leden zijn welkom.
Frans: “Als jij, man vanaf een jaar
of 40 ook dit gevoel wilt hebben,
sluit je dan aan bij de maandagavond trainingsgroep in de nieuwe sporthal bij de Waterlelie!”
De trainingsgroep is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan vanuit de personeels-vereniging van de toenmalige busmaatschappij Maarse & Kroon.
Nog steeds is het een informeel
en op zichzelf staand clubje van
mannen, die het lekker vinden
op een recreatief niveau sportief
bezig te zijn met een competitief
element. In principe kan iedereen deelnemen, maar in de praktijk is de gemiddelde leeftijd een
jaar of 50. De meesten hebben ergens in hun sportieve leven wel
aan sport gedaan. De training

duurt anderhalf uur en is onder
leiding van een ervaren trainer.
Na een warming-up wordt eerst
ongeveer een half uur gevoetbald, daarna een kwartier krachttraining en er wordt afgesloten
met een half uur volleybal. Zo’n
twee keer per jaar wordt een fitheidstest gedaan. Dankzij de wisselende sport achtergronden van
de deelnemers en de flinke spreiding in leeftijd is een situatie ontstaan waarbij ieder op zijn niveau
deel kan nemen. In het veld staan
altijd wat techneuten en spelers
die het meer van hun inzet moeten hebben. De onderlinge verschillen leiden regelmatig tot onverwachte situaties in het veld,
zodat soms hilarische spelsituaties ontstaan.
Aan het eind van de avond heeft
iedereen altijd weer het gevoel
dat men het uiterste uit zichzelf
en elkaar heeft te halen. En dan
is het heerlijk om achteraf heerlijk ontspannen thuis te komen
met een lekker fit gevoel. “De dag
daarna merkt dit 50+ lijf goed dat
er weer is bewogen, maar ook dat
ik de wereld weer aan kan”, besluit Frans zijn enthousiaste verhaal.
De trimmers trainen op maandagavond in de sporthal bij de
Waterlelie vanaf 19.45 uur. Stuur
voor informatie een mail naar
Frans Melkert (f.m.melkert@kpnmail.nl of kom gewoon langs tijdens een training.

Jeugdhandbalcompetitie

RKDES D1 strijdend en
gemotiveerd ten onder
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag trad de D1 van RKDES in de
Kudelstaartste Proosdijhal aan tegen VOS. RKDES speelde dit seizoen al eerder tegen deze tegenstander, een wedstrijd die met
12-8 verloren ging. U begrijpt, de
spelers waren gebrand op revanche. Afgaande op de eerste helft
zou dat er ook deze zaterdag niet
van komen. Hoewel Lucas, doelman in de eerste helft, echt prima
keepte en zijn team manmoedig
op de been hielp, was de nummer
10 van VOS niet te houden. Daarbij kwam dat praktisch alle doelpogingen van het thuisteam ofwel op de lat (twee maal) ofwel
tegen de paal (een stuk of zeven
keer) belandden. Bij de rust stond
op het scorebord: één doelpunt
voor RKDES, en maar liefst negen tegendoelpunten. Tijdens de
rust kreeg RKDES de laatste tips
van coach Annelies en dat hielp.
In de tweede helft viel alles de
kant op van RKDES. Lente verdedigde stugger dan ooit. Tegenspelers die een kop groter waren
kwamen er simpelweg niet meer
langs. De hele verdediging stond
trouwens als een huis. En de ballen die nog langs de verdediging kwamen waren meermaals
voor Luuk, keeper voor de tweede helft. Met katachtige reflexen
werkte hij de bal uit het doel met
het puntje van zijn teen, of ving
hij simpelweg de bal gewoon tussen de knieën. U leest het goed,
tussen de knieën. Ondertussen
begon de aanval ook vruchten af
te werpen. Martijn, de topscorer
van het team kwam in de eerste
helft maar tot één goal, schroefde
op onnavolgbare wijze de score
flink op. Ben, altijd vrij aanspeelbaar op rechts, deed manmoedige pogingen langszij te komen
en de keeper te verschalken. Zo

ook Tristan, altijd gevaarlijk naar
binnen sluipend, en hard op het
doel gooiend. Jammer dat beide mannen niet tot scoren kwamen, ze hadden het verdiend. De
mooiste aanvalsactie van de wedstrijd werd ingezet door Justin, de
pitbull van het middenveld. Hij
veroverde halverwege het veld
de bal en zette het op een dribbelen. Diagonaal over het veld.
Hij werd achterlangs, en kruislings ingehaald door Mees. Precies op het juiste moment speelde Justin de bal aan. Na drie stappen, wierp Mees de bal snoeihard
in het net. Onhoudbaar. Prachtig! In tegenstelling tot zijn vader, hield zijn moeder op de tribune wel gewoon droge ogen.
Zo kan het ook! Maar het was een
werkelijk prachtige goal waarin
alles samen kwam. Strategie. Finesse. Teamplay. Het was niet alleen leuk om de zien, de spelers
hadden ook zichtbaar lol! Ook
leuk was dat tijdens deze wedstrijd een nieuwe tactiek werd
uitgeprobeerd bij vrije ballen.
‘Het muurtje’: Matthijs, het kanon
van Kudel, kreeg dan onzichtbaar
voor de tegenstander achter een
muur van RKDES’ers de bal aangespeeld en knalde hem keihard
richting doel. Vier keer werd deze techniek ten uitvoer gebracht.
Deze wedstrijd leidde het niet
tot veel resultaat, maar toekomstige tegenstanders zijn gewaarschuwd! Na een stormachtige
paar slotminuten blies de scheids
voor het eindsignaal. Uiteindelijk
ging RKDES 12-15 ten onder. Strijdend en gemotiveerd. Nico, senior van het team, gevraagd naar
zijn mening over de wedstrijd:
“Best wel goed.” De deze ochtend
aanwezigen in de zaal zullen het
hier waarschijnlijk mee eens zijn.
De tweede helft was zelfs ‘goed’!

