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Deukje?
Welk deukje?

Koster
Elke zondag geopend van 16.oo-20.00 uur.

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

ADVERTEREN?

Pijnaker Aalsmeer
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Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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AUTOBEDRIJF
J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER
Voor al uw:
Onderhoud
Schade-taxatie & reparatie
APK keuring
Autoverhuur/Lease

Initiatiefnemer Rob Pommerel: “Ik had de volgende dag spierpijn”

Kerstbomenverbranding:
Nat, maar heel gezellig!
Aalsmeer - De traditie van de jaarlijkse kerstbomenverbranding is in
ere hersteld. Brandweerman Rob
Pommerel nam enkele maanden geleden het initiatief en vroeg de gemeente toestemming om het altijd
zo gezellige vreugdevuur met voor

Keuze uit ± 50 geselecteerde
BOVAG occasions
Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093
info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

de kinderen ritjes in de brandweerwagens weer te mogen organiseren.
Het antwoord liet geruime tijd op
zich wachten, maar enkele dagen
voor het nieuwe jaar kon positief
nieuws gemeld worden. Vele jaren
is het surfeiland de plek geweest
waar inwoners samen kwamen
voor dit dorpsfeestje, maar vanwege de nieuwbouw hier was deze locatie geen optie meer. De brandweer stelde voor een plek in Greenpark te gebruiken, maar uiteindelijk is gekozen om het braakliggende terrein bij de Stommeerkade en
hier werden afgelopen vrijdag 16 januari zo’n 600 verzamelde kerstbomen naar toe gebracht. Heel wat ritjes zijn gereden vanaf de gemeentewerf, maar uiteindelijk lag aan het
einde van de middag een indrukwekkende berg bomen klaar om
in vlammen op te gaan. “We hebben behoorlijk lopen slepen om een
mooie hoop te krijgen“, aldus Rob
Pommerel in een reactie. “Ik had
de volgende dag echt spierpijn.“ De
brandweermannen kregen gelukkig
in deze hulp van enkele buurtkinderen, die het reuze spannend vonden
allemaal. Ook zijn tijdens het stapelen nog enkele bomen door inwoners naar de locatie gebracht. De
hele dag was het goed en droog

weer geweest, maar helaas begon
het aan het begin van de avond te
regenen. Toch ging om 19.00 uur
het vreugdevuur aan en natuurlijk
mocht initiatiefnemer Rob Pommerel de stapel aansteken. “De regen
mocht de pret niet drukken, de belangstelling was enorm”, vervolgt
Rob terecht trots. “En de meeste
mensen hebben zich ook nog aan
de oproep gehouden om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen.“
En, als vanouds, stonden kinderen
geduldig in de rij om mee te mogen
rijden in een brandweerwagen. “Ze
vonden het prachtig. De ritjes met
de bewoners van Ons Tweede Thuis
vooraf zijn ook prima verlopen”, gaat
Pommerel verder. Tot slot wil hij, ook
namens alle brandweercollega’s, alle omwonenden bedanken voor hun
medewerking. “Zij hebben ongetwijfeld wat overlast gehad, maar
er is niet geklaagd. Echt super.“ De
kerstbomenverbranding:
Prachtig en gezellig. Het waard om weer
opgenomen te worden in het jaarlijkse lijstje van vaste evenementen.
En dat vinden alle vrijwilligers bij de
brandweer ook. Rob Pommerel: “Op
naar volgend jaar, want er moet gewoon een herhaling komen.“
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

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

GOUDSE
EXTRA BELEGEN
vers van het mes
500 gram
van € 5.95 voor

Politie, ambulance en traumaheli

Motorrijder naar ziekenhuis na valpartij op rotonde
Kudelstaart - Op vrijdag 16 januari om kwart over twee in de middag
heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Bilderdammerweg.
Bij de rotonde was een motorrijder ten val gekomen. Vermoedelijk

3.95

Drank op tafel
na inbraak

Winkelcentrum
Amstelplein

Aalsmeer - Tussen vrijdag 16 en
maandag 19 januari is ingebroken in een woning in de Primulastraat. Door het inslaan van een
raam aan de achterzijde hebben
de dieven zich toegang tot het
huis verschaft. De hele woning
is doorzocht. Kasten en lades zijn
opengemaakt en overhoop gehaald. Opvallend is dat ook een
duik in de koelkast is genomen.
Op de keukentafel troffen de bewoners hun drank en snoep, uiteraard aangebroken. Gestolen
zijn computeritems, waaronder
een laptop en een harde schijf.
De diefstal is ontdekt om half negen afgelopen maandagochtend.

Alleen aan het stuk
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Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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heeft de bestuurder, een 53 jarige
Kudelstaarter, zijn evenwicht verloren. De politie, de ambulance en de
traumaheli zijn ter plaatse geweest.
De inwoner is gewond geraakt en
is per ambulance vervoerd naar het

ziekenhuis. De motor schoof na de
val door over het wegdek en kwam
tot stilstand tegen een lantaarnpaal.
De motor is licht beschadigd.
Foto’s: Marco Carels

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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Voorlopig laatste mogelijkheid

Watertoren zaterdagavond
en zondagmiddag open!
Aalsmeer - Komend weekend is
voorlopig de laatste mogelijkheid
om de Aalsmeerse watertoren te bezichtigen en uiteraard te beklimmen.
Vanaf februari wordt de top even
met rust gelaten om de slechtvalken de gelegenheid te geven nieuw
leven te maken. Deze slechtvalkperiode duurt normalerwijze tot begin juni, afhankelijk van het verloop. Wegens succes van de vorige
maand is de watertoren zaterdagavond 24 januari geopend van 17.00
tot 21.00 uur. Vanaf 50 meter hoogte
heeft men dan een fantastisch uitzicht over verlicht Aalsmeer en verre
omgeving! Vorige maand waren tijdens de avondopenstelling zelfs de
zendmast Lopik en de domtoren van
Utrecht te zien. Het heldere weer
zorgde voor een maximaal vergezicht. De vele bezoekers tijdens deze
avondopenstelling waren unaniem
laaiend enthousiast, reden waarom
nog een keer gekozen is voor een
avondopenstelling. Zondag 25 januari is er eveneens gelegenheid om

de watertoren in te gaan en te beklimmen, dan van 13.00 tot 17.00 uur.
Wanneer men omhoog gaat zijn de
kosten voor kinderen 1 euro en volwassenen betalen 2 euro.
‘Horen in de toren’
In de week van 26 tot en met 30 januari is er in de watertoren de culturele activiteit ‘Horen in de toren’
voor tien groepen basisschoolkinderen uit Aalsmeer en Amstelveen,
totaal circa 250 jongens en meisjes.
Het betreft een akoestisch ‘spel’ op
de eerste verdieping, de werkvloer,
van de toren en uiteraard krijgen de
kinderen uitleg over de historie van
de watertoren. Daarna worden de
laatste trappen beklommen om vanaf de trans te gaan genieten van het
uitzicht. Deze activiteit is ontworpen
door Cultuureducatie Amstelland en
wordt uitgevoerd in samenwerking
met de vrijwilligers, die betrokken
zijn bij de watertoren.
Foto: www.kicksfotos.nl.

“Komen kijken mag hoor”

Bok was er vroeg bij: Twee
geitjes (meisjes) geboren!
Kudelstaart - Meestal worden geitjes en lammetjes geboren in februari en maart, maar afgelopen maandag 19 januari mocht hobbyboer
Henk van Leeuwen al twee geitjes
verwelkomen. “De bok was er vroeg
bij”, zegt hij als verklaring voor de
vroege bevalling. “Ik heb nog twee
moedergeiten en ik denk dat zij volgende week ook gaan bevallen.” De
jonge geitjes zijn allebei meisjes.
Een naam hebben ze nog niet gekregen. “Mijn kleindochter mag de
namen verzinnen”, vervolgt Henk.
Voor de bevalling was wel hulp nodig van de dierenarts. “Er zat een

pootje niet goed en dus ben ik gelijk gaan bellen naar Stokman.” Het
is allemaal goed gekomen en nu liggen de kleintjes heerlijk binnen onder de warme lamp.
Henk van Leeuwen heeft naast geiten ook pony’s, kippen en sierduiven. “Zeg maar een kleine kinderboerderij.” Wie overigens de jonge ‘bontjes’ wil bewonderen, is welkom. “Kijken mag hoor”, zegt Henk
tot slot. “Er komen regelmatig kinderen met hun ouders bij ons langs.
We verkopen namelijk ook eieren.”
Adres is Kudelstaartseweg 161.
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Eindtijd-bijbelstudie over
ontwikkelingen in wereld

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 25
januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met dhr.
Werner Knol. Tevens crèche en peuterdienst. Op donderdag 29 januari Leerhuis in Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86 vanaf 20u.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker Esther
Vosterman.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte voor Wereld
Lepradag. Opvang 0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. Tevens Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds. E.J.
Westerman. Organist: E. Wessels.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met
prof. Reitsma uit Ermelo. Organist:
Joh. van der Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Kees Goedhart. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met prof.dr. J.W. Maris uit Hilversum en 16.30u. dienst met ds. M.
de Best uit Zwolle
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Politiek leest voor op scholen
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 21
januari, was de start van de Nationale Voorleesdagen. Op diverse basisscholen in de gemeente hebben
politici voorgelezen aan de jongste
groepen voorgelezen. En natuurlijk
vonden alle jongens en meisjes het
spannend en heel gezellig. Ademloos werd geluisterd naar de vertellingen. Het voorlezen was echt een
feestje. Voor zowel de leerlingen
als voor de heren en dames voor
de klas overigens. Burgemeester
Jobke Vonk-Vedder las voor uit het
boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ aan
de leerlingen van basisschool De
Graankorrel. Wethouder Gertjan van

der Hoeven was ook in Kudelstaart.
Groep vier van Obs Kudelstaart luisterde vol aandacht en wilde na afloop graag op de foto met de wethouder. Er werd direct ook een Twitter naar de krant gestuurd: „Wij willen in de Nieuwe Meerbode”. Bij deze! CDA-raadslid Jaap Overbeek
stapte in de vroege ochtend binnen
bij de kleuters van De Hoeksteen.
Hij kreeg de klas tijdens het voorlezen muisstil. De Nationale Voorleesdagen duren tot en met 31 januari. Onder andere worden in de bibliotheek in de Marktstraat diverse
lees-activiteiten voor kinderen gehouden.

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.

woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. eucharistieviering met L. Seeboldt mmv de Mirakeltjes. Om 14u. in Karmelkerk Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met pastoor Jacob Spaans. Orgel: Bram Biersteker.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. C.A. de Peuter uit
Noordwijk.

Extra controles door politie!
Fietsen bij bushokje vernield
Aalsmeer - Afgelopen weekend zijn diverse vernielingen gepleegd aan fietsen gestald bij het
bushokje aan de Legmeerdijk, ter
hoogte van de Hornweg. Fietsen
zijn omver gegooid, er zijn velgen
krom getrapt, sturen los gedraaid
en onder andere zadels bewerkt.
De politie vermoedt dat de daders gezocht moeten worden in

een groepje jongeren dat hier gezien is. De vernieling wordt hoog
opgenomen. Er gaat extra gesurveilleerd worden door zowel
agenten uit Aalsmeer als uit Amstelveen en er is contact opgenomen met vervoerder Connexxion
om de ogen geopend te houden
en bij onraad direct contact op te
nemen met de politie.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
9.30u. Gezinsviering olv dopgroep
mmv kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Om
de 2 weken. Op 3 februari met Peter
Slagter. Thema: De brief van Paulus
aan de Efeziërs.

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.

Damesfiets
gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 16 januari is tussen half twee in de middag
en half zeven ‘s avonds een damesfiets gestolen vanaf het Poldermeesterplein. De eigenaresse
had haar rijwiel voor de deur op
slot gezet. De fiets is van het merk
Rihsigma, is meerkleurig, heeft
acht versnellingen en schijfremmen en is voorzien van een sticker
van een lokaal wielerhuis. Het serienummer van de fiets eindigt op
318. Mogelijk is de diefstal gezien
of heeft iemand de fiets op een
‘verdwaalde plek’ zien staan. De
politie hoort het graag via 09008844.

Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum, onderdeel van zorgcentrum
Aelsmeer en Mantelzorg en Meer
hebben in 2015 weer vier kindergespreksgroepen gepland. De bijeenkomsten geven ruimte om te praten
over wat ter tafel komt, een thema
is daarbij een hulpmiddel. Er zal ook
gebruik gemaakt worden van tips van
Huub Buijssen, schrijver van het boek
‘De magische wereld van dementie’.
Buijssen is zelf kind van ouder(s) met
dementie, hij is psycholoog en weet
als ervaringsdeskundigen welke thema’s een belangrijke rol spelen. Het
belang van informatie en praten over
vroeger heeft dinsdag 3 februari speciale aandacht. Gebouw Irene in de
Kanaalstraat is open vanaf 19.15 uur.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en
wordt afgesloten om 21.00 uur. Naast
koffie of thee voor 1 euro zijn er geen
kosten verbonden aan de bijeenkomsten. De gemeente vergoed vanuit
het WMO de kosten. Voor informatie een aanmelding kan contact op-

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
28 januari en begint om 14.00 uur
in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 14 januari is gewonnen door Gre Noordermeer met 5325 punten, gevolgd
door Gerrit van der Geest met 5265,
Bep van Netten met 5226 en Dirk
Tromp met 5213 punten.

Quilten in
Oost-Inn

Taizégebed in
Karmel

Sneller en eenvoudig vergunning

Spelregels rond huisvesting
mantelzorg vastgelegd
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft op 20 januari de gewijzigde
beleidsregels voor planologische afwijkingen van het bestemmingsplan
en het nieuwe beleid voor huisvesting bij mantelzorg vastgesteld. Het
doel van deze gewijzigde beleidsregels is om voor inwoners en bedrijven meer duidelijkheid te scheppen
bij bepaalde bouwaanvragen. Door
deze vereenvoudiging wordt er door
zowel gemeente als bewoners tijdwinst geboekt.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
”Door de wijzigingen in het Bor (Besluit omgevingsrecht) van de rijksoverheid zijn er ook in Aalsmeer
meer mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen gekomen. Daarnaast hebben we spelregels voor de
huisvesting van mantelzorg opgesteld. De gemeente stimuleert mantelzorg zoveel mogelijk en wil de
voorwaarden voor mantelzorg zo
gunstig mogelijk maken voor haar
bewoners. We hebben daarbij gemerkt dat er bij intensieve mantelzorg steeds meer behoefte is om bij

elkaar te gaan wonen. De spelregels om dit mogelijk te maken zijn
nu vastgelegd.”
Huisvesting voor mantelzorg
Een bijgebouw of aanbouw gebruiken voor mantelzorg is niet meer
vergunning- plichtig, maar er zijn
door het college wel enkele spelregels geformuleerd. Zo moet er een
verklaring van een deskundige zijn
die aangeeft dat intensieve mantelzorg noodzakelijk is. Die verklaring
kan gegeven worden door bijvoorbeeld een huisarts of een wijkverpleegkundige. De huisvesting voor
de mantelzorgers geldt voor maximaal twee personen, waarvan er
maar één mantelzorg hoeft te verlenen. De mantelzorgwoning krijgt
geen apart huisnummer, de mantelzorgers schrijven zich in op het
adres van het hoofdgebouw. Als er
geen behoefte meer is aan mantelzorg moet de woonsituatie binnen drie maanden veranderd worden. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van de
gemeente, artikel wijziging in regels.

tatie) zal Frank Ouweneel stilstaan bij
de nauwkeurigheid, waarmee de Bijbel (het meest verkochte boek ter wereld) over de actuele gebeurtenissen
schrijft. Daarom is deze laatste dagen-studie een hele bijzondere en
mogen christenen en gelovigen deze
avond eigenlijk niet missen. Het wordt
beslist geen avond om bang gemaakt
te worden, maar juist een avond om
bemoedigd te worden in deze hectische tijden. Weet u dus van harte welkom in gebouw Heliomare op 26 januari. De toegang is gratis. Wel wordt
een collecte gehouden om de kosten
te dekken. Aanvang is 19.30 uur. Zaal
open vanaf 18.45 uur!

Gespreksgroep voor kinderen
van een ouder met dementie

Aalsmeer - Woensdag 28 januari van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting
in de Oost-Inn in de Mikado in de
Catharina Amalialaan 66. Gezellig
even met elkaar bijpraten. Ook kan
deelgenomen worden aan het quilten. Zelf een ander handwerk onder
handen nemen, mag ook. Iedereen
is van harte welkom. Voor inlichtingen: 0297-325636, 0297-345413
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

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

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 26 janauri met br. Frank Ouweneel.

Aalsmeer - Aanstaande maandag 26
januari zal evangelist Frank Ouweneel
in gebouw Heliomare aan de Zwarteweg 98 een eindtijd-bijbelstudie
geven met een terugblik op het jaar
2014, georganiseerd door BEGRAAalsmeer. Het is op zijn minst opzienbarend hoe de Bijbel ruim 2000 jaar
geleden de recente gebeurtenissen
in de wereld voorspeld, die vorig jaar
hebben plaats gevonden. Het begrip
‘eindtijd’ heeft alles te maken met de
wederkomst van Jezus Christus. Alleen al in het Nieuwe Testament wordt
er ruim 300 maal over gesproken. Ondersteund door honderden indringende beelden (via Beamer-presen-

Aalsmeer - De broeders van Taizé
met hun vieringen zijn een begrip.
Eenvoudige liederen en veel stilte
zijn een rode draad in hun gebed.
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar
een meditatieve viering te houden
op vrijdagavond 23 januari om 20.30
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten.

Agenda voor
Mantelzorgers
Aalsmeer - Eind vorig jaar is de
Agenda voor Mantelzorgers met het
aanbod van cursussen, gespreksgroepen, mantelzorgcafés en informatiebijeenkomsten verstuurd naar
de mantelzorgers die bij Mantelzorg
& Meer ingeschreven staan. Bent u
mantelzorger en wilt u de agenda
ook ontvangen? Bel dan met 0203335353 of mail naar info@mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden kan
via de website www.mantelzorgenmeer.nl onder het kopje Mantelzorgers. Dan ontvangt u informatie die
voor u belangrijk kan zijn. U kunt uiteraard altijd contact opnemen als u
wilt praten met een mantelzorgconsulent, de specialist op het gebied
van mantelzorg. Dit is kosteloos en
u kunt zonder verwijzing terecht.

genomen worden met het ontmoetingscentrum via 06-22468574 of
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Waar is Goofy?
Aalsmeer - Sinds maandagavond
5 januari wordt kater Goofy vermist.
Het dier is nooit lang van huis geweest en daarom maken zijn baasjes
zich zorgen. Goofy is een gecastreerde zwart met witte kater van anderhalf jaar oud. Bijzondere kenmerken
zijn een zwart ‘snorretje’ onder zijn
neus en een witte ring aan het uiteinde van zijn staart. Zijn rug is zwart
en zijn buik wit. Wie heeft Goofy na
maandagavond 5 januari nog gezien op de Uiterweg in de buurt van
Jachthaven de Oude Werf of weet
waar hij nu is? Indien gezien, graag
contact op nemen via 06-41353504.

COLOFON
sinds 1888
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Gooische Vrouwen 2 en Wiplala

AGENDA

Filmhits in Crown Cinema
Aalsmeer - Al naar de film ‘Gooische Vrouwen 2’ geweest? Een aanrader deze komedie met de bekende
actrices Linda, Tjitske, Lies, Susan
en Beppie: Als Claire totaal veranderd terugkomt uit Burkina Faso
herkennen haar vriendinnen haar
amper. Voor Cheryl is de maat vol als
ze ontdekt dat Martin haar voor de
zoveelste keer bedriegt: ze zet in op
een echtscheiding. Anouk, ook ongelukkig in de liefde, dreigt een eetprobleem te ontwikkelen. Roelien
gaat juist in op het huwelijksaanzoek van Evert. Een even noodlottig als bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. De film duurt
106 minuten en is vandaag, donderdag 22 januari, vrijdag 23, zaterdag
24, zondag 25 en dinsdag 27 januari
te zien in Crown Cinema vanaf 18.45
uur. Vanaf 20.30 uur kan vanavond
plaats genomen worden in het bioscooppluche voor ‘De 100-jarige die
uit het raam klom’ en ‘Homies’ van-

af 21.15 uur. Deze nieuwe filmkomedie wordt ook vertoond op vrijdag
en zondag om 21.15 uur en zondagmiddag om 16.45 uur. Vrijdag en
zondag kan in de bioscoop aan de
Van Cleefkade genoten worden van
‘Penguins of Madagascar 3D’ om
14.45 uur, ‘Pijnstillers’ om 16.00 uur
beide dagen en alleen vrijdag ‘Boyhood’ om 20.30 uur. Zaterdag trakteert Crown Cinema op de familiefilms ‘Wiplala’ om 11.30 uur (zondag 11.00 uur), ‘Frozen 2D om 13.00
uur (zondag om 14.00 uur) en ‘Mees
Kees op de Planken’ om 13.30 uur
(zondag om 13.00 uur). Ook op zondag: ‘Koemba de Zebra’ om 12.00
uur, ‘Bon Dieu’ om 18.15 uur en
‘Dorsvloer vol confetti’ om 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten aanschaffen kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl en te koop bij de bioscoopbar (met popcorn en drankjes) in Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade 15.

