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KORT NIEUWS:

Met slok op in
ambulance
Kudelstaart - Om twee uur in
de nacht van zaterdag 19 op
zondag 20 januari kreeg de politie melding dat er man onwel
was geworden in de Einsteinstraat. De man, een 18-jarige
jongen uit Den Hoorn, bleek
echter te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben.
Vanwege de extreme kou is de
beschonken man per ambulance paar vrienden in de buurt
gebracht.

www.meerbode.nl
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Editie: Aalsmeer

Start werving bestuursleden
voor Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Vorig jaar 6 december is de Nota Kunst en Cultuur
2013-2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de besluitvorming was de oprichting van
het nieuwe Cultuurpunt Aalsmeer.
De gemeente is voortvarend gestart met het werven van maximaal
vijf bestuursleden voor de nieuw
op te richten stichting Cultuurpunt
Aalsmeer. Het Cultuurpunt krijgt
twee belangrijke taken: De coördinatie van ambulant muziekonderwijs, dans en dramaonderwijs en algemene cultuureducatie. En de coordinatie en communicatie rond
culturele activiteiten in het amateurveld en in het verenigingsleven, en
het professioneel ondersteunen en
faciliteren van culturele activiteiten
in Aalsmeer. Op die wijze wil de gemeente culturele activiteiten stimuleren en vernieuwen en het culturele aanbod in Aalsmeer zo mogelijk centraal toegankelijk maken.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “We gaan enthousiast aan de
slag met het Cultuurpunt. Eén van
de eerste dingen is het werven van
bestuursleden en medewerkers.
2013 Wordt het jaar waarin we een
start maken met de uitvoering van
de Kunst en Cultuurnota waar door
veel mensen zo hard aan is gewerkt.
We zijn op de goede weg. Zo hebben we aanbiedingen van muziekverenigingen gekregen die graag
een bijdrage willen leveren aan het
programma cultuureducatie op de
scholen. Daarom is het belangrijk
dat het Cultuurpunt zo snel mogelijk ingericht wordt en als een spin in
het web gaat functioneren. Ik hoop
dat we veel reacties krijgen van bevlogen mensen die graag bestuurslid willen worden.”
Profiel bestuursleden
De gemeente zoekt bestuursleden
die kunnen verbinden, die commu-

nicatief zijn ingesteld en open staan
voor innovatie en verandering.
Het bestuur als geheel (dus niet elk
bestuurlid afzonderlijk) beschikt
over de volgende competenties: Affiniteit met kunst, cultuur en onderwijs; Netwerk in het onderwijs; Netwerk in de Aalsmeerse samenleving; Deskundigheid op het gebied
van bestuur, management en organisatie; Deskundigheid op het gebied van ICT, social media/communicatie en marketing; Cultureel ondernemerschap (kennis en ervaring); Financieel- technische deskundigheid en juridische deskundigheid. Meer informatie over de taken en bevoegdheden van het bestuur, de profielschets en de sollicitatieprocedure is te vinden op www.
aalsmeer.nl. Voor meer informatie
kan contact opnemen met mevrouw
L. du Prie, beleidsmedewerker Kunst
en Cultuur, via 0297-387575.

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

LAATsTE wEEK

JANUARI MAANDACTIE

Op de gehele op voorraad zijnde

Kerstcollectie
T/M 31-1-2013

korting

Op woensdag 30 januari 2013 wordt in het gemeentehuis in Aalsmeer
een informatieavond georganiseerd over de ‘Natuur in Aalsmeer’.
In 2012 is alle natuur in Aalsmeer in kaart gebracht in een ‘natuurwaardenkaart’ hierover krijgt u tijdens de avond uitleg. Ook krijgt u
informatie over de natuurinventarisatie werkgroepen die gemeente
Aalsmeer in samenwerking met LandschapNoordHolland op wil zetten.
In 2013 richten we ons op gierzwaluwen, mussen en vleermuizen.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Schaatsen op landijsbanen
Aalsmeer - Het viel de schaatsclubs niet mee om mooie, gladde
landijsbanen aan te leggen, maar
uiteindelijk is het toch gelukt. De
sneeuwval gooide roet in het eten.
Het ijs had nog net niet de juiste
dikte bereikt. Uiteraard zijn vrijwilligers met man en macht aan de slag
gegaan om de banen sneeuwvrij én
schaatsproof te maken. Afgelopen
weekend zijn de eerste rondjes gereden op de landijsbaan bij schaatstrainingsgroep VZOD in Kudelstaart.
De skeelerbaan aan de Wim Kandreef is omgetoverd tot ijsbaan.
Nooit eerder had men het aangedurfd om de skeelerbaan onder water te zetten. Dit omdat gevreesd
werd dat het asfalt kapot zou gaan.

Beenletsel na
sleetje rijden
Aalsmeer - Op maandag 21 januari om vijf uur in de middag
is een 9-jarige inwoonster uit
Aalsmeer gewond geraakt tijdens
het sleetje rijden. Het meisje was
aan het sleeën vanaf de helling bij
de Kudelstaartseweg en Zwarteweg. Ze kwam ten val en bezeerde hiermee behoorlijk haar been.
De ambulance is ter plaatse geweest en heeft de ongelukkige
inwoonster naar het VU ziekenhuis vervoerd. Vermoed werd dat
het meisje een breuk heeft opgelopen in haar onderbeen.

Voor controle
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op zondag 20 januari om twee uur in de middag
heeft de politie assistentie verleend bij een onwel geworden
inwoner in de Mendelstraat.
Ook de AED en medewerkers
van de ambulancedienst kwamen ter plaatse. De man is ter
controle naar ziekenhuis Amstelland vervoerd.

Tot grote vreugde van enthousiaste
schaatsers is het toch geprobeerd
en gelukt! Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ‘schaatspret
om de hoek’. Ook door de scholen
in Kudelstaart. Vandaag wordt een
pendelbus ingezet om de leerlingen uit de verschillende groepen
van en naar de ijsbaan te vervoeren. Schaatsclub De Blauwe Beugel in Rijsenhout is eveneens weer
aan de slag gegaan. Meestal heeft
deze vereniging als eerste in de regio een landijsbaan, maar ook hier
was sneeuw de boosdoener. Afgelopen maandag kon het sein ‘open’
gegeven worden en inmiddels hebben al vele schaatsliefhebbers de
weg naar de baan aan het Konnet-

laantje gevonden. Het blijft in ieder
geval tot na het weekend vriezen,
dus voor de late beslissers: Haal de
schaatsen uit het vet, het kan nu!
En misschien komend weekend ook
op de baan van IJsclub Uiterweg bij
Topsvoort. Het ijs was deze week
nog niet dik genoeg om een grote menigte te mogen verwelkomen.
De sneeuwmachine kon eveneens
nog niet ingezet worden vanwege
de geringe dikte, maar geveegd is
er wel, ‘gewoon’ met de hand. Wie
weet kan hier dit weekend ook geschaatst worden. Kijk voor de laatste nieuwtjes en informatie op
www.ijsclubuiterweg.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Vorig jaar stijging met 36 procent!

Inbraakgolf in Aalsmeer
Aalsmeer - Vorig jaar, 2012, kende
Aalsmeer een stijging van 36 procent van het aantal aangiften van
inbraken in de gemeente. Een dergelijke toename is zeer opvallend en
vraagt om maatregelen, om opsporing en natuurlijk ook om preventie. De gemeente organiseert in ieder geval in het eerste kwartaal van
dit jaar een publieksavond inbraakpreventie. Mooie cijfers zijn het
niet, maar de waarheid kan maar
beter onder ogen worden gezien:
Aalsmeer kampt met een forse toename van het aantal aangiften van
inbraken.
Met name de wijken Hornmeer
en Aalsmeer-Oost krijgen met de
meeste inbraken van doen. Toch is
er sprake van wat wijkteamchef J.
Vermeulen noemt ‘een grillig patroon’, zowel wat betreft locaties als
wat betreft tijdstippen. “In de afgelopen weken noteren we zo’n vijf inbraken per week en dat is ver boven het gemiddelde in Aalsmeer.
Globaal gesteld kunnen de bovengenoemde wijken en tijden worden
gezien als hotspots en hottimes”, aldus Vermeulen. “Overigens is het
goed te beseffen dat de aangiftecijfers voor alle andere delicten gemiddeld een daling van ruim 18 pro-

cent kent”, zo voegt hij hieraan toe.
Natuurlijk is het dan meteen zoeken
naar oorzaken: waarom kiest het inbrekersgilde voor Aalsmeer, hoe
zit het met de cijfers in omliggende gemeenten als Amstelveen (direct grenzend aan Aalsmeer-Oost)
en Uithoorn? Van Amstelveen is bekend dat het in het afgelopen jaar
juist te maken had met een daling
van bijna 40 procent van het aantal inbraken.
Preventie hard nodig
De locaties waar wordt ingebroken
lopen in Aalsmeer en Kudelstaart
zeer uiteen. Vermeulen: “Van een
duidelijk patroon voor wat betreft
daders, werkwijzen en een voorkeur
voor bepaalde woningen is geen
sprake. Opvallend is dat nog veel
mensen hun achterdeur en deuren
of ramen niet afsluiten.” Inwoners
kunnen zelf veel doen om de kans
op diefstal uit hun woning zo klein
mogelijk te maken. Het huis afsluiten met sleutels ligt voor de hand;
ook het (laten) opruimen van de
post bij langere afwezigheid is aan
te bevelen. Maar er zijn nog veel
meer manieren om woninginbraak
te voorkomen. Zie hiervoor de sites
van de politie en de gemeente.

Plaats : Gemeentehuis Aalsmeer
Datum : 30 januari 2013, kamer 020
Tijd : 19.30 uur - 21.30 uur
Programma
19.00 - inloop
19.30 - uitleg van wethouder Natuur: Rik Rolleman
- uitleg van landschap Noord Holland over natuurwaardenkaart
- opzet vrijwilligersgroep
21.30 - einde
Tijdens de bijeenkomst is er ook volop gelegenheid
om uw vragen te stellen.
Meer informatie kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/natuur.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
Marika Kerstens, m.kerstens@amstelveen.nl.
U bent van harte welkom op 30 januari!

STaRT SaLe
vRIJdag 25, zaTeRdag 26 en zOndag 27 JanuaRI
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de 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

KERKDIENSTEN
27 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Rob Kool. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

broek en 16.30u. met ds. M.H. Hogebirk, gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag in Kloosterhof om 17u. woordcommunie-viering met N. Kuiper.
Zondag om 10.30u. in kerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv
De Mirakeltjes. Om 14u. Poolse
dienst met Christoff.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische-Orthodoxe diensten van de Heilige
Maria van de Egypte Kerk. Zaterdag om 18.30u. Vespers en zondag
om 10u. Goddelijke liturgie. Zondag
16u. kerkdienst met pastor Jacob
Spaans. Organist: Michael v/d Berg.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
dienst met ds. L. Geijlvoet. Collecte
voor Lepra Zending. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. R. v/d
Weg, Uithoorn. Om 10.30u. Plug &
Pray.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u.met mevr.
A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u.
woord-communieviering
met A. Blonk mmv Kudelkwetters.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
H.W. Doornweerd uit Emmeloord.
Organist M. Noordam.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Om 20u. met
evang. Kees Goedhart.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels, spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J.F. Ezinga uit West-

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 29 januari om 20u. met H.B.
Slagter uit Wijk bij Duurstede. Thema: Christus onze hoop.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Edelsmeden bij Werkschuit
Aalsmeer - Maandag- en woensdagavond geeft De Werkschuit een
cursus edelsmeden. De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur en
geeft de mogelijkheid eeuwenoude
technieken, die nog steeds actueel
zijn, te leren en toe te passen, Uw
eigen ontwerp zal onder professionele begeleiding uitgroeien tot een
volwaardig sieraad. Door edelmetaal
(zilver) te zagen en te buigen en te
smeden, ontstaat een spannend sieraad, naar uwzelf ontworpen idee.

Het solderen is daarbij de belangrijkste techniek, welke vakkundig
begeleidt en uitgelegd wordt, Daarnaast worden ook het zetten van
(edel)stenen en het gebruik van andere materialen, zoals hout en perspex, behandeld. Het afwerken met
verschillende texturen geeft tot slot
het sieraad de gewenste uitstraling.
Inlichtingen en inschrijvingen: www.
gklein.org/wsa of telefonisch bij Marion Buckert: 06-11864861 of Margot Tepas: 06-12459347.

Rugzakken met schoolmaterialen

Alphakerk in actie voor
hulporganisatie Dorcas
Aalsmeer - De Alphakerk in Kudelstaart heeft meegedaan met de
Dorcas Rugzakactie van de Internationale hulporganisatie Dorcas. De
Dorcas rugzakactie heeft tot doel om
kinderen uit arme gezinnen in OostEuropa en Afrika aan schoolmateriaal te helpen. Dorcas leverde de
rugzakjes aan en deze zijn door kinderen (en hun ouders) en leden van
de Alphakerk gevuld met schriften,
(kleur-)potloden, pennen en andere
schoolmaterialen. Op een gegeven
moment waren er in Kudelstaart en
Aalsmeer geen schriften of schrijfblokken meer te krijgen! Als gevolg
van armoede kunnen veel kinderen
in de wereld niet naar school. De-

ze kinderen moeten werken op het
land of zwerven rond. Ook kunnen veel kinderen niet naar school,
omdat hun ouders geen geld hebben om de benodigde schoolmaterialen te betalen. En juist voor deze
kinderen is het zo belangrijk dat zij
naar school kunnen, want onderwijs
geeft ze uitzicht op een betere toekomst. Juist daarom is onderwijs in
de millennium doelstellingen opgenomen: In 2015 gaan wereldwijd alle jongens en meisjes naar school.
De gevulde rugzakken zijn bestemd
voor kinderen in landen, zoals Rusland, Oekraïne, Moldavië, Albanië en
Lesotho. Meer informatie is te vinden op www.rugzakactie.nl.

Sponsors voor
project gezocht

De tekst over het boek van de oorlogsjaren in Aalsmeer, gekoppeld aan
wat er in de wereld gerbeurde, is inmiddels voltooid. Het project wil de
oorlogsgechiedenis voor 11- en 12-jarigen verduidelijken aan de hand van
hun eigen leefomgeving. Vooral particuliere sponsors meldden zich. De organisatie hoopt nog op enige ondersteuning van het bedrijfsleven. Nadere inlichtingen: 06-50504819, 0297344749 of thdrjms@yahoo.com.

Aalsmeer - Het project De oorlog in jouw dorp, voor scholieren in
Aalsmeer en Kudelstaart ontving
sponsorgeld tot uit Zuid-Frankrijk en
de Verenigde Staten. Toch is de organisatie nog op zoek naar sponsors, nu
het project in de productiefase komt.

Diploma-uitreiking bij EHBO
Aalsmeer - Op donderdag 17 januari konden vijf nieuwe eerstehulpverleners hun diploma in ontvangst nemen. Vanaf begin september hebben
de cursisten hard gewerkt om zich
wegwijs te maken in het herkennen van en het handelen bij letsels
na een ongeval. Vele onderwerpen
kwamen aan bod, waaronder brandwonden, onderkoeling en wondverzorging. Een groot deel van de lessen werd besteed aan de zogenaamde levensreddende handelingen. Wat moet men doen bij een be-

wusteloos slachtoffer, een slagaderlijke bloeding en zeer belangrijk, de
reanimatie. De eerste minuten kunnen enorm belangrijk zijn. Als EHBOer kan je een belangrijke schakel zijn
voordat professionele hulp aanwezig
is. De opleiding werd afgesloten op
11 december met een examen. Daniëlle van Eenennaam, Viviënne van
Eenennaam, Caroline Dol, Tom Kolkman en Henri Bos zijn alle vijf geslaagd. Meer weten over de EHBOopleiding? Kijk op www.ehboaalsmeer.nl voor meer informatie.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Kudelstaart, Daltonstraat-Hoofdweg: Beige, langharige, Perzische
kat met zwarte voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
- Aalsmeer, omgeving Koningstraat: Lapjeskat, gesteriliseerd, gechipt
en scheurtje in linker oor.
- Aalsmeer, omgeving Spoorlaan: Wit met rode kater. Heet Pim.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Bijbelstudie
over wereld
Aalsmeer - Op maandag 28 januari wordt er een jaarlijkse eindtijd bijbelstudie gehouden met beamerpresentatie, in gebouw Heliomare aan de Zwarteweg 98. Aanvang
19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Ondersteund door honderden indringende beelden zal Frank Ouweneel
stilstaan bij de nauwkeurigheid,
waarmee de Bijbel over de actuele

Aalsmeer - Op de Jozefschool is
elk schooljaar een natuur en milieu
projectweek, met dit jaar als thema
Kunst en Natuur. Bijna alle groepen brachten een bezoek aan het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Van kleuters tot en met hoogste
groepen. Hier werden de jongens
en meisjes ontvangen door Annefie van Itterzon van stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer. Daarna keken de kinderen hun ogen uit bij de
abstracte kunst van Bob Bonies en
de prachtige kindertekeningen uit
Rusland op de Kinderkunstzolder
met als onderwerp dieren. De groepen 5 kregen van Annefie een echte

kunstkijkles en allemaal vonden ze
dit reuze interessant ! De kinderen
maakten bij terugkomst op school
een mooi kunstwerk. Zonnebloemen schilderijen van Van Gogh, vogels tekenen van Corneille, zelfportretten en mozaïek werken, kunst
gemaakt van takken uit het bos en
nog veel meer. Alle kunstwerken
van de kinderen bevatten een element uit de natuur. Vandaag, donderdag 24 januari, is er een kijkmiddag in de school aan de Gerberastraat. Na schooltijd wordt ouders,
familie en belangstellenden de mogelijkheid gegeven om alle kunstwerken van het project te bekijken.

Taizégebed in
de Karmel

Aalsmeer - Dinsdag 29 januari begint om 10.00 uur de maandelijkse koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Vanaf half tien staat
de koffie klaar. Spreekster deze
morgen is Helene Akkerman, zij is
christelijk psychologe, en gaat het
hebben over ‘Op zoek naar rust,
op weg naar je eigen hart’. De
meeste mensen racen van de ene
afspraak naar de andere. En per
dag krijgen mensen net zoveel informatie te verwerken als iemand,
honderd jaar geleden, in een heel
leven! Via de media is 24 per dag
het nieuws vanuit de hele wereld
te volgen. Hoe is rust te vinden in
deze drukke wereld? Iedereen is
welkom! Gratis toegang.

Aalsmeer - Karmel Aalsmeer aan
de Zwarteweg 36 heeft een kleine
kapel in huis.

Rijsenhout - Zaterdag 26 januari zullen de leden van Drumfanfare
Melomanie en HBV Target weer het
oud papier ophalen in Rijsenhout.
De lopers hopen op betere wegen
en hopen geen telefoontje van de
gemeente te ontvangen dat de oud
papier wagens niet mogen uitrijden.
Dit was namelijk december 2011
wel het geval. Indien het oud papier
ophalen zaterdag niet doorgaat zal
er bij de supermarkt een poster opgehangen worden. De lopers hopen
natuurlijk weer op medewerking
van inwoners door het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg
te plaatsen, daar waar de oud papier wagens komen kunnen.

Danny wint
Aalsmeer - De jongere generatie
is aardig in opkomst. Dat darten ze
goed afgaat, blijkt wel uit de eindstand. Op de eerste plaats is Danny
Heijsteeg geëindigd, op twee Dylan
Kraan en de derde plaats was voor
Kees Kooijman. De volgende dartavond is op dinsdag 29 januari en
begint om 20.00 uur in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal
is vanaf 19.30 uur open. Iedere dartliefhebber is welkom.

Ruim 300,- voor actie Tinka

Ontmoeten in
Oost-Inn

Aalsmeer - Het thuisfront is verheugd
te kunnen mededelen dat de lege flessenactie een zeer groot succes is geweest. Vol verwachting heeft het
thuisfront afgelopen zaterdag de bussen bij de supermarkten in Aalsmeer
oost en Kudelstaart geleegd. In totaal
mochten het thuisfront bij Aalsmeer
oost 133,25 euro ophalen en in Kudelstaart 203,85 euro. Een prachtig re-

Aalsmeer - Woensdag 30 januari van 9.30 tot 11.30 uur is
er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van
koffie en thee in de Oost-Inn
in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Iedereen is
van harte welkom. Inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413 of
kijk op www.oosterkerk.info.

sultaat. Daarnaast kan gemeld worden dat de flessen bonnen bus in Oost
mag blijven staan. Dus ook de komende periode kunnen daar nog lege flessen ingeleverd worden voor het mooie
werk wat Tinka doet. Wilt u meer weten over het werk van Tinka? Kijk dan
eens op www.tinkahelpt.com of op facebook om op de hoogte te blijven van
de meest actuele acties.

Dat zij menen, dat de grote finale op
korte termijn zal plaatsvinden, baseren zij onder andere op publicaties van wetenschappers, religieuze
onderzoekers en geheimzinnige genootschappen, die zich bezighouden met neutrino’s, Ufo’s, graancirkels, zonnestormen, etc. Iedere geinteresseerde wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te komen
wonen. De toegang is gratis.

Koffieochtend
voor vrouwen

Oud papier in
Rijsenhout

Kunst kijken in Jozefschool

gebeurtenissen schrijft. Duizenden
wereldbewoners lopen rond met allerlei scenario’s over het definitieve
einde van de planeet.

Zij stelt deze kapel open om met
elkaar een meditatieve viering te
houden op vrijdag 25 januari vanaf
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 17.850
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

24 januari 2013

officiële mededelingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstiJden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op 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.
dienstverlening balie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
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.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-inFo op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
aFspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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.
FractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 5 februari en 5 maart 2013.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Fuutlaan 5 en 7, het plaatsen van twee dakkapellen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Meervalstraat 25, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 304, het vergroten van de woning;
- Hortensialaan 84, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Kastanjelaan 22, het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg 16, het plaatsen van een informatiebord;
- Sportlaan 43a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zandoogjesstraat 21, het wijzigen van de gevel en het bouwen van een dakterras.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 januari 2013.
Kennisgeving ontWerp beschiKKing, Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Uiterweg 84 te Aalsmeer, het bouwen van een woonhuis.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 25 januari
2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer.
Gedurende deze termijn 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 vergunningen, handhaving en dienstverlening via
tel. (0297) 387 698
Wet geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling
dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge toe-

calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Zaterdagavond en zondag
naar top van watertoren
goed uitzicht kan men tot ver voorbij Amsterdam, Schiphol, Haarlem
en Alphen aan de Rijn kijken en aan
de voet van de watertoren liggen
de grote en kleine Poel (Westeinderplassen). De zaterdag openingstijd is van 19.00 tot 22.00 uur en uiteraard is er gelegenheid voor een
drankje en hapje en zal een muziekje de gezelligheid opfleuren. Donateurs van de watertoren kunnen, op
vertoon van een uitnodigingsbrief,

Laatste weekend!