Darter Tim van de Poel
winnaar bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartsavond
van de Poel’s Eye. Wederom was
de opkomst prima, ditmaal wisten 43 deelnemers het Dorpshuis van Kudelstaart te vinden.
Tim van de Poel werd enigszins verrassend, maar niet minder dan terecht, de grote winnaar. Hij won onder andere van
koploper Martin Bax en in de finale van tweevoudig kampioen
Erik Jan Geelkerken. Als pleister
op de wond stopte het rad van de
Mystery Out op een door Erik Jan
gegooide uitgooi, zodat hij de
tot een recordhoogte gestegen
pot won. Tim won voor de vijfde
keer ooit de speelavond, de laatste was alweer vier seizoenen geleden. In het tweede niveau bereikte nieuwkomer Patrick knap
de finale. Hij won in de kwart finale van een andere nieuwkomer, Marc Looman, en in de halve finale van Anno Knol. Het was
echter Rick Fransen die won. Het
was na vier mislukte pogingen
zijn eerste overwinning op het
tweede niveau. Ronald Baars had
met een prachtige finish van 158
de hoogste uitgooi van de avond.
Volgende week vrijdag 25 januari is de volgende speelavond van

de Poel’s Eye in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Hopelijk zijn er wéér
veel nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf
meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Op www.poelseye.nl nog meer informatie.
Winnaar Tim van de Poel (links)
naast finalist Erik Jan.Geelkerken.

Rijsenhout - Op donderdag 10
januari was de eerste sjoelavond
na de kerstvakantie van sjoelclub Rijsenhout. De eerste plaats
in de hoofdklasse werd ingenomen door Thomas van Brakel
met 1905 punten en op de tweede plek is Arnold van der Linden
geëindigd met 1763 punten. Opmerkelijk deze avond was dat er
twee mensen derde zijn geworden. Namelijk Jan-Willem Vermeer en Corry Balder. Zij wisten
beide 1705 punten te behalen.
In de klasse A lag het puntenaantal heel dicht bij elkaar. Net als
in de hoofdklasse, zijn er meerdere mensen met hetzelfde aantal punten. Zowel Martje Baardse
als Annelies Ravensbergen wisten namelijk de tweede plek te
bemachtigen met 1653 punten.
Met een kleine voorsprong is Elly Lanser eerste geworden met
1661 punten. Gert Lanser sluit dit
rijtje af met 1641 punten. De top

drie in de B-klasse ziet er als volgt
uit. Edwin Eikelenboom is bovenaan geëindigd met 1610 punten.
Willem Romijn op de tweede plek
met 1549 en Astrid Overbeek is
derde geworden met 1512 punten. Ook de puntenaantallen van
de nummer twee en drie uit de Cklasse liggen niet ver uit elkaar.
Ruud Maas, die tweede is geworden, heeft deze avond 1476 punten behaald. Mahjan Yari haalde
1449 punten en verdiende hiermee de derde plaats. En net als
voor de vakantie heeft Bertus
Baas het voor elkaar gekregen
om de eerste plek te bemachtigen. Hij behaalde deze avond
1510 punten.
De eerstvolgende sjoelavond is
op donderdag 24 januari vanaf
19.30 uur in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Kijk voor
meer informatie op de website
of de faceboek-pagina van Sjoelclub Rijsenhout.

Nu tweede in Topcompetitie

‘Biker’ Buskermolen beukt
naar plek vijf in klassieker
Kudelstaart - In de regen beuken tegen de wind, mountainbiker Jordy Buskermolen uit Kudelstaart doet niets liever. Afgelopen zaterdag trof de oud-marathonschaatser in de strandraceklassieker Egmond-Pier-Egmond
onstuimig weer, helemaal naar
zijn smaak. De nieuwkomer in
Team Theo Schilder profiteerde
er van en finishte knap als vijfde.
Hij incasseerde bovendien welkome bonuspunten voor het klassement van de KNWU-Topcompetitie Strandraces. Daarin klom
hij naar een met Bram Rood gedeelde tweede plaats, slechts
één punt achter leider Ronan van
Zandbeek. Er volgen in de competitie nog twee wedstrijden: 27
januari in Noordwijk en 10 februari de finalerit in Renesse.
In het traject naar de pier bij Wijk
aan Zee kregen de renners zaterdag de straffe wind schuin tegen.
Bij het keerpunt was de kopgroep
nog zo’n dertig man sterk, daar-

na volgde richting finish een razendsnelle afvalrace. Zes renners
sprintten op de boulevard in Egmond aan Zee om de zege. De
Belg Timothy Dupont, in het afgelopen jaar deelnemer aan de
Tour de France, klopte met gering verschil Lars Boom. Ivar Slik
werd derde, Sebastiaan Langeveld vierde, Buskermolen vijfde
en Sven Broekaert zesde. Aan de
wedstrijd werd in diverse categorie deelgenomen door bijna vierduizend liefhebbers.
NK veldrijden
In het nationaal kampioenschap
veldrijden voor junioren in Huijbergen is Owen Geleijn afgelopen zondag als twaalfde geëindigd. De crosser uit Rijsenhout
had op de streep 2.40 minuten
achterstand op winnaar Pim Ronhaar. Tristan Geleijn klasseerde
zich als 35ste, Sven Buskermolen
uit Kudelstaart kwam als 57ste
binnen.