Vol humor en swingende nummers

Chicago Blues Band live
in het Crown Theater
Aalsmeer - Gewapend met een
nieuwe set, nieuwe wendingen,
nieuwe danspassen, nieuwe nummers en vers gesneden authentieke kostuums, is The Chicago Blues Band nu ook in Nederland te zien. Een geweldige muzikaal feest met de swingende en opzwepende nummers van de film The
Blues Brothers. Na grote successen
in Engeland brengen de drie zangers die de hoofdrol hebben in deze theatershow, heerlijke hits die
nagenoeg iedereen kent. Everybody Needs Somebody, Gimme Some

Lovin’, Think, Shake a Tail Feather,
Jailhouse Rock, Sweet Home Chicago en nog veel meer. De hoofdrolspelers worden bijgestaan door drie
zangeressen en begeleid door een
live orkest.
Een avondvullende adrenaline verhogende theatershow, boordevol humor, Rhythm and Soul, Rock
en Blues en uiteraard Gospel en te
zien en te horen op vrijdag 6 februari in Crown Theater Aalsmeer vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer informatie en kaarten op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl.

Live muziek op zondagmiddag

Mountbatten in The Shack
Vrijdagavondshow in N201 met

Loose-End, Blue Labeled
en Yvon Mocking live
Aalsmeer - Vrijdag 23 januari kan
in de N201 genoten worden van
herkenbare rock en popcovers van
het Aalsmeer en Uithoornse LooseEnd, lekkere opzwepende bluesrock
van Blue-Labeled en als klap op de
vuurpijl rockpowerchick Yvon Mocking! De Vrijdagshow is om de week
te gekke live muziek in alle genres,
van pop tot metal, van blues tot funk,
rock, ska en weer terug. Dus aan iedereen die in is voor veel muziek en
gezelligheid: kom even checken en
doe een drankje aan de ruim gesorteerde bar van N201 met onder an-

dere maar liefst 16 speciaal bieren!
Het N201 personeel gaat bovendien meerdere keren rond met een
bordje overheerlijke bittergarnituur;
de innerlijke mens wordt goed verzorgt! Behalve genieten van de liveshow kan er ook gepoold, gedart en
bijgepraat worden: genoeg te doen
dus, kom vooral op tijd, de eerste
band begint om 21.00 uur. De zaal
is open vanaf 20.30 uur en de entree is gratis. Meer informatie over
de artiesten en het N201 programma is te vinden op de actuele website www.n201.nl

Oude Meer - Met enige trots presenteert The Shack op zondag 25
januari het allereerste reünieconcert van de legendarische band
Mountbatten. Mountbatten was een
Nederlandse Southern Rock- en
Bluesband, begin jaren zeventig opgericht in Bilthoven. De band speelt
met heel veel succes tot midden jaren negentig met onder andere optredens in het voorprogramma van
Normaal en diverse malen in Paradiso Amsterdam. Mountbatten
speelde vanaf 1980 succesvol in het
circuit. Eigen demo’s leiden tot radio-opnames bij VPRO’s Amigos de
Musica en voor VARA’s Popkrant.
De speelfrequentie nam begin jaren negentig af, Mountbatten stopt
en de bandleden spelen vervolgens,
ook met veel succes in diverse andere bands. Eind 2013, twintig jaar
na de stop, pakken de bandleden
van het eerste uur de draad weer
op. Inmiddels hebben de mannen

hun muzikale koppen weer bij elkaar gestoken en gaan in 2015 beginnen aan een reeks reünieconcerten en ze trappen af in The Shack!
Stevige Southern Rock met nummers van onder andere Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Marshall Tucker Band, ZZ Top en de nodige eigen nummers. De band bestaat uit
frontman Jan J. Scherpenzeel op
zang en mondharmonica, Arnold
Wierda op gitaar, Thijmen Jacobse op orgel, Maarten Adriaansz op
bass en de drumstokken zijn in handen van Hans Vuurmans. Een band
die staat als een huis en borg staat
voor een optreden waar de vonken vanaf vliegen! Alle ingrediënten
voor een topmiddag in The Shack
zijn weer aanwezig., Zondag 25 januari open vanaf 15.00 uur. Aanvang Mountbatten rond 16.00 uur.
De entree bedraagt 7,50 euro. Voor
alle info: www.the-shack.info. Adres
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

recensie
Flower Power Feest in Crown

haardvuur op het podium waren de
led schermen er achter voorzien van
avond- en nachtluchten. De zangeres vertolkte onder meer Janis Joplin voortreffelijk en zanger van der
Starre, bekend van Jesus Christ Superstar, bracht onder andere Joe
Cocker weer even tot leven. Er was
genoeg te lachen en er werd flink
gedanst. Mattijs van Noort noemde het met recht een krachtig rockconcert gecombineerd met een integere theatervoorstelling en beslist
geen musical! De Woodstock-sfeer
bleef er nadien goed in hangen in
de Pianobar. De artiesten bleven
gezellig een drankje drinken en namen de tijd om een praatje te maken met een ieder die daar behoefte
aan had. De enthousiaste bezoekers
waren het er over eens. ‘Dit was een
theaterbeleving van het hoogste niveau’. Zo’n heerlijk avondje uit kan
veel vaker in het knusse theater in
het centrum van Aalsmeer. Binnenkort naar de 3JS of Do? Meer zin
in komedie zoals Boer zoekt Betere Vrouw of genieten van blues
en soulmuziek? Het kan allemaal!
www.crowntheateraalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

De zangers en spelers van Woodstock in de hal. Foto: www.kicksfotos.nl.

Films
Zaterdag 24 januari:
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
T/m 29 januari:
* Alle dagen diverse films voor alle leeftijden in Crown Cinema, Van
Cleeffkade met Gooische Vrouwen,
Homies en Bon Dieu. Voor jeugd:
Annie, Penguins of Madagascar,
Mees Kees, Wiplala, Frozen 2 en
Koemba de Zebra.
Exposities
Donderdag 22 januari:
* Nieuwe expositie met schilderijen en tekeningen van Hans Ravesloot bij Eveleens Makelaars, Punterstraat. Opening van 17 tot 19u.
Tot eind maart.
Zaterdag 24 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
24 en 25 januari:
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag van 17 tot 21u. en zondag
van 13 tot 17u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Huismuseum met Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag op afspraak: 0612922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 25 januari:
* Expositie met tekeningen van Nynke, foto’s van Heleen en beelden
van Eytie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17u.
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Tot en met 2 februari:
* Expositie ‘Kleur doet leven’ van
Nels de Vries in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
werken van Vladimir Hristov, Erik
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open
zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis,
Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Vanaf 31 januari:
* Nieuwe tentoonstelling met werk
van Andre van Lier, Anneke Klein
Kranenbarg en Roland de Jong Orlando in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Opening zaterdag door Leo
van Lien. Expositie tot 15 maart.
Diversen
Donderdag 22 januari:
* Themamiddag over schaatsen bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Lezing over Dorcaswinkel bij
PCOB in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in de Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing kunstenaar Kees Aalbers in
Open Hof kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Vrijdag 23 januari:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 24 januari:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
* Feestavond met bingo bij De Rijsenvogel in dorpshuis de Reede,
Schouwstraat vanaf 20.30u.
Zondag 25 januari:
* Vogelbeurs in Wellant College, Linnaeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 26 januari:
* Dialezing ‘Een nieuw begin’ bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Bijbelstudie over ontwikkeling in
de wereld door Frank Ouweneel in
Heliomare, Zwarteweg, 19.30u.
* Jaarvergadering met oude film en
foto’s Oud Aalsmeer in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Dinsdag 27 januari:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 28 januari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
66 vanaf 9.30u.
Donderdag 29 januari:
* Sjoelavond bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Gedichtendag in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat. Vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 22 januari:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 27 januari:
* Bewonersavond over conceptplan bouw 9 woningen aan Hornweg. Van 19.30 tot 21u. in raadskelder, gemeentehuis.

Groep 8 Feest komt weer!

Theater met Woodstock

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag ging het dak eraf in de grote
zaal van Crown Theater Aalsmeer.
Woodstock the Story stond op het
podium en dat heeft het publiek geweten! Wat een geweldige belevenis. Alle bezoekers waren het erover
eens: ‘Was je er niet bij, dan heb je
echt wat gemist’. Twee vocalisten en
een zeskoppige band, onder leiding
van Matthijs van Noort, speelden en
zongen de sterren van de hemel. De
gastheer en tevens regisseur van
de voorstelling kondigde elk nummer op een manier aan, zoals dat
in 1969 gebeurde, op het weiland
van de boer die dit Woodstock evenement drie dagen mede mogelijk
heeft gemaakt. De tijden herleefden. Met prachtige sfeerbeelden
van die tijd en mooie montagefilmpjes was het uitzinnige publiek er
gewoon even bij in de honderdveertig minuten durende show. Toen het
nummer ‘Beautiful people’ werd gebracht zag je bijvoorbeeld de echte
beelden van mensen die zich wasten in het meer naast het weiland.
En toen er een rustig nummer werd
gespeeld en alle muzikanten hun
vocale talent lieten horen bij een

Muziek/Show
Donderdag 22 januari:
* Live muziek Bokking Piano’s in
feesterij de Bok, Dreef 5 v/a 20.30u.
Vrijdag 23 januari:
* DJ Michel in The House bij de Bok,
Dreef 5 vanaf 22u.
* Bands Loose-End, Yvon Mocking
en Blue Labeled live in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 24 januari:
* Confettifeest in feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 22u.
Zondag 25 januari:
* Reünie-concert Mountbatten in
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
* Champagneconcert Aalsmeers
Harmonie in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55 vanaf 15u.
* Westeinder Pannebar met dj Robby M. in Westeinder Paviljoen, Kudelstaartseweg vanaf 16u.
Donderdag 29 januari:
* Voorstelling ‘Boer zoekt betere
vrouw’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade vanaf 20u.
30 en 31 januari:
* Akoestische avonden in cultureel
café Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.

• Nieuwe Meerbode

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

NIEUW:

TIP:

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken
AANBIEDING:

Gitaarversterkers
‘Stagg’ vanaf € 45,KOOPJE:

Kindergitaar 3/4
‘Valencia’

Drumstokkenhouder
‘Stage Works’

(diverse kleuren)

(gratis drumsleutel)

79,-

€ 19,50

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

Laatste weekend expositie
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Dit weekend is de laatste mogelijkheid om in het Oude
Raadhuis te gaan kijken naar de
tentoonstelling van de drie vrouwelijke kunstenaars, Nynke Schepers, Heleen Arends en Eytie Tinbergen. Nynke toont beelden, tekeningen en penningen. Heleen daagt
met haar foto’s de kijker uit om bekende beelden los te laten en opnieuw te kijken. De beelden van
Eytie Tinbergen hebben vormen die
zijn ontstaan uit inspiratie op de oude Egyptische beeldhouwkunst. De
expositieruimte in de Dorpsstraat
9 in het centrum binnen stappen
kan tot en met aanstaande zondag

25 januari. Iedere donderdag tot en
met zondag open tussen 14.00 en
17.00 uur.
Vanaf 31 januari presenteert de
stichting KCA een nieuwe tentoonstelling. Dit maal worden de wanden
van het Oude Raadhuis opgevrolijkt
met werken van André van Lier, Anneke Klein Kranenbarg en Roland
de Jong Orlando. De opening wordt
volgende week zaterdag verricht
door directeur Leo van Lien van het
gelijknamige museum in Fijnaart om
16.00 uur. Belangstellenden zijn uiteraard welkom. Een kijkje gaan nemen kan vervolgens tot en met 15
maart.

Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen
van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! Op vrijdag 6 februari zijn jullie aan de beurt om een geweldig
feest te beleven. Feesterij de Bok
opent zijn deuren voor een speciaal feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle 10 de basisscholen
van Aalsmeer en Kudelstaart zijn
uitgenodigd en het belooft net als
voorgaande jaren een groot feest te
worden. Ver van te voren werd er al
aan leerkrachten gevraagd wanneer
zij nou eens mochten feesten. Afgelopen weken kwamen de leerkrachten met het goede nieuws en was er
een run op de kaartjes door de leerlingen uit groep 8. De kaarten worden uitgedeeld door de meesters en
juffen van groep 8. Bij binnenkomst
van het feest wordt aan de deur de

entreeprijs van 6 euro betaald. In
deze kosten zit een consumptie en
wat lekkers. Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden voor 1,50 euro verkocht.
White en Neon
De meesters en juffen van groep
8 zijn van harte welkom om te komen kijken en mee te feesten. Het
Groep 8 Feest begint op 6 februari om 19.30 uur en de deur sluit al
om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er
gefeest in de discotheek achter het
zwembad. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij
de deur van de Bok. Aan alle groep
8-ers wordt gevraagd om in witte en
neon kleding te komen. Meer informatie (ook voor ouders) is te vinden
op de website: www.groep8feest.nl.

Minoes in Crown Theater

Aalsmeer - Op zaterdag 7 februari staat in Crown Theater Aalsmeer
de familievoorstelling Minoes, naar
het gelijknamige populaire kinderboek van Annie M.G. Schmidt, op de
planken. Een primeur, want Minoes
stond nog niet eerder op het toneel.
Juffrouw Minoes ziet eruit als een
dametje, maar gedraagt zich als een
poes.
Dat is niet zo gek want ze is er zelf
een geweest! Dankzij de buurtkatten helpt ze journalist Tibbe aan interessant nieuws voor de krant. Dit

is erg handig en soms zelfs van
groot belang, want is de zogenaamd
vriendelijke fabrieksdirecteur meneer Ellemeet echt een weldoener?
Gratis musical workshop
Aansluitend op de voorstelling is er
een gratis musical workshop verzorgd door Dancing Designs in samenwerking met sportvereniging
Omnia. Er is plek voor maximaal 40
kinderen vanaf 6 jaar. Aanmelden
kan alleen via mail: marielle.buskermolen@planet.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
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.
inspreken in het beraad over een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de
vergadering 12.00 uur.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

voor meer informatie:

WWW.aalsmeer.nl

Wil je e 50,00 verdienen?
En ben je 16 jaar of ouder? Geef je dan snel op om tijdens de
verkiezingen op 18 maart te helpen op een stembureau. We
zoeken nog tellers. Als teller tel je ‘s avonds de uitgebrachte
stemmen. Je moet om 20:45 uur aanwezig zijn. Meld je aan via
verkiezingen@aalsmeer.nl. Vragen? Bel het projectteam Verkiezingen; 020-5404929.

- Herenweg 72 (Z-2015/002728), het realiseren van grondboringen tbv een gesloten bronsysteem;
- Mijnsherenweg 41 (Z-2015/002461), het verwijderen van
asbest uit een gasstation en het verwijderen van de gassset;
- Ophelialaan 222 (Z-2015/002338), het verwijderen van asbest uit een mutatiewoning;
- Praamplein 4 (Z-2015/002619), melding brandveilig gebruik.

bekendmaking Wijziging mandaatbesluit voor
de afdelingen Werk en inkomen en jeugd en
samenleving
Het college heeft in haar vergadering van 23 december 2014
wijzigingen van de mandaten verleend. Per 1 januari 2015 vinden diverse wetswijzigingen plaats die consequenties hebben
voor het mandaatbesluit. Zo is een nieuwe afdeling Jeugd en
Samenleving opgericht, wordt de Wet Werk en Bijstand ingetrokken en treedt de Participatiewet in werking. Het mandaatoverzicht is hierop aangepast. Het mandaatoverzicht is te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje
Bestuur en Organisatie.
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015

verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Baanvak 112 (Z-2014/072092), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 14 januari 2015);
- Helling 49 (Z-2014/069774), het verplaatsen van een brug
en het kappen van 2 bomen (verzonden 14 januari 2015);
- Korianderhof 10, 11, 12, 13 (Z-2014/073255), het bouwen
van 2 aaneengeschakelde woningen (verzonden 15 januari
2015);
- Machineweg 41-43 (Z-2014/064289), het verhuren van kamers aan arbeidsmigranten (verzonden 13 januari 2015);
- Machineweg 45-47 (Z-2014/065987), het verhuren van kamers aan arbeidsmigranten (verzonden 13 januari 2015);
- Oosteinderweg 270 (Z-2014/069047), het huisvesten van
arbeidsmigranten (verzonden 5 januari 2015);
- Uiterweg 337 (Z-2014/067016), het herindelen van een
eiland (verzonden 14 januari 2015);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065265), het plaatsen van gevelreclame (verzonden 20 januari 2015).

participatieavond project hornWeg 317
aanleiding
Een aantal jaren geleden is door de projectontwikkelaar Phanos
bij de gemeente Aalsmeer een plan neergelegd voor de bouw
van woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij de wijk Nieuw Oosteinde. Door het faillissement van Phanos is dit plan stil komen te liggen. Inmiddels
heeft HSB Ontwikkeling uit Volendam dit project overgenomen
en heeft de gemeente zich, onder voorwaarden, bereid verklaard
mee te werken aan het plan om op dit deel van de Hornweg 9
vrijstaande woningen te bouwen. Graag willen wij met u spreken over het door HSB bedachte plan en uw adviezen inwinnen.
korte inhoud van het plan
Het door HSB beoogde plan bestaat uit de bouw van 9 vrijstaande woningen. De woningen moeten passen bij de lintbebouwing
van de Hornweg. Om de eisen die de gemeente zou willen stellen
aan het project vast te leggen is een CONCEPT Startnotitie opgesteld. Door de ontwikkelaar zijn er ter verduidelijking zogenaamde ‘artist’s impressions’ gemaakt van hoe de bebouwing er uit
kan komen te zien. U kunt de CONCEPT Startnotitie en de artist’s
impressions downloaden op www.aalsmeer.nl/hornweg 317.
Over deze Startnotitie willen we graag uw mening en adviezen
vernemen alvorens wij deze voor besluitvorming voorleggen
aan de gemeenteraad. Om die reden organiseren we op 27 januari een gespreksbijeenkomst. Op deze avond kunt u uw mening
en adviezen mondeling en schriftelijk met ons delen. Maar u
kunt uw reactie ook nog tot 13 februari per mail of per brief
indienen bij de gemeente. Van 16 januari tot 13 februari ligt de
concept Startnotitie ter inzage en op het gemeentehuis. U kunt
uw reactie sturen aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Startnotitie Hornweg 317.
Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl. Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en daarna wordt de concept
startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
nadere informatie en opgeven
Graag horen we of u aanwezig kunt zijn bij deze participatieavond. Dit kan door een mail te sturen naar info@aalsmeer.nl
onder vermelding van ‘Hornweg 317’. Ook kunt u via tel. 0297387575 contact opnemen met de gemeentelijk projectleider,
mevrouw Loes van de Craats. Hier kunt u ook terecht voor al uw
vragen over dit project.
Wijzigingen in vergunningsvrij bouWen
onderdeel: inpandige verbouwingen
Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Voor inpandige verbouwingen heeft u geen vergunning nodig als u aan de volgende eisen voldoet:
a De draagconstructie verandert niet. Dit betekent dat u geen
dragende wanden of kolommen weghaalt en dat de draagconstructie niet verplaatst (bijvoorbeeld het verwijderen
van de muur tussen de keuken en de woonkamer of tussen
twee slaapkamers). U moet dan zelf eerst onderzoeken of
dit een dragende wand is, dat verschilt per bouwwerk.
b De (beschermde sub)brandcompartimentering verandert
niet. Dit betekent dat er geen brandwerende wanden worden verplaatst of verwijderd en het brand- en rookvrije
trappenhuis niet wordt verbouwd.
c De bebouwde oppervlakte wordt niet uitgebreid. Dit betreft
dus alleen inpandige verbouwingen.
d Het bouwvolume verandert niet. Dit betekent dat het bestaande gebouw niet wordt vergroot.
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de
regels van het Bouwbesluit.
meer informatie
Kijk voor meer informatie op aalsmeer.nl/vergunningsvrijbouwen. U kunt ook advies inwinnen bij de gemeente. Het beste
kunt u dan via de balie Bouwen en Vergunningen (Tel 0297387575) een afspraak inplannen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Ketelhuis 45 (Z-2015/002810), het plaatsen van een dakopbouw;
- Mastweg (Z-2015/002620), het plaatsen van een geluidmeetpost;
- Oosteinderweg 515 (Z-2015/002621), het wijzigen van de
bestaande vergunning (revisie); afwerking dakkapellen met
riet en i.p.v. twee dakkapellen achter, één grotere dakkapel
achter;
- Stommeerweg 72 ws 7 (Z-2015/002328), het vergroten van
een schuur;
- Uiterweg 214 en 218 (Z-2015/003008), het dempen van
een gedeelte van een sloot, het plaatsen van erf- of perceelafscheiding en het plaatsen schottenbeschoeiing;
- Uiterweg 214 en 218 (Z-2015/003047), het eiland vergroten en vastmaken aan bestaand perceel dmv demping tussensloot.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- 2e J.C. Mensinglaan 47 (Z-2015/002326), het verwijderen
van asbest uit een mutatiewoning;

voornemen Weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Herenweg 42 ws (Z-2014/067982), het bouwen van een
schuur.
De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken liggen vanaf 23 januari 2015 voor een ieder
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het
gemeentehuis via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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. 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.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- 2e J.C. Mensinglaan 47 (Z-2015/002326), het verwijderen
van asbest uit een mutatiewoning (verzonden 19 januari
2015);
- Mijnsherenweg 41 (Z-2015/002461), het verwijderen van
asbest uit een gasstation en het verwijderen van een gasset (verzonden 21 januari 2015);
- Ophelialaan 222 (Z-2015/002338), het verwijderen van asbest (verzonden 19 januari 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
ventvergunning (verleend)
Het werven van klantenbestanden t.b.v. riool-ontstoppingsbedrijven in de gemeente Aalsmeer in 2015 op maandag, dinsdag
en woensdag (Z-2014/17913) (verzonden 14 januari 2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is
aangevraagd:
- Sportlaan 43a (Z-2015/000035), tennis en squashcentrum
H. Demper B.V. (kantine), ontvangen 2 januari 2015.
drank- en horecaWet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43a (Z-2015/000035), tennis en squashcentrum
H. Demper B.V. (kantine), ontvangen 2 januari 2015.
ter inzage
t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende
stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 266 achter Z-2014/003014
t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbehorende stukken) m.b.t. het oprichten van een
broodfabriek (Machineweg 289 (Japanlaan/
Thailandlaan) (Z-2014/066032).