Concrete, abstracte kunst
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met dit
weekend presenteert de stichting
KCA in samenwerking met gastcurator Heleen van Haaften een
uitgelezen selectie van grafiek van
Bob Bonies, Frank Stella en Max
Bill in Het Oude Raadhuis. De
presentatie laat bezoekers kennismaken met de uiterst boeiende kanten van abstracte kunst van
de laatste vijftig jaar. Bob Bonies
is één van de Nederlandse nestoren van de formele kunsten met
een bijzondere staat van dienst.
Het werk van Bonies komt voort
uit het onderzoek van fundamentele beeldmiddelen, zoals het vier-

geaccepteerde sloopmelding(en)
- Meervalstraat 25, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inZage biJ de aFdeling dienstverlening,
balie 5 (WeeK 4)
t/m 24-01
t/m 30-04
t/m 01-02
t/m 01-02
t/m 08-02
t/m 21-02

t/m 21-02
t/m 07-03

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Kennisgeving ontWerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
hW 87-23
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing
van art. 2.31 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht aan de bestaande omgevingsvergunning van
29 oktober 1987 (nr. HW 87-23)) van Biemond Tankservice
B.V. voor het tankstation, gelegen Lakenblekerstraat 9a te
Aalsmeer, ambtshalve een nieuw voorschrift toe te voegen
dat de bevoorrading van LPG uitsluitend mag plaatsvinden op
werkdagen tussen 19.00 en 24.00 uur.
Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 25 januari t/m 8 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel.
020-5404154).
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 8
maart 2013 schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, t.a.v.
de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus
4, 1180 BA Amstelveen. Degene die schriftelijke zienswijzen
indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van het
besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op
de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling ROV van de gemeente Amstelveen (tel. 020-5404154).

t/m 08-03

t/m 08-03

t/m 08-03

APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer;
Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen
gemeente Aalsmeer;
Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;
Gemeentelijke belastingen.
Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn’; (inclusief Centrmregeling en Dienstverleningshandvest)
Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
Verleende omgevingsvergunningen voor: Aalsmeerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanjelaan
22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, Zandoogjesstraat 21
Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor: Biemond Tankservice B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a,
Aalsmeer)
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning (Uiterweg 84, bouwen van een woonhuis)
wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een
woonhuis)

overige loKetten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

Voorlopig laatste mogelijkheid!

Aalsmeer - Komende zaterdag en
zondag is de Aalsmeerse watertoren weer voor het publiek geopend.
Dit keer iets bijzonders: Op zaterdag
kan men ‘s avonds de watertoren
bezoeken en uiteraard naar boven
gaan om vanaf de top te genieten
van het weidse uitzicht op de omgeving van Aalsmeer en regio. Hopelijk is het helder weer, want dan
is goed zichtbaar op welke wijze dit
deel van Nederland verlicht is. Bij

lichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een
medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen
worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30
en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575.
Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij
het betreffende bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege:
- Uiterweg 84 te Aalsmeer, het bouwen van een woonhuis.

kant en de cirkel, de kleuren rood,
blauw, geel (soms groen) en het
wit schilderij als drager van het
beeld. Leidraad in het werk is het
bouwen van een compositie op
basis van geometrische elementen, hun combinaties en transformaties. Onderzoek en experiment
resulteren bij Bonies in beelden
die een heldere en altijd dynamische ruimtelijkheid creëren. De
expositie in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat kan nog vandaag, donderdag, tot en met zondag bezocht worden. Alle dagen
tussen 14.00 en 17.00 uur. Tijdens
de laatste dag van de tentoonstel-

gratis naar boven met hun gezinsleden. Anders is het tarief slechts 2
euro en voor kinderen 1 euro. Zondagmiddag is de watertoren geopend van 13.00 tot 17.00 uur en
kunnen alle liefhebbers naar boven
om bij daglicht getuige te zijn van
het magnifieke uitzicht.
Top voor slechtvalken
Na dit weekend is er voorlopig geen
gelegenheid om naar boven te klimmen: De slechtvalken krijgen de
gelegenheid om hun familie uit te
breiden en zij willen hierbij niet gestoord worden. Boven in de watertoren is een speciale nestkast gemaakt, waar de slechtvalken hun
jong(en) kunnen laten opgroeien in
de eerste weken van hun leven.

ling, deze zondag, is Bob Bonies
in de middag in Het Oude Raadhuis aanwezig. Uiteraard hoopt
hij op veel belangstelling.
Aalsmeerse bron
Vanaf 31 januari presenteert
KCA een nieuwe tentoonstelling
in Het Oude Raadhuis. Stuifmeel
is de titel en schilderijen, foto’s
en beelden van negen kunstenaars uit Aalsmeerse bron gaan
de expositieruimte in de Dorpsstraat opsieren.
Deelnemers zijn Judith Stokkel, Jutta Atsma, Monic Persoon,
Engelien van der Weijden, Lenie Zuijderhoudt, Susanne Haag,
Nanette Kuipers, Jacques Jeuken en Liesbeth Eilders. De nieuwe tentoonstelling wordt zaterdag 7 februari om 16.00 uur officieel geopend door kunsthistorica Tanja van der Zon. De expositie kan vervolgens bezichtigd
worden tot 17 maart.

Bert Buis nieuw bestuurslid

Stichting De Bovenlanden
bezit 120 percelen
Aalsmeer - Inspectie en inventarisatie van alle 120 eigen percelen
heeft stichting De Bovenlanden veel
tijd gekost in 2012. Het resultaat is
wel dat er nu een duidelijk inzicht is
in de onderhoudskosten de komende jaren. Er is afgelopen jaar ongeveer 400 meter oeverbescherming
gemaakt rond kwetsbare eilanden
en akkers. Een soortgelijke operatie staat dit jaar eveneens op stapel. De stichting zal hiervoor aan de
slag moeten om de financiële consequenties hiervan te vertalen en
boven water te krijgen. Het bestuur
gaat naarstig op zoek naar sponsors
en donateurs. Recent is wel een donatie van 8.500 euro ontvangen van
het Dinamo Fonds voor de aankoop
van een perceel natuurgebied in het
Westeinderplassengebied. Met de
aankoop van enkele cultuurakkers
en de natuurpercelen van de erven
van Cor Sparnaaij heeft De Bovenlanden het afgelopen jaar haar be-

zit kunnen uitbreiden tot 32 hectare. Het bestuur hoeft overigens niet
op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Nico Borgman houdt de voorzittershamer in handen, Arie Buijs draagt
de zorg voor al het secretariaatswerk en de functie van scheidend
bestuurslid Marco Alderden is met
ingang van dit jaar opgevuld door
Bert Buis. Buis is 70 jaar en geboren
en getogen in Aalsmeer. “Mijn jeugd
heb ik doorgebracht in Plan Zuid
en sinds mijn huwelijk woon ik op
de Uiterweg. Het Bovenland zit mij
dus behoorlijk in de genen”, schrijft
hij in de nieuwsbrief van de stichting. “Mijn ambitie en inzet is de belangen van wonen, werken, recreëren en natuur en landschap met elkaar te verbinden tot een groter samenbindend geheel met als motto:
Aalsmeer, een aantrekkelijk woon-,
werk- en watersportdorp.” Voor
meer informatie: www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Feest Holland Kaascentrum
Aalsmeer - In 1973 stond de eerste kraam van Holland Kaascentrum op de markt in Nederland.
Sinds mensenheugenis kunt u ook
in Aalsmeer wekelijks genieten van
de lekkere kaas van Holland Kaascentrum.
Het veertigjarig jubileum van de
marktformule wordt in 2013 met allerlei activiteiten gevierd. Kom naar
het Raadhuisplein op dinsdag en

vier dit heuglijke feit met Holland
Kaascentrum mee. Holland Kaascentrum kent een brede kring van
trouwe klanten die iedere week door
weer en wind naar de markt komen.
Waarin zit dat succes? Daar hoeven
Ben en Bob den Hollander niet lang
over na te denken: “Holland Kaascentrum onderscheidt zich door de
topkwaliteit kaas die we verkopen.
De klant kan bij ons iedere week re-

Jan Leliveld te
gast bij radio
Aalsmeer - Zanger Jan Leliveld is zondag 27 januari te
gast bij Radio Aalsmeer. In het
programma ‘W op zondag’ zal
Joke Wegman samen met de
in Nieuwkoop geboren zanger aandacht besteden aan
zijn nieuwste muzikale bijdrage ‘Het gaat te snel’. Door de
jaren heen heeft Jan Leliveld
een prominente plaats weten
te veroveren in het vaderlandse landschap en nummers
als ‘Zij hoort bij mij’, ‘Laat het
feest beginnen’, ‘Marianne’
en ‘Gewoon muziek’ spreken
voor zich. Het programma ‘W
op zondag’ is beluisteren tussen 13.00 en 14.00 uur bij Radio Aalmeer, kabel 99.0 MHz
ether 105.9 MHz, livestream:
www.radioaalsmeer.nl.

kenen op dezelfde vertrouwde kwaliteit. De smaak moet in orde zijn,
daar doen wij geen concessies aan.
Daarom verkopen wij kazen onder
speciale receptuur en worden alle
kazen traditioneel gerijpt. En wat is
er nu lekkerder dan een stuk kaas
vers van het mes? En we verkopen
tegen een eerlijke prijs.” Alle inwoners van Aalsmeer en omstreken
zijn uitgenodigd om het 40-jarig jubileum mee te komen vieren. Op 29
januari en 5 februari wordt bij aankoop van Belegen kaas een punt
roombrie cadeau gegeven! Daarnaast kan er natuurlijk volop geproefd worden van alle lekkere kazen van Bob. Kom gerust langs op
de dinsdagmarkt in Aalsmeer van
8.30 tot 16.00 uur!
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Favo-film dichter Marcel
Harting in Oude Veiling
Aalsmeer - De volgende keuze voor de favoriete film wordt gemaakt door dichter Marcel Harting. Zaterdagavond 26 januari staat
zijn favoriete film op het programma in De Oude Veiling. Het is een
spannende film, die drijft op verrassende plotwendingen, het acteerwerk en de prachtige beelden
en montage, die terecht beloond
is met een gouden kalf. De film is
niet gebaseerd, maar wel geïnspireerd op ware gebeurtenissen, maar
weet die niet bevredigend te verklaren. Dat is echter niet iets wat bij
een fictiefilm zwaar weegt. De film
schetst een portret van twee mannen in een crisis en doet dat uitstekend. Ze gaan net als ieder ander
overdag naar hun werk en ‘s avonds

eten en kletsen ze gezellig met hun
familie. Uit niets in hun dagelijks leven valt af te leiden wat ze van plan
zijn, maar ondertussen blijken ze al
tijden bij een radicale organisatie op
de wachtlijst te staan. Op een dag
komt er dan ook iemand hen mededelen dat het zover is, dat ze eindelijk aan de beurt zijn. Ze reageren
blij en vereerd op dit nieuws. De film
bevat geen zwart-wit boodschap
over goed en kwaad, maar juist over
dat moeilijke grijze gebied er tussen in. Het zijn hele menselijke types met hele menselijke twijfels en
frustraties. Het resultaat is dan ook
een bijzondere en zeer indrukwekkende film. Zaterdagavond 26 januari in De Oude Veiling vanaf 20.30
uur. Entree: uw gift

Gastheer Theodore van Houten

Zondag Talk of the Town
over oorlog en muziek

Aalsmeer - Zondag 27 januari vindt
voor het eerst dit jaar in De Oude
Veiling weer een Talk of the Town
plaats. Aanvang 15.30 uur, toegang
gratis. Gastheer Theodore van Houten ontvangt twee zeer bijzondere gasten. Rechtshistoricus Joggli
Meihuizen is medewerker van het
NIOD (Nationaal Instituut voor Oorlogsdocumentatie, v/h RIOD). Hij
studeerde in Amsterdam. Zijn specialismen zijn collaboratie, recht en
oorlog; bijzondere rechtspleging en
zuivering en de advocatuur in Nederland tijdens de Duitse bezetting.
Meihuizen promoveerde tien jaar
geleden op het vuistdikke proefschrift ‘Noodzakelijk kwaad, de bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog’. Daarin gaat het om
de grote industrie (onder andere de
scheepsbouw) en de houding ten op
zichte van de Duitsers. Joggli Meihuizen is een Nederlander van Zwitsers-Engelse afkomst. Tini Man-Olij,
dochter uit een rozenkwekersgezin aan de Aalsmeerderweg, is een
bekende verschijning. Zij is als kla-

rinettiste al 65 jaar verbonden aan
de jubilerende Aalsmeer Harmonie,
die zelf al een eeuw een begrip is
in de wijde omgeving. Ook was zijn
er bestuurslid en voorzitster. De vereniging begon in Aalsmeer-Oost,
maar werd tenslotte het orkest voor
heel Aalsmeer. Het bestaat tegenwoordig uit 47 musicerende leden
en speelt jaarlijks bij gelegenheden
als de kunstroute, dodenherdenking en op openbare concerten, onlangs nog in de burgerzaal van het
gemeentehuis en in het grand cafe
van het Crown Theater. Tegenwoordig is Tini Man ook verantwoordelijk
voor de programmering van de concertserie van KCA in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg.
Afgelopen zondag ontving zij voor
haar vele verdiensten uit handen
van plaatsvervangend burgemeester Van Eijk de Aalsmeerse Rozenpenning. Naast de muziek is zij ook
op andere maatschappelijke terreinen actief, waarbij zij zich eerst door
haar ouders, later door haar eigen
gezin gesteund wist. Iedere belangstellende is zondagmiddag welkom.

Crazy piano’s en Jan en Anny live

Scala aan voorstellingen in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert een scala aan
voorstellingen: Crazy Piano’s op vrijdag 25 januari, LULverhalen op zaterdag 26 januari. Op vrijdagavond
1 februari is Kitty Courbois te gast
bij Exclusief bij Bob en op zaterdagavond 2 februari is het podium
voor Jan & Anny ‘live’. Iedereen mag
meezingen met de hits van BZN in
het Crown Theater. Jan en Anny nemen het publiek mee terug in de tijd
en laat hen genieten van de vele hits
van BZN. Onder muzikale begeleiding van de First Showband gaat
het dak eraf! Aanvang alle avonden
20.00 uur. Verkoop kaarten: www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch: 0900-1353 bij See Tickets.
Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht worden vanaf 19.00 uur.
Caribbean Cocktail
En op zondag 10 februari wordt
met Caribbean Cocktail het begin
van carnaval met een swingende
reis door het Caribisch gebied gemaakt in het Crown Theater. Caribbean Cocktail combineert uiteenlopende muziekstijlen zoals de salsa,
de merengue, de soca en natuurlijk de samba. Ook de folkloristische
muziek en dans uit de Antillen en
Suriname horen thuis in deze wervelende show. Terwijl de brassband
zorgt voor een ritmische aardbeving
en groots muzikaal vuurwerk, laten kleurrijk uitgedoste dansers de

Caribische zon in het Crown Theater schijnen. Stilzitten is geen optie. Het publiek wordt uitgenodigd
om mee te doen en aan het eind van
de voorstelling zet de volledige cast,
samen met het publiek, het feest in
de foyer voort. Aanvangstijd is 16.00
uur. Kaarten kosten via sprintprijzen
23,50 euro per stuk. Verkoop kaarten:
www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch: 0900-1353 bij Sea
Tickets. Kaarten kunnen ook aan de
zaal gekocht worden vanaf 15.00
uur.
Spaarkaartenactie
Nieuw bij Crown Theater Aalsmeer:
spaarkaartactie voor trouwe bezoekers! Een mooi initiatief is geboren. Vanaf heden worden de trouwe bezoekers van het Crown Theater Aalsmeer beloond bij ieder theaterbezoek. Men kan sparen tot een
voordeel van maar liefst 50% op een
toegangskaart. Het concept is zo
eenvoudig mogelijk gehouden. Bij
een eerste theaterbezoek ontvangt
men de spaarkaart en daarmee start
direct de actie. Na twee voorstellingen, en dus een volle spaarkaart rijker, heeft men het voordeel al te
pakken en kan men voor een volgende voorstelling een toegangskaart met 50% reductie kopen. En er
zijn nog tal van leuke voorstellingen
te zien dit seizoen! Meer informatie
over de spaarkaartactie en de voorwaarden op de website
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AGENDA

Zaterdag Disco Dance Party
met DJ Menzo in de Praam
Aalsmeer - De aftrap van de battle ‘Mijn Praam is Top’ met het team
De Lalalatjes met hun themafeest
‘Aalsmeer over de Top’ is een groots
succes geworden. Het team had op
voorhand alle entreekaarten verkocht en de Praam begon dan ook
al vroeg vol te lopen met gasten
die zich aan de dresscode hadden
gehouden en ‘over de top’ binnen
kwamen. De sfeer was uitstekend
en daar hebben de DJ en de artiesten Bonnie St. Claire, Jan Leliveld
en Mick Harren hun steentje fantastisch aan bijgedragen! Het team
heeft deze avond hard moeten werken, maar geven aan dat zij het een
geslaagde avond hebben gevonden
en blij zijn met de leuke reacties van
de gasten. “Daar doe je het tenslotte voor”, gaf Evelien Verbeek enthousiast aan! Het team ‘De Ronde
van de Vallende Bladeren’ heeft inmiddels laten weten dat zij door onvoldoende animo te weinig kaarten

hebben verkocht voor de geplande
reünie en hebben hiermee besloten
zich terug te trekken uit de battle.
Dit betekent dat de battle zaterdag
2 februari vervolgd wordt met het
team ‘Nieuwveen Bitches’ met het
themafeest ‘Carnival de Brasil’. Ook
dit wordt weer een zeer aangeklede
avond met de twee DJ’s Dik & Gezellig, een optreden van Trafassi en
Brassband Brasil! Er zijn nog entreekaarten à 10 euro verkrijgbaar aan
de bar! Het wordt zeer gewaardeerd
als de feestgangers in de Carnival
style gekleed komen.
Aankomend weekend staan er ook
weer leuke en gezellige dingen gepland in café de Praam in de Zijdstraat met vrijdag 25 januari vanaf
22.00 uur Praam’s Partynight met DJ
Marco. Zaterdagmiddag 26 januari vanaf 16.00 uur estafettemiddag
met Gast DJ Rene Piet en zaterdagavond vanaf 22.00 uur Disco Dance
Party met DJ Menzo.

Muzikaal weekend met cello
Aalsmeer - De cello staat dit muzikale weekend in het centrum van de
belangstelling. Zaterdagmiddag organiseert de Lions Club Aalsmeer in
samenwerking met KCA een ‘Salon
de Musique’ met Nederlandse composities voor cello en piano. Zondagmiddag verleent KCA medewerking aan de ‘Allereerste Regionale
Cellodag’.
Salon de Musique
Op zaterdag 26 januari vanaf 15.30
uur zullen celliste Doris Hochscheid
en pianist Frans van Ruth een bijzonder optreden verzorgen dat in
het teken zal staan van Nederlandse muziek voor cello en piano uit
de eerste helft van de 20ste eeuw.
De Lionsclub Aalsmeer organiseert
deze Salon de Musique in samenwerking met KCA. De opbrengst zal
gaan naar het onlangs opgerichte Jeugdcultuurfonds Aalsmeer om
kinderen die het thuis niet breed
hebben toch muziekles te kunnen
bieden. Om er daadwerkelijk een
echte Salon de Musique van te maken zal deze plaats vinden op een
speciale locatie, namelijk in de salon van een van de leden van de Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er is
plaats voor ongeveer 40 personen.
Het belooft een unieke belevenis te
worden, in een intieme en bijzondere sfeer, die muziekliefhebbers
niet zullen willen missen. De eindtijd is rond 18:00 uur. De kosten zijn

40 euro per persoon, inclusief koffie, thee, hapjes en drankjes. Toegangskaarten zijn te verkrijgen via
Arie Kempkes: tel. 06-47452143 of
a.kempkes@inter.nl.net.
Regionale cellodag
Op zondag 27 januari van 13.00 tot
17.00 organiseert Bas van Waard,
docent cello, in samenwerking met
KCA Aalsmeer de allereerste regionale cellodag! Bas van Waard en zijn
leerlingen zullen laten horen wat je
zoal op de cello kan spelen. Vioolbouwer Kees Roos uit Noorden gaat
een mooi verhaal vertellen over ‘de
geboorte van de cello’! Ook zal Bas
van Waard samen met Tobias Dammers (trompet, trombone en trommels) laten horen dat de cello niet
alleen een ‘mooi strijkinstrument’
is, maar ook op allerlei andere manieren bespeeld kan worden. Junior Klaiber, docent urban-jazz en zelf
ook danser, laat zien dat er op de
klanken van de cello heel goed gedanst kan worden. De entree is gratis en er wordt voor eten en drinken gezorgd. De zaal is open vanaf
12.45 uur. De eerste regionale cellodag vindt plaats in de mooie balletzaal aan de 1ste J.C.Mensinghlaan
29. Als u van plan bent om te komen, alleen of met uw kind(eren), is
het prettig als u dat middels een telefoontje of een mailtje aan Bas laat
weten: 06-21821390 of mobilmusic@planet.nl.

Red Maddies, Bruusq en Rekverband

Dit weekend Akoestische
avonden in Bacchus
Aalsmeer - Het laatste weekend
van januari is het weer tijd voor de
befaamde Akoestische Avonden in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Vrijdag 25 en zaterdag 26
januari passeren er weer circa tien
akoestische acts de revue. Een uitgebreid scala aan instrumentarium
zal dit weekend weer te beluisteren zijn in één van de kleinste theaters van Nederland. Een greep, in
willekeurige volgorde, uit het aanbod komend weekend: De vijfkoppige coverband The Red Maddies,
Lynn van de Polder begeleidt zichzelf op fabuleuze wijze op de piano, Nederlandstalig programma van
Bruusq, zangeres Merel en Co (gitarist of pianist), bij Elastiek wordt duidelijk dat mensen als Crosby, Stills,
Nash & Young, maar ook Bob Dylan,

James Taylor, Tim Hardin en Little
Feat belangrijke inspiratiebronnen
zijn, Nederlandstalige chansons van
pianist, gitarist, componist, schrijver
en zanger Bjorn van Rozen, op gitaar singer en songwriter Rob van
Leersum en Rekverband is een locale gelegenheidsband die de bezoekers terug naar de jaren zestig
tot tachtig brengt. Er zijn nog enkele
acts die bij aanleveren van deze kopij niet bevestigd zijn. Kijk voor de
actuele setting van de Akoestische
Avonden op de website: www.cultureelcafebacchus.nl. Vanaf vrijdag
12.00 uur de laatste updates! Zowel
vrijdag als zaterdag gaat de zaal van
Bacchus open om 21.00 uur. Aanvang eerste act beide dagen is 21.30
uur. Entree is 4 euro per persoon per
avond.