Alle dagen competitie

Biljartvereniging Aalsmeer
één jaar op nieuwe locatie
Aalsmeer - Tijdens de heel geslaagde nieuwjaarsreceptie van
Biljartvereniging Aalsmeer op zaterdag 5 januari is er voor de leden van de vereniging een biljartmiddag georganiseerd met spelletjes op de vier tafels, die voor iedereen te doen waren. En zo kwamen de biljarters deelnemers tegen die op andere middagen en
avonden spelen.
De eerste helft van de District
Competities zijn gespeeld, zowel
door de vier C teams en de drie
teams van de Dagcompetitie. De
start In januari van de tweede
helft laat wel een geweldige stijging zien van de Dagcompetities.
Deze teams deden goede zaken.
Het team van Jacco v/d Laarse
steeg van plaats 9 naar plaats 4
en het team van Arnold Heuzen
van plaats 15 naar de 5e plaats.
Harry Batenburg en zijn teamgenoten maakten de grootste stijging, van plaats 36 naar de 15e
plaats. Gezien de ranglijst van de
eerste helft is het nu een leuke
start natuurlijk, maar het is nog

geen april. Dan is pas het seizoen
voorbij.
Het C1 team van Wim Besselse
weet zich al geruime tijd te handhaven op de 3e plaats in de hoogste libre klasse. In de C 2 klasse, in
de middenmoot, staan de teams
van Jan Plasmeijer en Hans Spaargaren. Hans Spaargaren moest
zijn titel als eerste speler van het
team afstaan aan Teun Verkaik,
die met een hoger moyenne de
eerste helft afsloot. Het team van
Henk v/d Sluis heeft het moeilijk
in deze C2 klasse en kan maar niet
weg komen uit de onderste regionen.
Ook dit jaar is er alle dagen biljarten in competitieverband; zowel
op de drie middagen als op de
twee avonden en zaterdags is er
voor de leden vrij biljarten.
Dick de Geus is de eerste clubkampioen geworden op de nieuwe locatie aan de Oosteinderweg
waar de Biljartvereniging nu alweer één jaar is gevestigd. In het
District werd Piet Maarsen kampioen in de 5e klasse Libre.

Handbal: Start
BeNe League!

ste wedstrijd. De BeNe League
wordt hervat en de Aalsmeerse
handballers ontvangen thuis in
De Bloemhof Hubo Initia Hasselt
als tegenstander. De wedstrijd
begint om 19.15 uur en natuurlijk hopen de heren op een volle Bloemhof. U/jij bent van harte
welkom!

Aalsmeer - Ook voor Heren 1 van
Greenpark Aalsmeer zit de vakantie er nu echt. Aanstaande zaterdag 19 januari wacht de eer-
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Mike Multi Foundation bedankt!

aatste veldrit fietsers dit sei oen

Nieuwe badpakken en
zwembroeken G-team

Open kampioenschap
van Uithoorn bij UWTC
Uithoorn - Zondag 20 januari is
het open kampioenschap van Uithoorn. De laatste veldrit van het
seizoen bij UWTC aan de Randhoorn en sinds 2018 in de plaats
gekomen voor de fortcross. Om
10.30 uur gaat de jeugd van start
en de dag wordt afgesloten met
de wedstrijd van de 40- en 40+.
Zij koersen om 12.00 uur en waarschijnlijk zullen ook de UWTCX
toppers van start gaan. Ook recreanten kunnen hier aan deelnemen. Aanmelden en meer info
via de website van UWTC.

gen bloemen van de algemeen
voorzitter Gerard van Veen. Bart
van Bemmelen en Tim de Vries
waren helaas verhinderd. Jetze
kondigde aan dat hij in 2019 een
nieuwe uitdaging heeft naast het
plaatsingstraject van de Paralympische Spelen in 2020. Jetze gaat
op woensdag 13 maart een aanval doen op het werelduurrecord.
Hij gaat dit doen op de baan in
Alkmaar.
Wat een uitdaging om in 1 uur
tijd de afstand van 42.1 kilometer te willen verbreken. Jetze zou
het leuk vinden als veel mensen
Recordpoging Jetze Plat
hem deze middag komen aanZondag 13 januari is de nieuw- moedigen. Ook is het dan mogejaarsreceptie bij UWTC geweest. lijk om zelf te ervaren hoe het is
De NK winnaars van 2018 wer- om in een handbike te rijden. Kijk
den hier in het zonnetje gezet. voor meer informatie op de webRoberto Blom en Jetze Plat kre- site van Jetze.

Koukleumwandeling met
de boswachter in het bos
Amstelland - Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 27 januari om 14.00
uur. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Start van deze koukleumwandeling is bij De Boswinkel. Na
afloop is er koffie of thee. De kosten zijn 5 euro per persoon. De

Aalsmeer - Het nieuwe jaar is
goed begonnen voor het waterpolo G-team van Oceanus. De
club heeft namelijk een nieuw
design voor de badpakken en
zwembroeken. En om het nog
mooier te maken heeft de Mike
Multi Foundation voor alle spelers van het G-team een zwembroek of badpak besteld. Maar
de trainers konden natuurlijk niet
achterblijven en ook zij hebben
een gaaf badpak van de founda-

tion gekregen. De leden van het
G-team en de trainers zijn bijzonder blij met deze gift en willen langs deze weg de Mike Multi
Foundation bedanken.
Lijkt het je nou leuk om een keer
mee te trainen? Iedereen is welkom op vrijdag avond van 19.30
tot 20.30 uur in zwembad de
Waterlelie aan de Dreef. Voor
meer informatie kan altijd een
mailtje gestuurd worden naar
gteam@zsc-oceanus.nl

wandeling is geschikt voor goede
wandelaars vanaf 12 jaar.
Aanmelden kan telefonisch via:
020-5456100, via de website
www.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
De winkel is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen
10.00 en 17.00 uur.