het sociaal loket
Voor alle vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en
jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal loket.
Per 1 januari 2015 is de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal loket.
Hieronder staan de contactgegevens en openingstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 januari dus
geen brieven meer van de G2, maar direct van uw
gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.
openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur
Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.
U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een
laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.
t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren van
aanvraag voor gewijzigd bouwen van een woning met bootoverkapping (Uiterweg 19 (Z2013/017230))
t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrijstaande woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij
de wijk Nieuw Oosteinde.
t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal (kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie C,
nr. 5045 (geheel), ter grootte van 680 m2 en
perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr. 2345
(geheel) ter grootte van 18 m2. De percelen
zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan en aan
de Berkenlaan (Z-2014/066633) Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan
“Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z2014/040712)
t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” Z-2013/007248
(met bijbehorende stukken). Het plangebied
heeft globaal betrekking op het omliggende
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft ook betrekking op de
woonlinten van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied gehouden. Het betreft de percelen aan
de Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m
211 (oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m
422 (even), alsmede de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg
met oneven nummers 49 t/m 193.
t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z2014/067982), het bouwen van een schuur.
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.
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Primeur bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 24
uur er dag uit en ook in de komende
week zijn er weer vele bijzondere programma’s te beluisteren. Donderdag
gaat ‘Halte Zwarteweg’ op de spirituele toer. De makers interviewen Harmke Mailly, zij is Reiki-therapeute en ze
vertelt over healing met kleuren, het
zogeheten Chakra Healing. Uiteraard
wordt dit afgewisseld door bijpassende muziek. In het Vrijdagavondcafé is
23 januari de primeur van wijkagent
Erik van den Brun te horen. Naast de
vaste items en de heerlijke muziek uit
de jaren tachtig, negentig en de hits
van nu, is het namelijk weer tijd voor
de maandelijkse rubriek van Wijkagent Aalsmeer Centrum, Erik van den
Brun. Hij zal tijdens de uitzending rond
21.15 uur een primeur onthullen. Het
is een vervolg op de geslaagde actie
‘Wie brengt jou thuis vannacht’, alcohol en verkeer niet doen. Meer over
deze bijzondere nieuwe actie hoor je
live in het programma van Ron Leegwater, die Vrijdagavondcafé in toerbeurt met één van de medepresentatrices presenteert en deze week
is dat Caroline. Ook is de bekende
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld te gast
om meer te vertellen over het nieuwe
clublied van FC Aalsmeer dat hij heeft

gemaakt. En natuurlijk vragen de programmamakers ook aan Peter Springintveld van de voetbalvereniging wat
hij er zelf van vindt? Zoals altijd is er
ook de wekelijkse Twitterhit waarmee
2 kaarten voor een film in Crown Cinema zijn te winnen. Deze week maak je
kans met jouw inzending van een lied
met een ‘dier’ in de titel of in de artiesten- of bandnaam. Denk aan Horse, Monkey, Paard, Hond, Cat of Bird?
Geef jouw keuze door via Twitter: @
Vrij_avondcafé. Bellen of mailen mag
natuurlijk ook tijdens de uitzending
deze vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur
op Radio Aalsmeer. In Aalsmeer Politiek wordt zaterdag 24 januari de politieke week doorgenomen door de lokale partij Aalsmeerse Belangen.
Deborah en Koen
Op maandagavond staan er altijd twee
Aalsmeerders centraal. Van 19.00 tot
20.00 uur in de talkshow ‘Door de
Mangel’ ontvangt het presentatie-duo
Mylène en Elbert Huijts een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter
in de studio. Volgens het welbekende ‘doorgeefsysteem’ neemt er steeds
weer een verrassende gast plaats achter de microfoon. Afgelopen maandag
was dat verpleegkundige Petra Alder-

den. Natuurlijk heeft zuster Petra ook
weer een nieuwe gast benaderd. Zij
heeft Radio Aalsmeer-presentatrice
Deborah Bothe gevraagd op maandag 26 januari naar de studio te komen. “Zij is voor zichzelf begonnen als
‘social media goeroe’ en ik wil graag
weten wanneer je zo’n stap nu neemt”,
aldus Alderden. Wilt u weten wat haar
antwoord daarop is? Luister dan komende maandag naar ‘Door de Mangel’! Uiteraard kunt u weer live vragen stellen aan deze Aalsmeerse. ‘De
Top 10 van.’ is een programma waarin diverse (on)bekende Aalsmeerders
zijn of haar persoonlijke top 10 mogen
samenstellen en samen met de presentatoren deze nummers aan elkaar
smeden.
Uiteraard blijft er ook ruimte over om
over andere zaken te praten. In de aflevering van maandag 26 januari zal
Talitha van Itterzon het programma
presenteren en mag Koen Overbeek
zijn tien favoriete nummers ten gehore brengen op Radio Aalsmeer. De top
10 van deze medewerkers van een telefoonwinkel en presentator van Radio Aalsmeer wordt uitgezonden op
maandagavond van 20.00 tot 21.00
uur. Radio Aalsmeer is te beluisteren
op 105.9 FM en de kabel op 99.0 FM,
maar ook via de livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres van de studio is Van Cleeffkade
15 in Studiocomplex Aalsmeer.

Jubileumjaar voor popkoor Sonority
Aalsmeer - Popkoor Sonority bestaat 25 jaar en afgelopen zondag
18 januari is in restaurant Welkom
Thuis met een optreden het startsein gegeven voor het jubileumjaar. “Het was een gezellig concert”, zeggen Hans van der Raad
en Rina van Diemen, beiden al 25
jaar lid en betrokken bij de oprichting van het koor. Sonority is ontstaan uit het jongerenkoor van de
kerk. Hans en Rina werden te oud
om van dit koor lid te blijven en bovendien wilden de twee liever een
ander genre zingen, popliedjes. Op
de verjaardag van Hans, op 14 september 1990, zijn bij de notaris officieel de oprichtingspapieren getekend en was Aalsmeer een koor
rijker. Koor ‘Voorlopig’ was de tijdelijke naam. Een prijsvraag werd
uitgeschreven om tot een definitieve naam te komen. Rina stelde

voor te kiezen voor ‘Sonority‘, wat
klankrijkheid betekent, en dit idee
kreeg bijval van alle leden. Het popkoor ging repeteren in de Notenkraker, de oude kantine van Centraal Nederland aan de Stommeerweg (waar nu het Maarse & Kroonhof is) en had de verenigingen Sursum Corda en Flora als buren. Al
snel bestond Sonority uit zo’n dertig leden en dit was ook het maximum streven. Nu bestaat het koor
uit 33 leden, maar wil groeien tot
zo’n 35 zangers en zangeressen.
Sonority is een gemengd koor met
7 tenoren, 5 bassen, 11 alten en 10
sopranen. “Vooral belangrijk is de
verhouding tussen de verschillende stemmen”, leggen Karin en Else
van de pr-commissie uit. “We hebben momenteel een wachtlijst voor
alten, sopranen en tenoren, maar
bassen zijn wel welkom.”

Afgelopen zondag is met een concert in Welkom Thuis het startsein gegeven
voor 25 jaar popkoor Sonority. Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Bijna ter ziele
Eerste dirigent was Olaf van Rijn
en hij heeft ongeveer acht jaar met
plezier van alle leden het koor geleid. Toen hij aangaf te stoppen,
kwam Sonority in zwaar weer. Het
koor was bijna ter ziele. Er werd
maanden niet gezongen, maar na
aanstelling van vaste dirigent George Overmeire was het dieptepunt
snel definitief voorbij en zat Sonority weer helemaal in de lift. George leidde niet alleen het koor, maar
bewerkte ook bekende popliedjes
voor het koor.
Nu met de nieuwe dirigent Rik
Henning, ook alweer vijf jaar, worden arrangementen die bewerkt
zijn voor koren gekocht. Een daarvan is ‘In Your Arms’ van Chef’s
Special. Dit liedje heeft het koor
afgelopen zondag cadeau gekregen van oprichters Hans en Rina en gaat zeker ten gehore gebracht worden tijdens de jubileumconcerten met thema ‘Van zilver
naar goud’ op zaterdagavond 26
en zondagmiddag 27 september in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Het
wordt bijzonder met optredens van
het hele koor, evenals groepjes uit
het koor zijn gevormd en van zich
gaan laten horen. Hiervoor wordt
overigens nu reeds druk geoefend.
Een bekend trio is uitgenodigd om
op het podium plaats te nemen en
voor de presentatie is Hester Macrander gecontracteerd.
Nieuw werk en klassiekers
Op veel nieuw, bekend werk gaan
de bezoekers getrakteerd worden,
maar ook op klassiekers, waaronder ‘For the longest time’, één van
de eerste liedjes die op het repertoire werd gezet 25 jaar geleden.
En waarschijnlijk ook de Beachboys

Bewonersavond op dinsdag 27 januari

Concept voor bouw negen
woningen aan Hornweg
Aalsmeer - Dinsdag 6 januari heeft
het college van burgemeester en
wethouders de concept Startnotitie
Hornweg 317 (bij de Palingstraat)
vrijgegeven voor inspraak. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De
projectontwikkelaar heeft het initiatief genomen voor de bouw van
negen woningen. In samenspraak
met de omwonenden willen we
graag de voorwaarden bespreken
en hen om advies vragen. De gemeenteraad neemt dan uiteindelijk, na alle partijen gehoord te hebben, een besluit over deze startnotitie.” Op dinsdag 27 januari wordt
in de raadskelder van het gemeentehuis een bewonersavond gehouden van 19.30 tot 21.00 uur. Bewoners en natuurlijk ook belangstellenden zijn welkom.

gemeente Aalsmeer een plan neergelegd voor de bouw van woningen
langs het nu nog onbebouwde deel
van de Hornweg bij de wijk Nieuw
Oosteinde. Door het faillissement
van Phanos is dit plan stil komen
te liggen. Inmiddels heeft HSB Ontwikkeling uit Volendam dit project
overgenomen. De negen woningen moeten passen bij de lintbebouwing van de Hornweg. Om de
eisen die de gemeente zou willen
stellen aan het project vast te leggen, is een concept startnotitie opgesteld. Door de ontwikkelaar zijn
ter verduidelijking zogenaamde ‘artist’s impressions’ gemaakt van hoe
de bebouwing er uit kan komen te
zien. Deze en het concept van de
notitie zijn te downloaden op www.
aalsmeer.nl/hornweg 317.

Passen bij lintbebouwing
Een aantal jaren geleden is door de
projectontwikkelaar Phanos bij de

Inspraak en advies
Vanaf nu tot 13 februari ligt de concept Startnotitie ter inzage in het

medley. Deze is ook van de beginjaren en prijkte op het repertoire
dankzij Dorus Verkerk. De vroegere eigenaar van café Joppe is vanaf de oprichting een enorme steun
geweest voor Sonority, ook wat
sponsoring betreft. Vast item voor
het popkoor is dan ook de week
voor kerst optreden in Joppe, al 25
jaar lang, want huidig eigenaar Jan
van Schuppen heeft de traditie in
ere gehouden. “We komen optreden en krijgen een donatie”, vertelt
Hans, die ook penningmeester is.
“Eén keer is het concert niet doorgegaan”, herinnert Karin zich nog.
“Toen lag er teveel sneeuw.”
De meeste leden komen weliswaar
uit Aalsmeer en Kudelstaart, maar
er lag zo’n dik pak sneeuw dat zelfs
de kleine afstand naar het Centrum
onverantwoordelijk was. Sonority
treedt niet alleen op in ‘eigen dorp’.
Er worden jaarlijks uitstapjes gemaakt naar stratenfestivals in heel
Nederland, optredens gegeven bij
bedrijven en in ouderentehuizen
en onder andere het korenfestival
in Paradiso Amsterdam staat jaarlijks op de agenda. In juni wacht
alle leden nog een speciaal uitje.
Een gezellig weekend weg vanwege het jubileum, maar er moet ook
‘gewerkt’ worden, er staan repetities en workshops op het programma! Interesse om bij Sonority te
gaan zingen? De leden zijn allen in
de leeftijd van 40 tot 60 jaar (oudste lid is Adriaan van 82 jaar) en zij
komen iedere dinsdagavond bijeen
in Heliomare aan de Zwarteweg
98. De repetities zijn van 20.30 tot
22.15 uur. Van nieuwe leden wordt
wel verwacht dat ze zelf ook thuis
teksten oefenen. Er wordt namelijk
opgetreden zonder ondersteunende bladmuziek! Kijk voor meer informatie op de actuele site: www.
sonority.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Mevrouw Overes-Koot 105 jaar!

Aalsmeer - In het jaar dat de Titanic werd gebouwd, de eerste
dieselmotor werd ontworpen voor
vrachtwagens, de neonlamp werd
ontwikkeld en er gevlogen werd
met een watervliegtuigje, komt
meisje Koot ter wereld. Mevrouw
Overes-Koot heeft de respectabele leeftijd bereikt van maar liefst
honderdvijf jaar. En ze woont nog
in haar eigen huis. Burgemeester
Jobke Vonk bracht de bejaarde dame een bezoek op haar verjaardag,
20 januari en het was een drukte
van belang. Uiteraard was er koffie met gebak, er stonden vrolijke
bloemen en verder lag de eettafel
in de woonkamer vol met felicitatiekaarten die mevrouw had ontvangen. De dame in kwestie liet
het feestgedruis maar over zich

heen komen. Er moest flink hard
gepraat worden, want ze hoort het
allemaal niet meer goed. Ook haar
ene oog is twee jaar geleden minder geworden.

Er is dus een bril nodig om nog
te kunnen borduren en te puzzelen. Want dat doet de oude dame
graag. Alle borduurwerkjes in huis
worden grondig bekeken door de
burgemeester, die terloops vertelt
dat zij ook graag borduurde. Op de
vraag hoe zij toch zo oud kon worden, antwoordt mevrouw: “Ach ja,
dat is vanzelf gekomen.” Vier jaar
geleden was er groot verdriet, want
haar man overleed na een echtverbintenis van ruim vijfenzeventig
jaar. Hij is op een maand na honderddrie jaar oud geworden. Uit
het huwelijk kwamen zeven kinderen. Die zijn nu in de leeftijd van
vierenzestig tot negenenzeventig
jaar en gelukkig allemaal nog in leven. Een aantal van hen is op de
verjaardag van mama en zij vertellen dan ook de meeste informatie, terwijl Jobke gezellig even door
keuvelt met de jarige.
Er kwamen tweeëntwintig kleinkinderen, drieëndertig achterkleinkinderen en er is één achter-achterkleinkind van nu vier jaar oud.
De kinderen hebben een rooster gemaakt om, naast dagelijkse
onmisbare hulp van de thuiszorg,
bij moeder op visite te gaan. “Ze
kan niets meer zelf en komt ook
de deur niet meer uit. Dus wij zorgen om de beurt voor haar, zodat
ze lekker thuis kan blijven. En dat

doen we met liefde. We weten ook
niet beter”, aldus één van de vier
dochters. Tussen de middag doet
mevrouw Overes altijd een tukje en
op de vraag of ze nog televisie kijkt
zegt ze: “Op zondag kijk ik altijd
naar de mis op televisie. Dat vind
ik mooi, al kan ik het niet zo goed
meer horen.” De krant lezen lukt
ook niet al te best. Mevrouw leest
alleen de koppen. “Heeft u nog
wensen?” vraagt Jobke. “Nee, hoor
ik heb geen wensen meer. Het is
wel goed zo.” Er blijven bezoekers
binnenkomen. Achterkleinkinderen geven oma mooie tekeningen
en ze ontvangt nog meer bloemen.
Morgen zal het dutje wel iets langer zijn...
Door Miranda Gommans

gemeentehuis. Het college van
B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de Startnotitie
voor besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad. De adviezen
en reacties kunnen worden gegeven op de bewonersavond van 27
januari.
Tot 13 februari kunnen adviezen en
inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG Aalsmeer o.v.v concept
Startnotitie Hornweg 317. Een email
sturen kan ook: info@aalsmeer.nl
onder vermelding van Startnotitie
Hornweg 317. De omwonenden zijn
inmiddels per brief geïnformeerd.
Na de terinzagelegging worden de
reacties verwerkt en wordt de concept Startnotitie met alle adviezen
en inspraakreacties ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gezelligheid is troef
bij klaverjasmarathon
Aalsmeer - Het afgelopen weekend stond in buurthuis Hornmeer in
het teken van kaarten. Vrijdag is gekaart voor de Dierenbescherming
en de dag er na, zaterdag 17 januari, stond de jaarlijkse halve klaverjasmarathon op het programma. Beide
activiteiten mochten rekenen op goede belangstelling. Buurtvereniging
Hornmeer is de organisator en houdt
wekelijks kaartavonden in het wijkcentrum in de Roerdomplaan. Aanstaande vrijdag 23 januari zijn kaarliefhebbers weer welkom. De deur is
open vanaf 19.30 uur voor inschrij-

ving, koffie en thee en om 20.00 uur
wordt gestart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma. Winnen
vindt men hier overigens niet het belangrijkste, gezelligheid staat hoog in
het vaandel. De kaartmarathon is overigens gewonnen door To van de Meer
met 10546 punten, gevolgd door Krijna Verhoef met 10372 punten en Irma
Mandenmaker met 10326 punten. De
marsenprijs was voor Ria van de Jagt
en Marja van Schip, ieder met 5 marsenprijs, en de poedelprijs is uitgereikt
aan Thea van Aalst met 7422 punten.
Foto: www.kicksfotos.nl.

VVV-bon van burgemeester
voor 150e hulpvraagster
Aalsmeer - Op 8 januari heeft
burgemeester Jobke Vonk-Vedder in het gemeentehuis een VVVbon uitgereikt aan Yvette Koehler,
de 150ste bewoner die een hulpvraag heeft geplaatst op Zorg voor
elkaar.com Aalsmeer. ‘Zorg voor
elkaar’ is een online marktplaats
waar bewoners, vrijwilligers en
professionals met elkaar in contact
komen met hun vraag en aanbod
voor hulp. Het biedt een overzicht
van alle hulpvragen binnen de gemeente Aalsmeer. Elkaar vinden
wordt zo heel gemakkelijk. Hulpvragen gaan over van alles, bijvoorbeeld oppassen, klusjes, koken en sociale activiteiten. Burgemeester Vonk: “Zorg voor elkaar’
draagt bij een aan zorgzame samenleving waarin bewoners elkaar een handje helpen als het nodig is. Alleen hoe vinden vrijwilligers, professionals en hulpzoekenden elkaar dan? Daar is ‘Zorg
voor elkaar’ een prachtig antwoord
op. Aalsmeer is vorig jaar uitgeroepen tot beste ‘Zorg voor elkaar’ gemeente. De website is hier
goed bekend, omdat de lokale zorginstellingen het idee ondersteunen. Het is een concept dat past
bij een sociale gemeenschap, zoals Aalsmeer.”

Zij mocht zes weken niet lopen en
vroeg of iemand haar hond wilde
uitlaten. Recent heeft zij weer een
hulpvraag geplaatst: een oudere
mevrouw uit Burgerveen zwemt in
Aalsmeer, maar heeft geen vervoer
naar het zwembad. Is er iemand
die deze dame wil rijden?
Yvette heeft zich nu ook ingeschreven als hulpaanbieder om weer als
vrijwilliger aan de slag te gaan.
Zorgvoorelkaar.com Aalsmeer is
een initiatief van verschillende
maatschappelijke organisaties uit
Aalsmeer en wordt onder leiding
van de vrijwilligerscentrale Amstelland uitgevoerd in opdracht van
de gemeente Aalsmeer. Meer informatie op www.zorgvoorelkaar.
com/aalsmeer

Yvette Koehler schreef zich afgelopen zomer in bij Zorg voor Elkaar.