Zondag Edo in De Walrus
Aalsmeerderbrug - In de afgelopen jaren is zanger en entertainer Edo uitgegroeid tot één van
de beste en bekendste zangers in
Aalsmeer en omstreken.
In zowel de grote zalen als in het
kleinste café, Edo komt overal gezelligheid brengen met zijn mooie,
volle stem en zijn hartelijke persoonlijkheid. Zijn repertoire is erg
breed, van de bekende Hollandse
krakers tot soul uit de jaren zeven-

tig en tachtig tot de nummers die
in de Top veertig staan. Alles wordt
gezongen op een manier die iedereen enthousiast maakt. Zondagmiddag 27 januari vanaf 17.00 uur komt
Edo zingen in De Walrus. Het eetcafé aan de Aalsmeerderdijk 452
gaat om 15.00 uur open. Uiteraard
is de toegang gratis en worden alle bezoekers op een gratis snackje
getrakteerd. Aansluitend kan er een
hapje gegeten worden.

Muziek/theater/film
Vrijdag 25 januari:
* Muziek Crazy Piano’s in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Concert met Italiaanse barokmuziek door familie Trommel in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Partytime in café de Praam, Zijdstraat met dj vanf 22u.
25 en 26 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus
met diverse (Aalsmeerse) bands.
Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.
Zaterdag 26 januari:
* Amateur dans- en slagwerkshow
in De Bloemhof, Hornweg van 15.30
tot 21u.
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest
met dj in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
* Cabaret Lul-verhalen in Crown
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Salon de Music, Lions Club voor
jeugdcultuurfonds. Klein concert in
Kudelstaart van 15.30 tot 18u.
* Favo-film dichter Marcel Harting
in Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
Zondag 27 januari:
* Eerste regionale cellodag in De
Hint, Mensinglaan 29 van 13 tot 17u.
* Concert Martin Mans met 2 panfluitisten in Dorpskerk, Kanaalstraat
vanaf 16u.
* Dave Chavez Band in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 15.30u
* Zanger Edo live in eetcafé De
Walrus, Aalsmeerderdijk 452 in
Aalsmeerderbrug vanaf 17u.
Vrijdag 1 februari:
* Kitty Courbois met Parels van Poezie ‘Exclusief bij Bob’ in Crown Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Jazzbachanaal rond Dizzy Gillispie
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 2 februari:
* Muziek Jan en Annie ‘The two of
us’ in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Cabaret ‘Murw’ in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* House classic reünie in N201,
Zwarteweg v/a 21jr. Open 21.30u.
Exposities
24 t/m 26 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Ook iedere eerste zondag van de maand.
Zaterdag 26 januari:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
26 en 27 januari:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Watertoren open. Zaterdag 19 tot
21u. en zondag 13 tot 17u.
Tot en met 27 januari:
* Grafiektentoonstelling met Bob
Bonies, Frank Stella en Max Bill in
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
Vanaf 31 januari 9 kunstenaars uit
Aalsmeerse bron.

Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
2 en 3 februari:
* Huismuseum met Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag van 12 tot 17u. Lezing over Ferdinand Erfmann beide
dagen om 15u.
Diversen.
Donderdag 24 januari:
* PCOB-ledenmiddag over reanimatie in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Dia-lezing bij Groei en Bloei over
hanging baskets. In Wellant College,
MBO, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
Vrijdag 25 januari:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 26 januari:
* Feestavond Rijsenvogel in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Zondag 27 januari:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Linnaeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
* Talk of the Town in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.
Maandag 28 januari:
* Kaartavond BV Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing over planten bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Lezing over bloemenhandel 1900
tot 2000 bij stichting Oud Aalsmeer
in Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Dinsdag 29 januari:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 30 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 31 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Gedichtendag in Bacchus, Gerberastraat. Thema: muziek. V/a 20u.
Zaterdag 2 februari:
* Lezing over Nederlandse geheime agenten in Crash Museum door
Janny Herfst vanaf 13u.
Vergaderingen
Donderdag 24 januari:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.
Maandag 28 januari:
* Informatie-avond bestemmingsplan Nieuw Oosteinde in raadskelder, gemeentehuis, 20-21.30u.
* Wijkraad De Dorper bijeen in De
Binding, Zijdstraat 53 v/a 19.30u.
Woensdag 30 januari:
* Info-avond ‘Natuur in Aalsmeer’ in
gemeentehuis, 19.30 tot 21.30u.

Shack: Dave Chavez Band
Oude Meer - Week na week worden muziekliefhebbers in The Shack
getrakteerd op fantastische spetterende shows van de beste bands uit
binnen en buitenland. Zo ook weer
aanstaande zondagmiddag 27 januari: Dave Chavez Band. De Dave
Chavez Band is een rhythm & blues
band uit Schiedam. De band speelt
onvervalste Amerikaanse Rhythm
’n Blues. Dave Chavez Band bestaat uit 4 topmuzikanten die garant
staan voor een spetterende show.
Op zang en gitaar Dave Chavez, op

bluesharp Slim Robin, op bass Erik
Lipman en achter de drums Joost
Tazelaar. De band neemt het publiek
mee op een reis naar Chicago, Texas
en de Westkust zonder een vliegticket. The Shack is geopend op zaterdag vanaf 15.00 uur en op zondag
vanaf 15.00 uur. Het optreden van
Dave Chavez Band begint zondagmiddag om 15.30 uur. De entree is
5 euro per persoon. Voor alle informatie en openingstijden: www.theshack.info. Adres is Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Première ‘Nijntje de film’
Aalsmeer - Aanstaande woensdag
30 januari gaat ’Nijntje de film’ in
première in Crown Cinema aan de
Van Cleeffkade. In de film gaat Nijntje met haar vriendjes op speurtocht
door de dierentuin. Onderweg beleven ze allerlei avonturen. De film
duurt negentig minuten en is Nederlands gesproken. De première is
om 14.00 uur en ouders en kinderen
worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Verwacht op donderdag
31 januari wordt de film ’Verliefd op
Ibiza’. De film gaat over elf mensen,
vier verhalen en 1 eiland. Hoofdfilm
in Crown Cinema is op dit moment
’Les Misérables’. Deze romantische

film speelt zich af in het 19eeuwse
Frankrijk en duurt 158 minuten. Te
zien deze week op donderdag om
20.00 uur, zondag om 20.15 uur en
maandag tot en met woensdag om
20.00 uur. Een kaartje kost 8,50 euro. In het weekend is Crown Cinema
overdag de bios voor kids met zondag om 12.00 uur Finding Nemo, om
14.00 uur K3 Bengeltjes en om 16.00
uur Wreck-It Ralph. Voor de groten
draait zondagavond, naast Les Misérables, ook de film Het Bombardement vanaf 18.00 uur. Meer weten? Kijk op www.crowncinema.
nl. Kaarten bestellen kan via 0297753700 of info@crowncinema.nl.
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Veel belangstelling voor
jarige Aalsmeers Harmonie

Unieke amateur dans- en
slagwerkshow in Aalsmeer
Aalsmeer - De nationale muzieken dansorganisatie Color Guard
Nederland (CGN) houdt op zaterdag 26 januari een unieke dans- en
slagwerkevenement in Aalsmeer. In
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg treden die middag en avond 26
dansgroepen en slagwerkgroepen
uit heel Nederland op. Het betreft
de derde voorronde voor het Nationaal Kampioenschap voor de dansers en de seizoensopening voor de
percussionisten. CGN hield al eerder soortgelijke evenementen in
Aalsmeer. De deelnemende dansgroepen onderscheiden zich van
andere amateur groepen door het
gebruik van materialen als vlaggen, (nep)geweren en sabels. Dit
komt voort uit de militaire traditie. Maar dat is dan ook het enige
dat over is van die traditie. De deelnemers zijn helemaal vrij in wat ze
doen en dat kan resulteren in kleine
theatershows van ongeveer 5 minu-

ten op muziek van Callas tot Kane.
De slagwerkgroepen produceren
hun eigen muziek, die ze visueel ondersteunen met spectaculaire choreografieën. De groepen zijn volledig vrij in wat ze doen en dat zorgt
voor unieke combinaties met elektronisch geluidseffecten en kennismaking met minder orthodox instrumentarium. De vergelijking met
drumbands gaat volledig mank, mede door de moderne aankleding. De
wedstrijd start om 15.30 uur met de
jongsten in de competitie en duurt
tot iets na 21.00 uur. Dan worden de
punten bekendgemaakt en is bekend wie door de deskundige en internationale jury de winst is gegund.
Meer informatie is te vinden op
www.colorguard.org. Kaarten zijn
verkrijgbaar via deze site of aan de
kassa van het evenement voor 12
euro per persoon. De kassa gaat om
15.00 uur open voor het publiek.

Vakmanschapswedstrijd

Vijf Thamen leerlingen in actie
op voorronde Skills Best Men
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 24 januari vindt op het Trias
VMBO in Krommenie één van de
regionale voorrondes van Skills
Beste Men 2013 plaats. Skills
Best Men is een vakmanschapswedstrijd voor vierdejaars VMBOleerlingen Elektrotechniek, Installatietechniek, Instalelektro, of een
techniekbrede opleiding. Tijdens
de wedstrijd werken 20 leerlingen
uit de regio samen aan een praktijkopdracht. Uit deze regio nemen Ewan Jongkind uit Aalsmeer,
Jessica Omtzigt uit De Kwakel,
Yara Meijer en Marc van Haaster uit Uithoorn en Dimitri Ruiter uit Amstelveen deel. Mochten
deze leerlingen van het Thamen
College winnen dat mogen zij in

maart deelnemen aan de landelijke finale tijdens Skills Masters
2013. Een leerling Installatietechniek en een leerling Elektrotechniek vormen tijdens de vakmanschapswedstrijden samen een
team. De leerlingen worden door
een professionele vakjury individueel beoordeeld op onder andere vaktechnische kennis, creativiteit, samenwerking, materiaalgebruik en klantcontact. De winnaars van de regionale voorronde nemen deel aan de landelijke finale die plaatsvindt op 14, 15
en 16 maart in Ahoy Rotterdam.
Daar nemen zij het drie dagen op
tegen de winnaars uit andere regio’s en strijden om de eretitel
‘Skills Best Men 2013’.

Een bloemenpraam in de sloot van de Uiterweg ter hoogte van het bedrijf van
Jac. de Ridder. Beide sloten zijn nog open dus is de foto van voor 1950 geweest.

Begunstigeravond Oud Aalsmeer:

Het veranderende aanzicht
van Aalsmeer: 1900-2000
Aalsmeer - De stichting Oud
Aalsmeer houdt haar jaarlijkse begunstigerbijeenkomst op maandag 28 januari in De Oude Veiling in
de Markstraat. De avond begint om
20.00 uur en de bovenzaal is open
vanaf 19.30 uur. Na de jaarvergadering houdt Dirk Jongkind een lezing over hoe de bloemenhandel in
de eeuw tussen 1900 en 2000 heeft
gezorgd voor een steeds weer veranderend uiterlijk van Aalsmeer. In
juni vorig jaar werden talrijke activiteiten georganiseerd in het kader van honderd jaar veiling(en) in
Aalsmeer.
Aan het proces van veilen ligt
ruim een eeuw bloemenproductie in Aalsmeer en Kudelstaart ten
grondslag. Deze twee ontwikkelingen legden samen de basis voor
het wereldvermaarde bloemencentrum Aalsmeer. Tijdens die honderd

jaar veranderde er veel in Aalsmeer
en dit liet zichtbare en onzichtbare sporen na. Dirk Jongkind neemt
de aanwezigen deze avond mee in
zijn verhaal over de invloed van de
tuinbouw op de gemeente Aalsmeer
en het veranderende beeld van
Aalsmeer in de vorige eeuw. In zijn
presentatie kijken we naar de veranderingen die in de “vijf” tuinbouwgebieden hebben plaats gevonden aan de hand van ruim honderd foto’s. Daarbij is goed te zien
hoe de bedrijven zich hebben ontwikkeld. Maar ook hoe de logistiek
van de bloemenketen is meegegroeid en een stempel op Aalsmeer
heeft gedrukt. Naast begunstigers
van de stichting Oud Aalsmeer zijn
ook andere geïnteresseerden in lokale geschiedenis van Aalsmeer,
Kudelstaart en Kalslagen van harte
welkom. De toegang is gratis.

kere schuur en viel op door het licht
dat het uitstraalde. “Door vaak in
de Tuin rond te lopen krijg ik steeds
meer oog voor detail.” De winnende
foto van Klaas Groot (zijn geuzennaam is G 41) is gemaakt in 2010 tijdens de NK schaatsen en is de komende weken te zien in de etalage
van foto de Boer. “Zeg, zou ik de foto ook te koop mogen aanbieden?
Mijn buurjongen Leonard gaat dit
jaar de Mont–Ventoux opfietsen
voor de Stichting ALS. Ik heb die
berg een aantal malen gefietst en ik
kan je wel vertellen dat het een hele
puist is. Je moet afzien, maar het is
prachtig om te doen, zeker als je het
doet voor het goede doel. Hij hoopt
zoveel mogelijk geld in te zamelen,
nou van mij mag de hoogste bieder
mijn foto hebben.”
Eén jaar!
Terug kijkend op het afgelopen jaar
kan makelaar Karin Eveleens tevreden zijn over de kwaliteit van de ingezonden foto’s. Maar ambitieus als
zij is: “Het moet meer en beter en
dat kan wanneer veel meer mensen vanaf hun I-phone foto’s sturen naar de site www.aalsmeerphoto.nl. Iedereen kan tegenwoordig
vanaf zijn mobieltje een foto maken.
Kijk om je heen en fotografeer wat
je opvalt. Met het thema van dit keer
‘Aalsmeer ruimt op’ moeten wij toch
heel mensen kunnen stimuleren. In
samenwerking met onze sponsors
gaan wij om ons 1 jarig bestaan te
vieren de mooiste foto’s tentoonstellen.”
Janna van Zon

Van links naar rechts: Patrick Spaander, Karin Eveleens, Janna van Zon,
Margriet Zwarthoed, Klaas Groot en Jeroen Brussee. Foto de Boer

van jongs af aan al klarinet, en ook
menig familielid heeft in het orkest
meegespeeld. De harmonie speelde op haar verzoek de mars La Banniere van Albert Meijns, een dirigent die ooit nog bij Aalsmeers
Harmonie heeft gedirigeerd. Mevrouw Man ontving naast een oorkonde en een KNFM-speldje, ook
nog iets bijzonders en daarvoor was
de interim-burgemeester Theo van
Eijk gekomen. Mevrouw Man kreeg
voor haar bewezen diensten en het
65-jaar lidmaatschap van de harmonie de Rozenpenning uitgereikt.
Daarmee was het concert nog niet
afgelopen. Inval-slagwerker Martin
de Greef mocht zijn kunsten vertonen op vibrafoon met A tribute to Lionel. Vervolgens werd de Champagner Galopp ingezet en werd het publiek voorzien van een glas champagne.
Na een gezamenlijke proost werd
het concert afgesloten met de
Radetzki mars. Aalsmeers Harmonie gaat nu hard werden aan het jubileumconcert op zaterdag 8 juni in
de theaterzaal van het Crown Theater. Dit wordt een groot concert, met
medewerking van Karin Bloemen.
Kaarten zijn te bestellen via de website en via de leden.
Voor meer informatie:
www.aalsmeersharmonie.nl.

Vanuit de toren van de CAV een blik over de Van Cleeeffkade richting de
Stommeer. Op de foto zijn nog veel platte bakken te zien dus deze foto dateert van de jaren 50. In de jaren 60 verdween de bakkenteelt.

De jubilarissen (vlnr): Marcel Spaargaren, Tini Man, Marjan Alderden, Irene
Teeuwen, Judith Schalkwijk, met voorzitter Wilma van Drunen.

Prijsuitreiking Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Zaterdag 19 januari stonden in de winkel van fotograaf Patrick Spaander enkele blije mensen. Margriet Zwarthoed en Klaas Groot zijn de winnaars van de Aalsmeer Photo wedstrijd. Zij kregen hun prijs uitgereikt
door de voorzitter van de jury, Patrick Spaander, en initiatiefneemster
Karin Eveleens. Groot was de verrassing voor Klaas Groot, hij kreeg
de publieksprijs en werd verwend
met een magnetron aangeboden
door Jeroen Brussee. Iets wat Klaas
Groot werkelijk bijna nooit overkomt: Hij wist even niet meer wat hij
moest zeggen toen hem de magnetron werd aangeboden. Hij doorbrak
de stilte met een lach van oor en de
woorden: “Hier kan ik mee thuiskomen.” Wat stiller, maar niet minder
tevreden was Margriet Zwarthoed.
Haar winnende foto was door Patrick Spaander uitvergroot op acryl
tot 60x90 centimeter. Het effect mag
gerust spectaculair genoemd worden. Het product is vrij nieuw en
wordt door de ingewikkelde techniek nog weinig toegepast. Spaander weet echter heel goed raad met
het materiaal en oogst er veel lof
mee, omdat hij iets toe weet te voegen aan de foto waarvan iedere fotograaf, of het nu gaat om een amateur of een professional, gelukkig
van wordt. Terecht was dan ook de
vreugde van de winnares, sinds kort
lid van de Fotoclub Aalsmeer en altijd wel een paar dagen per week te
vinden in de Historische Tuin. “Een
heerlijke plek.” Het door haar gefotografeerde bord stond in de don-

Aalsmeer - Zondag 20 januari gaf
Aalsmeers Harmonie een Champagneconcert in het grand café van Crown Business Studio’s
in Aalsmeer. In dit gezellige zaaltje speelde de harmonie een gevarieerd programma, terwijl het buiten al maar harder ging sneeuwen.
Het koude en natte weer weerhield
de mensen er niet van om te komen: de zaal was meer dan vol en
er moesten heel wat stoelen worden bijgezet. Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, bestaat dit jaar 100 jaar
en daarom werd er een feestelijk
concert gegeven: het Champagneconcert. De middag werd geopend
met de mars Graf Zeppelin. Daarna
werden heel verschillende muzieksoorten gespeeld, waarvan sommige waren uitgekozen door de jubilarissen. Zo koos Irene Teeuwen voor
James Bond, fluitiste Marjan Alderden ging voor Adagietto for Flute,
Judith Schalkwijk liet West Side Story op het programma zetten en Marcel Spaargaren koos voor het mooie
Ballad, waarin hij de solo op bugel
speelde. Deze vier leden zijn allemaal 12,5 jaar lid van de harmonie.
Hiervoor ontvingen zij een oorkonde. Er was echter ook een jubilaris
die al 65 jaar lid is van Aalsmeers
Harmonie: Tini Man-Olij. Zij speelt

Creatief begin van het jaar

Rode Kruis start breicafé

Beeldhouwen bij Werkschuit
Aalsmeer - Docente Ingrid Schoemaker geeft een cursus beeldhouwen in 12 lessen op de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur bij
De Werkschuit. De cursus start op
29 januari in het onderkomen van
de stichting in de Baccarastraat.
De magie van het hakken van een
beeld uit steen komt in deze cursus aan bod. Het vormgeven van
een idee, waarbij je in plaats van
opbouwen juist een stukje weghaalt is een uitdaging. Het werken
vanuit een duidelijk uitgangspunt
helpt bij de vormgeving. Alle deelnemers maken uw eigen ontwerp.
Om beeldhouwen te leren of te verfijnen, wordt gestart met een voorstudie in klei, waarmee bij het weghalen van materiaal de eerste stap
wordt gezet naar het echte beeld-

houwwerk. Er wordt uitleg gegeven
oversteensoorten en gereedschappen. In de cursus wordt voor namelijk handmatig gewerkt. Door de individuele begeleiding is deze cursus
voor zowel beginners als gevorderden geschikt. Inschrijvingen en inlichten via www.gklein.org/wsa of
telefonisch bij Marion Buckert: 0611864861 en Margot Tepas: 0612459347.

De avond met de bondskeurmeester wordt gehouden in
buurthuis Hormeer in de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer
weten over Viva Aquaria? Neem
dan contact op met de heer C.
Keim via 0297-343854.

Feestavond bij
de Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging de
Rijsenvogel houdt op zaterdag 26
januari haar jaarlijkse feestavond.
Op deze avond worden onder andere de prijzen uitgereikt die door de
leden gewonnen zijn op de vogeltentoonstelling van afgelopen december. Tijdens de feestavond, die
voor iedereen toegankelijk is, worden ook drie rondes gekiend. En
er vindt een grote verloting plaats.
Kom ook naar dorpshuis de Reede
aan de Werf. De avond begint om
20.00 uur, de zaal is open vanaf half
acht, en de toegang is gratis.

gens is er iedere laatste donderdag
van de maand een breicafé. De tijden zijn van 9.30 tot 11.30 uur en de
locatie is buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan 3. Voor koffie en iets
lekkers wordt gezorgd. Lijkt het je
leuk om met ons te handwerken aan
je eigen breisel en vind je het gezellig om andere mensen te ontmoeten? Kom dan het breicafé versterken! Voor vragen of aanmeldingen
kan gebeld worden naar de coördinatoren Coby Nagtegaal: 340689 of
Suus Hartmann: 880828.

Mijlpaal binnen vijf jaar

2000 Leden voor OVAK
Aalsmeer - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart
(OVAK) op 8 januari werd al genoemd dat het 2000-ste lid niet lang
meer op zich zou laten wachten. Ledenadministrateur Herman Beunder hield de binnenkomende inschrijvingen heel goed in de gaten
en eind vorige week kon hij alle bestuursleden het verheugende bericht sturen dat de inschrijving van
het 2000-ste lid daadwerkelijk had
plaatsgevonden.
Nadat in de tweede helft van 2011
OVAK haar 1900-ste lid mocht verwelkomen is dit nu, nog geen anderhalf jaar later, een geweldige mijlpaal. Een felicitatie aan de-

Plantenlezing
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 28 januari verzorgt Erik Prins, optimaal aquariumplanten houder,
een lezing bij Viva Aquaria. In de
lezing zullen verschillende factoren naar voren komen waarmee aquariumplanten optimaal
kunnen groeien. Ook voeding en
belichting komen uitgebreid aan
bod, evenals ph en andere waterwaarden.

Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer
van het Rode Kruis verzorgt diverse handwerkactiviteiten, één ervan is het breicafé, dat binnenkort
van start gaat. In een ongedwongen
sfeer handwerken, breien of haken,
een praatje maken en een lekker
kopje koffie drinken. Breien is weer
helemaal hip en het is leuk en ontspannend. Het breicafé wordt begeleid door Coby Nagtegaal en Suus
Hartmann, kenners op handwerkgebied. Het eerste breicafé dit jaar
is op 31 januari aanstaande. Vervol-

ze Ouderenvereniging is dan ook op
z’n plaats en dit binnen een tijdsbestek van nog geen 5 jaar! Met dit
nieuwste lid zal binnenkort contact
worden opgenomen en natuurlijk
zullen wat presentjes worden overhandigd. Het bestuur hoopt dat dit
2000-ste lid zich spoedig thuis zal
voelen binnen de vereniging en plezier zal beleven aan de diverse activiteiten en aan het maandblad de
Doorvaart. Voor de bestuursleden
een extra stimulans om de kwaliteit
binnen de vereniging te waarborgen en om te proberen weer nieuwe ideeën uit te werken en te ontwikkelen, want OVAK wil ook voor
‘jonge’ ouderen nog aantrekkelijker
worden. De ouderenvereniging gaat
hier met ‘jong’ elan aan werken.

Vogelbeurs in Linnaeuslaan
Aalsmeer - Op zondag 27 januari organiseert Vogelvereniging Aalsmeer en omstreken een
grootse vogelbeurs in het Wellantcollege MBO aan de Linnaeuslaan 2 van 10.00 tot 13.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer
bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, voor het diervriendelijk behandelen van vogels met in acht
neming van de milieueisen die
tot heden van kracht zijn. Een hele eer om dit keurmerk van diervriendelijkheid te mogen voeren.
Iedere vogelliefhebber is wel-

kom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of rond te kijken en
vragen te stellen betreffende vogels, voedsel en huisvesting. De
entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen.
Tevens maken bezoekers kans op
een leuke attentie met hun entreebewijs. Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor
leden als bezoekers. Handelaren
zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanaries
en kromsnavels, en verschillende
zaden en zaadmengsels. Voor inlichtingen: 06-10666878.
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Informatieavond over voorontwerp
bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde

Wijkraad De
Dorper bijeen

Aalsmeer - Maandagavond 28 januari organiseert de gemeente
Aalsmeer een informatieavond over
het voorontwerp bestemmingsplan
Nieuw–Oosteinde. De avond is van
20.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in
de raadskelder van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Het bestemmingsplan is conserverend van
aard wat betekent dat de huidige situatie wordt vastgelegd.Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “We willen alle bestemmingsplannen van
Aalsmeer vóór 1 juli van dit jaar actualiseren en digitaliseren. Voor
Nieuw-Oosteinde geldt dat er acht
kleinere verouderde plannen waren.
Die worden nu samengebundeld
in één nieuw overzichtelijk digitaal
bestemmingsplan. De bestemmingen voor het gebied worden vastgelegd zoals ze nu zijn; er worden
dus geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor
de nieuwe huizen in Nieuw-Oosteinde worden daarnaast de regels
voor erfbebouwing vastgelegd.” Tijdens de informatieavond wordt een
korte presentatie gehouden over
het bestemmingsplan, over wat een
bestemmingsplan inhoudt en hoe
bewoners hun mening kunnen geven over het plan. Daarna is er gelegenheid om bij verschillende infor-

Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 28 januari weer bijeen in gebouw De Binding in de Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Ieder kan
bespreekpunten ter vergadering inbrengen. Op de agenda in ieder geval actiepunten uit het overleg met
de gemeente en de politie, overlast
Marktstraat, ontwikkelingen Crown
Business Studio’s en plannen voor
herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

matiepanelen met beleidsmedewerkers van de gemeente over het plan
van gedachten te wisselen. Er zijn
ook reactieformulieren beschikbaar
waar belangstellenden hun mening
over het bestemmingsplan kunnen
opschrijven.
Inspraak voorontwerp
Het voorontwerp bestemmingsplan
ligt van 11 januari tot en met 21 februari ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis. Openingstijden
zijn maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop) en
van 14.00 tot 17.00 uur op afspraak.
Op woensdag zijn de stukken in te
zien van 8.30 tot 20.00 uur. De stukken zijn ook in te zien via de website www.aalsmeer.nl. Het plan is ook
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Reacties kunnen worden gestuurd naar het College van B&W
van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Onder
vermelding van Bestemmingsplan
Nieuw-Oosteinde. Een mail met reactie sturen kan aan info@aalsmeer.
nl ter attentie van mevrouw E. van
der Klis, eveneens onder vermelding
van bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0297-387575 en
vraag naar mevrouw E. van der Klis.

Wijk Proosdij-Noord: samen
openbaar gebied invullen
Kudelstaart - Het laatste gedeelte van de woonwijk Proosdij-Noord
wordt als gevolg van de crisis in de
woningmarkt gefaseerd ontwikkeld.
Dit betekent bijvoorbeeld dat voorlopig enkele terreintjes in de wijk
niet bebouwd gaan worden en dat
het afmaken van het openbaar gebied langer op zich heeft laten
wachten. Alle woningen in de fase
waarmee in 2010 is gestart, zijn inmiddels wel afgebouwd.
Daarom wordt nu ook de laatste
hand gelegd aan het openbaar gebied in de wijk en samen met bewoners zijn er plannen ontwikkeld
om de braakliggende veldjes (voorlopig) te gaan inrichten. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “Ik ben erg
blij dat na jaren van vertraging nu
het openbaar gebied in dit deel van
de wijk wordt ingericht. De vertraging was een direct gevolg van de
zorgelijke situatie op de woningmarkt, waardoor de wijk maar niet
afgebouwd kon worden. Ik kan me
voorstellen dat veel buurtbewoners ook naar dit moment hebben
uitgekeken, omdat ze flink wat last
hebben gehad van het niet ‘af’ zijn
van de wijk.“ De komende maanden worden vier projectjes afgerond. Er komt een natuurlijk speeleiland aan de zijde van de Hoofdweg. De speeltuin wordt ingericht
op basis van het winnende schetsontwerp ‘Beboste Beesten Speelei-

Inbraak woning
aan het Robend
Kudelstaart - In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari is ingebroken in een huis aan het Robend. Aan de voorzijde hebben de
dieven een raam opengebroken. Diverse ruimtes zijn doorzocht. Niet
bekend is wat de inbrekers hebben
meegenomen. De inbraak vond tussen zes uur in de avond en de volgende middag kwart over een plaats.

Navigatie uit
auto gestolen
Kudelstaart - Op zaterdag 19 januari is rond een uur in de nacht ingebroken in een in de Leeghwaterstraat geparkeerde auto. De rubbers van een
zijruit van de Volkswagen Passat zijn
beschadigd. De dieven hebben het inbouw navigatiesysteem gestolen.

land’ van Lars Hoogveld. Lars woont
samen met zijn ouders in ProosdijNoord. Het schetsontwerp is verder
uitgewerkt tot een inrichtingsplan
(zie tekening). De speeltuin aan de
Hoofdweg is inmiddels uitgegraven
en wordt in het voorjaar van 2013
aangelegd. Het ondergrondse wegbrengparkje (gescheiden afvalbakken) aan de Doelstraat is inmiddels aangelegd. De kunststofbak is
naast de glasbak geplaatst. Het geheel wordt nog omringd door een
groene haag. Begin 2013 worden de
Doelstraat, de waterpartijen en het
fietspad langs de Hoofdweg afgemaakt en worden er lantaarnpalen
bijgeplaatst.
Tijdelijke invulling
35 Actieve buurtbewoners hebben het initiatief genomen om drie
braakliggende veldjes langs de Zijlijn- en Doelstraat tijdelijk in te gaan
richten. Deze veldjes zullen als gevolg van de stagnerende woningmarkt voorlopig niet worden bebouwd. Men denkt bijvoorbeeld aan
het aanleggen van een trapveld,
een nat ‘ruig’ speelparkje, een honden uitlaatveldje en een fietscrossterrein. De gemeente heeft de ideeen van de bewoners positief ontvangen en onderzoekt momenteel of de
voorstellen haalbaar zijn. Indien dat
het geval is, is het plan om de veldjes in het voorjaar in te richten.

Portemonnee
uit tas weg
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari is
tussen kwart voor twee en drie uur
in de middag een bezoekster van
een winkel in de omgeving van het
Praamplein bestolen van haar portemonnee. De ‘knip’ zat in haar tas die
zij in een winkelwagen had gezet. Bij
het afrekenen bij de kassa werd de
diefstal ontdekt. Gedupeerd is een
50-jarige vrouw uit Aalsmeer.

Laptop uit
woning weg
Aalsmeer - Op dinsdag 15 januari
is tussen zes uur en kwart voor tien
in de avond ingebroken in een woning in de Anjerlaan. Het cilinderslot
van de voordeur hebben de dieven
geforceerd. Het hele huis is doorzocht. De inbrekers zijn er vandoor
gegaan met een laptop.

Samenwerking
belastingen
Nieuw wensbeeld Burgemeester Kasteleinweg

Geen flats bij Heegstrapark,
geen auto’s over busbaan
Aalsmeer - Op donderdag 14 februari wordt het nieuwe wensbeeld
van de Burgemeester Kasteleinweg
in het beraad voorafgaand aan de
raadsvergadering besproken. Hiermee wordt een extra informatieronde ingelast, waarin diverse belangengroepen nogmaals in gesprek
gaan met wethouder Rik Rolleman.
Zo wordt bijvoorbeeld met de bewoners rond het Heegstrapark gesproken over de inrichting van dit
gebied. Eén ding is zeker: flats zullen er niet komen en de vrijliggende busbaan is alleen bestemd voor
busverkeer. Naar verwachting volgt
in de raad van donderdag 14 maart
besluitvorming. Wethouder Rik Rolleman zegt het volgende over de
plannen en de route naar besluitvorming: “Het nieuwe wensbeeld
voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gaat over
aaneenhechten van Aalsmeer. Hierbij is de aanleg van een vrijliggende busbaan een nieuw uitgangspunt. Over deze weg zal geen ander verkeer meerijden.” Om bestemmingsverkeer goed af te kunnen
wikkelen wordt een aantal maatregelen getroffen in de omliggende wegenstructuur zoals de aanleg van de Noordvork en een nieuwe weg in twee richtingen tussen
Noordvork en Spoorlaan (met een
T-aansluiting). In de collegevergadering van 30 oktober vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders over het nieuwe wensbeeld voor de herinrichting
van de Burgemeester Kastelein-

weg. In dat nieuwe wensbeeld worden ook woonadressen aan de Burgemeester Kasteleinweg gecreëerd.
Inmiddels is over dit nieuwe wensbeeld gesproken met de winkeliers
uit Aalsmeer-Centrum en uit de Ophelialaan. Ook zijn door de wethouder gesprekken gevoerd met de gezamenlijke wijkraden. November
vorig jaar vond een gemeentebrede informatieavond plaats waar iedereen vragen kon stellen en in gesprek kon gaan met ambtenaren
en alle wethouders. Half december volgde een informatief beraad
waarin burgers en experts met elkaar in gesprek gingen in aanwezigheid van diverse raadsleden.
Noordvork en Baanvakviaduct
De raad van 14 maart besluit over
het nieuwe wensbeeld: het dorp
aaneensmeden door het realiseren
van nieuwe bebouwing en het integreren van bestaande bebouwing.
Hierbij wordt de nieuwbouw met
het gezicht naar de Burgemeester Kasteleinweg toe geplaatst en
wordt langs de busbaan onderbroken ventwegen gerealiseerd.
Andere punten in het nieuwe wensbeeld waarover beslist wordt: Een
centrale en vrijliggende busbaan
zonder meerijdend verkeer met een
stevige bomenlaan. Het gebied aan
weerszijden van de busbaan wordt
zo uniform mogelijk ingericht. Het
gebruik (lokaal autoverkeer, fietsers,
voetgangers) kan per deelgebied
kan verschillen. Geen doorgaand
regionaal verkeer in Aalsmeer con-

Aanvang wintersnoei 2013
Aalsmeer - Er is weer een aanvang gemaakt met het jaarlijkse
snoeiprogramma in Aalsmeer en
Kudelstaart. In diverse wijken is of
wordt begonnen met het snoeien
en dunnen van de beplantingen.
Het snoeien op de vooraf geselecteerde locaties wordt in deze periode uitgevoerd, omdat de groei
van de planten stil staat en ook het
dierenleven op een laag pitje staat.
Deze werkzaamheden duren tot
medio maart 2013.
Er gaat gewerkt worden volgens
verschillende snoeimethoden. Bij
het afzetten worden de struiken tot
op ongeveer 10 centimeter boven
de grond afgezaagd. Deze maatregel wordt meestal toegepast bij be-

planting die te ver is uitgegroeid of
bij vakken met bloemheesters, om
de bloei te bevorderen. Het dunnen wordt gedaan waar de struiken zo dicht op elkaar staan, dat
daardoor de verdere groei wordt
belemmerd. In dat geval wordt er
een aantal struiken tussenuit gezaagd. Door te dunnen, krijgen
de overblijvende bomen en heesters meer ruimte om uit te groeien. Deze beheersvorm wordt vooral toegepast bij grove sierheesters
en bosplantsoen. Bij snoeien worden de oude takken of takken die
hinder veroorzaken weggenomen.
Snoeien bevordert de bloem- en
besvorming. Daarnaast is het de
manier om bodembedekkers en

form het Aalsmeers Verkeers- en
Vervoersplan (AVVP). Parallelweg
met twee richtingen tussen Noordvork en de Spoorlaan met een Taansluiting op de Noordvork. De
haalbaarheid en consequenties onderzoeken van een gelijkvloerse
aansluiting van het Baanvak op de
parallelweg tussen Noordvork en
Spoorlaan. Hiervoor zou het Baanvakviaduct gesloopt moeten worden.
Klankbordgroepen
Na instemming door de raad op 14
maart, volgt een participatietraject
voor de uitwerking van de busbaan
met de diverse kruisingen. Daarna
gaat de gebiedsontwikkeling verder met onder andere Polderzoom,
Noordvork, Opheliahof (Heegstrapark), Zwarteweg en een gedeelte van de Spoorlaan. Hierbij zullen
ook enkele klankbordgroepen worden ingesteld. Wethouder Rik Rolleman: “Uiteraard zijn we uitermate benieuwd naar de uitkomsten
van die aparte participatietrajecten. Vanzelfsprekend ga ik graag
in overleg met bewoners, bedrijven
en winkeliers om de deelplannen
zo goed mogelijk voor iedereen in
te vullen.Eerst moet echter een besluit worden genomen over de busbaan: het nieuwe wensbeeld.” Wie
zich wil aanmelden voor één van
de klankbordgroepen die meewerken bij de totstandkoming van de
vervolgtrajecten, kan zich aanmelden bij mevrouw Laura Tas, e-mail:
l.tas@amstelveen.nl.

heesters voldoende dicht te krijgen. De dichtheid is belangrijk om
de groei van onkruid te beperken.
Overhangende takken langs de
randen van plantsoenen en te hoge beplanting kunnen het uitzicht
voor het verkeer en een vrije doorgang op voetpaden en wegen belemmeren.
Sociale veiligheid
Ook wordt gesnoeid voor het vergroten van de sociale veiligheid.
Op verzoek van bewoners (meldingen) wordt snoei uitgevoerd en
zodoende zijn locaties weer overzichtelijk. Door snoei verjongen de
heesters. Eerst ziet het er kaal uit.
Veel nieuwe scheuten komen het
eerste jaar op en het tweede jaar
gaat de plant alweer in de breedte groeien.

Vanavond vergaderavond in gemeentehuis

Nota bodembeheer in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 januari, komen burgemeester,
wethouders en raadsleden bijeen
voor de eerste bijeenkomst van het
Beraad en de Raad in 2012. De vergaderavond wordt gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis, begint om 20.00 uur en is openbaar. De
bijeenkomst met het Beraad en eerste onderwerp is de aanvraag van
een krediet van 80.000 euro voor de
realisatie van een tijdelijke toegang
en inrichting van het Klantcontactcentrum in de oudbouw van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Tweede agendapunt is het vaststellen van de verordening kwijtscheldingsbeleid voor ondernemers en
het Beraad eindigt met de behandeling van de nota bodembeheer regio Amstelland-Meerlanden. De nota vergroot de mogelijkheden om
licht verontreinigde grond en baggerspecie nuttig te hergebruiken.
Uitwisseling van grond vindt voort-

aan niet alleen meer plaats binnen
de grenzen van de gemeente, maar
ook tussen gemeente in de regio.
Verder wordt het mogelijk gemaakt
om op de (toekomstige) bedrijfsterreinen, zoals Green Park Aalsmeer,
en het nieuwe grond- en baggerdepot Kudelstaart grond toe te passen
met de kwaliteitsklasse industrie.
Hiermee raken deze bedrijfsterreinen wel meer verontreinigd dan nu,
maar deze extra vervuiling vormt
geen risico.
De (toekomstige) bedrijfsterreinen
worden overigens de enige locaties
in de gemeente waar deze categorie grond hergebruikt mag worden.
Door de nota leidt tot duurzaam
bodembeheer en er worden kosten bespaard doordat geen nieuwe grondstoffen aangeschaft hoeven te worden en er niet tot nauwelijks geld uitgetrokken hoeft te worden voor transportkosten.

Ingekomen stukken in Raad
Rond kwart over negen gaat de vergaderavond verder met de Raad.
Deze staat onder leiding van waarnemend voorzitter Theo van Eijk.
Er zijn zeven ingekomen stukken
door inwoners en instellingen in
Aalsmeer ingediend, inzake masterplan Vrouwentroost, de reclamebelasting en de cultuurnota. Het advies aan de fracties is om alle stukken voor kennisgeving aan te nemen en in handen te geven van het
college.
Tijdens de Raad vindt benoeming
en beëdiging van mevrouw drs. G.T.
Wildeman tot directeur van de Rekenkamer plaats, wordt een commissie Professionalisering Raad ingesteld en worden leden benoemd
voor de vertrouwenscommissie voor
de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De sluiting is gepland
rond 22.00 uur.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag
24 januari, vieren de samenwerkende gemeenten het eerste resultaat
van de samenwerkende gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke administraties zijn overgezet op
één systeem en de persen lopen om
eind januari de aanslagen te versturen voor de gemeenten Amstelveen
en Ouder-Amstel. Eind februari volgen Aalsmeer, Diemen en Uithoorn.
De gemeentelijke belastingdiensten van de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn werken sinds 1 januari 2013 officieel samen. De gemeenten besloten hier in 2012 toe. Uitgangspunt voor de samenwerking
zijn efficiency, continuïteit, kwaliteit
en kostenreductie.

Hulp politie na
val in woning

Aalsmeer - Op donderdag 17 januari rond acht uur in de avond is een
69-jarige inwoonster ongelukkig ten
val gekomen in haar woning in het
Seringenpark. Hulp van de politie
werd ingeroepen. Echter de agenten konden het huis niet in. Een slotenbedrijf heeft na een kleine twee
uur de deur open gekregen en er
daarna gelijk een nieuw slot ingezet. Agenten hebben de inwoonster
in bed geholpen. Er is een aanvraag
gedaan voor een persoonlijk alarmeringssysteem.

Info ‘Natuur
in Aalsmeer’
Aalsmeer - Op woensdag 30 januari wordt in het gemeentehuis
een informatieavond georganiseerd over de ‘Natuur in Aalsmeer’.
In 2012 is alle natuur in Aalsmeer in
kaart gebracht in een natuurwaardenkaart. Hierover wordt tijdens de
bijeenkomst uitleg gegeven. Ook
wordt informatie gegeven over de
natuurinventarisatie werkgroepen,
die de gemeente in samenwerking met Landschap Noord-Holland
op wil gaan zetten. In 2013 hebben vooral gierzwaluwen, mussen
en vleermuizen de aandacht. Inwoners, die plaats willen nemen in de
vrijwilligersgroep, kunnen zich deze avond aanmelden. De informatieavond begint om 19.00 uur met
een inloop, waarna om 19.30 uur
een uitleg volgt door wethouder Rik
Rolleman. Ook een medewerker van
landschap Noord-Holland gaat informatie verstrekken. Daarna hoopt
de gemeente te komen tot de opzet
van een vrijwilligersgroep. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Iedere natuurliefhebber en belangstellende is van harte welkom.

Geen inbraak
door alarm
Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van zondag 20 op maandag 21 januari is geprobeerd in te
breken in een woning in de Lunalaan. De dieven hebben de voordeur
open gebroken, waardoor het alarm
af ging. De daders zijn er vandoor
gegaan. Het huis zijn ze niet binnen
gegaan. In de gang zijn geen voetsporen aangetroffen. Aan de achterzijde van en rond de woning trof
de politie wel voetsporen aan.

Uitbreiding
eerste inrichting
Antoniusschool
Aalsmeer - De kosten van de eerste inrichting onderwijsleerpakket
en meubilair voor de 27e groep van
basisschool Antonius worden voor
13.158 euro opgenomen in de investeringsplanning 2013. Dat hebben B&W besloten. De aanpassing
wordt tevens verwerkt bij de Lentenota 2013.

• 24 januari 2013
Zaterdag en zondag open dagen
14 Nieuwe Meerbode

Zondagmiddag ook open!