Clubkampioenschap ZPV de Amstel

Nick Sijmons wederom
snelste zwemmer
Hockeyvereniging Qui Vive

Rob Posthumus-bokaal
voor Govert Claus
De Kwakel - Volgens traditie worden tijdens de nieuwjaarreceptie van Qui Vive altijd de jaarlijkse clubprijzen, waaronder de Rob
Posthumus bokaal, toegekend
aan de vrijwilligers die ook in
2018 veel goed werk hebben verricht. Zij hebben zich vaak achter de schermen enorm ingezet
om allerlei zo vanzelfsprekend lijkende zaken te regelen, te organiseren en te begeleiden. Hiervoor kan één maar ook een groep
(jeugdige) vrijwilliger(s) in aanmerking komen. Het is in de clubgeschiedenis Qui Vive niet vaak
voorgekomen maar het hoofdbestuur vond het dit jaar erg moeilijk om een keuze te maken. Als
dank aan alle vrijwilligers werd
door voorzitter Rob Das symbolisch een grote bos bloemen uitgereikt aan Kim Cornelisse die
sinds kort is toegetreden tot het
hoofdbestuur voor toernooien en
alle andere evenementen. Op deze manier wil het hoofdbestuur
tot uiting brengen dat zij niet alleen trots maar ook erg blij is met
alle leden en ouders van leden
die zich voor Qui Vive inzetten.
Alleen over de belangrijkste prijs
namelijk de Rob Posthumus wisselbokaal was heel snel een unaniem besluit. Deze bokaal is vernoemd naar een zeer gewaardeerd erelid, die in de clubhisto-

rie van Qui Vive een zeer prominente rol heeft gespeeld. In aanmerking hiervoor komt een lid
die nog actief hockey speelt en
daarnaast een zeer grote betekenis heeft voor Qui Vive door
zijn/haar vrijwilligerswerk. Deze
bokaal gaat dit jaar naar Govert
Claus, de webmaster van de hockeyclub, die het afgelopen jaar
ook nauw betrokken was bij de
uitvoering van de door de overheid ingevoerde privacywetgeving. De rol van webmaster doet
hij inmiddels al ruim 10 jaar. Rob
Das gaf een toelichting op de motivatie van het hoofdbestuur: “Govert is heel sympathiek, bescheiden, zeer servicegericht en heeft
altijd een goede bijdrage. Hij kan
op de meest uiteenlopende tijden gedurende de dag worden
benaderd voor het plaatsen van
berichten op de site. Zelfs wanneer hij in het buitenland verblijft
doet hij de maximale inspanningen om verzoeken te honoreren.
Bovendien zorgt hij voor een professioneel beheer en onderhoud
van onze site. Hij maakt deel uit
van het talentvolle en gerenommeerde veteranen B team die de
afgelopen zomer nog de horecaprijs won. Wij feliciteren Govert
met deze bokaal en hopen dat hij
nog lang zijn Qui Vive activiteiten
zal voortzetten.”

Wedstrijden
veldvoetbal

Riet wint bij
OVAK-soos

Zaterdag 19 januari:
F.C.AALSMEER
B.O.L. 1 - F.C.A. 1
14.30 u
B.O.L. 2 - F.C.A. 2
11.45 u
R.K.A.V.I.C. 4 - F.C.A. 4
14.30 u
VVA/Spartaan. 7 - FCA 6 15.00 u
F.C.A.35+1 - V.V.C. 35+2 14.30 u
S.C.W.
V.E.W. 1 - S.C.W. 1
14.30 u
S.C.W. 4 - Hillegom 3
14.30 u
S.C.W. 5 - IJmuiden 6
14.30 u
TOV 45+1 - SCW 45 +1
14.15 u

Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag
23 januari vanaf 14.00 uur in
het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het kaarten op 9 januari
is gewonnen door Riet Meijer met
5460 punten, gevolgd door Maaike Spaargaren met 5204 punten,
Wim Reuling met 5158 punten en
Riet Hoekman met 4994 punten.

Zondag 20 januari:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 - D.I.O.S. 1
F.C.A. 3 - Nederhorst 2
Vitesse’22 6 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 - R.C.H. 3
R.K.D.E.S.
Bernardus 1 - RKDES 1

14.00 u
11.30 u
12.00 u
11.30 u
14.00 u

Winst Riet en
Loes bij Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis ’t Podium. Het kaarten is van

Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 11 januari was het een
drukte van belang in het clubhuis
Bubbels van zwemvereniging De
Amstel. De zwemmers en familieleden waren in grote getale
op de prijsuitreiking en jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie afgekomen. ’s
Avonds om kwart over 7 werd er
begonnen met het uitreiken van
de bekers en medailles voor de
diverse categorieën van de clubkampioenschappen. Deze waren
gezwommen op zondagmiddag
16 december in het Veenweidebad te Mijdrecht.
Voor iedere deelnemer was er
een oorkonde met daarop vermeld de plek in het klassement
en de tijden die gezwommen
zijn. Ook waren er medailles voor
de snelste drie in iedere leeftijdscategorie. Al met al een echt prijzenfestival.
Om er een clubgebeuren van te
maken zijn er traditioneel enkele onderdelen die tijdens de clubkampioenschappen ook worden
gezwommen: de familie-estafette, de surprise-estafette, de 400
meter vrijeslag en een 25 meter
sprint. Ook hiervan zijn de winnaars deze avond bekend gemaakt en gehuldigd. De familie
Sijmons was dit jaar het snelste
en de Waterratjes waren de snelste in de surprise estafette. Bij de
dames op de 400 meter was Ro-

my Verhagen het snelst met een
tijd van 05;10,33 en bij de heren
Nick Sijmons uit Kudelstaart in
04;39,67. Ook de Sprint werd bij
de heren gewonnen door Nick in
een tijd van 11,92 seconde en bij
de dames was ook Romy de snelste.
Maar uiteindelijk is iedereen
nieuwegierig wie zich uiteindelijk clubkampioen mag noemen
en met de wisseltrofee naar huis
gaat. Aan het eind van het hele
prijzenfestijn werd dit ook onthuld. Bij de junioren ging Romee
van Hulst met de grootste beker
naar huis. Zij bleef Ruben Verbaan
(2e ) en Hero de Vries (3e ) voor. Bij
de senioren was de 3e prijs voor
Nina Siegers, vorig jaar nog de
kampioen bij de junioren. De 2e
prijs ging hier naar Jeffrey van ’t
Schip en de wisselbeker ging dit
jaar wederom naar Nick Sijmons.
Alle winnaars werden gehuldigd
met een applaus van het publiek
en er kan worden teruggekeken
op een leuke clubavond.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

13.30 tot 16.30 uur en zowel klaverjassen als jokeren staan op het
programma. Zowel trouwe kaarters als nieuwe gezichten zijn van
harte welkom. Het bestuur van
de Ouderensoos hoopt zowel jokeraars als klaverjassers aanschuiven. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.
Op donderdag 10 januari is het
jokeren gewonnen door Riet Pothuizen met 311 punten, gevolgd
door Nico de Ron met 509 en Trudy Knol met 597 punten. Bij het
klaverjassen pakte deze week
Loes Versteeg met 5367 punten de hoogste eer. Huub Bouwmeester werd met 4864 punten
tweede en Regina Geleijn met
4797 punten derde. De poedelplaats was deze week voor Nic de
Jong met 3892 punten.

Bridge ‘Onder Ons’

Hoogste score
Joke en Rietje

Aalsmeer - Slechts vier paren
wisten in de A-lijn boven de 50%
te scoren tijdens de bridgeavond
van ‘Onder Ons’ op 9 januari. Opvallend, meestal weten de paren
beter te presteren. Uitslag in de
A-lijn: 1e Ariette Tromp en Rogier
Kerner met 63.75%, 2e Bert Huiskes en Hans Visser met 63.33%
en 3e Jan Geleijn en Joris van
der Zwaard met 62.50%. In de Blijn: 1e Joke Hendrikse en Rietje
van der Zwaard met 66.67% (de
hoogste score van de avond), 2e
Agneet van der Goot en Wil Jongkind met 59.38% en 3e Tiny Brander en Hanneke van Dorp met
55.21%. In de C-lijn: 1e Ans van
Wees en Gerrit van Luling met
61.81%, 2e Emmy en Gerard van
Beek met 59.72% en 3e Ria Marchand en Wim Landman met
58.33%.

Ledenvergadering hockeyvereniging

Onderscheiding voor 4
vrijwilligers Qui Vive
De Kwakel - Tijdens de Algemene
Leden vergadering van Qui Vive
hockey op 8 januari zijn vier vrijwilligers door het hoofdbestuur
onderscheiden als Lid van Verdienste, omdat zij jarenlang met
veel enthousiasme, enorme betrokkenheid en daadkracht een
grote bijdrage hebben geleverd
aan het goed functioneren van
de club. Van voorzitter Rob Das
ontvingen zij, namens zijn collega ‘s, een prachtige bos bloemen.
Alle vier de gelukkigen werden
door hem persoonlijk toegesproken. Allereerst werd Pieter Bas Kolenberg naar voren geroepen. Hij
is al vanaf 2005 betrokken bij de
club als succesvol trainer/coach
van jongens A1, B1, C1, heren 2
en al jarenlang de fysio voor heren 1. Pieter Bas heeft een grote passie voor hockey, een duidelijke mening en is emotioneel
erg betrokken bij de wedstrijden
omdat hij altijd voor het beste resultaat gaat. Is ook door zijn integere manier van werken voor vele jonge hockeyers een vertrouweling. Heeft de afgelopen jaren
vanuit zijn vakgebied al veel leden gevraagd en ongevraagd geholpen met het herstel van blessures. Door zijn grote netwerk bij
andere verenigingen weet hij heel
goed wie hun talentvolle hockeyers zijn en onderhoudt bovendien de contacten met de talenten die Qui Vive hebben verlaten.
Annemarie Patrinos is sinds 2010
bij de club als manager, coach en
scheidsrechter bij de teams van
haar dochters Melina en Alexia.
Haar echte grote bijdrage levert
zij echter al jaren als wedstrijdse-