Expositie Hans Ravesloot
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
22 januari, wordt een nieuwe expositie geopend bij Eveleens Makelaars
in de Punterstraat, hoek Praamplein.
Tot eind maart zijn hier schilderijen
en tekeningen te bewonderen van
Hans Ravesloot. De opening is van
17.00 tot 19.00 uur. De werken van
Hans Ravesloot gaan bekijken kan
dagelijks tijdens kantooruren.
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Interessante lezing Christa
Logman in ‘Voor Elkaer’
Aalsmeer - Zondag 18 januari een
druilerige dag, typisch zo’n dag
waar je het liefst bij de open haard
met wat vrienden filosofeert over
het leven, daarbij nippend aan een
goed glas wijn. Maar ja, niet iedereen heeft een open haard of houdt
van wijn. Een goed alternatief was
om toch die luie stoel te verlaten om
naar de lezing van psychologe en
kunstenaar Christa Logman te gaan
in het ontmoetingscentrum ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart. Velen trotseerden gelukkig de regen en kwamen
luisteren naar een interessant verhaal. Aan de hand van foto’s en
schilderijen legde Christa in heldere bewoording uit wat kunst betekent voor de mens.
Zij is zo goed in staat om de kijker met andere ogen kunst te leren ervaren. “Iedereen heeft een eigen kijk op kunst. Iedere beleving
staat op zich.” Het was het kernpunt van deze presentatie-middag.
Zij liet vervolgens haar gehoor nadenken over de vraag: Welke therapeutische werking en waarde kunst
heeft op onze geest en emotie, ons

gevoel en temperament? “Door het
kijken naar kunst leer je jezelf beter begrijpen, kunst troost en geeft
je meer energie. Een schilderij zegt
soms meer dan duizend woorden.
Beelden blijven beter hangen.” Eén
van de aanwezigen vraagt enigszins
benauwd of je moet kunnen tekenen of schilderen. Er volgt een geruststellend antwoord: liever niet.
Waar het om gaat is: wat zie je, wat
voel je, wat denk je, wat beweegt je
en wat is het gevolg? Na afloop van
een boeiende middag verklaart één
van de bezoekers die zelf graag creatief bezig is: “Ik heb mij nooit gerealiseerd dat kunst zo therapeutisch
kan werken. Ik ben blij met de kunst
die hier te zien is, ik praat er regelmatig met mijn vriendin over. Vroeger ging ik graag naar musea, dat
lukt helaas niet meer, daarom is het
goed dat hier in ‘Voor Elkaer’ regelmatig tentoonstellingen zijn.” Christa Logman liet op deze sombere dag
met haar verrassende betoog de zon
voor velen schijnen.
Janna van Zon

Lezing over luchtvaartpionier
Anthony Fokker in Boekhuis
Aalsmeer - Het leven van Anthony
Fokker (1890-1939) was kort, maar
overvol. Over de luchtvaartpionier is
veel geschreven, maar zelden zo uitvoerig als door Marc Dierikx in het
onlangs verschenen boek ‘Anthony
Fokker, een vervlogen leven’. Vrijdag
6 februari geeft de auteur een lezing in Boekhuis Aalsmeer. Aanmelden is vanaf heden mogelijk. In het
boek beschrijft Dierikx hoe Anthony
Fokker vele ongelukken overleefde,
voordat hij – met dank aan de Eerste
Wereldoorlog – een belangrijk vliegtuigfabrikant werd. De Duitsers, met
vliegenier Hermann Goering voorop,
droegen Fokker op handen, en zijn
machines werden gevreesd door de
geallieerden.
In de jaren twintig ontwikkelde Fokker zich tot de belangrijkste vliegtuigbouwer ter wereld, met fabrieken in de Verenigde Staten en Nederland. Door ruzie in de top van de
onderneming en een spectaculair
ongeluk met een van zijn toestellen spatte zijn Amerikaanse droom
in 1931 uiteen en namen de zaken
een neerwaartse wending. Ook Fokkers privéleven kende vele ups en
downs. De zelfmoord van zijn tweede vrouw tekende in 1929 zijn leven
en kostte hem uiteindelijk zijn zakenimperium. ‘Anthony Fokker, een
vervlogen leven’ laat zich lezen als
een roman. Auteur Marc Dierikx is
als senior-onderzoeker verbonden
aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en heeft tal

van boeken over de luchtvaartgeschiedenis op zijn naam staan. Eind
jaren negentig verscheen van zijn
hand reeds een biografie over Fokker, getiteld ‘Dwarswind’.
Dierikx is dan ook als geen ander
ingevoerd in het spraakmakende leven van de Nederlandse vliegtuigbouwer. De lezing op vrijdag 6 februari door Marc Dierikx begint om
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
en wordt gehouden in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Entree: 5 euro per persoon. Aanmelden is vanaf heden mogelijk in de boekhandel,
via boekhuis@boekenhof.nl of telefonisch via 0297-324454.

Edelsmeden bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 26 en
woensdagavond 28 januari start bij
de Werkschuit in Aalsmeer de cursus edelsmeden. Dit is een cursus
van 12 lessen van 2 ½ uur. Deze cursus geeft deelnemers 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, te
buigen en te smeden, ontstaat een
spannend sieraad, naar u zelf ontworpen idee. Het solderen is daarbij
de belangrijkste techniek, welke vak-

kundig begeleid en uitgelegd wordt.
Daarnaast worden ook het zetten van
(edel)stenen en het gebruik van andere materialen, zoals hout en perspex behandeld. Het afwerken van
het sieraad door verschillende texturen (oppervlaktebehandeling) toe
te passen geeft het sieraad de gewenste uitstraling. Heeft u nog meer
ideeën, het kan allemaal bij de cursus
edelsmeden. Voor Inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht op www.
gklein.org/wsa of u kunt telefonisch
contact opnemen met Marion Buckert via 06- 11864861 of Margot Tepas via 06-12459347.

Met huldiging twee jubilarissen

Aalsmeers Harmonie geeft
zondag Champagneconcert

Op reis met Davanti tijdens
afstudeerconcert dirigente
Aalsmeer - Ter afsluiting van
haar studie koordirectie neemt
Alice Roes, de dirigente van het
Aalsmeers vrouwenensemble Davanti, bezoekers tijdens een concert
op 24 januari mee op een muzikale
reis. Vrouwenkoor Fonanta uit Driebergen, Zeist en Doorn zingt de uitdagende Messe à trois voix van André Caplet, een ontmoeting van Gregoriaanse melodieën, vroege meerstemmigheid en impressionistische
harmonieën. Het Aalsmeer Vrouwenensemble Davanti zingt diverse ritmische, vrolijke, maar ook verstilde wereldlijke stukken. Hier is te
horen hoe subtiel, maar ook grootst
de menselijke stem kan zijn. Aan
bod komen werken van Henk Badings, Zoltán Kodály, Otmar Mácha,
Eduardo Plaza en Einojuhani Rautavaara. Vrouwenkoren Fonanta en
Davanti zingen samen het heerlijke
The Snow van Edward Elgar. De stilte van een winters landschap, maar
ook de beweging en opwinding van
het leven als de sneeuw begint te

smelten. The Snow wordt begeleid
door Nico Brandon en Peter Thoma
op viool en Peter Verhoogt op piano.
Ter afsluiting van het concert zingt
het Thomaskoor, studiekoor van Hogeschool IDE, het grootse Hear my
Prayer van Felix Mendelssohn. De
sopraansolo is in handen van de sopraan Heleen Koele en de begeleiding op orgel is in handen van Peter Verhoogt. Luister naar de wanhoop van koning David na de opstand van zijn zoon Absalom en zijn
roep om hulp en aansluitend het
verrassend lieflijke en fantastisch
lyrische ‘als ik vleugels zou hebben,
zou ik wegvliegen en ver weg rust
vinden’. Het concert op zaterdag 24
januari vindt plaats vanaf 20.00 uur
in de Kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20, in Zeist. Kaarten
voor dit concert zijn op 24 januari vanaf 19.30 uur verkrijgbaar aan
de kerk of te bestellen via www.aliceroes.nl. Meer informatie over Davanti en verdere optredens is te vinden op www.davanti.nl.

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Op zondag 25 januari organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer een grootse vogelbeurs
van 10.00 tot 13.30 uur in het Wellantcollege MBO aan de Linnaeuslaan 2.
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 welkom om vogels te kopen,

te verkopen, te ruilen, of rond te
kijken en vragen te stellen over de
hobby vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 1 euro voor
iedereen die komt kijken of kopen.
Tevens maken bezoekers met hun
entreebewijs kans op een leuke attentie. 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
met diverse soorten voer, zoals zaden en zaadmengsels. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Klaverjassen in Hornmeer
voor Dierenbescherming
Aalsmeer - Vrijdag 16 januari werd
in het Buurthuis Hornmeer door de
buurtvereniging een klaverjasavond
georganiseerd. Zoals eens in het jaar
gebruikelijk is, was de opbrengst bestemd voor een goed doel. Dit keer
was dat de Dierenbescherming. De
Dierenbescherming is inmiddels georganiseerd in twintig regio’s, waaronder Noord-Holland Zuid, waar de
oude afdeling Aalsmeer en omstreken deel vanuit maakt. In Aalsmeer,
aan de rand van het Hornmeerpark,
staat een eigen gebouw waar elke
zaterdag de Hondenschool “De Gehoorzame Huishond” van de Dierenbescherming haar cursussen houdt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een oefenveld in het park zelf. In het
Buurthuis namen 22 paren deel aan
het klaverjassen. De winnaars kregen prijzen die voor een groot deel
met de Dierenbescherming te maken
hadden. De opbrengst van de avond
was 150 euro. De voormalige voorzitter van de afdeling Aalsmeer en
omstreken, Hans Paar, nam de opbrengst met dankbaarheid in ontvangst. Hij beloofde dat die in de
Hornmeer zelf zal worden besteed.
De wijk, en vooral het Hornmeerpark, gaat op de schop en dat be-

tekent dat de hondenschool voor de
buitenoefeningen zal moeten verhuizen. Dit omdat het oefenveld een andere bestemming krijgt. Gelukkig zijn
er plannen om één van de voetbalvelden van de voormalige FC Aalsmeer
om te vormen tot oefenveld voor de
Hondenschool. Dat zal buiten de cursusuren ook gebruikt kunnen worden voor het uitlaten van honden
door Aalsmeerders. Voor die verhuizing zal de Hondenschool extra kosten moeten maken. De 150 euro is
dan ook zeer welkom om de kosten te kunnen dekken. Een betere timing en bestemming was dan ook
niet te bedenken! Het kaarten voor
de Dierenbescherming is gewonnen door het koppel Corrie Balder
en Kees Meekel met 5440 punten, op
twee zijn Marja van de Burg en Paolo Molia geëindigd met 5432 punten
en plaats drie is behaald door Dirk
Tromp en Rijk van Egdom met 4860
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan het koppel Mia Huijkmam en Ria
met 3646 punten. Komende vrijdag
23 januari is er weer gewoon kaarten. Iedereen is van harte welkom. De
koffie en thee staan klaar vanaf 19.30
uur. Aanvang kaarten is 20.00 uur in
het buurthuis in de Roerdomplaan 3.

“Hopelijk weer een jaar
vol ANBO-ontmoetingen”
Aalsmeer - Op de eerste woensdag van 2015 hield ANBO Aalsmeer
haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in buurthuis Hornmeer. Ongeveer 60 mensen bezochten de receptie. Niet alleen veel eigen leden maar
ook ANBO afgevaardigden uit de regio, bestuursleden van de andere
Aalsmeerse ouderenbonden en vertegenwoordigers van gemeente en welzijnsorganisaties waren aanwezig. Om
half vier heette voorzitter Janny Oosterloo iedereen van harte welkom. Zij
benadrukte in haar toespraak dat het
goed is om samen het nieuwe jaar in
te luiden. Zij stond nog even stil bij het
dubbele gevoel dat het geeft, enerzijds een nieuw jaar met nieuwe ontmoetingen, anderzijds zorgelijke en
verdrietige zaken voor diversen, zoals ziekte en het afscheid nemen van
mensen die na stonden. De voorzitter
benadrukte dat, terugkijkend op het
afgelopen jaar, met elkaar vastgesteld
kan worden dat het weer een heel actief ANBO-jaar was met veel boeiende excursies, koffie-ochtenden, inte-

ressante stadswandelingen, gezellige
fietstochten, een rondvaart en heerlijke etentjes. Maar ook noemde ze de
veranderingen in de zorg en de onzekerheid bij veel mensen die afhankelijk zijn van zorg en voorzieningen.
Dan is het belangrijk om te weten dat
informatie gehaald kan worden bij
een van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs die in het afgelopen jaar door
de gezamenlijke ouderenbonden opgeleid zijn. De omslag naar meer dingen zelf moeten doen zal niet vanzelf
gaan. En er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen. Janny Oosterloo noemde in dat verband nog eens
de grote waarde die ze hecht aan de
groep ANBO-ers die maandelijks bij
elkaar komen in de Klankbordgroep
Belangenbehartiging, waar veel zaken
op zorggebied gesignaleerd en opgepikt worden. Na dit officiële gedeelte
was het tijd om elkaar te ontmoeten
en met elkaar te praten. Het was een
zeer geanimeerde bijeenkomst. “Een
prachtige start van hopelijk weer een
jaar vol ANBO-ontmoetingen.”

Bijzondere verhalen en beelden

Astronaut André Kuipers
live in Crown Theater

te maken met uiteraard muziek, gezang en onverwachte ontmoetingen. Met een beetje liefde moet dat
zeker lukken
Toegang is gratis, maar uw gift
wordt gewaardeerd. Met zingen is
de liefde begonnen en waarom niet
op deze avond. Aanvang is 20.00
uur en Bacchus is gehuisvest in de
Gerberastraat.

‘Dansend door de Tijd’ op
Lezing over Dorcaswinkel basisschool De Hoeksteen

Aalsmeer - Op donderdagmid- ben in Aalsmeer een grote windag 22 januari is er weer een le- kel waar veel vrijwilligers aan
denmiddag van de PCOB.
het werk zijn, maar wat is eigenlijk het werk van al de vrijwilliDe eerste van het nieuwe jaar. gers in Aalsmeer?
Deze middag komt de heer Jaap U bent van harte uitgenodigd
Mosselman over de Dorcaswin- om deze interessante middag
kel in Aalsmeer vertellen. Dor- bij te wonen, die begint om
cas is een landelijke organisa- 14.30 uur en gehouden wordt in
tie die zich inzet voor mensen in de grote zaal van Zorgcentrum
nood en diepe armoede. Zij heb- Aelsmeer aan het Molenpad.

liams. Daarnaast brengt de Harmonie Pilates Mountain of Dragons ten
gehore, één van de stukken die zij
op een concours in november heeft
gespeeld. Tussendoor worden twee
jubilarissen gehuldigd. Zij hebben
ook beiden een stuk uitgekozen dat
de Harmonie deze middag speelt.
Het Champagneconcert begint
om 15.00 uur en vindt plaats in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat
55. Iedereen is van harte welkom,
de entree is gratis. Meer informatie
over de Harmonie en haar activiteiten is te vinden op www.alsmeersharmonie.nl.

Opbrengst voor oefenveld

Thema Gedichtendag: Liefde
Aalsmeer - Op donderdag 29 januari geeft KCA het podium van cultureel café Bacchus voor de vijftiende keer aan dichters uit Aalsmeer
en omgeving. Ook voor lezers van
dit bericht bestaat er deze avond de
mogelijkheid om na de pauze een
gedicht naar keuze voor te dragen.
Iedereen is van harte welkom om er
een bevrijdende, dwaze avond van

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie luidt het nieuwe jaar feestelijk
in met een Champagneconcert op
zondag 25 januari in de Doopsgezinde Kerk. Tijdens dit middagconcert worden ook de jubilarissen in
het zonnetje gezet. Het is inmiddels
een traditie geworden: Aalsmeers
Harmonie start het jaar met een
Champagneconcert. Een concert
dat gratis toegankelijk is voor iedereen en waar lichte muziek op
het programma staat. Dit jaar speelt
de Harmonie bekende marsen, liedjes van Harry Bannink, Franse chansons en ook Happy van Pharrell Wil-

Aalsmeer - Dansend de tijd door.
Wie wil dat nou niet? Met het project ‘Dansend door de Tijd’ maakten
de kinderen van PC Basisschool De
Hoeksteen op donderdag 15 januari
kennis met wereldwijde dansen.
Hoe en op welke muziek danste
men vroeger, hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop der jaren en hoe
danst men vandaag de dag? Elke
groep studeerde zijn eigen dans in
en droeg de daarbij behorende kleding : Nederlandse folklore, Hofballet, Mode-dans, Figuurdans, Line-

dance, Polonaise, Rock & Roll, Disco, Bollywood en Streetdance. Iedere dansstijl werd geïntroduceerd
met informatie over de tijdsperiode.
De leerlingen werkten de hele dag,
per groep, onder leiding van professionele dansdocenten. Aan het einde van de middag was de eindpresentatie. De gymzaal aan de Thijsselaan was vol publiek gestroomd.
Ouders en andere belangstellenden
genoten van het feestelijke optreden. Het plezier straalde ervan af. Al
met al een culturele dag die op prijs
werd gesteld door iedereen.

Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert op woensdag
18 februari aanstaande een unieke theater college voor liefhebbers
van bijzondere verhalen en beelden.
Op deze avond is er een fantastische gast in het Crown Theater. Hij
heeft onze planeet vanuit de ruimte kunnen bewonderen. Wie anders
kan deze bijzondere beleving beter
vertellen dan onze eigen André Kuipers. In een speciaal theatercollege
vertelt hij het verhaal van zijn ongelofelijke reis naar en door de ruimte. In dit unieke college voor jong en
oud neemt Kuipers u mee aan de
hand van vele video’s en foto’s op
een magische reis door de ruimte,
het internationale ruimtestation ISS
en de wetenschap. Niets blijft onbehandeld en u krijgt precies te zien
hoe het is om astronaut te worden
en te zijn! De voorbereidingen en
trainingen, de lancering, het wonen
en werken in de ruimte, het adembenemende uitzicht, de risico’s van
het vak, de landing en de revalidatie na de missie. André Kuipers, recordhouder van de langste Europese ruimtevlucht (193 dagen in de
ruimte!) nodigt u uit om samen zijn

reis nog eens te beleven. Het theatercollege duurt ruim tweeënhalf
uur met een pauze en zit vol humor,
verbazing en interessante feiten, die
u aan het denken zullen zetten. Gezien de enorme belangstelling is
het verstandig snel kaarten te boeken via 0900-1353 of via de website www.crowntheateraalsmeer.nl.
Kaartprijzen eerste rang 29,50 euro,
tweede rang 27,50 euro en met CJP
en andere kortingskaarten 24 euro.
Locatie: Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade 15. Aanvang 20.00
uur.
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Voedselbank groeit met 60%
Aalsmeer - In 2014 heeft Voedselbank een sterke groei doorgemaakt.
Het aantal huishoudens dat wekelijks een pakket kreeg, steeg met
ruim 60 procent van 33 naar 55. De
Voedselbank doet momenteel onderzoek naar de oorzaken van deze gigantische groei. Het klantenbestand wordt doorgelicht en men
is ook in gesprek met de gemeente.
Bijeenkomst vrijwilligers
De groei van de voedselbank kwam
aan de orde tijdens een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst van vrijwilligers van de Voedselbank vorige
week zaterdag. Ongeveer 30 actieve vrijwilligers deelden ervaringen
met elkaar, maakten kennis en genoten van een hapje en een drankje. Voor dit laatste gold ook het motto van de Voedselbank: We verdelen
wat overblijft, want het waren vooral
overgebleven spullen die genuttigd
werden. In de bijeenkomst bleek
duidelijk de betrokkenheid en het
enthousiasme waarmee de vrijwilligers hun werk doen. De vrijwilligers

zetten zich graag in voor kwetsbare medeburgers, die door fouten of
pech in de problemen zijn geraakt,
door hen van het mee. In de terugblik van de voorzitter werd genoemd dat er afgelopen jaar 2.362
pakketten zijn uitgereikt en dat er
164 gesprekken zijn geweest om
het recht op een pakket te (her)beoordelen. Ook de samenwerking
met de Haarlemmermeer en Uithoorn kwam aan de orde. Vanuit het
Jeugd Sport- en Cultuurfonds waren er lovende woorden voor de rol
van de Voedselbank als intermediair. 2014 Was ook de start van de
samenwerking met Oostoogst. Vrijwilligers, maar ook klanten werken
in de kas om de Voedselbank wekelijks van verse, onbespoten groente te voorzien. Een mooi voorbeeld
van participatiemaatschappij, maar
ook van het streven om de klanten
gezond voedsel te geven. Dat blijft
ook de focus van de Voedselbank.
Andere organisaties richten zich op
kleding of speelgoed, de Voedselbank richt zich op voldoende en ge-

zond voedsel en heeft daar de handen vol aan. De Voedselbank kan
haar werk doen verder alleen maar
doen dankzij de giften en donaties
van ondernemers en particulieren.
Er zijn bedrijven die wekelijks aan
de Voedselbank voedsel geven, er
was de ondernemer die een koelkast schenkt en de particulier die
iedere week de opbrengst van zijn
moestuin komt brengen. Ze konden niet allemaal genoemd worden,
maar werden wel bedankt voor hun
bijdragen.
Drukke decembermaand
De decembermaand is traditioneel
een hectische maand voor de Voedselbank, ook omdat veel mensen
en bedrijven dan aandacht hebben
voor de mensen die het wat minder
hebben. Er was in december niet alleen de inzamelactie bij een supermarkt, er waren ook acties bij de
scholen Samen Een, Westplas VMBO en OBS Kudelstaart en een inzamelactie van een keukenleverancier. Verder was er een accountantskantoor dat met de Kerst voor
een verrassing voor de kinderen
van klanten zorgde. Een verhuurbedrijf verkocht bij de opening poffertjes en schonk de opbrengst aan de
Voedselbank. Een groot succes was
ook het aanbod van Crown theater om klanten van de Voedselbank
uit te nodigen voor de voorstelling
met de Peking Acrobats. Maar liefst
45 huishoudens, ruim honderd ouders en kinderen, maakten hier gebruik van en hadden een onvergetelijke avond.
Tot slot is ook de Kerstpakkettenactie het vermelden waard. Er werden ongeveer 45 overgebleven pakketten ingezameld en verdeeld. Het
was een drukke maand voor de vrijwilligers van de Voedselbank, maar
het was de moeite waard om mensen die het nodig hebben zo ook
iets extra’s te kunnen bieden!