Maas Auto Groep nu ook
officieel Škoda-dealer
Nieuwkoop - Maas Auto Groep
is sinds 1 januari 2013 officieel
Škoda-dealer. Vanuit de vestiging
in Nieuwkoop bedient het autobedrijf nu ook bestaande en nieuwe
Škoda-rijders uit het Groene Hart.
De nieuwe verkoop- en servicedealer is meteen een van de grootste binnen het Nederlandse Škodanetwerk. Maas Auto Groep is dealer van Audi,Volkswagen, en Volkswagen bedrijfswagens, met vestigingen in Uithoorn, Alphen aan
den Rijn en Nieuwkoop, zij hebben diverse prijzen gewonnen voor
de beste werkplaats en beste dealer van hun merk. Maas Auto Groep
is al meer dan een halve eeuw actief in de autobranche. Het begon
allemaal in Nieuwkoop, waar nu ook
het Škoda-gamma in de showroom
is te bewonderen en waar de monteurs zijn opgeleid om alle ins en

Volop wintersale bij Big L
Aalsmeer - Vanaf nu is het volop
wintersale bij Big L, kortingen tot
maar liefst 60%. Nog enkele weken
en dan maakt Big L ruimte voor de
zomercollectie, dus wordt nog even
de mogelijkheid gegeven om snel
korting scoren op de winterkleding.
Op heel veel artikelen op de heren,
dames en kidsafdeling worden hoge
kortingen gegeven. Big L is 600 vierkante meter shopplezier, dus voor
iedereen moet er wel iets te vinden
zijn. Een etage vol met de meest
trendy mode voor de kids en dames
op de eerste verdieping en op de
beneden etage alles voor de heren.
Het voordeel van Big L is dat klanten
zich kunnen aangekleden van A tot

outs van de modellen te kennen. Tevens blijven zij hier het onderhoud
en reparatie van Volkswagen, Audi,
en Volkswagen bedrijfswagens verzorgen. Zaterdag 26 en zondag 27
januari houdt Maas Auto Groep in
Nieuwkoop open huis, om iedereen
te laten delen in de Škoda-beleving.
Het eerste wapenfeit in de showroom is de nieuwe Škoda Rapid met
zijn ongekend scherpe vanafprijs
van 14.190 euro. Uiteraard trekt vast
ook de wegenbelastingvrije Citigo
veel belangstellenden naar de nieuwe showroom. Daarnaast kent het
Škoda-gamma nog de Fabia, Roomster, Yeti, Octavia en Superb, die ook
zakelijk zeer interessante uitvoeringen bieden met slechts 14 of 20
procent bijtelling. Maas Auto Groep
in Nieuwkoop is gevestigd aan de
Nieuwveenseweg 7. Zie ook maasautogroep.nl.

Z, alles in één winkel en dat is wel
zo lekker. Voor de mensen die doordeweeks druk zijn, is de winkel aankomende zondag 27 januari ook geopend. Big L opent de deuren om
12.00 uur en sluit de deur weer om
17.00 uur. Relax shoppen op de zondagmiddag. Wie op de hoogte gehouden wil worden van de laatste
ontwikkelingen en acties van Big L,
kan inschrijven voor de nieuwsbrief.
Het enige wat er moet gebeuren is
even te surfen naar www.bigl.nl en
de rest wijst zich vanzelf. Sinds enkele maanden is Big L ook actief op
facebook, ga naar www.facebook.
com/bigljeansaalsmeer en blijft op
de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Trouwe adverteerder!
Slijterij Wittebol Toen en Nu

Ophelia: Meer dan alleen
meubelstoffeerderij
Aalsmeer - Als kleine jongen zijn
opa al geholpen in de zaak, tijdens school een stageplek gevonden bij zijn vader in de stoffeerderij. Ja, het is Jan de Jonge met recht
ingegoten met de paplepel. De eigenaar van het pand waar voorheen Reeker wonen zat in de Ophelialaan is begin dit jaar begonnen met zijn eigen meubelstoffeerderij in Aalsmeer. Jan vertelt: “De
ruim twintig jaar ervaring heb ik in
goed de praktijk kunnen brengen.
Niet alleen bij ons familiebedrijf ben
ik in de leer geweest, ook bij verschillende andere bedrijven op freelance basis. Zodoende kan ik mezelf allround specialist noemen. Ik
heb al een stoffeerderij gehad in
Voorhout, maar toen deze prettige
ruimte vrij kwam, zag ik, als geboren en getogen Amstelvener, eigenlijk alleen maar meer voordelen. Ik
woon met mijn gezin nog steeds in
Amstelveen en de klantenkring die
ik heb opgebouwd in de Haarlemmermeer en Amsterdam vinden mij
in Aalsmeer ook wel.” Bij ambachtelijke Meubelstoffeerderij Ophelia
staat deskundigheid, vakmanschap
en kwaliteit hoog in het vaandel. U
kunt er terecht voor totale meubelrestauratie, stoffenwerk, projectstoffering en maatwerk. Zij beschikken over een grote collectie meubelstoffen, waarmee al uw banken,
fauteuils, eetkamerstoelen, wanden,
deuren, etcetera kunnen worden
hergestoffeerd. Ook voor leerreparatie, -reiniging en het opnieuw inkleuren bent u aan het juiste adres.
En tevens voor het restaureren van
uw antieke meubels. “Wij fineren,
lijmen, verstevigen, lakken en logen
alle antiek. Zelfs houtworm kunnen
wij verwijderen. Het is dus niet alleen een meubelstoffeerderij. Ophe-

lia is veel meer. Denk aan het reinigen van meubels, het opnieuw
vlechten van rieten-, biezen of rotan meubels en bijvoorbeeld het leveren van matrassen op maat. Met
recht allround!, aldus de trotse ondernemer.
Grindvloeren
Wat Jan de Jonge nieuw in
Aalsmeer introduceert, is het volgende: “Via een Duitse fabrikant en
in samenwerking met een ervaren
vloerenlegger, kunt u vanaf heden
ook terecht voor grindvloeren. Dit
kan voor het gehele huis, de vloeren, maar ook de wanden en zelfs
het buitenterras. Een grindvloer is
door zijn naadloze, stofvrije en multifunctionele karakter uitermate geschikt voor zowel particulier als bedrijfsmatig gebruik. Een grindvloer
is makkelijk in onderhoud en kan
op iedere vormvaste ondervloer gelegd worden. Geen onnodig hak en
breekwerk, geen wekenlang oponthoud. Het is antiallergisch, er
kan vloerverwarming onder, het is
brandveilig en slijtvast en is in meer
dan duizend kleuren leverbaar. Een
fantastisch product.” Voor meer informatie hieromtrent of voor overige
vragen, ga langs bij Meubelstoffeerderij Ophelia, Ophelialaan 151a. De
winkel is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van elf tot vijf uur en
op zaterdag van twaalf tot vier uur.
Bellen kan ook: 0297-269629 Dit
kan zelfs van maandag tot en met
vrijdag van elf uur ’s morgens tot
acht uur ’s avonds. Jan tot slot: “Uiteraard geven wij, indien gewenst,
van te voren een vrijblijvende prijsopgave en rekenen geen voorrijdkosten voor het halen en brengen
van spullen.”
Door Miranda Gommans

Tabaktief Ridder & Co wint
Zilveren Award Staatsloterij
Aalsmeer - Hoe mooi kan het
jaar 2013 beginnen als winkel? De
Staatsloterij maakte er een feestje van. Tabaktief Ridder & Co in de
Ophelialaan heeft namelijk wéér
een Zilveren Award binnen gesleept
van de Staatsloterij. Elk jaar bekijkt
de Staatsloterij weer alle verkoopcijfers van de 3500 verkooppunten in Nederland.De eerste 25 verkooppunten ontvangen een Gouden Award, en de nummers 26 tot
en met 100 ontvangen een Zilveren
Award. Tabaktief Ridder & Co is van
alle 3500 verkooppunten geëindigd
als nummer 68. En dat is niet verkeerd in deze tijd! Hiermee heeft Tabaktief Ridder & Co alweer de vierde Award op rij mogen ontvangen
van de Staatsloterij. Dit is een hele verdienste en ook in 2013 gaat

het een bedrijvigheid van jewelste
worden bij Tabaktief Ridder & Co.
De Award uitreiking vormt een leuke afsluiting van het 15 jarige jubileumjaar wat Tabaktief Ridder & Co
afgelopen jaar vierde.

Aalsmeer - Op de zwart-wit foto staat de familie Wittebol samen
met hun zoon Dik achter de toonbank tijdens de opening van de slijterij in 1961. “Ik werkte van jongs af
aan mee in de zaak en ben eigenlijk sindsdien nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan.” Aldus Dik, die nu al meer dan tien jaar
naar ’t zin in Friesland woont. “Toen
ik mijn vrouw Guda leerde kennen
werkte zij ook gewoon mee.” Jaren later nam hij de zaak over van
zijn ouders om het in het jaar 2000
te verkopen aan Dirk en Linda van
Zoolingen, tot nu toe nog steeds de
huidige eigenaren. Wittebol Wijn
gaat dit jaar dus haar tweeënvijftigjarig bestaan in en is nog steeds het
vertrouwde adres voor goede wijnen en diverse sterke dranken. De
verschillen met vroeger en nu zetten de mannen Dik en Dirk even
uiteen. Dik: “In de begintijd was de
omzet voor het leeuwendeel frisdrank en gedistilleerd. Ik heb de opmars van de wijn ook echt meegemaakt en weet nog dat ik de flessen moest turven van de weekomzet. Nou, in een goede week waren
dat er wel twintig! En dan vooral de
Franse zoete witte wijn hè. Dat was
toen het summum.” Dirk vertelt vervolgens dat de omzet van de wijn tegenwoordig meer dan de helft van
de totale omzet is geworden, dus
dat is één van de grote veranderingen. Op de vraag of Dik zich nog
een leuke anekdote kan herinneren
vertelt hij geamuseerd het volgende:
“In de veiling hadden we een vaste
klantenkring opgebouwd. Bij sommige bedrijven werd er op vrijdagmiddag regelmatig een borreltje gedronken in de box als afsluiting van
de week. En dan belde ze ons op
om een kratje bier te laten bezorgen. ‘Lever even een biertje voor vijf
uur’ vroegen ze dan, maar dan was

het bijvoorbeeld al bij zessen! Of ik
dan ‘tóch meteen effe kon kommen’
werd er dan geroepen. En dat deden
we dan uiteraard ook.” Natuurlijk is
de Bloemenveiling nog steeds een
grote afnemer, maar Wittebol Wijn
heeft haar gebied flink uitgebreid
met onder andere de Haarlemmermeer. Wat duidelijk niet veranderd
is is de kerstpakketten drukte. Dat
was altijd de drukste tijd van het jaar
volgens Dik en Dirk zegt daarover:
“En dat is nog steeds zo. Rond die
tijd moeten we alle zeilen bijzetten.
Wij hebben overigens het hele jaar
door veel relatiegeschenken.”
Eigen wijnimport
Dik Wittebol is destijds begonnen
met het zelf importeren van wijnen.
Hij is blij dat die traditie door Dirk
van Zoolingen wordt voortgezet. Dik
tot slot: “Ik volg de Nieuwe Meerbode nog steeds wekelijks hoor. Hij
wordt meegenomen door bekenden
of we kijken via de website, het nadeel alleen van dat laatste is dat de
familieberichten daar niet op te lezen zijn. En als Aalsmeerder blijf ik
toch nieuwsgierig hè.”
Bij Wittebol Wijn bent u aan het
juiste adres voor het verzorgen van
feesten en partijen, het bezorgen
bij de klant en bijvoorbeeld voor
het geven van advies over een passende wijn bij een bepaald diner.
De acht medewerkers staan voor
u klaar. Er is in de winkel een grote
sortering te vinden en eronder bevindt zich een uitgebreide wijnkelder. Houdt de website in de gaten
voor regelmatig terugkerende proeverijen www.wittebolwijn.nl of kom
langs aan de Ophelialaan 116. De
openingstijden zijn van dinsdag tot
en met donderdag van negen tot
zes uur, op vrijdag tot acht uur en
zaterdag van half negen tot vijf uur.
Door Miranda Gommans

Artplan galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Geen dure investeringen
en toch uw huis of bedrijf mooier en
exclusiever inrichten? Dan is het Artplan van galerie Sous-Terre iets voor
u! Artplan is uniek, voordelig en klantvriendelijk. Al vanaf het zeer lage bedrag van 15 euro per maand haalt u
kwalitatief hoogwaardige kunst in
huis. Dit maandbedrag wordt volledig
gereserveerd als spaartegoed. U kunt
net zoveel werken in bruikleen krijgen
als u wilt en u kunt onbeperkt wisselen. Met uw spaartegoed koopt u op
termijn het kunstwerk of de kunstwerken waar uw voorkeur naar uitgaat. Sous-Terre werkt alleen met vaste kunstenaars van de galerie, waardoor kwaliteit gegarandeerd is. Er kan
gekozen worden uit duizenden wer-

ken, zowel schilderijen als sculpturen. Deze zijn te bekijken op de website, maar ook in het echt in de galerie in Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg. Ga voor alle informatie over het
Artplan naar www.galerie-sous-terre.nl of bezoek de galerie. Wie komt
kijken naar een voorjaarsexpositie maakt kans op 25 procent op een
kunstwerk nar keuze, 100 euro voor
het Artplan spaartegoed en gratis lidmaatschap. De voorjaarsexposities in
Sous-Terre starten op 3 februari en
duren tot en met 12 mei. De galerie
aan de Kudelstaartseweg 1 is het hele
jaar geopend op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Informatie: Bel
0297-364400 of stuur een email naar
info@galerie-sous-terre.nl.

Graffitikunstenaars aan
het werk in het Centrum
Aalsmeer - Ondanks het winterse weer wordt er gewoon door gewerkt aan het nieuwbouwproject in
de Zijdstraat, Dorpsstraat en langs
het Molenpad. De parkeergarage is
inmiddels klaar en nu wordt gestart
met de bouw van de winkels in de
Zijdstraat.
Een deel van de winkels moet voor
de zomer al klaar zijn. De schutting in de Zijdstraat waar deze zomer kinderen van de Berenboot en

OBS Samen de eerste schilderwerken op hebben gemaakt wordt de
komende weken afgemaakt met
mooie graffitikunstwerken door
Sander Bosman van Lak aan Alles
en zijn vriend Marco Post. Het eerste
deel is al door het creatieve tweetal
onder handen genomen. Het bekijken meer dan waard! Voor meer informatie over het werk van Sander
Bosman kan gekeken worden op
www.lakaanalles.nl.

Twee blije winnaars na

kleurwedstrijd Vooges

Aalsmeer - De gelukkige winnaars
van de prachtige nieuwe fietsen in
de bakkerswinkels van warme bakker Vooges op het Poldermeesterplein in Oost en in de Zijdstraat in
het Centrum. Meer dan 200 kleurplaten fleurden de winkels de afgelopen
weken vrolijk op.

Er is geweldig mooi werk verricht
door alle inzenders. De kleurwedstrijd kan meer dan geslaagd genoemd worden. Maar, er kan er maar
één winnen! In allebei de bakkerswinkels is een winnaar gekozen. En
dit heeft twee hele blije winnaars opgeleverd: Zoë en Jordi,
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Wensstichting Oppepper4all

Ringo (7) oog in oog met
wurgslang en Alessandro!
Aalsmeer - Ringo uit Aalsmeer werd
vrijdagmorgen 18 januari op school
overvallen door Wensstichting Oppepper4all. Samen met de directeur
van de Jozefschool werden Ringo en
zijn vriendjes Jewel en Owen uit de
klas gehaald. Ringo is namelijk gek
op dieren en mocht speciaal voor deze dag een kijkje nemen achter de
schermen bij Burgers Zoo in Arnhem.
De kinderen mochten de grote kooi
in om de ringstaartmaki’s te voeren!
Nog spannender was het aaien van
een jonge wurgslang. Ook brachten
zij een bezoek aan de ‘Ocean’. Hier
kon Ringo zijn favoriete duivelvis in
het echt zien zwemmen en ook de
hamerhaaien van dichtbij bewonderen. De dag was te kort voor al het
moois dat Burgers Zoo heeft te bieden. Er stond Ringo namelijk nog een
grote verrassing thuis te wachten. Na
een heerlijke pizza-maaltijd verraste

zijn grote idool Alessandro hem met
een privé-bezoek. Alessandro, finalist van het Junior Songfestival 2012,
zong voor Ringo zijn hit “Una chica
Especial”! De zanger was verrast toen
bleek dat Ringo het nummer van begin tot einde meezong. “Dit was de
mooiste dag en avond van de wereld”, zuchtte Ringo aan het eind van
deze Oppepperdag. En dat was het,
een onvergetelijke dag voor deze bijzondere 7 jarige jongen uit Aalsmeer.
Wensstichting Oppepper4all vervult
ultieme wensen van kinderen én ouderen met een chronische, soms levensbedreigende aandoening, in
Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.
Wensdagen als deze geven mensen
weer de kracht om door te gaan. Voor
meer informatie over de de stichting
zie de website www.oppepper4all.nl
of bel met tel. 0294-281549 van 11.00
tot 16.00 uur.

Gratis pannenkoeken
eten bij De Strooppot
De Hoef - Een mooi gebaar in deze toch wel dure tijden is dat het bekende pannenkoekenrestaurant ‘De
Strooppot’ haar gasten gratis pannenkoeken aanbiedt. Dit in het kader van de populaire actie ‘Winterse
weggeefweken’. Tot en met 28 februari kunnen liefhebbers van pannenkoeken een keuze maken uit zo’n 160
variaties aan zoete, hartige en speciale pannenkoeken. Wie met vier personen binnenstapt en pannenkoeken
bestelt, krijgt twee daarvan gratis geserveerd. Bij zes pannenkoeken krijgt
men er drie gratis en bij acht of meer
pannenkoeken worden dat er maximaal vier. De goedkoopste versie
pannenkoeken in de bestelling wordt
op de rekening in mindering gebracht. En de goedkoopste pannenkoek is niet altijd de minste! De actie geldt uitsluitend op doordeweekse dagen, van dinsdag tot en met vrijdag. Dat alles betekent dat het optimaal smullen geblazen is voor liefhebbers van pannenkoeken! “Vorig
jaar hebben we dit geïntroduceerd
en toen bleek het een geweldig succes te zijn, reden dat we het nu weer
doen”, laat restauranteigenaar Marcel Kentrop weten. “Soms was het
hele restaurant vol en dat tikt aan,
want wij hebben in totaal ongeveer
250 zitplaatsen. Behalve gasten in de
privésfeer krijgen we hier ook veel
verenigingen die met hun leden een
pannenkoek komen eten, maar ook
bedrijven laten zich niet onbetuigd
die met hun werknemers bij ons een
pannenkoek weghappen. Behalve op
maandag kan men op werkdagen en
zaterdags een tafel reserveren, maar
niet op zondag. Reservering is wel
gewenst, omdat het vaak heel druk is.
In alle jaargetijden komen hier mensen langs, zoals wandelaars, fietsers,
motorclubs en watersportliefhebbers
die voor de deur hun boot kunnen afmeren. Op winterse dagen komen ze
ook, maar dan met de auto. Gezin-

nen met kinderen en opa’s en oma’s
met hun kleinkinderen zijn hier kind
aan huis. Als het erg druk is betrekken we de ‘opkamer’ hierboven erbij.
Die is sfeervol op z’n oud-Hollands
ingericht.”
Méér dan pannenkoeken
Waar het momenteel in de Nederlandse horeca niet al te best draait,
gaat het bij De Strooppot voor de
wind. Een breed aanbod aan smakelijke producten tegen betaalbare prijzen, uitstekend gastheerschap
en een goede bereikbaarheid met
ruim voldoende parkeerplaatsen zijn
de kenmerken van De Strooppot die
zich in een ongekende populariteit
mag verheugen in de regio. Maar
De Strooppot geniet niet alleen bekendheid om zijn pannenkoeken. Er
zijn ook gezellig ingerichte feestzalen waar men in overleg een familie- of bedrijfsfeest kan houden. Een
van de zalen, de ‘Cromme Miertzaal’
genaamd, naar de oude naam van
‘Kromme Mijdrecht’, heeft bovendien aangrenzend een apart terras.
Maar een festiviteit, zoals een bruiloft, kan ook in de ‘Opkamer’ worden
gehouden als men dat wil. Marcel:
“De Strooppot is bovendien aangemerkt als officiële trouwlocatie, dus
hier kan men in het huwelijk treden
en tegelijker tijd op dezelfde locatie
de bruiloftsgasten ontvangen en de
heugelijke dag vieren. Voor alle festiviteiten is er keus uit buffetten in
verschillende varianten die we in eigen beheer verzorgen. Maar ook als
men met een gezelschap kiest voor
een uitgebreid diner is ook dat bij De
Strooppot mogelijk. Verder organiseren wij op verzoek ook een dinerdansant. We doen dus meer dan alleen maar een pannenkoekenrestaurant zijn.” De Strooppot, De Hoef
Oostzijde 42-43 (naast de RK Kerk).
Tel. 0297-593777. Meer weten? Bezoek de website: www.strooppot.nl.

Nieuwjaar in Crown Theater

René Griesser en Rob Offerman voor hun werkplaats aan de Oosteinderweg.