cretaris jeugd. Gemiddeld 15 uur
per week is zij hiermee bezig. Zij
wordt niet alleen door Qui Vive
maar ook door de KNHB geprezen
om de goede kwaliteit van haar
werk. Zij is daarnaast ook nog bij
andere activiteiten betrokken, zoals het schoolhockey. Sinds 1985
is Herman Sjouwerman betrokken bij de club. Eerst als trainer
maar de meeste waardering krijgt
hij als bondsscheidsrechter. Al vele jaren doet hij de indeling van
de arbitrage op zondag, leidt niet
alleen nieuwe scheidsrechters op
maar begeleidt hen ook gedurende de eerste periode. Zelf fluit hij
ook nog. In het verleden was hij
tijdens zijn ziekteperiodes vaak
toch beschikbaar om de club te
helpen soms tegen het advies van
de medici in. Desiree van der Bijl
was de laatste die de onderscheiding kreeg. Zeer terecht omdat zij
10 jaar lang deel heeft uitgemaakt
van het hoofdbestuur als secretaris. Zij had een tomeloze inzet om
alles binnen haar portefeuille zoals verslaglegging, ledenadministratie, arbitrage en wedstrijdsecretariaten goed te regelen. Zij
was een grote steun voor de andere bestuurders maar met name
voor de voorzitter. Een goede organisator, denkt vaak aan de dingen waaraan anderen niet meteen denken, heeft een duidelijke
structuur van werken met draaiboeken en actielijsten. Een fantastische vrouw om mee te werken.
Desiree is overigens al sinds 2005
lid en speelde bij de veterinnen A
en de zondagrecreanten. Vervolgens kregen de vier van de aanwezigen een staande ovatie.
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Zaterdag negende zaalvoetbal-ronde

Competitie FC Aalsmeer weer van start

Polonia Aalsmeer blijf op
één in ZABO-competitie
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 19 januari voortgezet met de negende speelronde. De laatste speelronde van de eerste competitiehelft vindt plaats in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Het
wedstrijdprogramma ziet er als
volgt uit: om 18.35 uur begint
HFC Haarlem tegen Street Football Team. Om 19.20 uur speelt
Joga Bonito tegen International
Smokers Team. Om 20.05 uur Amsec Piller tegen Green Fingers Uitzendbureau. Om 20.50 uur Football Fanatics tegen LEMO en om
21.35 uur tot slot koploper Polonia Aalsmeer tegen de zaalvoetbalploeg van Woei. Publiek is van
harte welkom en hoeft géén entree te betalen bij de ZABO.
Uitslagen ronde 8
Afgelopen zaterdag 12 januari kwamen in de Proosdijhal bij
speelronde 8 de volgende uitslagen op het scorebord: Koploper

Polonia Aalsmeer speelde tegen
de nummer twee, Football Fanatics, en won met 8-1. Door deze
overduidelijke uitslag heeft Football Fanatics haar tweede positie moeten inleveren en staat nu
gedeeld derde. Green Fingers
Uitzendbureau won van International Smokers Team met 4-3
en volgt nu vanaf plek twee met
slechts één puntje verschil de
koploper op de voet. Joga Bonito won van LEMO met 1-0. Amsec
Piller speelde tegen Street Football Team en boekte een ruime
zege van 7-4 en HFC Haarlem tegen Woei eindigde in 7-1.
Huidige stand:
De ZABO ranglijst luidt als volgt:
Polonia Aalsmeer 8-19, Green Fingers Uitzendbureau 8-18, Amsec Piller 8-16, Football Fanatics
8-16, HFC Haarlem 8-15, Joga Bonito 8-11, International Smokers
Team 8-9, LEMO 8-9, Street Football Team 8-4, Woei 8-0.

Afgelopen zaterdag was bij de ZABO de wedstrijd tussen de nummer één
en de nummer twee. Polonia Aalsmeer won met 8-1 van Football Fanatics
en blijft de lijst aanvoeren. Foto: www.kicksfotos.nl

Kwalificatierondes voor NK Sjoelen

Aalsmeerse overwinning
bij 1e selectiewedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 12 januari is de eerste selectiewedstrijd
in Heemskerk voor regio West
gesjoeld. Met twee verdwaalde
sjoelers uit afdeling Noord (vader
en zoon Kiwiet) streden 80 sjoelers om een goede uitgangspositie in de drie kwalificatieronden
voor het NK in Barneveld in april.
Vier van de zes sjoelrondes tellen
mee voor de einduitslag. Zowel
bij de dames als bij de heren was
er een Aalsmeerse overwinning.
Petra Houweling en Wim Voorbij waren daar verantwoordelijk
voor. Petra won beide rondes en
stak met 5 punten voor op nummer twee ver boven de andere
dames uit (gemiddeld 135,65).
Wim Voorbij won met 139,20 gemiddeld. De gemiddelden vielen

voor iedereen lager uit, omdat er
nieuwe bakken uit 2018 bij stonden, die erg moeilijk waren. Dit
resulteerde in de Hoofdklasse Heren A voor een gemiddelde onder de 140, waar normaal gesproken zo’n 145 tot 146 gemiddeld
pas voldoende is voor de overwinning. Ook Hans van Leeuwen
in Klasse C, Kees Kuypers in Klasse
D en Thijs Brozius in Klasse F werden allen eerste met respectievelijk gemiddeld 130,75, 128,45 en
120,15 punten.
De volgende competitieavond
is vanavond, donderdag 17 januari, en begint om 20.00 uur in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Zie
voor uitslagen en informatie de
website van Sjoelclub Aalsmeer:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Hans van Leeuwen,
eerste in klasse C.

Petra Houweling, eerste in
Dames Hoofdklasse A.