Gezellig: Jamin
en Van Schaik

Gouden Tapknop voor Ben
en Tineke van Sportzicht
Aalsmeer - Café Sportzicht behoort
tot de drie horecazaken van regio
Noord- en Zuid-Holland waar het
beste bier wordt getapt. Café Sportzicht in de Sportlaan is de winnaar
van de gouden Tapknop en mag zich
daarmee Top Horecazaak van 2014
in de regio noemen. Eigenaren Ben
en Tineke de Koff van café Sportzicht namen deze bijzondere onderscheiding in ontvangst uit handen
van Ramon Verseveldt van Heineken
Nederland. De drie winnaars gaan
op 25 januari naar Ahoy Rotterdam
voor de bekendmaking van het gouden, zilveren of bronzen Fust, de prijzen voor de beste horecazaken van
2014. In de ‘Grootste kroeg van Nederland’ zullen zij ook als VIP-gasten
aanwezig zijn tijdens De Vrienden
van Amstel Live 2015. De uitreikingen zijn onderdeel van het Goed Getapt programma van Heineken Nederland, dat in 2015 voor het tiende
jaar de kwaliteit van de Nederland-

Cursus zangtechniek bij
zangdocente Carolien

Aalsmeer - Iedereen kan zingen!
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is het zo. Het begint allemaal
met weten wat je moet doen. Net
zoals met elk ander instrument. In
een vierdelige cursus zangtechniek
legt zangdocente Carolien Goeman
precies uit wat je moet doen en hoe
je moet oefenen om je stem op een
gezonde manier te gebruiken. Heesheid, kriebel in de keel, spanning bij

Wintersport occasionbeurs
bij Intersport Duo Uithoorn
Uithoorn - Vele Nederlanders zullen ook deze winter weer gaan genieten van een welverdiende wintersportvakantie. Zorgvuldig worden de diverse bestemmingen met
elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van après-ski,
aantal kilometers piste, etc. Echter
wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het laatste moment geregeld. Om optimaal te kunnen genieten en om blessures te voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te verkeren. De medewerkers van Intersport Duo staan voor u klaar om de
technische staat van uw materiaal
vrijblijvend te beoordelen. Van donderdag 29 januari tot en met zaterdag 7 februari organiseert Intersport
Duo een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedurende deze dagen wordt een groot
aantal gebruikte ski’s, skischoenen,
snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Om al-

vast in de juiste stemming te komen
staat er natuurlijk een glaasje Glühwein of Prosecco klaar!
Particulieren
Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop
aan te bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding) wordt
geaccepteerd. Intersport Duo op
de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297560329)
Na controle op veiligheid van het
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal
zal worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport Duo brengt geen
provisie in rekening. Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen. Intersport Duo
is gehuisvest op de Zijdelrij 7 in Uithoorn en is telefonisch bereikbaar
via 0297-560329.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Kleurboeken en spelletjes
van Bloemenzegelwinkeliers

“Iedereen kan zingen”

het zingen zijn dingen die niet nodig
zijn. Mits je maar weet wat je dan
wel moet doen. De zangmethode
die gebruikt wordt is Complete Vocal Technique (CVT). CVT is ontwikkeld door de Deense Cathrine Sadolin en gebaseerd op anatomie.
CVT is een heldere, positieve manier om elke zanger te helpen, ongeacht niveau of stijl. Of je nu rock
muziek zingt of klassiek, CVT werkt
en dat is al vele malen bewezen. Tijdens de cursus volgt een uitleg van
de werking van de stem en is er gelegenheid om te oefenen en uit te
proberen. Dit gebeurt door middel
van zangoefeningen. Ook worden
enkele nummers uit de top 100 ingestudeerd. De lessen worden gegeven in Aalsmeer vanaf donderdag
5 februari en beginnen om 20.00
uur. Informatie en opgave: carolien.
goeman@planet.nl en www.zangschoolcaroliengoeman.com

se Horeca verhoogt. “Het programma is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse horeca”, aldus Regio Sales
Manager Ramon Verseveldt van Heineken Nederland. “De horecazaken
die deelnemen aan het Goed Getapt programma worden beoordeeld
op gastheerschap, service en bierbehandeling. Bij café Sportzicht genieten gasten van bier zoals je van
hoort te genieten.” De winnaars worden gekozen op basis van ervaringen en rapportages van zogenoemde mystery guests. Eigenaren Ben
en Tineke de Koff van Café Sportzicht zijn erg trots op de onderscheiding. “Fantastisch dat we hebben
gewonnen. We doen mee aan het
Goed Getapt programma om te investeren in kwaliteit en dat betaalt
zich terug in meer werkplezier en tevreden gasten. Dat we daar nu deze
onderscheiding aan toe mogen voegen, is een kroon op ons werk!”

Aalsmeer - De eindstand van de
gemeenteronde voor de gezelligste
winkel in Aalsmeer en Kudelstaart
is bekend. Er zijn twee winnaars: de
winkel met de meeste stemmen en
de winkel met de hoogste waarderingcijfers. De uitslag via de meeste stemmen: 1. Jamin Aalsmeer: 9,35
en 46 stemmen. 2. Gall & Gall van
Lammeren: 9,55 en 30 stemmen. 3.
Kadowinkel Happy B-Day: 9,36 en
24 stemmen. 4. Bertram & Brood:
9,33 en 17 stemmen. 5. IJssalon Cadore: 9,47 en 14 stemmen. 6. Wereldwinkel Aalsmeer: 8,41 en 9 stemmen. 7. Boekhuis Aalsmeer 9,28 en
9 stemmen. De uitslag via het hoogste waarderingscijfer: 1. Slijterij W.
van Schaik: 10. 2. Tabaktief Ridder &
Co: 9,75. 3. Dio Piet Van Der Zwaard:
9,75. 4. Gall & Gall van Lammeren:
9,55 en 5. IJssalon Cadore 9,47. Happy B-Day eindigde in dit ‘rijtje’ op
plaats 9, Bertram & Brood op 10, het
Boekhuis op 12 en de Wereldwinkel
op 18. Geen der winkels gaat verder
in de ronde om de titel ‘Gezelligste
winkel van de provincie en van heel
Nederland’. Er zijn namelijk minimaal
50 stemmen om door te mogen naar
deze finaleronde.

Aalsmeer - In december heeft de
vereniging van Bloemenzegelwinkeliers ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan een kleurwedstrijd voor
kinderen gehouden. Op zaterdag
10 januari zijn de prijzen uitgereikt
aan de deelnemers. Er waren prijzen
te verdelen in elke leeftijdscategorie, voor alle deelnemers in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. De winnaars zijn getrakteerd op boeken,
spelletjes, kleurboeken en leuke opbergdozen. Met een prijs naar huis

mochten Niels Kolk (2 jaar) uit Amstelveen, Phileine-Lola (3 jaar) uit
Haarlem, Solane du Pau (4 jaar) uit
Aalsmeer, Sacha Loevende (5 jaar)
uit Kudelstaart, Lorenzo de Langen (6 jaar) uit Kudelstaart, Fabienne Maarse (7 jaar) uit Kudelstaart,
Julia Verschoor (8 jaar) uit Hillegom,
Evita Fransen (9 jaar) uit Aalsmeer,
Tess Dijkstra (10 jaar) uit Aalsmeer
en Noa Doeswijk (12 jaar) uit Voorburg. De winnaars zijn trots en blij
met hun prijs naar huis gegaan.

iPad Air van Meer Aalsmeer
voor de heer Reurekas
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 16
januari heeft notaris Geert Labordus de trekking verricht van de in
december gehouden prijsvraag van
Meer Aalsmeer. De ondernemers in
het centrum hadden een stempelactie opgezet. Bij aankoop van artikelen in de winkel werden stempels
gegeven en bij een volle kaart met
zes stempels kon een iPad Air gewonnen worden. Tot 10 januari konden de kaartjes ingeleverd worden.
De prijs bleek in trek, een volle tas
werd ‘uitgeklopt’ op de gastentafel in het notariskantoor. In bijzijn
van Nicolette Arkesteijn van ‘t Wapen van Aalsmeer trok notaris Labordus met een hand voor zijn ogen
de winnaar. De heer Reurekas van
de Oosteinderweg 555 bleek de gelukkige en blij was deze winnaar zeker. Afgelopen dinsdag is hij verblijd met zijn iPad Air. Nelleke van
Driel van Van der Schilden Lingerie
heeft de prijs uitgereikt aan de enthousiaste inwoner. “Heel blij mee,
komt goed van pas”, aldus de heer
Reurekas in een reactie. In februari wacht de volgende actie van Meer

Aalsmeer. In het kader van Valentijnsdag kunnen bezoekers aan het
Centrum leuke presentjes winnen,
waaronder etentjes in de restaurants in het dorp!

Buro Aalsmeer en Aalsmeer Verhuur

Poffertjes voor Voedselbank

Netwerkbijenkomst voor
startende ondernemers
Amstelland - Op woensdag 28 januari vindt het derde kickoff-event
plaats voor ondernemers: Zaai! Het
programma Zaai is een initiatief van
Aalsmeer en Amstelveen om startende ondernemers een boost te
geven aan hun bedrijf. Samen met
partners uit het werkveld zoals Rabobank, ondernemersvereniging en
Inmovement.
Zaai moet een katalysator zijn om
beginnende bedrijven door middel
van netwerken hun omzet te laten
halen of te vergroten. Wethouder
Economische Zaken Ad Verburg:
“Het is belangrijk dat startende ondernemers zich hier vestigen. Starters zijn van belang voor de vitaliteit
en modernisering van de Aalsmeerse economie. Zeker in een beginperiode van een bedrijf is het van belang dat ondernemers met elkaar in

verbinding komen en elkaar weten
te vinden en inspireren. Ze brengen vernieuwing. Daarom willen we
startende bedrijven ook ondersteunen.” Keynote speaker dit jaar is Valentijn Bras van SCOUPY. Valentijn
Bras is een succesvolle ondernemer uit de regio die nationaal succes heeft met zijn bedrijf. SCOUPY
is in korte tijd uitgegroeid tot het digitale kortingsplatform van Nederland. Op 28 januari om 16.30 uur
vindt het event plaats in Nest, Laan
van Kronenburg 14 in Amstelveen.
Het is een goede plek voor (startende) ondernemers om andere ondernemers, potentiele klanten en investeerders te ontmoeten. Als (startende) ondernemer bent u van harte
uitgenodigd om bij dit netwerkevent
te zijn. Aanmelden gaat via www.
aanmelder.nl/zaai.

Aalsmeer - Afgelopen 3 en 4 januari hebben Buro Aalsmeer en
Aalsmeer Verhuur open dagen gehouden. De reden van de open dagen was de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Aalsmeerderweg
103c. Nu kon iedereen in alle rust
de nieuwe locatie bezichtigen en
een kijkje nemen in een deel van het
assortiment van Buro Aalsmeer en
Aalsmeer Verhuur. De open dagen
zijn zeer druk bezocht geweest en
de sfeer was geweldig! Voor iedereen was er wat, van luchtkussen tot
een draaimolen, Radiografische au-

toracebaan en zelfs een gezellig terras met overheerlijke warme Chocomelk. Tijdens de open dagen is
ook geld ingezameld voor de Voedselbank Aalsmeer-Kudelstaart. Er is
door middel van verkoop van vers
gebakken poffertjes 262 euro opgehaald voor de Voedselbank. Hierdoor kunnen weer een aantal gezinnen die het heel hard nodig hebben
van een gezonde maaltijd genieten.
Buro Aalsmeer en Aalsmeer Verhuur zijn vanaf 27 januari operationeel vanaf de nieuwe locatie op de
Aalsmeerderweg 103c.
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Uitreiking prijzen Bloemenzegelactie

Hoofdprijzen voor Miranda,
Siegrid en Simone
Aalsmeer - Vorige week woensdagavond was het een ongedwongen avond in The Beach. Achter
de volleybalvelden vond de uitreiking plaats van de Bloemenzegelactie. Bij binnenkomst kreeg een ieder een kop koffie of thee aangeboden met iets lekkers erbij. Om
even na achten hadden alle finalisten een plekje weten te bemachtigen op de prachtig gerestaureerde
veilingtribune. Alle prijzen stonden
op een bloemenkar. Zevenendertig winnaars zouden een prijs krijgen. Die ging van een bon ter waarde van tien euro tot aan de hoofdprijs; een Jura Impressa koffiemachine met een waarde van maar
liefst 1879 euro, deels geschonken
door Annemieke’s Kramerie. Daartussen lagen prijzen als boekenbonnen, vleespakketten, bloemen, planten, visschotels, chocolade, maar

ook een fotocamera en een fiets. Al
deze prachtige prijzen zijn aangeboden door de deelnemende bloemenzegelwinkeliers. De trekking
is officieel uitgevoerd door notaris Geert Labordus op 7 januari. Het
welkomstwoord werd gedaan door
Annemieke Treur en de verdere presentatie was in handen van Michael
van de Velde, die het twee jaar geleden ook voor zijn rekening nam. De
hoofprijswinnaars van de actie zijn:
Simone Jaspers op nummer drie, zij
ontving de prachtige fiets ter waarde van 529 euro, gedeeltelijk gesponsord door firma Romkema. De
tweede prijs, de Nikon fotocamera à
729 euro, deels gesponsord door foto De Boer, viel in handen van Siegrid Terlouw en de hoofdprijs is gewonnen door Miranda Arendse. Zij
won de koffiemachine. Alle prijswinnaars op een rij: 37. S. van Arkel (prijs werd opgehaald door zus
Carola v/d Brink), 36. G. Jharap,
35. R. Streng, 34. B.C. Sparnaaij,
33. De heer Koopman, 32. J. Matyskieto, 31. E.M. Brockhoff uit Amstelveen, 30. C. Regelink, 29. Familie van Baal en 28. K.J.M. de Gooijer. De nummers 37 tot en met 28
wonnen of een cadeaubon van Total Copy service, of een azalea dan
wel een cadeaubon van Angelique,
bloemen- en plantboetiek of een orchidee van Dirk van Leeuwen, voorheen Tuincentrum De Molen. Met
een waarde van tien euro. Het werd
steeds spannender: 27. Betty van der
Vaart won een pakket van drogisterij De Horn ter waarde van 12,50 euro, 26. Heer/Mevrouw Peereboom

kreeg net als de nummer 25. E. Bosman, een vogelvoerhuis dat ter beschikking gesteld was van R. Jagerman, dierenspeciaalzaak, 24. Familie Heere en 23. J. Kempers ontvingen een cadeaubon van vijftien euro
van Bertram en Brood. De nummers
22. M. Sloesarwij en 21. A. Kooijman
kregen van Monfleurique een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Vervolgens hadden Peter en Marian Stokman, van de gelijknamige
bloemenzaak, vier cadeaupakketten
samengesteld ter waarde van twintig euro per stuk. Marian riep echter uit haar veilingbank dat het vijfentwintig euro moest zijn. Dus er
bestond enige verwarring. Michael
loste dit op met een grap. De stemming bleef er in: 20. I. van Wieringen, 19. A. Gahrmann, 18. M. Boef
en 17. E. vd Meer waren de gelukkige van het mooie pakket. 16. A. Winters ontving een orchidee én een
drogisterijpakket, 15. M. Tol won
een heerlijk pakket van vijfentwintig euro van Jamin, 14. K. Hulleman
kreeg een cadeaubon uitgereikt van
CIS ter waarde van vijfentwintig euro, 13. Familie De Vries een cadeaupakket van Etos Wind drogisterij, 12.
Heer/mevrouw Youri won een flinke
doos bonbons van Martinez Chocolatier van 25,95 en de nummer 11.
L. Willemsen werd verblijd met een
visschotel, te besteden bij Smit en
Bond voor dertig euro.
Toen was er even een pauze. Alle gasten kregen een hapje van het
bittergarnituur en een drankje aangeboden. Na de korte onderbreking
ging Michael van der Velde door om

Eerste Divisie dameshandbal

Krachtige overwinning
Aalsmeer - Voor de dames van FIQAS Aalsmeer stond zaterdag een
thuiswedstrijd tegen Bevo op het
programma. Uit hadden ze al een
goede wedstrijd gespeeld tegen deze ploeg, alleen net niet kunnen winnen. Bevo staat vierde in de competitie, maar de verschillen in de Eerste
Divisie zijn niet zo heel groot, dus de
ploeg van Herman Schaap ziet kansen. Toch begon FIQAS Aalsmeer de
wedstrijd iets te slordig, vooral aanvallend en zo was er al snel een 0-4
achterstand. Gelukkig wisten de dames zich daarna te herpakken en terug te komen tot 5-6. En in de zeventiende minuut waren de ploegen, na
een mooi doelpunt van Lisa Endhoven weer in evenwicht: 7-7. Het leek
ook meteen de ommekeer in de wedstrijd, want vanaf dat moment zag het
publiek de Aalsmeerse dames sterker worden. Al had de dekking nog
even last van de snelle tegenaanval
(8-8), hierna pakte FIQAS Aalsmeer
de leiding: via Samentha de Soet, opnieuw Lisa en Michelle Endhoven
werd het 11-8. Ook dankzij een fraaie
redding van Manon v.d. Sar. De opdracht – met voorsprong de rust in
– werd ook gehaald: Twee belangrijke doelpunten van Cindy Hofman
zorgen voor een 14-12 voorsprong
halverwege. In de rust nam trainer/
coach Herman Schaap de tijd om de
ploeg voor te bereiden op de tweede
helft. De dames van Bevo stonden al
weer snel op het veld. Zij namen – in
overtal - ook meteen het initiatief, al
wisten ze niet te profiteren.

ziekenhuis. Het was even lastig en
raar: hoe nu verder? Maar begeleiding van beide teams namen in overleg met de scheidsrechters het besluit om de wedstrijd uit te spelen op
het andere veld, in hal 2. Het kon: de
beheerder deed de deuren open en
het publiek werd geïnformeerd.
Een beetje verbouwereerd vertrok
iedereen naar de andere hal om de
wedstrijd te vervolgen, terwijl Fleur
in hal 1 bleef wachten op de ambulance, samen met fysio Miranda,
haar ouders (die er waren om te kijken, net als haar opa en oma) en nog
wat mensen die op afstand nog wat
hand en span diensten verrichtten.
Ondertussen ging de partij verder en
ontwikkelden de dames van FIQAS
Aalsmeer een soort oer team-instinkt: er moest nu helemaal gewonnen worden, voor Fleur! De dames
van Bevo, of het nu kwam door de
schrik of niet, kregen geen grip meer
op de wedstrijd en FIQAS Aalsmeer
speelde de pot vol vechtlust uit. De
dekking stond heel goed en aanvallend waren ze scherp. Er werd niet
veel meer gemist en de voorsprong
ook niet meer uit handen gegeven!
Al had ook Samentha de Soet nog
wat pech: er schoot een vinger uit de
kom. Die kon gelukkig wel weer goed
worden gezet. Ze had zelfs nog kunnen spelen, maar dat hoefde niet: het
team draaide zo goed door dat Herman besloot niet al te veel meer te
wisselen. Never change a winning
team! En zo stond er na 2 keer 30 minuten een nette 25-20 overwinning
op het bord en vielen de meiden, inclusief de begeleiding, elkaar trots
in de armen. Wat een verdiende en
krachtige overwinning! Het was mooi
om te zien dat er zoveel in teamspirit in de ploeg zit. Aanstaande zaterdag 24 januari spelen de dames thuis
in de Bloemhof om 18.45 uur tegen
Borhave. Publiek is uiteraard van harte welkom. Zaterdag 31 januari wacht
de uitwedstrijd tegen Klink Nijland/
Kwiek vanaf 19.30 uur.

Studio Tindos
Aalsmeer - ‘Vorige week stond
er een mooie foto bij Wilma
Helmans – De Waal, die in ‘De
Schijnwerper’ stond. Deze foto was gemaakt door Cindy
Arensman van Studio Tindos in
Aalsmeer. Cindy maakt in haar
studio babyfoto’s, portretten, familiewerk, dieren, zwanger, glamour, enzovoort. Kijk voor meer
informatie op: www.tindos.nl
Op bijgeleverde foto staat Dylana.’

Meer lachen
goed voor je!

Tuinvogeltelling Aalsmeer succesvol
Aalsmeer - In bijna tachtig
Aalsmeerse en Kudelstaartse tuinen zijn afgelopen weekend meer
dan 2.000 vogels geteld! Net zoals
landelijk was ook in onze gemeente de Huismus de overtuigende winnaar. Van deze gezellige kwetteraar werden in totaal 396 exemplaren geturfd. In de drie Aalsmeerse
postcodegebieden bestond de toptien voornamelijk dezelfde soorten.
In 1431 en 1433 was de opvallende
halsbandparkiet bij de eerste tien
te vinden. De nakomelingen vanuit
vogelkooien ontsnapte of vrijgelaten dieren hebben zich in de afgelopen tientallen jaren over een groot
gedeelte van de Randstad verspreid

Intuïtie voor zesde zintuig
“Als je lacht dan verhoog je je energieniveau, je bloed gaat sneller stromen, je neemt meer zuurstof op en
je maakt endorfine aan. Je voelt je
goed en als je je goed voelt dan
ben je meer gevoelig voor de signalen uit je omgeving, zo simpel is het.
Door te lachen gaan we ons veiliger
en zekerder voelen.
Dit maakt dat we ook meer geneigd
zullen zijn om beter te luisteren naar
onszelf, onze intuïtie. En wat blijkt,
de logica sluit er dan ook bij aan. Intuïtie is voor de meeste mensen niet
iets om dagelijks bij stil te staan,
maar als je er even bij stilstaat, hoe
is het dan met jouw intuïtie? Luister
je er naar?”
Leerprestaties naar de top? Lees
verder op www.lijfengezondheid.nl.