(Ver)bouwpartners ‘bouwen’ feestje

Samenwerking Offerman
Kozijnen en Robuust Bouw
Aalsmeer - Al jaren werkten René
Griesser van Robuust Bouw en Rob
Offerman van Offerman Kozijnen
samen, maar sinds een half jaar delen ze een gezamenlijke grote werkplaats. Offerman Kozijnen was er al
gevestigd, maar omdat ze veel samenwerkten was het wel zo praktisch dat ze ook de werkruimte gingen delen. De bedrijven zijn te vinden in een loods aan de Oosteinderweg 127 (achter op het terrein
bij Gavita). In de werkplaats staat
professionele apparatuur waarmee
kozijnen, deuren, ramen, trappen,
dakkapellen en nog veel meer gemaakt kan worden. Veel wordt in
de werkplaats al voorbereid, zodat
de klant zo min mogelijk last heeft
van mensen over de vloer. De heren zijn trots op hun werkplaats en
willen dit graag laten zien aan hun
klanten, leveranciers en vrienden.
Zaterdag 26 januari organiseren ze
een feestelijke opening van de gezamenlijke werkplaats met livemuziek van een Aalsmeerse band vanaf vijf uur voor genodigden. “Maar
als er mensen zijn die het leuk vinden om een kijkje te komen nemen
in de werkplaats, dan zijn zij ook van
harte welkom vanaf acht uur”, vertelt Rob Offerman. “We willen iedereen graag laten zien wie wij zijn
en wat we kunnen betekenen op
bouwgebied. We hebben nu alles
onder één dak.” De bedrijven leveren kwaliteit en maatwerk, maar ze
zijn uniek in een snelle levertijd. “Wij
maken bijna alles zelf in de werkplaats en zijn dus niet afhankelijk
van fabrieken die vaak pas na zes
tot acht weken leveren”, legt René Griesser uit. “Wij kunnen vaak al
een kozijn of dakkapel leveren bin-

nen twee weken en als er spoed bij
is zelfs nog sneller.” De ervaren en
vakkundige bouwondernemers zijn
optimistisch over de toekomst. Ondanks de crisis zien ze alles rooskleurig in, want ze hebben voldoende opdrachten om voorlopig voort
te kunnen. “Natuurlijk zien we ook
wel dat bouwbedrijven om ons heen
het soms moeilijk hebben, maar gelukkig hebben we daar geen last
van.” De bedrijven werken al jaren
met een vast team van betrouwbare leveranciers en mensen samen,
waaronder stukadoors, elektriciens,
loodgieters, metselaars, tegelzetters. “De samenwerking verloopt altijd prima en het vertrouwen in elkaar is groot.” Klanten kunnen bij
Robuust Bouw terecht voor het hele (ver)bouwproject, vanaf de bouwvergunning tot aan de laatste spijker. “We renoveren, bouwen(aan)
en verbouwen”, aldus René Griesser. Met elkaar hebben de bedrijven al vele grote en kleinere leuke
projecten op hun naam staan. Recente voorbeelden zijn de bouw van
appartementen op de Helling, een
verbouwing van een kinderdagverblijf en een hooiberg ombouwen tot
woonkamer annex bar. En ondanks
de extreme kou, draaien de heren
hun hand er niet voor om om buiten
te werken. “Velen verklaarden ons
misschien voor gek, maar we hebben pas nog met dikke jassen aan
een dakkapel geplaatst. We denken
met de klant mee en service staat
bij ons hoog in het vaandel.” Meer
informatie is te vinden op www.offermankozijnen.nl en www.robuustbouw.nl.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
15 januari zijn de business club
members van het Crown Theater
Aalsmeer onder het genot van een
glaasje champagne welkom geheten door theaterdirecteur Peter van
Eick en de voorzitter van de Business Club,
Dick van Leeuwen. Doel was om de
start van het nieuwe jaar samen in
te luiden en de members een onvergetelijke avond te bezorgen met een
optreden van de Jantjes met Willeke Alberti in de hoofdrol. Na afloop
van de voorstelling was er een fotomoment met de hoofdrolspelers
en de cast. En kreeg men de gelegenheid om een kijkje backstage
te nemen en nader kennis te ma-

ken met de spelers. Een Crown Theater Business Club Member heeft
de volgende voordelen: 25 vrijkaarten voor de organisatie en/of relaties, twee business club member borrels en onder andere voorrang op aanbiedingen op voorstellingen. Er is ook een Gold Member
lidmaatschap verkrijgbaar en voordelen hiervan zijn onder andere:
Recht op 2 geselecteerde plaatsen
iedere voorstelling, 25 eerste rangs
vrijkaarten voor de organisatie en/
of relaties en nadien 20% extra korting op elke voorstelling. Voor meer
informatie over het Business Club
membership en de voordelen kan
een mailtje gestuurd worden naar
bcta@crowntheater aalsmeer.nl

Cursus solliciteren in
Bibliotheek Mijdrecht
Regio - Heeft u momenteel geen
werk of staat uw baan op de tocht?
Doe dan mee aan de sollicitatiewerkweek en leer in vijf dagen solliciteren. Op initiatief van de Bibliotheek Mijdrecht wordt in de eerste
week van februari een eigentijdse
sollicitatiecursus georganiseerd. De
sollicitatie cursus is speciaal voor
werkzoekenden, herintreders, afgestudeerden én mensen die op zoek
zijn naar een nieuwe uitdaging. Een
week lang doelgericht werken aan
uw sollicitatievaardigheden. Onderwerpen als het maken van een profielschets, schrijven van een modern CV en originele sollicitatiebrief,
persoonlijke presentatie, voeren van
een overtuigend sollicitatiegesprek
en nieuwe manieren om werk te
vinden, onder andere via Social Media, worden behandeld. Alles staat
daarnaast nog eens voluit beschreven in een handig dik werkboek

met adviezen, oefeningen en tips en
trics. De cursus is praktisch en interactief en wordt in groepsverband
gegeven. Hierdoor kunt u nog meer
uit de cursus halen. Iedere deelnemer kan feedback ontvangen en geven, ervaringen en kennis delen en
zelfs gebruik maken van een professionele imago consulent en een
trainingsacteur. Sollicitatietrainer is
Rose-Marie Lucas, NOLOC erkend
loopbaanadviseur van Rooskleurig Coaching. Schrijf u snel in, want
vol is vol ! De cursus solliciteren is
van maandag 4 tot en met vrijdag
8 februari van 9.00 tot 11.30 uur in
de Bibliotheek Mijdrecht aan de
Dr. J. van der Haarlaan 8. Inschrijven kan door te bellen naar 0653135015 of stuur een email naar
info@rooskleurigcoaching.nl. Meer
informatie is te vinden op de website van de Bibliotheek Mijdrecht:
www.bibliotheekavv.nl.

Sportzicht: Zilveren tapknop
en landelijk vierde plaats!

Wethouder Rolleman
opent ‘Energieloket’
Aalsmeer - Zaterdag 12 januari heeft wethouder Duurzaamheid
Rik Rolleman het Energieloket van
Stichting Sienergie officieel geopend. Het Energieloket is bedoeld
voor particuliere woningeigenaren,
VvE’s en ondernemers gevestigd
in Aalsmeer. Zij kunnen hier onafhankelijke en betrouwbare informatie inwinnen over de mogelijkheden van energiebesparing, duurzaam renoveren, duurzame energie en alles wat waarbij komt kijken. Het Energieloket is een samenwerking tussen de Stichting Sienergie en de gemeente en is elke
tweede zaterdag van de maand van
11.00 tot 13.00 uur open. Eveleens
Makelaars aan de Punterweg bij het
Praamplein stelt hiervoor ruimte beschikbaar. Wethouder Rik Rolleman:
“Het Energieloket is een goede stap
in de richting naar een energieneutraal Aalsmeer in 2040. Landelijk
komt er ook een nationaal energiebesparingsfonds. De ambitie van dit
fonds is om in 2020 bijna een miljoen koopwoningen energiezuiniger
te maken. Het Aalsmeerse Energieloket loopt hierop voor en kan zeker in Aalsmeer het verschil gaan
maken op gebied van duurzaam-

heid. Als wethouder ben ik ook er
blij met de oprichting van de Stichting Sienergie en nu het energieloket. Alleen met elkaar kunnen we
Aalsmeer duurzamer maken.” Sienergie is een ideële stichting zonder winstoogmerk. De oprichters
van Sienergie, Karin Eveleens, Dirk
Postma en Hugo en Jon van Luling
vonden dat de verduurzaming van
bestaande woningen en gebouwen
veel te langzaam op gang kwam. Inmiddels is ook oud-wethouder Ulla Eurich toegetreden tot het bestuur van de stichting. Sienergie wil
als onafhankelijke intermediair een
wezenlijke bijdrage leveren aan de
energietransitie in Aalsmeer. Daarbij
valt te denken aan marktpartijen en
burgers en ondernemers bij elkaar
brengen, informatie geven, de weg
in het woud van subsidies en regelgeving wijzen en drempels wegnemen. Sienergie kan dit niet alleen
en zoekt daarom nadrukkelijk de
samenwerking met het Aalsmeerse bedrijfsleven en de gemeente.
Voor meer informatie over de stichting kan contact opgenomen worden met Karin Eveleens via 0297–
344444 of kijk op de website www.
sienergie-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Café Sportzicht behoort
tot de beste biertappers van de regio
en van Nederland. De horecazaak in
de Sportlaan is namelijk winnaar van
de zilveren tapknop 2012. En deze
bijzondere onderscheiding, die uitgereikt is aan de eigenaren Ben en
Tineke de Koff door Herman Koenen
van Heineken Nederland, was nog
maar het begin van landelijke erkenning. Café Sportzicht behoort namelijk niet alleen tot de beste drie horecazaken in de regio, maar wist tijdens
de landelijke finale ook hoge ogen te
scoren. Afgelopen zondag 20 januari vond deze tapwedstrijd plaats tijdens het concert van de Vrienden
van Amstel. En deze finale was uniek
te noemen. De vier finalisten kregen
na de eerste meting met tappen, serveren en presenteren allen een honderd procent score van de jury. Er
werd besloten een extra tapronde ingelast. De spanning liep hoog op, ook
voor Ben en zijn personeelsleden. En
misschien was dit wel de reden dat

‘slechts’ de vierde plaats werd behaald. Café Sportzicht viel dus net
buiten de landelijke top drie. Toch
kijkt Ben de Koff positief terug op de
wedstrijd. “We zijn wel net buiten de
prijzen gevallen, maar in totaal hebben landelijk wel 2.200 cafés meegedaan en dan is de vierde plaats helemaal niet slecht.” De zilveren tapknop
en de vierde landelijke plek bewijzen
in ieder geval wel dat in café Sportzicht genoten kan worden van Amstel
bier zoals het hoort geschonken en
gepresenteerd te worden. Ben en Tineke: “Goed tappen is hartstikke belangrijk, dat weet ons hele team.“ In
de beoordeling noemt accountmanager Herman Koenen van Heineken
Nederland het café in Zuid verder uitermate gastvriendelijk. “Gasten voelen zich in Sportzicht altijd welkom.”
Het echtpaar de Koff blijft in ieder
geval goed en professioneel tapen
en gaat volgend jaar voor de gouden tapknop en wellicht dan ook de
hoogste landelijke notering!
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Derde House Classics
Reunion in de N201
Aalsmeer - Zaterdagavond 2 februari is alweer de derde editie van
House Classic Reunion in de N201
aan de Zwarteweg. De organisatie
heeft ditmaal twee top DJ’s uit deze periode uitgenodigd om ook deze avond weer legendarisch te maken: DJ Neuv was één van de organisatoren en dj op heftige feesten,
die vaak in gekraakte loodsen plaats
vonden. De sfeer was rauw en uitgelaten. De feesten op de meest rare locaties waren vaak vroegtijdig stopgezet door de politie. Nu, 20 jaar later, is DJ Neuv een zorgzame huisvader. Nog zelden doet hij nog een
DJ set maar H.C.R. heeft hem bereid
gevonden om nog één keer de oude
houseplaten af te stoffen en op te zetten in de N201. Bezoekers zullen opnieuw gaan beleven waarom DJ Neuv
één van de meest beruchte DJ’s uit
die tijd was. Heel wat braver, maar zeker niet minder goed is DJ JP. In 1991
werd hij ook bevangen door het housevirus en in de coffeeshop waar hij
toen werkte, vroeg hij om twee draai-

tafels en begon te oefenen. JP werd
als snel gevraagd voor de meest uiteenlopende feesten, die toen georganiseerd werden. Pas later brak hij internationaal door met zijn harddance
sound, die nog steeds door vele wordt
gewaardeerd. De avond wordt verder
aangevuld door de ‘huis dj’s’ Robert,
Soll en Meneer Marcel. Net zoals de
voorgaande twee succesvolle edities
worden hier de House Classics gedraaid uit de periode van 1989 tot en
met 1993. Vanuit deze muziek werden
meerdere stromingen zeer populair
zoals: gabber, mellow, techno, harddance en hardstyle. De minimumleeftijd is 21 jaar en de entreeprijs is 7,50
euro. Er zijn geen kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar. N201 gaat open
om 21.30 uur. De organisatie vraagt
iedereen op tijd te komen want vol is
vol. Er zal een streng deurbeleid van
kracht zijn. Er zullen deze avond speciale ‘visuals’ te zien zijn. Er is speciaal aandacht aan het decor gegeven
en tevens zal er een optreden zijn van
Dancing Designs.

Mozart en Gounod in Bloemhof

Groot succes voor Denk
aan de Buren in Paradiso
Aalsmeer - Het smartlappenkoor
Denk aan de Buren, met liefst bijna 50 leden, trad zondag 13 januari op in de Amsterdamse poptempel
Paradiso. Op precies hetzelfde toneel waar Mick Jagger Angie en I
can get no satisfaction brulde, zong
Denk aan de Buren over Danseresje en Kleine schooier. Het koor, onder leiding van dirigent Frans Koers,
voelde zich al snel thuis op het grote
toneel in een volgepakte grote zaal.
Zelfverzekerd werd al het leed van
de Kleine Schooier uitgebeeld, enthousiast gezongen over ‘poen’ met
een kleine solistenrol voor penningmeester Matty die zeer overtuigend
het woordje ‘meier!’ naar het publiek
gooide. Het vrolijke liedje Zeven dagen lang werd meerstemmig en
met veel mimiek gebracht waarbij

“Zolang ik een pen kan vasthouden, blijf ik schrijven”

Theo Nagtegaal, trouwe schrijver
voor RKAV, OVAK en Hornmeer
Aalsmeer - Bij de redactie van deze krant kennen ze Theo Nagtegaal inmiddels al goed. Hij is één
van de trouwe inzenders van wekelijkse verslagen van de voetbal, de
kaartclub en de OVAK. Stil zitten is
er voor de 75-jarige Theo Nagtegaal
niet bij. Hij is als vrijwilliger betrokken bij verschillende organisaties,
waaronder ook de Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart. Samen met nog drie anderen vormt
hij al meer dan tien jaar de redac-

tie van hun maandelijkse blad en
is verantwoordelijk voor de eindredactie. Hij zorgt ervoor dat alle
stukjes verzameld worden en naar
de opmaker gestuurd worden. Zijn
grootste passie is echter de voetbal, want iedere week is hij te vinden bij zijn favoriete voetbalclub
RKAV. Als vaste supporter zorgt hij
bij thuiswedstrijden van het eerste
elftal voor het scorebord en schrijft
na iedere wedstrijd een verslag voor
de website en de Nieuwe Meerbo-

de. “Vaak word ik gebeld door Radio
Aalsmeer waarbij ik dan live verslag
doe van de wedstrijd”, vertelt de enthousiaste Theo. “Soms probeer ik
na afloop nog een speler, trainer of
scheidsrechter iets te laten vertellen.” Theo geniet van het live verslag doen van de wedstrijd op de radio. “Ooit had ik zelf een uitzending
bij Radio Aalsmeer, dus ik weet hoe
één en ander werkt.” De zondag is
echt ‘zijn dag’. “Ik heb zelf ook gevoetbald en ben scheidsrechter geweest, maar nu geniet ik enorm van
een dagje ‘met de jongens’.” Naast
de voetbal en de OVAK is Theo Nagtegaal ook betrokken bij buurtvereniging Hornmeer. Zijn vriendin
Plony zit in het bestuur, maar Theo
zorgt er altijd voor dat er verslagen worden gemaakt van alle ac-

de rollen verdeeld waren tussen de
mannen en vrouwen. Het was duidelijk dat het koor zich op dit optreden goed voorbereid had. Voor het
publiek was er naast de zangkwaliteiten van het koor ook veel om naar
te kijken. Het optreden werd afgesloten met ;De soldaat’, een liedje over verdriet en gemis, maar aan
het einde zo vrolijk gezongen dat
het publiek enthousiast meeklapten.
Een schitterend optreden waar het
Aalsmeerse koor trots op kan zijn.
De muzikanten Ally Maarse op piano, Cor Trommel op accordeon en
de enige vrouwelijk muzikante Louise Prins op accordeon begeleidde
het koor met duidelijk veel plezier.
Op de website www.denkaandeburen.nl zijn foto’s en filmpjes te zien
van dit optreden.
tiviteiten, waaronder het wekelijkse kaartavondje in het buurthuis.
“Het wordt goed gelezen en de winnaars stellen het altijd zeer op prijs
dat hun naam genoemd wordt.”
Nooit heeft hij een baan als journalist of tekstschrijver geambieerd, al
schreef hij op school altijd met veel
plezier de mooiste opstellen. “Ik had
veel fantasie en schreef graag, maar
koos ervoor om brandweerman te
worden.” Tijdens zijn loopbaan bij
de Amstelveense brandweer was
hij verantwoordelijk voor het personeelsblad ‘De Koppeling’ en daar
is zijn schrijfcarrière een beetje begonnen. Naast zijn werk als brandweerman, is hij 25 jaar vrijwilliger
geweest bij een verpleeghuis in
Amsterdam aan de Kalfjeslaan en
ook daar schreef hij veel. “Ik werkte daar met veel plezier en speelde er soms ook voor Sinterklaas.
Dankbaar werk, totdat er zoveel regels en wetten kwamen dat we bijna niet meer gewoon ons werk konden doen. Ik zeg altijd: Ik ben u
graag ‘tot’ dienst, maar niet ‘in’ uw
dienst. Misschien ben ik daar wat
eigenwijs in.” Theo kon goed met
ouderen overweg, maar met kinderen werken deed hij ook graag.
Zo is hij maar liefst vijftien jaar leider geweest bij het Weekaatje, het
kinderkamp voor basisschoolleerlingen tijdens de Pinksterdagen.
“En als opa mag ik graag genieten
van mijn vier kleinkinderen, waarvan er eentje ook voetbalt.” Voorlopig is Theo Nagtegaal nog niet van
plan om te stoppen met alle activiteiten die hij onderneemt. “Ik vind
het leuk om stukjes te schrijven, al
is het soms wel jammer dat niet alles geplaatst wordt door plaatsgebrek. Maar zolang ik een pen kan
vasthouden, blijf ik stukjes naar de
Nieuwe Meerbode sturen.”
Door Ilse Zethof

Voorlezen Hoeksteen
Aalsmeer - Op woensdag 16 januari organiseerde basisschool De
Hoeksteen een voorleesontbijt. De
kinderen, de juffen en de meesters
liepen in pyjama en hadden hun
sloffen aangetrokken. Onder het genot van een feestelijk ontbijtje luisterden de kinderen naar verhalen.
Juffen, meesters en ouders hadden
hun mooiste boeken meegenomen
en lazen daar de spannendste stuk-

OVAK bezoekt Heliomare
Aalsmeer - Donderdagmiddag 17
januari is de OVAK bij Heliomare,
aan de Zwarteweg, op bezoek geweest. De leden werden ontvangen
in de recreatieruimte door de locatiemanager Mevrouw Mieke van
Arem.
Zij vertelde hoe het centrum tot
stand is gekomen en hoe er wordt
gewerkt. Er zijn ongeveer 200 cliënten waarvan er dagelijks ongeveer
80 aanwezig zijn. De cliënten verblijven er van half tien in de morgen
tot half vier in de middag. Er worden

allerlei dingen met hen gedaan zoals werken met de computer, houtbewerken, enz. Men moet een beperking hebben van meer dan 30
procent om geplaatst te worden.
De beperking wordt bekeken door
een indicatie centrum. Op dit moment staat men aan de vooravond
van grote financiële veranderingen
in verband met overheidsbezuinigingen. Heliomare wil meer geld
ophalen door opdrachten voor derden uit te gaan voeren. Al met al een
zeer leerrijke ervaring.

ken uit voor. Een heerlijk ontspannen begin van de dag. Het voorleesontbijt is de aftrap van de landelijk
georganiseerde Nationale Voorleesdagen. In deze periode wordt extra
aandacht gegeven aan voorlezen en
het belang daarvan voor de taalontwikkeling van kinderen. Door mee
te doen aan het voorleesontbijt wil
de school het voorlezen door ouders
en grootouders stimuleren.

Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer brengt barok en romantiek samen in een eerste jubileumconcert op 9 februari. Van Mozart worden twee composities uitgevoerd, de Vesperae de dominica, vijf
psalmen op muziek gezet, geschreven voor het bisschoppelijk hof van
Salzburg en het solo-motet Exsultate
Jubilate, een van de meest geliefde
geestelijke werken van Mozart. Hij
schreef het op zeventien jarige leeftijd in januari 1773 in Milaan voor de
operazanger Venanzio Rauzzini. Het
werk, dat tegenwoordig als sopraan
solo wordt uitgevoerd, is een miniatuur vocaal concert in drie delen,
dat uitmondt in een briljant Alleluja.
Na de pauze volgt de Messe solennelle en l’honneur de Sainte Cécile,
of eenvoudiger Messe solennelle of
ook wel Sint Cécilia mis genoemd.
De mis is het bekendste werk van
Gounod en valt op door de rijke orkestbegeleiding. Het koor staat voor
het eerst onder leiding van dirigent
Nico Philipp Hovius en als solisten zullen Lauren Armishaw, Leonie Korff, Albert van Ommen en Donald Bentvelsen hun medewerking
verlenen, evenals organist Dirk Out.

Het Randstedelijk Begeleidings Orkest Sinfonia zorgt voor de muzikale begeleiding. Het concert is in De
Bloemhof aan de Hornweg, begint
om 20.00 uur en de toegangsprijs is
22,50 euro, 65+ers betalen 20 euro
entree. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de leden, aan de zaal en via de website toonkunstkooraalsmeer.nl.
Nico Phillipp Hovius, dirigent Koninklijk Toonkunstkoor.

Prijs groep 7 Samen Een
Aalsmeer - Groep 7 van basisschool
Samen Een heeft meegedaan met
de wedstrijd: Wie maakt het langste woord. Tijdens de kinderboekenweek kregen de jongens en meiden namelijk een boekenlegger met

een letter erop, wanneer ze een boek
kochten. Het woord is eindejaarsmusical-voorbereidingswerkzaamheden geworden. En met dit lange
woord hebben de Samen Een kids
de wedstrijd gewonnen in Aalsmeer.

Dorcas geeft jeugd toekomst
Aalsmeer - Met het oog op de toekomst gaat de Dorcaswinkel nu ook
enige studenten sponsoren. Iedereen droomt wel eens, voor velen is
het werpen van een blik in de toekomst plezierig en spannend. In
ontwikkelingslanden leeft men echter bij de dag. Iedere morgen brengt
nieuwe zorgen met zich mee. Veel
slimme jongeren in ontwikkelingslanden krijgen niet de kans om te
studeren, omdat hun ouders daar
geen geld voor hebben. Zonder toegang tot hoger onderwijs, valt de
droom van deze jongeren voor een
betere toekomst in duigen. Dorcas
biedt deze jongeren graag perspectief. Help mee en bewijs dat dromen
geen bedrog zijn. De projectleiding
inventariseert welke jongeren in
aanmerking willen komen voor een
vervolgopleiding. Er wordt gekeken
naar hun motivatie, maar ook naar
de schoolprestaties. Voor de meeste studies geldt dat een bepaald cijfer moet zijn gehaald voordat iemand wordt toegelaten. Verder worden afspraken gemaakt over de eigen bijdrage van de student. Van de
student wordt verwacht dat hij of zij
een gedeelte van de studie zelf financiert en een gedeelte van zijn of
haar tijd investeert in de plaatselijke
gemeenschap of kerk. De student

wordt gestimuleerd om zich ook na
de studie te blijven inzetten voor de
lokale bevolking. Wie dit project een
warm hart toedraagt, kan helpen.
Voor negentig euro per maand kan
een kansarme student naar school.
Dankzij de donaties krijgt de student toegang tot hoger onderwijs,
studieboeken en een schooluniform, een warme maaltijd en, heel
belangrijk,
toekomstperspectief.
Aanmelden voor sponsoring kan
via www.dorcas.nl. Er kan natuurlijk
ook een gift overmaakt worden voor
het Adopt a Student-project. Dit kan
op giro 2500 ten name van Dorcas
te Andijk. Vermeld in de omschrijving 64 - Adopt a Student.