Basketbal Heren Aalsmeer
verslaan koploper Akrides
Aalsmeer - Zondag kwam koploper Akrides naar Kudelstaart
in de wetenschap dat de eerste wedstrijd in een afgetekende
overwinning was geëindigd voor
de IJmuidenaren. BV Aalsmeer

maakt echter een prima ontwikkeling door en na een moeizame
seizoenstart wist het de laatste
vier wedstrijden te winnen. Het
team was dan ook vastbesloten
om Akrides vanaf het begin flink

Henny en Wim de nieuwe
klaverjaskampioenen?

Nieuwe activiteit bij FC Aalsmeer

Daniele en Joey winnen
1e Keezen-spelavond
Aalsmeer - Voor het eerst weer
eens wat nieuws bij FC Aalsmeer
afgelopen zaterdag 12 januari.
Een spel wat Keezen heet en wat
aan populariteit enorm toeneemt
en georganiseerd werd door de
Club van 100. Een gezelligheidsspel wat een beetje op ‘mens erger je niet’ lijkt, maar dan ook met
kaarten. Je speelt met een maat
en moet proberen om zo snel
mogelijk je 4 pionnen binnen te
krijgen. Als je jouw pionnen binnen hebt of je maat, mag je elkaar daarna helpen. Maar voordat je je pionnen binnen hebt,
heb je natuurlijk wel met obstakels te maken. Onderweg kom je
natuurlijk je tegenstanders tegen
en het mooiste is om die van het
bord af te slaan. Het is net als met
klaverjassen of hartenjagen kaarten, je moet eerst de goede kaarten krijgen om op het bord te komen en daarna de kaarten krijgen om lekker vervelend te zijn
naar je tegenstanders toe. Soms
is het irritant als het tegenzit,
maar het blijft een spel. Zaterdagavond werden er drie spelletjes
gespeeld. Voor elk spel mocht je
er 55 minuten over doen en dat
werd door iedereen makkelijk
gehaald. Je speelt met 4 personen het spel. Zaterdag waren er
36 koppels. Door ziekte waren er
enkele afgevallen, maar gelukkig
bleven er 36 koppels van 2 personen over. Voor de eerste keer

een prima resultaat en het was
voor iedereen een heel gezellige
avond, mede omdat er jongeren
meededen, 30 plussers en weer
ouderen en dat bleek een prima
mix te zijn.Winnaars deze avond
werden Danielle en Joey Blok.
Zij wonen net drie maanden in
Aalsmeer en zijn onlangs lid van
FC Aalsmeer geworden. Ze vielen
dus met hun neus letterlijk in de
prijzen met maar liefst 2710 punten. De tweede plaats was voor
Gerda en Roy Springintveld met
2660 punten, plaats drie voor
Arnold Romkema en Erik Rijkmans met 2580 punten, op vier
Joke en Herman Wegbrands met
2470 punten en op vijf Corina en
Ruben Beelen met 2390 punten.
Heel veel dank gaat uit naar, Danielle, Ingrid, Rob en Matthijs
voor hun medewerking om iedereen van een hapje en drankje
te voorzien. Ook wil FC Aalsmeer
de club van 100 van De Legmeervogels bedanken voor de adviezen, borden, spelregels en hoe je
het best zo’n avond voor de eerste keer kan organiseren. Top!
Ook de sponsoren worden hartelijk bedankt en natuurlijk iedereen die meegedaan heeft, want
het was een leuke en geslaagde
avond. Met bestuur gaat de club
van 100 van FC Aalsmeer in overleg om hier zeker vervolg aan te
geven.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11
januari was de start in het nieuwe
jaar van de kaartcompetitie van
FC Aalsmeer. Ondanks vakanties
en zieken was er toch een prima
opkomst. Opvallend was wel het
grote aantal hartenjagers die er
op deze avond waren, maar Han
Hogervorst liet zich daardoor niet
verrassen en leverde een prima
prestatie door met 166 punten te
finishen, gevolgd door Jan de Bok
met 171 punten, Viktor Hoogervorst met 173 punten, Wally met
181 punten en Frank de Winas
met 186 punten. De troostprijs
was voor Remco van Schie met
liefst 288 punten. Bij het klaverjassen was het toch weer Henny
Spaargaren en Wim Ruts die afgetekend wonnen met 5994 punten en dus vanaf nu ‘aangeschoten wild’ zijn. Ze zeggen en pra-

ten er niet over, maar hier wordt
toch wel zacht gefluisterd dat het
zo maar kan zijn dat dit de nieuwe koplopers zijn!
De tweede plaats is behaald door
Rob Kroes en Kemp Reurekas (terug van weggeweest) met 5335
punten, op drie zijn Gerda Springintveld en Gerard Waayman geeindigd met 5220 punten, plaats
vier wordt bezet door Berrie en
Peter Springintveld met 5204
punten en plaats vijf door Corrie Feenstra en Arie Brouwer met
4894 punten. De troostprijs is uitgereikt aan Paulien Miltenburg
en Rob Feenstra met 3804 punten.
De volgende kaartavond is op
vrijdag 25 januari in het clubhuis
van FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Aanvang 20.15 uur, aanwezig 20.00 uur.