Huismus wint overtuigend
en is nu een vaak geziene gast op
de voedertafel. De spreeuw haalt de
toptien nog maar net. De bekende
vogel was altijd een vanzelfsprekende soort van de bewoonde wereld,
maar ontbreekt nu in veel tuinen. In
postcodegebied 1431 komt de vogel niet voor in de top van de rangschikking.
De Top 10 Aalsmeer: 1. Huismus
(396), 2. Vink (196), 3. Koolmees
(192), 4. Turkse tortel (169), 5. Merel
(159), 6. Kauw (151), 7. Pimpelmees
(95), 8. Heggenmus (80), 9. Roodborst (79) en 10. Spreeuw (73).
Meer weten over de natuur in
Aalsmeer? Mail dan naar: Natuurgroepaalsmeer@gmail.com.

aantal deelnemers kon helaas niet
op de avond aanwezig zijn, maar
secretaris Map de Jong ging ervoor
zorgdragen dat alle gewonnen prijzen op de plaats van bestemming
zouden komen. Het bestuur, verder
bestaande uit Annemieke Treur, Erik
de Rijk, Ronald Kruijswijk en Ton
Meijer, is er trots op dat de vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers afgelopen jaar maar
liefst zestig jaar bestond. Het is één
van de langst bestaande spaaracties in Nederland. Het bewijs dat zegels geven en plakken nog steeds
aantrekkelijk is voor zowel winkelier
als consument. De mooie troostprijzen werden uiteindelijk verloot onder de finalisten. De winnares daarvan ging naar huis met maar liefst
250 euro aan cadeaubonnen aangeboden door de winkeliersvereniging en iedere deelnemer kreeg
overigens bij hun gewonnen prijs
nog een mooie bos bloemen van
het bestuur. Zodoende heeft zowel
de vereniging als alle deelnemende
bloemenzegelwinkeliers een duit in
het zakje gedaan. Het was een zeer
geslaagde avond.

‘Nieuw begin’
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 26 januari organiseert Viva Aquaria weer een
gezellige avond in buurthuis Hoornmeer aan de Roerdomplaan 3. Deze
avond verzorgt Willem Postma een
lezing over ‘Een nieuw begin’.
De lezing laat zien dat de natuur
in al zijn verschijningsvormen zich
verjongt. Ondanks dat de natuur
centraal staat, is deze lezing zeker
ook interessant voor houders van
een aquarium. Via veel dia-materiaal worden onder andere methodes
verklaard waarover u zich zeker zult
verbazen. ‘Een nieuw begin’ is een
lezing voor iedere natuurliefhebber. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom op deze verenigingsavond
van Viva Aquaria. De avond begint
om 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer weten over Viva Aquaria?
Neem dan contact op met de heer
C. Keim via 0297-343854.

Door Miranda Gommans

Onbekende film
en oude foto’s

iranda’
s
m
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Klimaat

Streek - “Door eenvoudig meer te
lachen, word je intuïtie meer intuïtiever, krijg je betere leerprestaties
en word je creatiever. Echt waar! Ja,
ja, dat zal wel, denk je. Gelijk heb
je, maar het blijkt echt waar te zijn.”
Volgens Laura Day, schrijfster van
Practical Intuition, zijn we verleerd
om te luisteren naar onze intuïtie.
“We hebben geleerd om naar onze
logica te luisteren. Daar is niets mis
mee, maar als we daarmee onze intuïtieve, eerste gedachten wegstoppen gaat het mis.”

Naar hal 2
In de volgende aanval scoorde Fleur
Houtzager, maar kwam bij de landing
zeer ongelukkig neer en valt. Het spel
kwam stil te liggen, omdat Fleur niet
kan opstaan en de stand van haar
voet ten opzichte van haar onderbeen raar was. Er volgde een verwarrende fase: al werd duidelijk dat
er een ambulance moest komen voor
Fleur, want die moest echt naar het

de tien laatste prijswinnaars aan
te kondigen. Voordat de zaal weer
werd betreden kregen de deelnemers allen een lootje uitgereikt om
mee te dingen naar de poedelprijzen.
De laatste tien prijswinnaars weer
op een rij: 10. Sharon Colijn verdiende een visschotel voor vier personen van vishandel Veerman van
ruim veertig euro. Helaas was ze er
niet, dus de prijs wordt nog nagebracht. Net als de nummer 9. F.G.
Sitsen. Deze winnaar krijgt een boekenpakket van vijftig euro van Het
Boekhuis nagestuurd. 8. C. Jongkind ontving een cadeaubon van
slagerij Kruyswijk. Daar kan ze vijftig
euro besteden. 7. Ciska van Mourik
ontving een cadeaubon van vijftig
euro te besteden bij Henrita Foodware. 6. De heer Brockhoff kreeg
een prachtig collier van zeventig
euro, aangeboden door Sparnaaij.
5. Mevrouw K. Raissouni, zij was
met vakantie, kreeg een koffiemachine met een waarde van negentig euro en beschikbaar was gesteld
door Hartenlust en 4. J. Reym ontving een uitgebreid Rituals pakket
van DIO Van der Zwaard voor maar
liefst honderdvijfentwintig euro.Een

Aalsmeer - Ik denk dat nu alles wel
gezegd is over de aanslag in Parijs.
De wereld is wakker geschud. Ook
heeft 2015 reeds een nieuw woord te
pakken: Terreurbroers. En Charlie is
een gewilde naam geworden. Ik hoef
er dus niets meer over te schrijven.
We zijn het met elkaar eens; Dit mág
niet meer gebeuren! Nou ja, niet iedereen is het daarmee eens natuurlijk. De hoge heren van Al Qaeda (of
moet ik zeggen lage honden..) en de
strijders van IS zijn het duidelijk oneens met onze mening. Ik vraag me
trouwens af of die vechters in naam
van hun profeet betaald krijgen voor
hun ‘moordbaan’.. Het gezegde; ‘daar
zou ik een moord voor doen’ krijgt
nu wel een heel andere betekenis,
maar dat terzijde. Op de social media
kon ik overigens flink los gaan met
mijn uitingen. Ik heb ook mijn gezicht
even laten zien bij de 1 minuut stilte die na een ingetogen speech van
burgemeester Jobke Vonk in het gemeentehuis van Aalsmeer plaatsvond. Ik móest daar gewoon bij zijn.
Het liefst met mijn pen in de lucht.
Vrijheid van meningsuiting moet een
groot goed blijven! De schamele opkomst kwam waarschijnlijk door het
feit dat het slechts op internet bekend was gemaakt, maar dat kon
ook niet anders. Er moest adequaat
gehandeld worden. Sowieso erg fijn
dat gemeente Aalsmeer haar betrokkenheid heeft getoond. Goed, ik ga
er dus niets meer over zeggen. Ik wil

Aalsmeer - Maandagavond 26 januari houdt de stichting Oud Aalsmeer
zijn jaarvergadering in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. De avond
begint om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst zal
een recent opgedoken film van bijna
10 minuten worden getoond die het
Aalsmeerse tuinbouwcentrum vanaf 1940 in beeld brengt. Na de pauze zal Wim Roodenburg veel ‘nieuwe’
oude foto’s laten zien van het oude
Aalsmeer, inclusief Vrouwentroost. De
avond is voor iedereen toegankelijk en
de entree is gratis.
daarentegen wél met jullie mijn ervaring delen van twee vakanties in
Egypte. De eerste reis was bijna vijftien jaar geleden. Het was notabene
onze honeymoonreis. Hubbie en ik
waren stiekem getrouwd en de volgende dag vlogen we met een goed
bevriend stel naar Sharm el Sheikh. Op ons vakantieverblijf aangekomen vertelden wij zelfs hen pas dat
we ons in de echt verbonden hadden.
En, ik moet zeggen, de eerste avond
is daar flink op geproost. Ach, niet alleen de eerste.. Het leuke was, dat er
nog geen Facebook bestond of Twitter en al helemaal geen Whattsapp
(al dan niet met blauwe vinkjes) en
zelfs sms-en naar het buitenland was
in het jaar 2000 schijnbaar nog niet
erg hot, want de vele reacties bleven
uit. We hadden naar vrienden en familie slechts een PS-kaartje gestuurd
met dé mededeling. Mensen die we
van te voren al hadden uitgenodigd
voor een feestje dat een maand later gepland stond ter ere van ons net
betrokken huisje. Haha en niemand
kon reageren! Het was voor iedereen
een geweldige verrassing. In het vakantieland hebben we vooral op het
luxueuze resort doorgebracht. Wat
een weelde! Wat ons wel opviel was
dat de bediening nogal corrupt was.
Ze waren eenvoudig om te kopen om
ons sterke drank te leveren om maar
eens wat te noemen. Slechts twee
keer zijn we het terrein af geweest,
maar dat vonden wij vrouwen vooral geen succes. Ik kan het niet precies uitleggen, maar het voelde gewoonweg niet goed buiten die poort
met zwaar bewapende, boos kijkende mannen.. Voor onze mannen hadden we een Playboy gekocht. De
dienstdoende poolboy liep opvallend
vaak langs om mee te gluren en toen
het magazine van voor tot achter (en

Nu acties voor OTT Hortensia

Cheque kinderboerderij
van Team Timmerman
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
de cheque bij en aan Kinderboerderij Boerenvreugd uitgereikt. Een
aantal leden van Team Timmerman,
gekleed in het nieuwe tenue, waren
aanwezig om de cheque te overhandigen. Het bedrag van ruim 2.300
euro werd uiteraard met gejuich

ontvangen. Het bedrag zal worden besteed aan onder andere een
nieuw konijnenverblijf op de kinderboerderij. Voor het komende jaar zal
Team Timmerman zich inzetten voor
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Er is al een eerste gesprek geweest en het team is zeer onder de

in het midden) uit ‘gelezen’ was, wist
de jongen niet hoe snel hij het exemplaar in ontvangst kon nemen. Hij
vertrok met het maandblad vol blote
dames als een speer naar zijn houten
ijsjes-verkoop-hok om er vervolgens
minstens een uur niet meer uit te komen. Ze zijn daar echt niets gewend
en, uit naam van hun religie, mogen
ze ook niets.
Daar moet je je dan wel aan houden
vind ik, maar dezelfde moslimjongen
nam zeer regelmatig een slok van de
liters sterke drankflessen die hij had
verstopt in zijn kiosk. Uiteraard uit het
zicht van Allah. Jaja. Toen wij in 2005
voor de laatste keer een reis maakten
naar het islamitische land was het
nog net een tikkie erger. Manlief en
ik werden op een dag buiten het, wederom zeer luxe, resort met een taxibusje naar de haven vervoerd om een
duiktrip te ondernemen. De host, hij
sprak gebrekkig Nederlands, waarschuwde ons vrouwen in de bus dat
wij soms best voor prostituees aangezien konden worden, maar dat we
daar vooral maar geen aanstoot aan
moesten nemen, want die dingen gebeuren ‘gewoon’ in de echte wereld
die Egypte heet en het zou bij blikken
alleen blijven, dus no worry.. Daar zat
ik dan met mijn teenslippertjes, blote benen en onbedekte schouders.
Zeer ongemakkelijk. Ik persoonlijk
heb daarom aan den lijve ondervonden dat ík het in dat soort landen,
buiten de heerlijke resorts, niet erg
naar mijn zin heb en dat is zacht uitgedrukt. Ik heb besloten er dan ook
nooit meer naartoe te gaan. Nee, ook
niet voor het zonnige klimaat. Sterker
nog, ik vind het daar min of meer een
akelig klimaat.. Hé ja, zullen we het
eens over het weer hebben? Wat is
het koud hè?
indruk over hetgeen wat er daar allemaal gebeurt. Het doel is om in
2015 een bedrag van 7.000 euro op
te halen voor een rolstoelfiets met
trapondersteuning. Met hulp van
deze fiets is het voor de begeleiders
mogelijk om cliënten, die gebonden
zijn aan een rolstoel, mee te nemen
naar buiten voor een heerlijk fietstochtje. Team Timmerman gaat weer
allerlei activiteiten organiseren om
dit geld bij elkaar te brengen. Uiteraard is er de laatste zondag van
september weer de alom bekende
Tour de Poel, leden zullen weer aanwezig zijn op de Koningsmarkt en in
2015 zal Team Timmerman in twee
dagen de Alpen doorkruisen met de
fiets, een afstand van ruim 250 kilometer en meer dan 6000 hoogtemeters!
Verkoop producten
Daarbij gaat Team Timmerman hele
mooie en unieke producten verkopen, die gemaakt zijn door de cliënten van Ons Tweede Thuis. Deze zijn
vanaf februari te vinden op www.facebook.com/teamtimmerman. Dus
volg het team op facebook en op de
website en blijf op de hoogte van alle activiteiten van deze sportieve en
actieve groep: www.teamtimmerman.nl
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Woningbouw, recreatie, groen en
meer tijdens ronde tafelgesprek
Aalsmeer - Drie grote onderwerpen stonden vorige week op het
programma in het ronde tafelgesprek van de gemeente. Er werden
door de raad en de bewoners vragen gesteld aan het college over
de ontwikkelvisie project Hornmeer, de heroriëntatie op het maatschappelijk vastgoed en het vaststellen van drie potentieële dorpsgezichten. De onderwerpen werden eerst kort ingeleid door de
wethouder met de daarbij horende portefeuille. Wethouder GertJan
van der Hoeven introduceerde het
eerste onderwerp en gaf kort uitleg over de vier gebieden die onder ontwikkelvisie Hornmeer vallen. “De raad zal de kaders moeten
schetsen voor de woningbouwlocatie Roerdomplaan/Meervalstraat.
Het plan is om hier enige, senioren
en zorgwoningen zoals Mijnsheerlyckheid te bouwen. Maar bij de
precieze invulling zal de raad sturing moeten verlenen.” Er kwamen
al snel vragen uit het publiek of er
wel voldoende groen terug zal komen in de gemeente wanneer dit
gebied wordt volgebouwd. En of er
rekening mee is gehouden dat door
het convenant woonruimteverdeling stadsregio Amsterdam slechts
de helft van de nieuwe woningen
toegewezen kunnen worden aan
bewoners uit de eigen gemeente.
“Als bewoners hun woning opofferen voor nieuwbouw kunnen we
ze niet eens de garantie geven op
een woning in hun eigen gemeente”, aldus bewoonster mevrouw van
Beek. Zij kreeg bijval van meneer
Knol ook inwoner van Aalsmeer en
bezorgt over de koers die de gemeente nu vaart. “In het Seringenpark wonen een hoop oudere mensen in eengezinswoningen die eigenlijk wel toe zijn aan een bejaardenwoning. Kunnen we er niet voor
zorgen dat deze mensen terecht
kunnen in de nieuw te bouwen seniorenwoningen zodat deze woningen vrijkomen, in plaats van dat we
deze volstoppen met mensen uit
Zaandam en Amsterdam.” Ook voor
de andere drie gebieden; het Hornmeerpark, het oude VVA terrein en
de plek waar de fusiescholen en de

sporthal gebouwd zullen worden
zal de raad sturing moeten geven
en financiële kaders moeten schetsen, aldus van der Hoeven. “Ideeën
voor deze gebieden zijn er genoeg
vanuit de bewoners met mogelijk
een skatepark, een mountainbikeparcour of ander openbaar toegangelijke sportvoorzieningen.”
Maatschappelijk vastgoed
Voor het tweede onderwerp op de
agenda - de heroriëntatie van het
maatschappelijk vastgoed - kwam
wethouder Tom Verlaan naar voren.
Hij gaf met ondersteuning van iemand uit het ambtelijk orgaan uitleg over de plannen en ideeën van
de gemeente. ”Als gemeente zijn
we bezig om met een kritische blik
naar huurders te kijken. We kijken
goed naar wat verenigingen bijdragen en beslissen dan of ze in aanmerking komen voor subsidies die
ze kunnen gebruiken om de panden te huren. Vanaf nu keren we
daarom ook rechtstreeks aan de
verenigingen uit. Verenigingen die
hierdoor buiten de boot vallen zijn
reeds op de hoogte gesteld. “Ze
hebben naast teleurstelling ook begrip en dank voor de tijdige waarschuwing getoond.” Zo zijn tal van
verenigingen die niet meer in aanmerking komen voor subsidie al ergens anders ondergebracht. “We
zijn eigenlijk alleen de Werkschuit,
de biljartclub en de Marokkaanse gemeenschap nog aan het helpen om een plekje te vinden”, aldus Verlaan. Kritiek op het college

en de plannen kwam er van PACT
en de VVD.
PACT klaagde over de veel te pragmatische aanpak van het college en een tekort aan visie. Daarbij
werd voornamelijk geklaagd over
het gebrek aan verduurzaming en
het delen van locaties. De VVD
probeerde aan te sturen op de verkoop van het vastgoed om het vervolgens te laten beheren door een
externe partij. Waar VVD de deksel
op de neus kreeg omdat het college toch echt niet van plan is het
vastgoed in zijn geheel te verkopen, kreeg PACT deels gelijk en gaf
de wethouder toe dat veel locaties
opgeknapt dienen te worden om in
ieder geval stookkosten te drukken.
Beschermde dorpsgezichten
Voor het laatste onderwerp op de
agenda, gemeentelijke beschermde dorpsgezichten, gaf wethouder
van der Hoeven tekst en uitleg aan
de aanwezigen. Hij legde uit dat
de benoeming hoofdzakelijk symbolisch van karakter is en dat het
bestemmingsplan bij de uiteindelijke toekenning leidend blijft. Ook
werd verklaard waarom juist deze
werden gekozen. Het Seringenpark
en de Cyclamenstraat zijn gekozen
vanwege hun typische architectuur
en het Plassenlint (lopend vanaf de
Watertoren tot aan de Karmelkerk)
vanwege de unieke combinatie van
de woningbouw en het groen langs
de dijk.
Door Casper Jansen

Aanvullend onderzoek naar
luchtkwaliteit rond Schiphol
Aalsmeer - Er komt een nieuw onderzoek naar de luchtkwaliteit rond
Schiphol. Aanleiding zijn metingen
van vorig jaar, waarbij verhoogde
concentraties fijnstof en ultrafijnstof (nog kleinere deeltjes) werden
gemeten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil
omwonenden van de luchthaven zo
snel mogelijk laten weten of het ultrafijnstof een risico vormt voor de
gezondheid. Ze laat het RIVM daarom onderzoek doen.
Wethouder Tom Verlaan: “Ik ben blij

dat er een vervolgonderzoek komt.
Het is voor de inwoners van de gemeente Aalsmeer van groot belang
om te weten welke gevolgen de uitstoot van ultrafijnstof van de luchthaven heeft voor onze gezondheid.
Ik zal er daarom bij de staatssecretaris op aandringen dat er in het
onderzoek ook nadrukkelijk gekeken wordt naar de luchtkwaliteit in
Aalsmeer.”
Ultrafijnstof komt vrij bij de verbranding in motoren van vliegtuigen.
Rond verschillende vliegvelden in

de wereld zijn verhoogde concentraties ultrafijnstof gemeten. Over
de gevolgen voor mensen is weinig
bekend. Volgens het ministerie heeft
wetenschappelijk onderzoek niet
aangetoond dat ultrafijnstof gevaarlijker is dan fijnstof, maar Mansveld
zegt dat er aanvullend onderzoek
nodig is. Het RIVM gaat bestaande
kennis over ultrafijnstof inventariseren, en specifiek onderzoek doen
naar de concentraties rond Schiphol. Voor de zomer moeten de eerste resultaten bekend zijn.