3 Keer muziek
op vrijdag

Lisselotte Rokyta en Vasile Raducu
een optreden. De toegang bedraagt
12.50 euro. Kinderen betalen 5 euro entree. Reserveren is aan te bevelen en dit kan tot en met 26 januari per mail via concertgroep@
gemail.com of bel de reserveerlijn:
06-49892139. Op de concertmiddag zijn ook kaarten aan de deur
verkrijgbaar vanaf 15.30 uur.

Aalsmeer - Op vrijdag 25 januari start een mini-serie van drie concerten in de Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat 55. Die concerten vinden plaats op elke vierde vrijdagavond van de maanden januari, februari en maart.
Het eerste concert heeft als thema
Italiaanse barokmuziek en wordt
uitgevoerd door Leonard Trommel
op cello, Hugo de Rodas Sanches
op theorbe en Henk Trommel op
kistorgel. Gespeeld wordt Italiaanse
muziek uit de barok vanaf ongeveer
1550 tot 1800. Het concert begint
om 20.00 uur en de toegang bedraagt 10 euro, inclusief consumptie, per persoon.
Panfluiten in Dorpskerk
Op zondag 27 januari is vanaf 16
.00 uur een fantastisch concert te
zien en te horen in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat. De bekende organist en dirigent Martin Mans verzorgt samen met de panfluitisten

Niets weg na
inbraak
Kudelstaart - Op zaterdag 19
januari is ingebroken in een
woning aan het Stichtse Pad.
Rond twee uur in de middag
werd de inbraak ontdekt. Op
de kozijnen zijn sporen van inbraak aangetroffen. Het gehele huis is doorzocht. Er lijken geen spullen te zijn ontvreemd. In ieder geval hebben
de inbrekers de laptop en de
iPhone niet meegenomen.

Škoda heeft een nieuw podium

Feestelijke
open dagen

26 & 27
januari

Iedere
bezoeker m
kans op een aakt
maand

GRATIS
rijden in een
Škoda Citigo
!

Vanaf januari 2013 is Maas Auto Groep dealer van Škoda.
Kom naar Nieuwkoop op zaterdag 26 en zondag 27 januari
om kennis te maken met de nieuwste modellen van Škoda
en maak bovendien kans op een maand lang GRATIS rijden
in een Škoda Citigo.
Naast onze modellen en de kwalitatief hoogstaande
occasions uit onze ruim gesorteerde occasionvoorraad,
kunt u ook uitstekend bij ons terecht voor service, onderhoud,

Nu in Nieuwkoop!
NIEUWKOOP

(schade)reparaties, onderdelen, accessoires, aircoservice,
leasing, ﬁnanciering en verzekering.

Nieuwveenseweg 7
Tel.: 0172 - 579 316

Kijk voor alle modellen en merken op:
Das Auto.

Bedrijfswagens

Handbal eredivisie

Teun Stam pakt titel in Dakar
Rally standaardklasse
Aalsmeer - Na het uitrijden van de
eerste week in de Dakar kwam de
rustdag. Beide trucks van het Finstral
Rally Team zijn na de rustdag gestart
in Argentinië. De eerste etappe na
de rustdag is voor het Finstral Team
goed verlopen, Teun Stam, Rob Bogaart en Eddie Beeftink met racenummer 557 staan na de etappe op
de derde plaats van de standaardklasse. De enorme duinpartijen en
het losse zand zijn voorbij en de rally leidt de trucks nu voornamelijk
over smalle paden door de bergen.
Johan Elfrink en zijn navigator Michel de Groot met racenummer 513
zijn gecrasht! De mannen zijn met
de truck van het pad geraakt en een
aantal meters verder tot stilstand
gekomen tegen een boom! Hieron-

der zat een diep ravijn van 30 meter,
de boom heeft de truck en de mannen gered niet verder het ravijn in
te gaan. Teun, Rob en Eddie hebben
in de race nog geprobeerd Johan en
zijn truck weer op de weg te krijgen,
maar dit is niet gelukt. De Dakar was
over voor Johan en Michel. Teun,
Rob en Eddie moesten doorrijden
van de organisatie en zijn als enige van het Finstral Rally Team nog in
de race! De mannen zitten hun concurrenten in de standaardklasse op
de hielen. De laatste etappes waren
zwaar in de duinen, met veel zand,
rivierbeddingen en keien maar wat
een schitterend uitzicht! Teun, Rob
en Eddie doen het erg goed en kunnen het gat met de koploper verkleinen tot 45 minuten! De truck doet

Dames Aalsmeer nog op
koers voor plaats zes

het nog perfect en de spanning zat
er behoorlijk in. Uiteindelijk hebben
Teun, Rob en Eddie de koploper in
het standaardklassement in kunnen
halen en weet Teun Stam de eerste

plaats te pakken! In het algemene
klassement is Teun Stam op plaats
24 geëindigd. Meer informatie en foto’s zijn te vinden op www.finstralrally.com.

Kaarten voor Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18
januari was er weer een gezellige kaartavond in buurthuis Hornmeer. Deze avond, die door ruim 80
mensen werd bezocht, was door de
buurtvereniging in het teken gezet
van de jarige kinderboerderij Boerenvreugd.
De kinderboerderij, die dit jaar haar
twintigste verjaardag viert met veel
festiviteiten, was op de avond vertegenwoordigd door enkele vrijwilligers. De opbrengst van deze koppelavond, waarbij ook nog leuke prijzen werden verdiend door de winnaars, was geheel voor Boerenvreugd. De vrijwilligers waren zichtbaar blij toen zij aan het einde van

de avond het bedrag (ruim 200 euro) in ontvangst mochten nemen.
Bestuurslid Bob Zwartendijk legde aan de kaarters uit dat Kinderboerderij Boerenvreugd voor haar
exploitatie geheel afhankelijk is van
donaties en sponsors. Daarom zijn
dit soort avonden van groot belang.
Zwartendijk: ”We kunnen dan uitleggen wat we doen en welke doelen wij nastreven.” Op deze avond
hebben drie mensen zich opgegeven als nieuwe donateur van de kinderboerderij. Over een paar weken
organiseert de kinderboerderij haar
volgende feest. Kijk voor meer informatie op www.boerenvreugd.nl of
op facebook.

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Derde plaats voor Ilse
op districtswedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20
januari organiseerde SV Omnia
2000 de eerste ritmische gymnastiek districtswedstrijd van het B-niveau in Ter Aar. Op deze koude wintermiddag deden de meiden uit 1B
en 2B, Ilse Huiskens, Natasja Rommerts en Dominique Roof, elk individuele oefeningen. De 3B meiden,

Sanne Koopmans, Gabriëlle Boomhouwer, Anahit Oganisjan en Marta Rentenaar, lieten duo-oefeningen zien. Als eerste van SV Omnia
was Dominique uit 2B aan de beurt.
Als eerstejaars in deze categorie
is het voor haar een pittig deelnemersveld.
Zij liet echter een goede vooruit-

Aalsmeer - Met nog één wedstrijd in
de reguliere competitie te gaan staan
de dames van FIQAS Aalsmeer nog
steeds op de zesde plaats. Een plek
die recht geeft op het spelen van nacompetitie in de kampioenspoule én
die de dames ook volgend seizoen
verzekert van een plaats in de eredivisie. Of ze die plaats vast kunnen worden, wordt komende zaterdag beslist,
wanneer de Aalsmeerse dames een
uitwedstrijd spelen bij V&L in Geleen.
Bij winst of een gelijkspel blijven op
die zo begeerde zesde plaats. Verliezen ze, dan wordt de ploeg afhankelijk van de uitslagen van de concurrenten Handbal Venlo en E&O. Vengang zien in haar oefeningen die
nog maar twee weken af zijn! Dominique liet een bal- en knotsoefening zien en werd hiermee twaalfde. Hierna vond de wedstrijd van
1B plaats. Ilse en Natasja lieten allebei een goede bal- en hoepeloefening zien. De baloefening van Ilse was zelf zo mooi dat zij daarmee
eerste werd! Samen met haar hoepeloefening was dit goed voor een
derde plaats. Natasja zette twee
nette oefeningen neer zonder grote fouten en werd hiermee dertiende. Later op de middag volgden de
duo-oefeningen van categorie 3B.
Het duo Sanne en Gabriëlle lieten
een goede knotsoefening zien en
grepen helaas net naast een medaille met hun vierde plek. Hun lintoefening was goed voor een vijfde plaats. Anahit en Marta, die vorig jaar nog in het C-niveau zaten,
nemen dit jaar voor het eerst deel
in het B-niveau. Ook zij lieten een
mooie knots- en een lintoefening
zien. Hiermee waren ze respectievelijk zevende en achtste. Aan
het einde van de middag stond iedereen een reis naar huis door de
sneeuw te wachten. Gelukkig is iedereen goed thuisgekomen en kunnen de meisjes zich nu voorbereiden op de volgende districtswedstrijd op 2 februari waar zij de rest
van hun oefeningen zullen laten
zien. Wilt Uw dochter ook aan ritmische gymnastiek doen? Dat kan
en kom gerust een gratis proefles
meedoen. Voor dag, tijd en locatie,
kijk op de website: www.svomnia.nl.

lo heeft dan de beste papieren, want
zij spelen zaterdag tegen de nummer laatst, terwijl E&O naar V.O.C. in
Amsterdam moet. Bovendien hebben
de dames van Venlo een iets beter
doelsaldo dan FIQAS Aalsmeer. Het
zal spannend worden, want de tegenstander van de Aalsmeerse dames kan via winst eventueel nog een
plaats stijgen en zich dus een betere uitgangspositie voor de nacompetitie verschaffen. Afgelopen zaterdag stonden de dames van FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof tegenover de nummer twee uit de eredivisie, Succes/V.O.C. uit Amsterdam.
Eerder in het seizoen was de uitwedstrijd ruim verloren (met 25-38), dus
de dames wisten vooraf dat het lastig zou worden. Toch speelde FIQAS
Aalsmeer een zeer goede eerste helft
en wist V.O.C. zelfs een minuut of
twintig god bij te houden: 8-8. Het
spel van de Amsterdamse ploeg was
dan ook niet overtuigend, al wist de
ploeg wel meteen van foutjes te profiteren via de zo gevreesde snelle break out. Maar FIQAS Aalsmeer
streed voor ieder punt en met name
Teuntje Schaefers, Samentha de Soet
en Alyssa Alings wisten de Amsterdamse dekking herhaaldelijk te verrassen. Pas in de slotfase van de eerste helft nam V.O.C. voor het eerst afstand: 8-12, maar dankzij een fraaie
stop van Bianca Schijf en sterke acties van Teuntje Schaefers was de
marge bij rust weer slechts twee: 1315. In de tweede helft zette V.O.C. wat
meer aan en kwamen de Aalsmeerse dames een stuk lastiger tot scoren. Teuntje, die wat last had van
achillespees en kuit, bleef aan de
kant en dat was meteen merkbaar.
Bij V.O.C. stond nu Peggy Viergever
in het doel en zij bleek ook moeilijker te passeren. Binnen een kwartier
hadden de Amsterdamse dames de
voorsprong uitgebouwd naar zes: 1723 en even later zelfs tot tien: 18-28.
FIQAS Aalsmeer legde zich neer bij
de nederlaag, die waarschijnlijk wel
ingecalculeerd was. Al hadden ze de
eerste helft wel laten zien dat ze ook
topploegen goed partij kunnen geven. Doelpunten: Teuntje Schaefers
6, Alyssa Alings 4, Robin Kenter, Samentha de Soet en Roza Schaefers
2, Britt Holster, Priscilla Bergman en
Ingrid Kuiper 1.
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Schoolbasketbaltoernooi
groot sportief feest

IJsbaan open in Kudelstaart
Kudelstaart - Geen tocht op de
Westeinderplassen, niet schaatsen
bij Topsvoort en zelfs sloten bleken
nog niet schaatsproef. Maar geschaatst is er wel afgelopen weekend, in Kudelstaart.
Een groep inwoners heeft het initiatief genomen om de skeelerbaan
aan de Wim Kandreef onder water
te zetten. Vorige week woensdag
werd een aanvang gemaakt. Eerst
is alle sneeuw verwijderd en vervolgens is met een tractor met giertank de baan gesproeid. Donderdag
moesten de heren een domper incasseren. Er bleken zich luchtbellen

tussen de twee lagen gevormd te
hebben. De tractor kon hierdoor niet
de baan op, want de kans op breken
was te groot. Tot laat in de avond,
toen de temperatuur weer behoorlijk veel graden onder nul was geschoten, is opnieuw gesproeid. Tot
ver in de nacht is gewerkt en met
succes. Vrijdag is in de middag nog
een sproeironde gereden met de
tractor en zaterdag kon de ijsbaan
in Kudelstaart in gebruik genomen
worden. Ondanks de koude, snijdende wind is zowel zaterdag als
zondag volop geschaatst.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Met champagne is getoost op de eigen ijsbaan in Kudelstaart. “Een mooi begin van de viering van het 775 jarig bestaan van Sconedorp”, aldus de initiatiefnemers.

Vrijdag werd de laatste laag met tractor en giertank aangebracht op de ijsbaan. Foto: Ilse Zethof

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in De Bloemhof het school
basketbaltoernooi plaats waarbij
door 20 teams van 6 verschillende
basisscholen gestreden werd om de
bekers winnaars. Het was een drukte van jewelste in de sporthal waar
kinderen van groep 5 en 6 om half
een begonnen aan hun wedstrijden.
De vele ouders en belangstellenden,
die met de kinderen waren meegekomen, moedigden de fanatiek spelende kinderen goed aan en het
werden allemaal hele spannende
wedstrijden waarin bij tijd en wijlen
goed gecombineerd werd en er ook
heel mooi werd gescoord. De finalewedstijd van deze groepen werd gespeeld door het team van De Dribbelaars van de Jozefschool en de
Dunkers van de Antoniusschool.
Na een super spannende wedstrijd,
waarin de Dunkers net even beter speelden en scoorden, waren zij
het die met de beker voor de eerste
plaats naar huis gingen. De Dribbelaars kregen de beker voor de tweede plaats en het team van de Breakers van OBS De Oosteinder veroverde de derde plaats. Na dit spektakel van groep 5 en 6 was het de
beurt aan de wat oudere kinderen
van groep 7 en 8 en die zorgden ook
voor spannende wedstrijden. De
meegekomen ouders schreeuwden
om het hardst om de kinderen aan

te moedigen en ook in deze poule
werd prima gespeeld en goed gescoord. De finale ging tussen de
teams van de Lay Uppies van de Jozefschool en de Teletubbies van de
OBS Zuidooster. Door het betere
spel en de wat geroutineerdere spelers in het team van de Lay Uppies
gingen zij er met de beker voor de
eerste prijs vandoor en kregen de
heel goed spelende Teletubbies de
beker voor de tweede plaats. De beker voor de derde plaats ging naar
het team van Samen Een. Zoals ook
bij vorige basketbaltoernooien had
Basketball vereniging Aalsmeer ook
dit jaar weer een wisselbeker ter
beschikking gesteld en de voorzitter van de vereniging Rob Thomas
kon die overhandigen aan de Jozefschool, die in beide poules de meeste punten hadden gemaakt. Dit fantastische toernooi waarin zo’n 120
leerlingen van de basisscholen van
Aalsmeer kennis konden maken
met het basketballen werd rond half
6 afgesloten en het enthousiasme
van de kinderen en de begeleiders
van de scholen was overweldigend.
Reden om volgend jaar weer
zo’n geslaagd toernooi te organiseren. Hopelijk zijn er veel kinderen
die nu willen gaan basketballen en
zij kunnen daarvoor informatie krijgen op info@bvaalsmeer.nl of via de
website: www.bvaalsmeer.nl

Handbal eredivisie

Mannen FIQAS Aalsmeer
winnen makkelijk bij Swift
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdag in Arnhem tegen de nummer acht uit de
eredivisie, AHV Swift. Eerder in het
seizoen was thuis al ruim gewonnen (42-22) en ook nu hadden de
Aalsmeerders het niet moeilijk. Met
relatief weinig inspanning werd een
goed resultaat behaald.

Waterpolocompetitie

Oceanus verslaat Aalscholvers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
19 januari moest Oceanus D1 (gemengd onder 13 jaar) in De Waterlelie aantreden tegen de Aalscholvers uit Almere. Ondanks de stand
in de poule, de Aalscholvers staan
op de 9e plaats, terwijl Oceanus de
trotse lijstaanvoerder is, wisten de
boys en girls van Oceanus op voorhand dat het geen gemakkelijke
wedstrijd zou worden.
Onderschatting is immers een gevaarlijke tegenstander. En met die
instelling kwam Oceanus uit de
startblokken, fel en goed verdedigend spel. Het eerste partje werd
met een 1-0 voorsprong afgesloten,
het tweede partje met 2-1. Gebruikmakende van een ijzersterke conditie, doorzettingsvermogen en niet te
vergeten spelen, zoals coach Edwin
het wil zien, als een hecht team,
werd het verzet van de tegenpartij in het derde partje gebroken: 7-1.
In het vierde partje werd deze voorsprong niet meer weggegeven,
eindstand 8-3 voor Oceanus. Een
prima prestatie van Casper, Cedric,
Eveline, Mathijs,Sam, Sam, Steven,
Temse, Yoni, Youri en Wouter.

Programma
handbal
Zondag 27 januari:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A2 –
Volendam
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 –
ZAP
12.05 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 –
Tornado
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – BDC
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A1 –
Hellas
14.25 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 –
Vriendschap/TOB
15.05 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 Zaanstreek

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

Jongens onder 15 overvleugeld
De jongens onder 15 van Oceanus
hadden dit weekend het team van
De Meeuwen uit Diemen op bezoek. Coach Erik Verhulst moest helaas twee man missen. Sybe Andringa die nog een laatste wedstrijd disciplinair op de bank moest zitten. En
de geblesseerde keeper Kevin Peters welke gelukkig vervangen werd
door Rick ter Reehorst. Het eerste
partje werd met 0-1 gewonnen door
De Meeuwen. In het tweede partje wist Oceanus te scoren, echter
De Meeuwen ook, twee maal zelfs:
1-3. In het derde partje weet Oceanus twee maal de keeper te passeren, De Meeuwen een keer: 3-4.
Het vierde partje startte met een razendsnel doelpunt van De Meeuwen en vrij snel daarna nog één: 3-5
op het scorebord. Het gastteam liep
verder uit naar 3-6, maar Oceanus
weet terug te komen. Een mooie en
spannende wedstrijd die uiteindelijk
eindigde in een stand van 4-6 voor
De Meeuwen. Volgende wedstrijd
is op zaterdag 9 februari om 19.45
uur. Dan gaat Oceanus JO15 op bezoek bij de jongens van BZC Brandenburg in het Combibad Brandenburg in Bilthoven.

Hoog gekaart bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar
door wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het
Dorpshuis te Kudelstaart. Wie
ook zin heeft om te komen klaverjassen, is van harte welkom
bij De Geluksvogels. Het klaverjassen begint om 20.00 uur.
Op 16 januari is het kaarten gewonnen door Piet van Klaveren
met 5674 punten. Op twee Ria
van der Laan met 5635 punten
en op drie Theo Roeleveld met
5564 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Jaap Stevens
met 3112 punten.

Het leek ook wel of Swift niet zo gemotiveerd was en zich al had neergelegd bij nacompetitie in de degradatiepoule. Ze gaven in ieder geval niet
de indruk dat ze vol voor de winst
wilden gaan. Zodoende kon FIQAS
Aalsmeer in een rustig tempo spelen. Het was bovendien erg koud in
de Arhemse hal, waar ook niet veel
toeschouwers waren. Ook geen ideale omstandigheden voor een topwedstrijd, dus. Niet zo vreemd dat FIQAS
de wedstrijd op routine speelde. Het
kon zich veroorloven Robin Boom-

houwer, die wat last had van zijn enkel, rust te gunnen en aan de kant
te houden. FIQAS Aalsmeer kwam al
snel op voorsprong, bouwde die uit
tot een punt of zes à zeven en kon
de rest van de wedstrijd consolideren. Bij rust leidde de ploeg al met
15-9. De tweede helft gaf eenzelfde
beeld. Hoewel FIQAS Aalsmeer bepaald niet scherp was en ook nog
de nodige kansen miste, kwam de
voorsprong geen moment in gevaar.
Al bleef het tempo aan de lage kant.
Djordje Stevanovic werd de topscorer
van de avond, mede doordat hij alle
penalty’s nam en benutte. Het werd
uiteindelijk 28-22 voor de Aalsmeerders die daarmee zelfs klommen naar
de tweede plaats. Een beetje vertekend, want de nummer drie, OCI/Lions, heeft twee wedstrijden minder
gespeeld. Komende zaterdagavond
26 januari gaat FIQAS Aalsmeer op
bezoek bij Hercules.

Ondersteuning aangepast
sportaanbod in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in
de regio Amstel & Meerlanden. Het
samenwerkingsverband is noodzakelijk omdat er in één gemeente
simpelweg niet voldoende mensen
wonen met eenzelfde sportwens
en eenzelfde beperking. Activiteiten
worden daarom regionaal aangeboden om een gezonde sportgroep te
creëren. De regiomedewerker aangepast sporten kan verenigingen
in Amstel en Meerlanden adviseren en ondersteunen die een aan-

bod hebben of willen opzetten voor
een speciale doelgroep. Heeft uw
vereniging vragen of advies nodig?
Neem dan contact op met Wikke
van Stam op via 023-5576955 of via
wvanstam@sportservicenoordholland.nl. Verenigingen die een speciaal (aangepast) sportaanbod hebben, kunnen hun activiteiten aanmelden via www.aangepastsporten.
info voor een gratis vermelding op
deze website. Mensen met een beperking kunnen via deze website de
verschillende sportmogelijkheden in
de regio bekijken.