Prachtige resultaten op NK in Almere

Twirlsters van SV Omnia
naar EK twirlen in Italië
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond het NK twirlen plaats in topsportcentrum Almere. Naast medailles werd gestreden voor deelname aan het EK in Italië deze zomer. Demi van SV Omnia 2000
kwam uit in de junior intermediate categorie. In november was
deze grote groep teruggebracht
naar 15 deelnemers die in de finale mochten strijden om de medailles. Op zaterdag stond de solo dance twirl op het programma. Demi liet een mooi optreden
zien met hier en daar een drop.
Ze kwam uiteindelijk op de 12e
plaats terecht. Zondag mocht Demi de vloer op met solo 1-baton.
Demi twirlde zich naar de 14e
plaats. Heel knap in deze pittige categorie. Kirsten kwam uit in
de preteen kampioensklasse. De
kampioensklassen streden zaterdag voor de top 6 plekken voor
de finales die op zondag werden
gehouden. Kirsten mocht met al
haar solo onderdelen naar de finales. Bij de technische onderdelen 1-baton en 2-baton heeft
ze een mooie 5e plaats verdiend.
Met solo dance twirl kwam ze
uiteindelijk op de 6e plaats terecht. Mireille kwam uit in de junior kampioensklasse. Ook zij
mocht met al haar solo’s naar de
finales en wat deed ze het daar
goed. 1-baton derde plaats en

een EK-ticket, 2-baton derde
plaats en een EK-ticket, Super Xstrut tweede plaats en een EK-ticket en dance twirl een mooie vijfde plaats. Samen met duo maatje
Selina werd Mireille tweede en
zijn ze reserve voor het EK. Selina kwam uit in de senior kampioensklasse. Hier vond een zware
strijd om de finale plekken plaats.
Iedereen was erg aan elkaar gewaagd en elke fout kon je een finale plek kosten.Selina wist de
finale te halen met 1-baton en
2-baton. Met dance twirl haalde
ze net de top zes niet, ze werd zevende, 1-baton zesde plaats en
2-baton tweede plaats en een EKticket
EK-tickets teams
Met hun teams hebben de twirlsters van SV Omnia ook bijzonder goed gescoord: Junior dance
team met Mireille: Nederlands
kampioen en EK-ticket. Junior
twirlteam met Mireille en Selina:
Nederlands kampioen en EK-ticket. Senior twirlteam met Selina:
Nederlands kampioen en EK-ticket. Senior dance team met Selina: Nederlands kampioen en EKticket. Het large team met Mireille en Selina werd tweede. Kortom
het was een mooi NK weekend
mede dankzij de inzet van trainster Valerie.

De twirlsters Mireille, Selina, Kirsten en Demi.

onder druk te zetten. De zonepressverdediging werd aanvankelijk door het geroutineerde tegenstanders goed omspeeld en bij
15-22 leek Akrides dan ook weg
te lopen. Twee driepunters op rij
van een uitstekend spelende Gerard Koot brachten Aalsmeer terug in de wedstrijd en de eerste
periode werd afgesloten met een
gelijke stand van 24-24. Aalsmeer,
waarbij alle tien spelers een zeer
ruime voldoende scoorden, bleef
in een hoog tempo druk uitoefenen en kreeg ook grip op de twee
boomlange centers van Akrides. De ruststand bedroeg 5138, maar daarmee was de wedstrijd zeker nog niet beslist. Akrides staat niet voor niets op de eerste plaats en kwam nog een keer
terug tot 54-46. Op de juiste momenten wisten de Aalsmeerders
zich weer te herpakken en gaf het
Akrides geen serieuze kans meer
om de wedstrijd te doen kantelen. Coach Meindert Buskermolen kon steeds doorwisselen omdat er nooit een verzwakking optrad. Verheugend was het goede
optreden van jongste speler Aaron van Daalen die steeds beter
zijn draai begint te vinden in het
eerste seniorenteam. De einduit-

slag werd 82-67 en eenieder concludeerde dat het een uiterst verdiende overwinning was. Of deze
lijn kan worden voortgezet tegen
US, nu samen met Akrides koploper, zal aanstaande zondag moeten blijken.
Eclatante overwinning
De U 22 boekte een eclatante
overwinning op Harlemlakers. Zoals de uitslag van 96-53 al doet
vermoeden was het krachtsverschil overduidelijk. Ook dit team
maakt een prima ontwikkeling
door. De jongere spelers Martijn
Kievit en Jorre van Beek, maar ook
Dex van Klingeren, Björn van den
Berg en Marein Sprangers blijken
steeds meer aansluiting te krijgen
bij de meer ervaren spelers. Waar
het aan het begin van het seizoen
nog veelal moeilijk was om elkaar in het veld te vinden, loopt
de aanval steeds soepeler en begint de verdediging ook steeds
beter te sluiten. Harlemlakers, zeker geen slecht team, kwam er
dan ook geen moment aan te pas
waardoor coach Bram Buskermolen goed door kon wisselen om
ook juist de jongere spelers weer
meer ervaring op te laten doen op
dit niveau.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 18
januari is er weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het buurthuis aan de
Dreef 1. De zaal is open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en
inschrijving. Aanvang kaarten is
20.00 uur. Het koppelkaarten op
11 januari is gewonnen door Frits
Zeldenthuis en Paolo met 5359
punten, gevolgd door Co Eike-

lenboom en Ans Doeswijk met
5173 punten en Guda Kluinhaar
en Loes Versteeg met 5157 punten. De poedelprijs was voor het
koppel Carla en Corrie Balder met
3424 punten.
Marathonkaarten
Zaterdag 19 januari organiseert
buurtvereniging Hornmeer een
kwartmarathon kaarten. Aanvang 10.00 uur. Kosten van deelname zijn 10 euro en dit bedrag
is inclusief lunch. Alle kaartliefhebbers zijn van harte welkom
in het buurthuis aan de Dreef 1.
Zaal open vanaf 09.30 uur.