Snuffelen in postzegelboeken
Aalsmeer - De eerste postzegelruilbeurs van het nieuwe jaar is afgelopen zaterdag 17 januari gehouden. Verzamelaars krijgen bij Postzegelvereniging Aalsmeer eens in
de maand de mogelijkheid om postzegels te ruilen en aan te schaffen via de veiling. Er wordt tijdens
de beurs ook altijd de mogelijkheid
gegeven om uitgebreid te snuffelen in alle verzamelboeken. De ruilbeurs werd deze keer opgevrolijkt
met de bijzondere verzameling van
‘bruggen’ op zegels en brieven van

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

College Advies
Schipholraad
Aalsmeer - De tien clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben uit hun
midden drie leden voor het College
van Advies gekozen.
De heren Matt Poelmans, Klaas
Bijlsma en Eef Haverkort mogen
plaatsnemen in het College van Advies. Voor meer informatie: www.
omgevingsraadschiphol.nl

ruilbeursleider Cor van Meurs. De
beurs is ook de plek waar gezellig
met elkaar onder het genot van koffie of een drankje ‘bijgepraat’ wordt
en het gaat echt niet alleen over
postzegels... Ook verzamelaar of beginnen met deze hobby? Volgende
maand gaat de deur van het Parochiehuis weer open voor deze ruilbeurs. Loop gerust eens binnen, de
Postzegelvereniging heet nieuwe
gezichten van harte welkom.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Oud leert van jong en
andersom op Immanuel
Rijsenhout – Op 13 en 15 januari was het een drukke bedoening
op de Immanuelschool in Rijsenhout. De grootouders van de leerlingen mochten op deze ochtenden
een kijkje komen nemen in het on-

derwijs van nu. De grootouders kregen op deze dag ook de gelegenheid om over hun eigen ervaringen
te vertellen. En ja, zoals verwacht, is
het onderwijs anno 2015 wel heel
anders dan het onderwijs dat de
grootouders zelf hebben gevolgd.
“Het is nu veel gezelliger dan vroeger”, vertelde een grootouder. “De
kinderen mogen nu veel meer samen doen. Dat mochten wij vroeger
ècht niet.” De leerkrachten gaven op
deze twee ochtenden de lessen zoals ze gewend zijn te doen. Denk
hierbij aan lessen met behulp van
het digibord, (samen)werken in niveaugroepen en feedback geven op
het gemaakte werk. De grootouders
hebben tijdens de ochtenden een
aardig beeld kunnen vormen van
het huidige onderwijs. Nee, vroeger
was het niet allemaal beter…

Ontwikkelvisie Hornmeer
en Regioraad in de Raad
Aalsmeer - De ontwikkelvisie project Hornmeer komt vanavond, donderdag 22 januari, aan de orde in de
vergadering van de Raad. Doel van
de visie is om met name de ruimtelijke en financiële samenhang tussen de drie deelprojecten in het gebied aan te geven. In de visie worden de kaders aangegeven voor
de verdere ontwikkeling van de
woningbouwlocatie in de Meervalstraat en de Roerdomplaan, het
huidige Hornmeerpark en de invulling van het voormalige VVA-terrein
aan de Dreef. De plannen voor renovatie en herinrichting van het Hornmeerpark zijn de directe uitkomst
van de speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep.
Het advies van deze meedenkers is
integraal door het college overgenomen. Voor de uitvoering stellen burgemeester en wethouders voor een
bedrag van 500.000 euro te reserveren. Voor de invulling van het voormalige VVA-terrein zijn nog geen
definitieve plannen. Naast de brede
school en de nieuwe sporthal gaat
gekeken worden of woningbouw
deels mogelijk is. Het bestaande
groen gaat gerenoveerd worden en
er gaat een verharde padenstructuur aangelegd worden. Gekeken
gaat nog worden of het verwilderen
van het bestaande wedstrijdgras de
basis kan vormen voor de groeninvulling. Voor dit project vragen de
bestuurders een bedrag van 60.000
euro ter voorbereiding. Verder gaan

wandelroutes aangelegd worden
van het VVA-terrein naar het Hornmeerpark en hiervoor wordt in de
meerjarenraming een bedrag van
25.000 euro ingepast.
De opbrengsten van de nieuwe
woningbouwlocatie in de Meervalstraat en de Roerdomplaan worden begroot op 2 tot 2,5 miljoen euro. Het college sluit in deze overigens meerlaagse woningbouw niet
uit. Een voorwaarde voor de toekomstige woningbouw is wel dat de
schaal van deze nieuwbouw moet
aansluiten op de bestaande bebouwing in de omgeving.
Beschermde dorpsgezichten
Ook wordt in de Raad voorgesteld
twee wijkjes en het plassenlint aan
te wijzen als gemeentelijke beschermde dorpsgezichten. Het betreft de woningen in de Cyclamenstraat 1 tot 28 als representant van
volkswoningbouw uit de jaren dertig, het westelijke deel van het Seringenpark met de bejaardenwoningen en het plassenlint dat tevens door de WZNH aangeduid is
als beschermenswaardig dorpsgezicht. Het aanwijzen van gebieden
tot gemeentelijk dorpsgezicht heeft
tot doel de lokale cultuurhistorische
waarden te beschermen en te handhaven, die tezamen een goed beeld
geven van de (ontstaans)geschiedenis, de ontwikkeling en de ruimtelijke identiteit van Aalsmeer.
Ook op de agenda van de Raad:

Heroriëntatie Maatschappelijk Vastgoed (vernieuwing huur- en subsidiebeleid), beleidsvoorstel actualisatie woonruimteverdeling en woningvoorraad, preventie- en handhavingsplan alcohol Aalsmeer en
verbetering bluswaterniveau. De
Raad (oordeelsvormend) wordt
rond half elf afgesloten met het vragenkwartier. Na een korte onderbreking wordt verder gegaan met
de besluitvormende Raad.
Regioraad Amsterdam
Een nieuw lid gaat benoemd worden voor de Regioraad Stadsregio
Amsterdam. Robert van Rijn van
de VVD heeft zijn regioraadslidmaatschap beëindigd. De fracties
CDA, VVD, AB en PACT hebben afgezien van het doen van een voordracht. Zowel raadsleden als collegeleden kunnen dit lidmaatschap
invullen. Vanuit de fractie HAC heeft
Bram Heijstek zich beschikbaar gesteld en vanuit het college wethouder Jop Kluis. Het is aan de raad om
bij schriftelijke stemming één kandidaat te benoemen die Aalsmeer
gaat vertegenwoordigen in de Regioraad. Overigens krijgt voorzitter Jobke Vonk-Vedder een nieuwe collega naast zich. De heer Th.
van Waes wordt voor aanvang benoemd en beëdigd als waarnemend
griffier. De vergadering van de Raad
is openbaar. Belangstellenden worden uitgenodigd plaats te nemen op
de publieke tribune.

Alle dagen open en meer voorzieningen voor senioren

Gerichte ondersteuning in
het Ontmoetingscentrum

Aalsmeer - In 2007 opende Zorgcentrum Aelsmeer de deuren van
het Ontmoetingscentrum in gebouw
Irene aan de Kanaalstraat. Het werd
toen nog Ontmoetingsgroep genoemd en werkte heel gespecialiseerd. Het Ontmoetingscentrum
richtte zich vooral op thuiswonende mensen met dementie. Deelnemers konden 3 tot 4 dagen per week
terecht bij de twee groepen die na
verloop van tijd ontstonden. Dementie is een ziektebeeld dat veel
oudere mensen treft. Medewerkers
van het centrum zijn erop gericht
het ziektebeeld te begrijpen en aan
te sluiten bij de behoeften die voortkomt uit de ziekte. Zo is het noodzaak om de hersenen op de juiste manier te blijven prikkelen. Het
is belangrijk om in contact te blijven met de buitenwereld, maar ook
met lotgenoten en het is van belang
dat de naasten goed geïnformeerd
worden over het ziektebeeld en de
nodige steun krijgen. Het Ontmoetingscentrum breidde in 2014 uit
met een Inloopcentrum, een laagdrempelige voorziening voor kwetsbare ouderen met geheugenklachten. Er wordt niet om een diagnose
of indicatie gevraagd en als ouderen zich eenzaam voelen, zijn ze ook
welkom. In 2015 zal er veel veranderen. Het zorgcentrum heeft daar in
2014 al over nagedacht, om zo goed
mogelijk in te kunnen inspelen op
de veranderingen die komen gaan.
Mensen zullen ondanks beperkingen langer thuis moeten blijven wonen, wat betekent dat ze langer en
meer ondersteuning nodig zullen
hebben. Dit geldt niet alleen voor
mensen met beperkingen voortkomend uit dementie, maar ook voor
mensen die gekweld worden door
andersoortige beperkingen, zoals
de ziekte van Parkinson, hart- en

vaatziekten of bijvoorbeeld MS of
diabetes. In al die gevallen is er behoefte aan gerichte ondersteuning.
Activeren hersenen
De deskundigheid zit vooral in het
activeren van de hersenen door beweegactiviteiten. Alle functies van
lichaam en geest worden aangestuurd door de hersenen, wat dat
betreft is dat dan ook ‘the place to
be’. Daarnaast is het leggen en onderhouden van contacten, het gezamenlijk ontdekken van de mogelijkheden, waardoor eenzaamheid en
zwaarmoedigheid afneemt een belangrijk gegeven. Het ontmoetingscentrum is dus een maatwerkvoorziening voor mensen met beperkingen voortkomend uit dementie
en voor mensen met beperkingen
voortkomend uit hersen gerelateerde ziektebeelden met als doel om
zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.
Alle werkdagen open
Omdat bekend is dat preventie zinvol is voor ouderen, zal het Inloopcentrum alle werkdagen van de
week open zijn. Ouderen kunnen
vanaf februari binnenlopen en desgewenst deelnemen aan een activiteit. De dagdelen worden ingevuld
met activiteiten binnen een bepaalde categorie. Er zijn bijvoorbeeld
twee dagdelen gewijd aan geheugentraining, omdat dat volgens het
onderzoek naar de behoefte van
kwetsbare ouderen belangrijk is.
Maar ook multimedia, ritme, toon
en muziek en informatie zijn categorieën. Het Inloopcentrum is voor
alle ouderen. Voor alle vormen van
dagbesteding kunt u contact opnemen met de Coördinator van het
Ontmoetingscentrum, Ellen Millenaar. Zij kan u adviseren en weg-

wijs maken. Er is een goed contact
met de huisartsen in Aalsmeer en
omgeving, er is een samenwerking
met Mantelzorg en Meer en met Vita Welzijn en Advies.
Mocht het nodig zijn dan kan gebruik gemaakt worden van hun deskundigheid. Contactgegevens: 0622468574 of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Feestavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 24 januari de jaarlijkse feestavond. Op deze vanouds gezellige
avond zijn er drie ronden bingo en
een grote verloting staat op het programma. De feestavond wordt gehouden in dorpshuis De Reede aan
de Werf. De deuren gaan om 19.30
uur open en de aanvang is 20.30
uur. Iedereen is van harte welkom.
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Volleybal

Wedstrijden Veldvoetbal

Goed spel MC1 Oradi

Aalsmeer - Op zaterdag 17 januari
mochten de meiden van Oradi/Omnia MC1 uit spelen tegen Spaarnestad MC3 in de Beijneshal te Haarlem. De kinderen moesten al vroeg
aantreden, om 9.15 uur en het viel
nog niet mee de hal te vinden die
zich echt in het centrum tegenover
het station Haarlem bevindt. Het
team bestond uit 8 spelende meiden. Oradi maakte een vliegende
start en stond in no time dik voor.
Er werd goed in drieën gespeeld en
de ouders waren allemaal onder de
indruk van het goede samenspel.
Ook de tweede set hielden de meiden het goed vol met mooie opzetjes van Marit, Simone en Kristel,
blokken van Franka, Jet, Silvia en
Tessa en diverse smashes van Juna. De derde set zakte de concentratie wat weg en dachten de meiden de wedstrijd al in de pocket
te hebben, maar niets was minder waar. Spaarnestad begon sterk
en Oradi stond al gauw dik achter.
Een paar goede services van Marit en Juna verkleinde de achterstand nog even, maar de derde set
was niet meer te redden. De vierde set bleven beide teams dicht bij
elkaar. Beide teams deden hun uiterste best. De vierde set werd uiteindelijk met 25-22 verloren. Even
was de stemming wat bedrukt want
toch jammer dat een 2-0 voorsprong niet tot een overwinning
had geleid, maar uiteindelijk was er

F.C. Aalsmeer
Zevenhoven 1 - F.C.Aalsmeer 1
D.V.V.A. 2 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 3 - Hillegom 6
Roda’23 4 - F.C.Aalsmeer 5
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – Arsenal Vet.2

toch blijdschap om deze gelijke uitslag. En vergeleken met het eerste
deel van het seizoen was dit zeker
een goed begin. Iedereen ging opgetogen naar huis. De meiden hebben nu alweer zin in de volgende
wedstrijd! Het is leuk om te zien
hoeveel plezier de jeugd van Oradi/Omnia beleeft aan het volleybal.
Schoolvolleybaltoernooi
Om meer kinderen te enthousiasmeren om lid te worden, geven
jeugdtrainers op dit moment dagelijks clinics op verschillende scholen. Doel van deze clinics is om
kinderen voor te bereiden op het
schoolvolleybaltoernooi op 14 februari aanstaande. Kinderen vanaf 7 jaar zijn meer dan welkom
om vrijblijvend en gratis een keer
mee te trainen in Aalsmeer of Kudelstaart.
Stuur gerust een mail naar Oradi.
volleybal@gmail.com of kijk op de
website www.svomnia.nl.

Vrouwen
Geuzen.M’meerVR.1-F.C.A’meerVR.1 13.00 u

Junioren

Nieuwe outfit schutters
van handboogvereniging
Kudelstaart - Trots poseren de
schutters van Handboogvereniging
Target met hun nieuwe clubshirts.
Donderdag 15 januari was het op de
clubavond een kwestie van de juiste
schutter en de juiste maat.
Enkele maanden geleden was op
initiatief van wedstrijdleider Peter Bouwmeester een model en

kleurstelling geselecteerd die in
de smaak viel bij de schutters. Met
dit nieuwe shirt kunnen de schutters van Handboogvereniging Target uitstekend voor de dag komen
op wedstrijden in de regio en in de
provincie. Ook geeft het een mooie
uitstraling op clubevents en clinics.
Interesse in de handboogsport? Kijk
dan eens op www.hbvtarget.nl

Aalsmeers podium bij 46e
Drechtloop Leimuiden
Leimuiden - De weersvooruitzichten voor de 46e Goedhart Drechtloop
afgelopen zondag waren heel slecht,
toch viel het allemaal best mee. De regen viel wel, maar het was meer motregen en dat was voor de atleten geen
probleem. Het meest last hadden de
360 lopers van de tegenwind in Vriezenkoop Noord. Allereerst mochten de allerkleinste kinderen starten in de Peuterloop. Het enthousiasme onder de 40 deelnemertjes was
groot. Voor de start ging speaker Gerard v.d. Hoorn eerst met hen een serieuze warming up doen. Het werkte wel, want zij gingen heel enthousiast van start, gesteund door ouders en grootouders. Met rode konen kwamen zij allemaal aan de finish
waar hen een warm applaus wachtte en natuurlijk een fraaie herinnering. De 10 Engelse Mijl (16,1 kilometer) is, zoals zo vaak de laatste jaren,
gewonnen door Michael Woerden uit
Mijdrecht in 57.44, gevolgd door Remco Vleerlaag uit Alphen aan den Rijn
in 59.08 en derde Emiliano Fabrozzi
uit Oud Ade in 1.01.57. Bij de Heren
Veteranen was de winst voor Cor van
Baar uit Hoofddorp i n 1.03.55, tweede werd Hugo Vrolijk uit Woubrugge in 1.09.56 en derde Leimuidenaar
Ben van Diemen in 1.10.25. Bij de dames was de eerste plaats voor Alieke
Hoogenboom uit Roelofarendsveen
in 1.09.10, gevolgd door Annette van
Reijn uit Oud Ade in 1.13.21 en derde
Maria Haas uit Woubrugge in 1.15.23.
De 10 kilometer ging langs de beide oevers van de prachtige rivier de
Drecht en deze afstand werd gewonnen door Danny Binnendijk uit Bodegraven in 34.27. Tweede werd Leimui-

denaar Tim de Rijk in 34.27 en derde
Patrick van Bunnen uit Amstelveen i
n 39.49. Bij de heren Veteranen was
de zege voor Jan Vergeer uit Nieuwveen in 38.40 gevolgd door John Laar
uit Leiderdorp i n 39.59 en op drie
Raymond Witteveen uit Kudelstaart
in 40.20. Bij de Dames ging de zege
naar Cynthia Boschen uit Kudelstaart
in 44.14, tweede Romy Ganzevles uit
Leimuiden in 51.26 en derde Desiree v.d. Veen uit Amsterdam in 51.59.
De zege bij de dames Veteranen ging
naar Kitty Meijburg uit Hoofddorp in
n48.38, tweede Margo Vink uit Alphen
aan den Rijn in 49.57 en derde de Leimuidense Petra de Rijk in 51.15. Aan
deze afstand van 4 kilometer wordt
vooral door veel Leimuidense jeugd
deelgenomen, maar ook geniet deze afstand belangstelling van wat ouderen die de 10 kilometer net iets te
lang vinden. Milan Biesheuvel was de
allersnelste bij de iongens tot 12 jaar
en finishte in 16.31, gevolgd door Jelle Lissenburg in 17.02. Willem Hagenburg maakte het Aalsmeerse podium
compleet. Zijn tijd 18.28. Winst bij de
meisjes tot en met 12 jaar was er voor
de Leimuidense Sanne Roos in 18.32,
tweede Ryan van Dijk uit Nieuw Vennep in 20.00 en op drie Serana Brand
uit Woubrugge in 20.12. De allersnelste op ede 4 kilometer was Sander Eijs
uit Nieuwkoop in 14.30, gevolgd door
Sven van Vliet uit Papenveer in 14.51
en op drie Leimuidenaar en Kickerslid Roy Mollers in 15.48. Bij de dames
was de hoogste eer voor Eline Verweij
uit Amstelveen in 17.11, op twee Giny
v.d. Linden uit Hoofddorp in 17.37 en
derde Elsbeth v.d. Linden uit Hoofddorp in 18.47.

Kinderen in Timau in Kenia voetballen nu (ook) in shirts van RKDES.

In Kenia, Ecuador en Oeganda

Nieuw leven voor oude
tenues van RKDES
Kudelstaart - De jeugdige voetballers van RKDES zijn dit seizoen volledig in het nieuw gestoken. De oude tenues waren merendeels tot op
de draad versleten, maar een gedeelte kon nog prima worden gebruikt. Dankzij de hulp van diverse Kudelstaarters zijn deze tenues
naar andere landen gebracht. Zo
voetballen kinderen van Stichting
Kinderen van Timau in Kenia in het

rode RKDES-shirt. Daarnaast is een
aantal tassen met tenues goed terecht gekomen bij een weeshuis in
Ecuador.
En via Oud-RKDES voetballer Ron
Baars is de lokale jeugd in de buurt
van zijn kwekerij in Oeganda in het
nieuw gestoken. En zo hebben de
oude tenues een nieuw leven gekregen en kom je RKDES overal ter
wereld tegen!

14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Amstelveen A2 - F.C.Aalsmeer A2
Amstelveen B1 - F.C.Aalsmeer B1
F.C.Aalsmeer B2 – Olympia’25 B1
ADO’20 B6 - F.C.Aalsmeer B3
F.C.Aalsmeer C2 – Amstelveen C2
F.C.Aalsmeer C3 – SCW C2
F.C.Aalsmeer C4 – AMVJ C2
Geel Wit C4 - F.C.Aalsmeer C5

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u
10.30 u
12.30 u
12.30 u
10.30 u

Pupillen
Ouderkerk D2 - F.C.Aalsmeer D1
9.00 u
F.C.Aalsmeer D2 – Sp.Martinus D3 10.30 u
AMVJ D1 - F.C.Aalsmeer D3
9.30 u
Roda’23 D6 - F.C.Aalsmeer D4
10.45 u
F.C.Aalsmeer D5 – Amstelveen D3 11.30 u
F.C.Aalsmeer D6 - SDO 5
9.00 u
AS’80 D8 - F.C.Aalsmeer D6
12.45 u
F.C.Aalsmeer D7 – Pancratius D8 11.30 u
Ouderkerk E2 - F.C.Aalsmeer E2
10.00 u
RKAVIC E2 - F.C.Aalsmeer E3
10.15 u
F.C.Aalsmeer E4 – Pancratius E4
9.00 u
ZuidoostUnited E3 - F.C.A’meer E5 11.15 u
Roda’23 E11 - F.C.Aalsmeer E6
11.00 u
F.C.Aalsmeer E7 – Abcoude E7
9.00 u
F.C.Aalsmeer E8 – Legm.vogels E9 9.00 u
AFC E14 - F.C.Aalsmeer E9
9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – NFC E6
9.00 u
Waterwijk E3 - F.C.Aalsmeer F1
9.00 u
Sp.artinus F4 - F.C.Aalsmeer F2
9.45 u
F.C.Aalsmeer F3 – Argon F3
10.15 u
F.C.Aalsmeer F4 – ZuidoostUnited F2 9.00 u
F.C.Aalsmeer F5 – Pancratius F7
9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – RAP F2
9.00 u
Buitenveldert F7 - F.C.Aalsmeer F8 10.30 u
Legm.vogels F8 - F.C.Aalsmeer F9 9.00 u
F.C.Aalsmeer F 10 – Amstelveen F10 9.00 u
F.C.Aalsmeer F 11 – Pancratius F13 9.00 u

Meisjes

Shirts voor handbalmeiden
Aalsmeer - Zaterdag 17 januari mochten de meiden van de E1 van handbalvereniging Fiqas Aalsmeer hun nieuwe speelshirts in ontvangst nemen. Ze
waren wel toe aan nieuwe shirts, want
op die leeftijd groei je zo snel dat de
oude shirts zo te klein waren geworden. Het zijn mooie zwart met gouden
shirts met witte belettering geworden
die mogelijk zijn gemaakt door de bijdrage van de sponsors V/d Wal Kassenbouw en renovatie en CargoTrans
Sneltransport. Marius v/d Wal en Patrick Lipplaa waren dan ook aanwezig bij de ‘presentatie’ van de nieuwe
shirts. Er waren zelfs ook nieuwe sokken. Of het door de shirts kwam of gewoon het goede spel van de dames.
De wedstrijd voor het eerst in de outfit

werd gewonnen. De ruststand was 6-4
en de eindstand 14-5!

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 24 januari
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer
een algemene verzamelaarsbeurs
gehouden in wijkgebouw Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Onder andere worden postzegels, munten,
penningen en boeken te koop aangeboden. Er wordt ook een ruiltafel
ingericht. De toegang is gratis. Iedere belangstellende is welkom.