Derde prijs voor waterpolokeeper

Talentenprijs Bart Hendrix
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
waren in Amstelveen de uitreikingen van de Rabobank Talentenprijzen 2012. Op het sportgala heeft
Bart Hendrix uit Aalsmeer de derde
prijs behaald. De voormalige waterpolokeeper van Oceanus heeft hiermee een cheque van 250 euro namens de Rabobank gewonnen. Bart
viel in de prijzen vanwege zijn grote waterpolo-talent. Bart ziet de prijs
als een aanmoediging om vooral
hard door te blijven trainen. Bij zijn
club UZSC wil hij dit jaar landskampioen worden. Ook ligt er een Europees kampioenschap met Jong
Oranje in het verschiet. Liever was
hij eerste geworden: “Maar de concurentie was te groot”, aldus de symathieke 16 jarige Aalsmeerder.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD niet scherp genoeg!
Kudelstaart - Na twee opeenvolgende winstpartijen togen de Kudelstaartse korfballers van VZOD
vol goede moed naar Zeist. Het
team was compleet en dus op volle oorlogssterkte. De vorige wedstrijd tegen RDZ in Kudelstaart
ging verloren, maar dat hield zeker
niet in dat er deze keer niets te halen viel. Integendeel, het begin van
het duel was voor het team van trainer/coach van Frits Visser. Rustig en
geconcentreerd werd er door treffers van Josine Verburg, Eric Spaargaren en Wouter Vermeulen brutaal een voorsprong genomen: 0-3.
RDZ kwam echter weer langszij en
zo stond het na een kwartier weer
gelijk: 3-3. Nadat de VZOD opnieuw op voorsprong gekomen was,
gaf RDZ gas en stond het op slag
van rust op een comfortabele 8-4
voorsprong. Het ontbrak VZOD in
die fase aan scherpte in de afronding en ook verdedigend liet men
wel eens een steekje vallen. Daarbij
was RDZ wat gretiger en liet zich de
kaas niet van het brood eten. Prettig
voor de Kudelstaarters was dat Verburg net voor het rustsignaal nog
de 8-5 scoorde waardoor de ruststand toch wat draaglijker werd.
Helaas kwamen de Zeistenaren na
rust met twee treffers het scherpst
uit de kleedkamer. Gelukkig verzilverde VZOD vervolgens twee strafworpen: 10-7. Hoewel het spelbeeld
dit niet ondersteunde, is een zaalkorfbalwedstrijd met drie goals zeker nog niet gespeeld. Toch was
het RDZ die driemaal op rij scoorde, waardoor de Kudelstaarters (die
op sommige momenten een opzwepende ‘Theo Janssen’ ontberen)
opnieuw aan het elastiek hingen.
Tien minuten voor tijd kwam Jessica Zijerveld de geblesseerde Verburg vervangen en nu waren het de
Kudelstaartse korfballers die, door
treffers van Anika van Os, Spaargaren en Bart Verheul, driemaal op
rij scoorden: 13-10. Doelpunten geven vertrouwen en dus uitzicht op
een goed resultaat. Dit zag je in de
slotfase terug bij VZOD want, ofschoon RDZ nog eenmaal scoorde, waren het Zijerveld en Nils van
Os die de Kudelstaarters toch nog
dichtbij brachten: 14-12. De goed-

leidende vrouwelijke scheidsrechter floot echter voor de laatste keer
en dus werd deze pot helaas verloren. Misschien dat RDZ de goede
slotfase van VZOD ook wel toeliet,
maar hoe dan ook, kan deze uitstekende periode (vijf treffers in laatste
tien minuten) mentaal wel meegenomen naar de volgende wedstrijd.
Deze is aanstaande zaterdag in de
Proosdijhal om 18.35 uur tegen Ventura Sport. Trainer/coach Frits Visser na afloop: “Te weinig scherpte in
de eerste helft gaf een achterstand.
Helaas hebben we dat in de tweede
helft niet goed kunnen maken.”
Foto: Wouter Vermeulen weer fit.

Grote opkomst
kaartavond
Aalsmeer - Een geweldige opkomst afgelopen vrijdagavond voor
het klaverjassen dat geheel in het
teken stond van de kinderboerderij
bij buurtvereniging Hornmeer. Het
koppelkaarten is gewonnen door
Dirk Tromp en Rijk van Egdom met
5747 punten, op twee Jaap en George Lemmerzaal met 5612 punten en
op drie Henk Been en Theo Nagtegaal met 5408 punten. De poedelprijs was voor het koppel Els en Wim
Vergeer met 3646 punten. Komende vrijdag 25 januari is er weer gewoon kaarten. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Zoals
gewoonlijk staan de koffie en thee
weer klaar in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.
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Dit weekend diverse activiteiten
22 Nieuwe Meerbode

vervolgens wel drie keer te winnen,
na vijf ronden de leiding met negen
punten, op één punt gevolgd door
Johan Berk en Willem Visser en op
drie punten door Ton en Mamdouh
en Bart en Wim. De beslissingen
moesten vallen in de laatste drie
ronden, waarin de diverse kanshebbers elkaar troffen.

Landijsbaan Blauwe Beugel
wordt weer geopend
Rijsenhout - Na lang en hard werken aan het ijs op de landijsbaan
aan het Konnetlaantje kon ijsmeester Marc Bart afgelopen maandagmiddag het sein op groen zetten en
ging de baan eindelijk open. Normaliter is de ijsbaan één van de eerste ijsbanen in de omgeving die zijn
deuren opent, dit jaar zat het echter
niet mee door de vroege sneeuwval
waardoor het ijs niet snel genoeg
aangroeide en er ook niet met materieel op de baan kon worden gewerkt. Geduld loont, en dus groeide het ijs langzaam verder goed aan
en kon de ijsmeester in het weekend uiteindelijk wel op het ijs met
een aantal vrijwilligers om de baan
te prepareren. Het ziet er naar uit
dat er deze hele week kan worden
geschaatst, en daarom heeft het bestuur besloten om een aantal activiteiten te organiseren, zoals de traditionele Taartenrace marathons op
vrijdagavond 25 januari vanaf 18.30
uur en deze zaterdagmiddag jeugdwedstrijden en ijsdisco met DJ Max.
Uiteraard ijs en weder dienende,
dus houdt de berichtgeving daar-

over in de gaten op de website en
de facebook pagina. Daar wordt het
nieuws en de actuele status dagelijks bijgehouden.
Terwijl de eigen baan geopend is,
zijn er door het hele land heen ook
al diverse marathons en kortebaanwedstrijden georganiseerd. Zo reed
Menno Kramer al mee met het NK
Kortebaan bij de Junioren A en Senioren, en kwamen Mats Stoltenborg
en Bart van der Vlugt in actie tijdens
de marathon vierdaagse, onder andere in Noord-Laren en Haaksbergen. Het lijkt erop dat er toch deze week meer marathons zullen volgen, de KNSB heeft daarvoor zelfs
de eerste wedstrijd op de Weissensee uitgesteld van zaterdag naar
aanstaande maandag, zodat de marathonschaatsers mogelijk nog een
NK natuurijs of een klassieker kunnen rijden in eigen land. Voor meer
informatie over de IJsclub De Blauwe Beugel en de openingstijden van
de landijsbaan wordt verder verwezen naar de website van de club:
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

V.l.n.r. de winnaars Danny Knol en Horst Krassen en de nummers twee Ed
Couwenberg en Mees v.d. Broeck.

Tafeltennis ATC Bloemenlust

Horst Krassen en Danny
Knol kampioensdubbel
Aalsmeer - In januari is weer het
jaarlijkse ATC Bloemenlust dubbelkampioenschap gehouden, waarbij de samenstelling van de dubbelspelkoppels door loting tot stand
komt. Dit jaar werden negen duo’s
gevormd, waaronder diverse kanshebbers en enkele gevaarlijke outsiders. Het krachtsverschil was vaak
klein en de wedstrijden over twee
games meestal zeer spannend. In
ronde twee waren al voornamelijk
gelijke spelen te noteren en van de

favorieten wist alleen het duo Bart
Spaargaren en Wim v/d Aardweg
een overwinning te noteren op Erika
Auperlé en Vladimir Javornik. Maar
in de volgende ronde lieten Bart en
Wim weer een steekje vallen tegen Ton de Hollander en Mamdouh
Bushra.
De twee koppels Ed Couwenberg
met Mees v.d. Broeck en Horst Krassen met Danny Knol deelden, door
na het gelijkspel in de tweede ronde

Koploper Wim Keessen in actie.

Dammen

Strijd om kampioenschap
naar climax bij K&G
De Kwakel - De onderlinge competitie om het kampioenschap van
het Kwakelse Kunst en Genoegen begint het kookpunt te bereiken. Wederom ziet het er naar uit
dat het een tweestrijd tussen Wim
Keessen en Adrie Voorn gaat worden. Op tweederde van deze competitie staat Adrie een punt achter,
maar het onderlinge duel staat nog
op het programma.
Ook moet het tweetal nog afrekenen met de nummers drie en vier,
Wim Konst en Haye Berger. Maar
laatst genoemden zitten spijtig genoeg in de lappenmand, de definitieve eindstand kan daardoor wel
even op zich laten wachten. Verrassend is de hoge notering van Gerrit van de Steeg, hij steeg met stip
naar plek vijf. Maandagavond kreeg
hij Jos Harte op de knieën door mid-

del van de Bertus Zethof-zet. Gerrit
kreeg meteen praatjes en ambieerde direct een plaats in het bestuur.
Op deze maandagavond stond eigenlijk de wedstrijd tegen Den Helder op het programma, maar vanwege de sneeuw werd deze wedstrijd uitgesteld. K&G doet het nog
goed in de hoofdklasse, voorlopig
twee teams onder zich en lijkt behoud haalbaar. Voor de beker deed
Leo Hoogervorst goede zaken, hij
naderde koploper Adrie Voorn tot
op een punt. Leo Had Adrie voorbij
gekund als hij hun onderlinge duel
had gewonnen, in het eindspel liet
hij Adrie ternauwernood ontsnappen. Elke maandagavond speelt
K&G vanaf 19.30 uur in ‘t Fort De
Kwakel , of de schaatsbaan moet ijs
in het eten gooien, dan is het damlokaal voor de schaatsliefhebbers.

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Inschrijven jeugdzeilen bij
W.V. Aalsmeer begonnen
Aalsmeer - Buiten vriest het en er
ligt ijs, dan denk je toch niet aan
zeilen? Olaf Arends van de watersport vereniging denkt daar wat
anders over. Zijn dochters Sam en
Mareth hebben het zeilen in de Optimist aardig onder de knie en genieten daar in het seizoen vrijwel
elk weekend van. De Optimist is
het ideale zeilbootje voor de jeugd
van 8 tot 15 jaar. Opvallend genoeg
werd de Optimist zo’n 50 jaar geleden in Amerika ontworpen als
een soort houten zeepkistbootje.
Maar tegenwoordig zijn ze al lang
van polyester, hebben ze een snel

spriettuigje van 3,5 vierkante meter en staan er meestal met flitsende letters en kleuren heel eigen bootnamen op de romp. “Zoals bij mij, de SuperFax”, voegt Sam
daar aan toe. Watersport vereniging Aalsmeer heeft 12 prima Optimisten en er wordt vooral les gegeven aan beginnersgroepjes en gevorderden. Dat gaat vanaf de haven
aan de Kleine Poel van de Westeinder Plassen. De jeugdzeilcommissie
wordt gevormd door eigen leden
die les geven volgens het landelijk
erkende C.W.O.-systeem. Beginners
gaan op voor C.W.O.-1, waarbij ze

Piller blijft 4 punten los
Aalsmeer - Inmiddels is de ZABO
zaalvoetbalcompetitie exact aanbeland op de helft van het seizoen. Het
gaat goed met de ZABO: alle wedstrijden konden doorgang vinden en
vervelende incidenten hebben zich
niet voorgedaan. De 9e speelronde vond zaterdag 19 januari plaats
in hal 2 van sporthal de Bloemhof.
De openingswedstrijd ging tussen
Odido en Choekie’s Hairsalon en dit
duel eindigde met een 6-6 gelijkspel. Vervolgens trad Polish Shooter aan tegen LEMO Gaat Los. De
partij werd afgesloten met een 7-6
overwinning voor Polish Shooter
dat door de zege is gestegen naar
de derde plaats van de ranglijst.
De eerste twee wedstrijden stonden onder leiding van scheidsrechter Piet Ross. De derde wedstrijd
van het avondje ZABO was de ontmoeting tussen LEMO en hekkensluiter Pottenshop. Na tien minuten stond het al 3-0 en LEMO leidde
bij de rust met 6-0. Vooral het vijfde doelpunt, gescoord door Wally van der Wal, was er één om in te
lijsten. Wally werd in de loop aangespeeld en verschalkte de keeper
met een stevig diagonaal schot precies in de kruising. Na rust maakte
dezelfde ploeg nog eens zes goals
waaronder enkele fraaie treffers van
Elmedin Jakub. De wedstrijd eindigde met een 12-0 overwinning voor
LEMO. Het vierde duel ging tussen
Piller Sport en FC East Europe oftewel de nummers één en drie van de
stand. Deze spraakmakende partij
speelde zich af in een hoog tempo
en werd gefloten door arbiter Mike
van Miltenburg. Piller Sport wist in

het eerste bedrijf driemaal te scoren en de goals kwamen op naam
van Michael van Loon, Sjaak en
Mark Pothuizen. Na rust kreeg FC
East Europe een penalty toebedeeld
die feilloos werd benut: 3-1. Na de
4-1 leek de wedstrijd beslist maar
FC East Europe toonde veerkracht.
De ploeg wist terug te komen via
een geplaatste vrije trap in de bovenhoek (4-2) en even later betekende een hard afstandsschot 4-3.
Met nog vier minuten speeltijd op
de klok maakte het publiek zich op
voor een daverende slotfase. Vlak
voor tijd ontsnapte Mark Pothuizen
aan de defensie en hij gaf een assist
op de slim meegelopen Michael van
Loon die 5-3 liet aantekenen. Opnieuw drie punten dus voor koploper Piller Sport. Een boeiend strijdbeeld was er ook tijdens het slotduel waarbij Amsec Beveiliging en
Heemhorst Watersport tegenover
elkaar stonden. Tot de rust bleven
beide ploegen in evenwicht (1-1)
zag ook scheidsrechter Natasja van
Loon. Na de wissel liep Amsec Beveiliging uit en boekte eindelijk weer
eens een overwinning. De doelpuntenteller stopte bij 6-2. Voor Amsec
Beveiliging was Lex Hendrikse trefzeker, hij scoorde driemaal.
Stand na ronde 9: Piller Sport 9-25,
LEMO 9-21, Polish Shooter 9-16, FC
East Europe 9-14, Choekie’s Hairsalon 9-12, LEMO Gaat Los 9-11,
Odido 9-11, Heemhorst Watersport
9-10, Amsec Beveiliging 9-6, Pottenshop 9-0. De ZABO competitie wordt zaterdag 9 februari in De
Bloemhof voortgezet met ronde 10.

Winnaars Tjitte Miedema (links) en Rick Fransen.

Poel’s Eye in het Dorpshuis

Tjitte wint eindelijk weer
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was al weer de tiende speelavond
van de dartclub Poel’s Eye. Het was
niet zo druk als twee weken geleden, maar toen was dan ook het
hoogste aantal deelnemers sinds jaren. Evengoed waren er 48 deelnemers, nog altijd boven het seizoensgemiddelde.
Er waren weer drie nieuwe gezichten en nieuwe deelnemers waren
natuurlijk van harte welkom. Doordat er minder dan 65 deelnemers
waren was het gangbare, gezelli-

ge vier niveau systeem weer van
kracht. Na de poules en de tussenronde belandde elke darter in één
van de vier niveaus. In de finale van
de B verliezers ronde won nieuwkomer Rakesh Gobind van Coen Fransen, dat was een uitstekend binnenkomer van Rakesh. De finale van de
B winnaars ronde werd gewonnen
door Rick Fransen van Danny de
Hartog. Voor Rick was het ook zijn
eerste prijs ooit bij de Poel’s Eye. Patrick Duijker was in de finale van de
A verliezers ronde de betere van Ge-

De koplopers Ed en Mees en Horst
en Danny speelden tegen elkaar
precies gelijk (7-11, 11-7), dus nog
steeds geen enkel onderling verschil. Ook de wedstrijd Bart en Wim
tegen Johan en Willem eindigde in
een gelijkspel, terwijl Ton en Mamdouh wel een overwinning wisten te
boeken op Philippe Monnier en Dirk
Piet. In de voorlaatste ronde speelden de titelkandidaten weer tegen
elkaar gelijk. Bart en Willem tegen
Horst en Danny: 11-7, 5-11 en Ed en
Mees tegen Johan en Willem: 11-6,
8-11. Toen in de laatste ronde Ed en
Mees hun meerderen moesten erkennen in Bart en Wim, was de confrontatie Horst en Danny tegen Johan en Willem alles beslissend. De
winnaar was kampioen en bij gelijkspel zouden Horst en Danny alsnog de meeste punten hebben. Een
puntendeling (11-9, 9-11) bracht
Horst Krassen en Danny Knol het
kampioenschap en door een beter
resultaat in de onderlinge wedstrijd
(11-6, 8-11) eindigden Ed Couwenberg en Mees v.d. Broeck op de
tweede plaats met evenveel punten
als Johan Berk en Willem Visser, die
uiteindelijk brons uitgereikt kregen.
Op plaats vier het duo Bart Spaargaren en Wim v/d Aardweg en op
vijf Ton de Hollander en Mamdouh
Bushra.
met matige wind hun koers moeten
kunnen varen met overstag gaan
en gijpen. Gevorderden gaan voor
C.W.O.- 2 en 3 en moeten bijvoorbeeld al 25 bootonderdelen kunnen benoemen. En voor de wedstrijdzeilertjes is er de Combi-Amsterdam, een reeks van wedstrijden voor de jeugd. Met het Combi-weekend in Aalsmeer zijn er zo’n
150 bootjes op het water! “De lessen zijn vanaf de wal te volgen”,
legt Olaf uit. “Onze haven heeft een
mooie jollensteiger, een brede steiger aan de Poel en een eigen clubhuis. Ouders mogen assisteren, bijvoorbeeld in een begeleidingsboot,
op de wal voor de opvang van de
kinderen en in de ledenzaal. Daarmee vullen we gezamenlijk een stuk
verenigingsleven in, waarmede wij
ons onderscheiden. De haven heeft
overigens prima voorzieningen met
eigen parkeerterrein en er is een
havenmeester voor allerlei hulp en
informatie.” Inschrijven voor lessen kan door te surfen naar www.
wvaalsmeer.nl. Op de site staat allerlei informatie en foto’s over de
W.V. Aalsmeer. “Kinderen moeten
wel jeugdlid worden en aanmelden kan nog de komende weken
via jeugdzeilen@wvaalsmeer.nl. Het
eigenlijke vaarseizoen begint met
een eerste les voor de wedstrijdgroep op 31 maart; de beginners en
gevorderden een week later. Er zijn
9 lesdagen gepland, in samenwerking met een andere verenging aan
de Kleine Poel. Maar tegen die tijd
is al het ijs al lang verdwenen!”, besluit Olaf Arends.
Theo van Mierlo
rard Bak. Ook voor Patrick was het
zijn eerste overwinning in een finale, dus de Poel’s Eye kreeg in één
avond drie nieuwe winnaars. Het
echte klapstuk van de avond was
de finale van de A winnaars ronde. Dat Danny Zorn in de belangrijkste finale stond was geen verassing, het was alleen al dit seizoen
zijn vierde finale. Voor tegenstander Tjitte Miedema was het daarentegen heel wat langer geleden. In de
eerste vier seizoenen won Tjitte vijf
keer een speelavond. Hierna haalde hij zes seizoenen lang niet meer
de finale, mede door lange afwezigheid. Tot de afgelopen speelavond.
De finale was de spannendste wedstrijd van de avond. Alles liep gelijk op, in de vijfde leg wist Tjitte op
voorsprong te komen door 150 uit te
gooien, wat tevens de hoogste uitgooi van de avond was. Danny wist
de wedstrijd nog spannender te maken door 3-3 te maken. De zevende en laatste leg moest dus bepalen
wie de avond zou winnen. Tjitte wist
zijn zenuwen te bedwingen en gooide uiteindelijk de winnende leg uit.
De sensatie was compleet. Net voor
de finale werd er natuurlijk weer gegooid voor de Ttriple Pot.
Felix van der Neut, een toeschouwer én oud winnaar van een speelavond, had het winnende lot gekocht en mocht proberen triple drie
te gooien. Helaas voor Felix lukte hem dat niet en dus bleef de pot
staan voor de volgende keer. In verband met de Dutch Open is volgende week geen speelavond, de eerst
volgende gewone speelavond is pas
over vijf weken. Eerst vindt echter
nog de Kudelstaart Open plaats.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
30 januari vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 16 januari is
gewonnen door Nico Maarse met
5733 punten, gevolgd door Engeltje Jongkind met 5406 en Agnes de
Boer met 5275 punten.

Kienavond bij
Supporters
Kudelstaart – Vanavond, donderdagavond 24 januari, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond. Veertig fantastische
prijzen liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn. Na vier ronden komt er
een pauze om even te genieten van
een kopje koffie of een drankje. Als
de acht ronden gespeeld zijn komt
de knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Iedereen is van harte welkom. De kienavond is in het
Dorpshuis en begint om 20.30 uur.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Dinsdag 29 januari
houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een kaart- en
spelavond in het gebouw van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan.
Koffie en thee zijn bij de deelnameprijs inbegrepen en iedere kaarter
gaat met een prijsje naar huis. Iedereen is van harte welkom. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. Het klaverjassen en rummicuppen begint om
19.30 uur. Het klaverjassen tijdens
de vorige speelavond is gewonnen
door Nel de Koning met 5231 punten, gevolgd door Nel Ton met 5000
en Maaike Spaargaren met 4941
punten. De beste rummicub speler
bleek Nolda Brand met 18 punten.

Huub wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in het Dorpshuis. Klaverjassen,
jokeren, rummicup en hartenjagen
staan op het programma. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Op
donderdag 17 januari is het klaverjassen gewonnen door Huub Bouwmeester met 5711 punten, gevolgd
door Eef van Mourik met 5425 punten en Daan Sandee met 5304 punten. Bets Teunen behaalde met 49
punten de hoogste eer bij het jokeren. Op twee Gerard de Wit met 330
punten.

Kaarten IJsclub
De Kleine Poel
Bovenkerk- Vrijdag 25 januari organiseert IJsclub De Kleine Poel
een kaartavond in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Er kan deze
avond geklaverjast en gebokst worden. Vanaf 19.30 uur kunnen kaartlustigen zich inschrijven. Om 20.00
uur wordt begonnen met het kaarten. De deelnamekosten zijn 2,50
euro per persoon. De avond wordt
afgesloten met een verloting.

Kaartavond bij

Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 28 januari houdt buurtvereniging Allen
Weerbaar voor liefhebbers weer een
kaartavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gekaart
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. De zaal is oen
vanaf 19.30 uur voor inschrijving,
koffie en thee. Iedereen is welkom.
De vorige week gehouden koppelkaartavond is gewonnen door Joost
Tameris en Jan Alderden met 5348
punten, gevolgd door Corry Balder
en Kees Meekel met 5298 punten
en Emmy Schuit met Tiny Buwalda
met 4964 punten.
Dit toernooi is over drie weken, op
zaterdag 16 februari. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname
kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie
te vinden.