Jisp MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1
14.00 u
DSS MC.2 - F.C.Aalsmeer MC.1
16.45 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – NFC MC.1
14.30 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – Hertha MD.2 11.30 u
RKDES ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.1 11.00 u
KDO ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.2
10.30 u
F.C.A’meerME.3–BuitenveldertME.6 10.30 u
SDZ ME3 – F.C.Ameer ME.4
14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES D2 – AFC D6
RKDES D3 – GeuzenM’meer D4
RKDES D4 – Amstelveen D5
NFC D3 M – RKDES D5 M
AFC D7 – RKDES D6
RKDES E1 – Buitenboys E2

RKDES E2 – NFC E1
Arsenal E2 - RKDES E3
Abcoude E8 - RKDES E5
RKDES F1 – Sp.Martinus F2
RKDES F2 – AFC F5
RKDES F3 – Ouderkerk F3
RKAVIC F3 - RKDES F4
Abcoude F9 - RKDES F5
Roda’23 F9 - RKDES F6
Roda’23 F12 - RKDES F8
RKDES F9 – AMVJ F3
RKDES F 10 – SCW F2

11.00 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – KDO MB.1
13.00 u
KDO MC.2 - RKDES MC.1
13.00 u
RKDES ME.1 – F.C.Aalsmeer ME.1 11.00 u
Legm.vogels ME.1 - RKDES ME.2 9.00 u

S.C.W.
SCW 1 – EDO 1
SCW Vet.1 –GeuzenM’meerVet1
SCW Vet.2 – DRC Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW B1 – Schoten B1
SCW C1 – DWS C2
F.C.Aalsmeer C3 - SCW C2

11.30 u
10.30 u
10.30 u

Pupillen
AFC D4 - SCW D1
SCW D2 – RKDES D3
SCW E1 – AMVJ E1
Diemen E4 - SCW E2
Legm.vogels E7 - SCW E3
SCW E4 – Legm.vogels E8
Amstelveen E6 - SCW E5
Amstelveen F2 - SCW F1
RKDES F10 - SCW F2
HBC F6 – SCW F3

13.00 u
14.30 u
8.45 u
10.15 u
11.00 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
8.30 u

Meisjes
Zandvoort MB.1 - SCW MB.1
CSW ME.2 - SCW ME.1
SCW MD.1 – TOS Actief MD.2

14.30 u
9.45 u
10.00 u

Zondag 25 januari:
F.C. Aalsmeer
UNO 1 - F.C.Aalsmeer 1
VVA/Spartaan 2 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 6 – Roda’23 7

14.00 u
11.30 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – ZSGO/WMS 1
Olympia.Haarl. 2 - RKDES 3
Sp.Martinus 2 - RKDES 4
RKDES 5 – Pancratius 4
AFC 12 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
9.30 u
11.00 u
9.30 u
12.00 u
10.15 u
11.00 u

Sp.Martinus A2 - RKDES A1
Pancratius B2 - RKDES B1
RKDES B2 – Roda’23 B5
AFC C3 - RKDES C1
AS’80 C4 - RKDES C2
Foto: www.kicksfotos.nl.

14.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
11.00 u

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Sander ter Schure wint finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de achtste speelavond van het
seizoen van de dartclub Poel’s Eye
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Er kwamen 42 dart liefhebbers, iets
meer dan de gemiddelde opkomst
(39) tot nu toe. De darters kwamen
dit keer van heinde en ver. Zo kwamen er acht mannen en vrouwen
uit Amsterdam Zuid Oost. Maar er
waren ook darters uit Schardam,
Haarlem, Mijdrecht, Hoofddorp, Uithoorn, Vinkeveen, De Kwakel, en
waarschijnlijk uit nog wel wat andere plaatsen dan Aalsmeer of Kudelstaart. Het was een bont gezelschap van jonge, oudere, manlijke, vrouwelijke, blanke en gekleurde darters. De voorwaarden van een
gezellige avond waren dus ruimschoots aanwezig.
Uiteraard waren er ook darters afwezig, zoals de beide Danny’s
(Zorn en de Hartog) die de afgelopen twee speelavonden in de finale stonden. Wel nadrukkelijk aanwezig was Albert Geleijn. De vorige
speelavond reikte hij tot de kwartfinale, de speelavond daarvoor én deze speelavond bereikte hij zeer knap
de halve finale. Ook Jan Kranendonk bereikte ‘weer’ de halve finale, net als zijn laatste optreden drie
jaar (!) geleden. De finale ging echter tussen Tjitte Miedema en William Hunitetu. Voor Tjitte was het zijn
tiende finale ooit op het hoogste niveau. Tot nu toe wist hij zes speelavonden te winnen, precies het
aantal waarop William deze speelavond wist te komen door de finale te winnen. Op het tweede niveau
was Co Lagerweij de verassing van
de dag, hij bereikte knap de halve finale, net als Tony van Riel. De finale
ging echter tussen Sander ter Schure en Herman ‘Dons’ Donselaar. Na
een spannende wedstrijd wist Sander voor het eerst ooit een finale bij
de Poel’s Eye te winnen. Dankzij Tim
Maas won Sander nog een prijs. Tim

vertolkte namelijk een hoofdrol bij
de Triple Pot en de Mystery Out. Tim
had namelijk met een finish van 106
de Hoogste Uitgooi van de avond,
waardoor hij een zwiep mocht geven aan het rad van de Mystery Out.
Deze stopte op een door Sander gegooide finish (op de vorige speelavond) zodat de pot in de portemonnee van Sander terecht kwam.
Tim kon echter ook zichzelf verijken
bij het spel de Triple Pot.
Hij miste echter rakelings drie pijlen
op de triple zes op een training dartbord (een bord met kleinere vakjes).
Volgende week is Dutch Open in
Assen waardoor de volgende speelavond van de Poel’s Eye pas over
drie weken is, op vrijdag 13 februari. De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven
is niet nodig, iedereen, van heinde
en ver, is van harte welkom in het
Dorpshuis van Kudelstaart.

Daniël Giacon naar EJK
Schermen in Maribor!
Aalsmeer - De Aalsmeerse floretschermer Daniël Giacon (14) is geselecteerd voor het EJK Schermen
voor de categorie Cadetten (jongens geboren in 1998 en later), dat
eind februari in Maribor wordt gehouden. Hij heeft de meeste punten
van alle Nederlandse floretschermers behaald tijdens de selectietoernooien in onder andere Manchester (UK), Györ (Hongarije) en
Cabries (Frankrijk). Daniël zal Nederland zowel individueel als in
een equipe met drie andere schermers vertegenwoordigen. Afgelopen weekend deed Daniël mee aan
een groot Duits Cadetten toernooi
in Bad Cannstatt als voorbereiding
voor het EJK. Hij won alle partijen

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

in de twee poules en stond als eerste geplaatst op het tableau. Vervolgens won hij vijf eliminatierondes en
werd hij pas gestopt in de kwartfinale. In het eindklassement had Daniël een mooie vijfde plaats van de
199 deelnemers. Daarmee was hij
de beste Nederlander op dit toernooi. Daniël moet alle kosten voor
het EJK, inclusief voorbereiding en
materiaal, zelf betalen. Daarom is
hij dringend op zoek naar sponsoren. Interesse om dit talent verder
te helpen in zijn sportieve carrière?
Neem dan contact op via dgiacon@
hotmail.com.
Foto: Dóra Barens.
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Zaalkorfbalcompetitie

Onnodig verlies voor VZOD

De Springschans zwaait
meester Barry sportief uit
Kudelstaart - Na de zomervakantie
moest het team van basisschool De
Springschans helaas verder zonder
hun veel gewaardeerde collega Barry Visser uit Kudelstaart.
Het heeft even geduurd, maar zijn
collega’s hebben afgelopen vrijdag
16 januari een verlaat afscheidsfeestje voor hem georganiseerd. Er

Kudelstaart - Afgelopen zater- De Kudelstaartse lijstaanvoerder
dag ging koploper VZOD/FIQAS had moeite om haar eigen spel te
op bezoek bij het op de derde spelen. Via 4-0 stond er halverweplaats staande TRIAZ uit Amster- ge de eerste helft een 5-1 stand op
dam. Geen gemakkelijke tegenstan- het scorebord. Alleen Martijn Verder, aangezien de Kudelstaarters de vark wist van afstand de korf te vinthuiswedstrijd maar met twee pun- den. Langzaam kwamen de blauwten verschil hadden gewonnen. De zwarten beter in de wedstrijd. Onder
bezoekers begonnen niet scherp andere via doelpunten van aanvoeraan de wedstrijd, en dat werd door ster Dineke Westerhof kroop VZOD
de Amsterdammers direct afge- langzaam dichterbij. Vijf minustraft: 0-2. Een doelpunt van Alyssa ten voor de rust wist VZOD via een
te Riele werd om onduidelijke rede- vrije bal van Dineke Westerhof voor
nen afgekeurd.
het eerst deze wedstrijd op gelijke
Invaller Nils van Os plukt bal weg in de rebound.

is een beachvolleybal wedstrijd gespeeld waarbij een deel van de collega’s zich van hun sportieve kant
liet zien en anderen de spelers vanaf de kant aanmoedigden. De leerkrachten van de Springschans wensen Barry ontzettend veel plezier in
zijn nieuwe uitdaging op het Amstelveen College waar hij sinds augustus 2014 werkzaam is.

Na acht gewonnen wedstijden nu
een terechte nederlaag tegen een
fysiek sterke tegenstander. Coach
Frits Visser: “We hebben alles nog
in eigen hand. Het is zaak van deze nederlaag te leren.” Komende zaterdag staat de wedstrijd tegen het
met twee punten achterstand op
de tweede plaats staande KIOS uit
Nieuw-Vennep op het programma,
om 14.35 in de Proosdijhal.

Basketball competitie

Net geen 100 punten voor
basketballers Heren1

FC Aalsmeer-leden in studio Mühren leveren hun bijdrage aan het clublied
onder leiding van producer Jeroen Englebert.

Jan Leliveld maakt officieel
clublied voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
door het bestuur FC Aalsmeer in
een uitzending bij Radio Aalsmeer
het nieuwe club -lied gelanceerd.
FC Aalsmeer had in 2014 aan Jan
Leliveld gevraagd om een clublied
te schrijven en dit verzoek was niet
aan dovemans-oren gericht. Na vele uren arbeid heeft Jan een prachtige kraker geproduceerd. In studio Arnold Mühren is het nummer
in de afgelopen maanden op een

zeer professionele wijze opgenomen, waarbij zelfs de bekende achtergrondzangeressen The Frogettes
hun bijdrage hebben geleverd. Vorige week donderdag waren zo’n 20
leden van FC Aalsmeer aan de beurt
om als achtergrondkoor een stadiongeluid in te zingen. Hilariteit alom,
maar het eindresultaat mag er zijn!
Een fantastisch clublied dat tot in de
lengte van dagen in de FC Aalsmeer
kantine te horen zal zijn!

Aalsmeer - Na de introductie en
huldiging van de ‘jeugdspeler van de
maand’ afgelopen zondag startte Heren 1 van BV Aalsmeer voorspoedig.
Met een goede zone-press raakte de
tegenstander KTC uit Haarlem al snel
in paniek en kon Aalsmeer het eerste
kwart afronden met een comfortabele 29 – 15 stand. In de tweede periode liet Jeroen Vendrik zien dat het
wel goed zit met zijn laparoscopische
techniek door achter elkaar driepunters te scoren en daarmee de verdediging van de Haarlemmers machteloos liet toekijken. Vendrik staat namelijk voornamelijk bekend om zijn
invasieve acties. De ingestudeerde
spelletjes tegen de 2-3 zone van de
Haarlemmers liepen goed en behalve
de afstandsschoten die goed vielen
maakte Aalsmeer dankbaar gebruik
van de snelheid van Erschad Yari en
Joris van Leeuwen die op de break
veel makkelijke scores verzilverden.
Aan het einde van de derde periode met nog 3 seconden te spelen,
scoorde Dani Booy van eigen helft
een geweldige ‘buzzerbeater’ waarbij
het hele team van de bank kwam om
dat te vieren. De mooiste pass van de

wedstrijd kwam deze keer van Murat
Meulenbelt die op onnavolgbare wijze Joost van Andel bediende. Coach
Buskermolen kon veel experimenteren en alle spelers konden deze veredelde oefenwedstrijd gebruiken om
de spelsystemen in te oefenen. Dat
zal zeker nodig zijn want de volgende
wedstrijd is tegen medekoploper Volendam, waarbij de winst belangrijk is
in de race naar het kampioenschap.
Eindstand 93–55.
Overwinning jongens U14
Afgelopen zondag speelde de U14
van BVAalsmeer tegen Onze Gezellen uit Haarlem.
Na ongeveer 2 minuten begon de
wedstrijd goed voor Aalsmeer want
Dex van Klingeren scoorde, na een
mooie pass van Jay Nabibaks, toen
al de eerste 2 punten. De jongens
van U14 spelen net 2 weken samen
als team en het is dus erg mooi om
te zien hoe goed hun samenspel al
is! Na nog een mooie score van Dex
en 2 scores van Rody Moen was de
stand na de eerste periode in het
voordeel van Aalsmeer: 8-2. En ook
na de tweede periode: 16-7.

BeNe League handbal

Aalsmeer komt tijd tekort
Aalsmeer - Na de nederlaag eerder in het seizoen in Panningen hadden de mannen van FIQAS Aalsmeer
iets goed te maken tegen Targos/Bevo. Wedstrijden tussen beide ploegen
zijn meestal bijzonder spannend, maar
deze keer was het iets minder enerverend. FIQAS Aalsmeer kwam net iets
te laat op gang. In het eerste kwartier waren de doelpunten duur. FIQAS
Aalsmeer wilde wat laten zien, verdedigde sterk en had de schutters van
Bevo aardig onder controle.
Maar omdat het aanvallend iets minder soepel liep en er over en weer
nogal wat opgelegde kansen werden
gemist, stond de teller na twaalf minuten pas op 1-3. Via 3-4 wisten de
Aalsmeerders zich echter wel terug
te knokken tot 6-6, vlak voor rust. Een
opvallend lage score, maar dat kwam
ook doordat er zeker acht minuten niet
werd gescoord door beide teams. Ze
gingen rusten bij 7-8. FIQAS Aalsmeer
kwam na rust gedreven uit de kleedkamer en startte een indrukwekkende periode, waarin onder meer Nils

Dekker fraai scoorde (12-14). Even later ging het publiek er helemaal eens
goed voor zitten toen het gelijk werd:
16-16. Intussen zette Bevo weer aan
en kon, onder leiding van de zeer sterk
keepende Bart Ravensbergen, een
gaatje slaan: 17-22. Met nog vijf minuten te spelen zetten de Aalsmeerders
nog een keer aan. Het werd dan ook
een loei spannende slotfase, want ze
kwamen nog heel dichtbij, maar hadden uiteindelijk tijd te kort om alsnog
een punt te behalen. De score bleek
steken op 21-22. Door deze uitslag behoudt Bevo nog zicht op de Final Four.
Voor FIQAS Aalsmeer volgen nu nog
twee wedstrijden BeNe League, waarna men in februari weer instroomt in
de (nacompetitie van de) Nederlandse competitie. Aanstaande zaterdag 24
januari speelt FIQAS Aalsmeer thuis in
de Bloemhof vanaf 20.00 uur tegen KV
Sasja. Publiek is uiteraard van harte
welkom. Volgende week zaterdag 31
januari wacht de uitwedstrijd tegen
United Tongeren. Aanvang eveneens
20.00 uur.

hoogte te komen met TRIAZ. Door
sterk verdedigen van onder andere Nils van Os, de vervanger van
de geblesseerde Eric Spaargaren,
kwam TRIAZ in deze fase van de
wedstrijd moeilijk tot score en nam
de koploper via Vervark een 6-7
voorsprong. VZOD/FIQAS was echter niet bij machte de voorsprong
verder uit te bouwen en moest toestaan dat de rust bereikt werd met
een 7-7 stand. In de eerste minuut
van de tweede helft werd Nils van
Os onreglementair afgestopt en de
terecht toegekende strafworp werd
door Bart Verheul benut. Dit was
de laatste keer dat de Kudelstaarters op voorsprong kwamen. Vanaf
dat moment nam TRIAZ het initiatief en gaf dat niet meer uit handen.
Momenten van ongeconcentreerd
verdedigen werden goed afgestraft.
VZOD speelde vooral tegen zichzelf.
Zes minuten voor tijd kwam VZOD
nog wel terug tot 11-9 via een strafworp van Bart Verheul. Toen TRIAZ
de voorsprong weer op drie doelpunten bracht was de wedstrijd gespeeld. De eindstand werd in de
laatste minuut bepaald op 14-11.

Persoonlijke records zwemmers
tijdens 3e competitiewedstrijd
Aalsmeer - Zondag 18 januari verzamelden de zwemmers van
Oceanus zich in het zwembad van
Vlaardingen. Om 12.30 uur werd
er ingezwommen en om 13.00 uur
startte de wedstrijd. Het eerste
programmanummer was een estafette. Aicha, Emma, Eva en Danique verschenen aan de start voor
4x200 meter vrije slag. De meiden verbeterden hun gezamenlijke tijd. De minioren waren de volgenden die mochten starten. Nina en Femme zwommen 100 meter schoolslag en beide meiden
behaalden een persoonlijk record.
Ook Anouck, Liam en Jort behaalden op de 50 meter rug een persoonlijk record.
Op de 100 meter rugslag wist Amber Bellaart een mooie persoonlijk
record te zwemmen van 2 seconde. Behalve sprints werden er ook
200 en 400 meter gezwommen. De

200 meter schoolslag is een zware
afstand, maar de zwemmers hadden goed getraind en Rick, Michael en Luuk haalden mooie persoonlijke records. Luuk en Michael vergisten zich enorm door
na zes banen te stoppen, ze dachten dat ze er al waren! Luuk had
zelfs zijn zwembril en badmuts al
afgedaan en ontdekte opeens dat
hij nog door moest. Inmiddels was
Michael ook gestopt, ook hij dacht
dat hij er al was. Luuk zwom zonder bril en badmuts als een speer
nog een keer heen en weer en Michael volgde hem meteen. Beide jongens hebben ondanks deze actie hun tijd toch nog verbeterd. Bij de meiden wist Britt een
mooie persoonlijk record neer te
zetten op de 200 meter schoolslag
van maar liefst 22 seconde.
Op de 200 meter rugslag kwamen
Artemis en Lianne in actie. Lianne zwom een mooie race, maar he-

En de derde periode eindigde eveneens in het voordeel van de jongens
van Aalsmeer, met de stand 33-13 en
in de laatste periode scoorden Boyd
Huzemeijer en Rody samen de laatste 8 punten: 41-17 voor Aalsmeer!
Prima wedstrijd U 18
De jongens onder de 18 speelden
weer een prima wedstrijd tegen Club
2000, uit Amsterdam Zuid-Oost. Was
het in de eerste ontmoeting nog een
spannende wedstrijd op hoog niveau, dit keer was het krachtsverschil enorm. De Amsterdamse jongens kwamen dan ook met een iets
verzwakt team opdagen maar het
team bezit voldoende individuele klasse om het iedere tegenstander heel moeilijk te maken. In de eerste helft liet Aalsmeer echter maar
weinig heel van de tegenstander en
vooral verdedigend liep vrijwel alles
naar grote tevredenheid. Bovendien
werden er een aantal zeer fraai uitgespeelde aanvallen benut. De ruststand van 29-9 gaf dan ook het grote krachtsverschil duidelijk weer. De
tweede helft werd door coach Meindert Buskermolen gebruikt om juist
de jongere spelers veel speeltijd te
geven. Die kans grepen Max Heemskerk, Roy Jagerman en Jelle Boon
dan ook met beide handen aan en
ze lieten zien dat ze alle drie grote
vorderingen maken. Aanvallend kon
Aalsmeer minder overtuigen, maar
de verdediging bleef goed overeind.
De eindstand werd 41-19.
laas leverde het geen snellere tijd
op. Artemis wist haar tijd 2 seconde te verbeteren. Toen waren de
heren aan de beurt om te knallen
op de 100 meter vrije slag. Vincent,
Michael, Jos, Dennis en Martijn allemaal in één programmanummer.
Michael wist er een klein persoonlijk record uit te slepen, de anderen zwommen er net boven. Ook
de 400 wisselslag stond op het
programma, een loodzwaar nummer. Anouk H., Dana, Sam en Beau
verschenen aan de start. Dana had
zich van te voren al heel zenuwachtig gemaakt over deze afstand
maar begeleid door Robin sloeg ze
zich er keurig doorheen en verbeterde haar tijd met 6 seconde. De
andere meiden deden het voor de
eerste keer en deden het uitstekend. Anouk H. vond het eigenlijk
een hele leuke afstand tot haar eigen verbazing. Bij de jongens hadden Roan, Ruben en Davy de eer
om de club te verdedigen op deze afstand. Davy deed het voor de
eerste keer, een keurige prestatie.
Ruben verbeterde zijn tijd met 11
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Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
Bridgeclub Strijd en Vriendschap op
dinsdag 13 januari.
A Lijn:
1 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
2 Trees de Jong en Hans Pothuizen
3 Jan Geleyn en Jasper Blom
4 Jan en Krijnie Joore
5 Theo Blom en Ko van Es

65,28
62,5
57,29
56,6
55,9

B Lijn:
1 Toos Boerlage en Corry v.d. Peet
66,67
2 Maarten en Mary Jongkind
60
3 Francoise Daudel en Wim Spaargaren 53
-4 Jan Oor en Gerard Pouw
50
-4 Martha en Theo Teunen
50
C Lijn:
1 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg
2 Gonny en Pim van der Zwaard
3 Hein Bosman en Lilian Schmitz
4 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
5 Laurens en Rina Veldt

66,32
62,85
60,42
53,82
53,47

Sjoelavond bij BV
Oostend
Aalsmeer - Donderdag 29 januari houdt buurtvereniging Oostend
voor liefhebbers weer een gezellige
sjoelavond in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. De deur gaat
om 19.30 uur open voor inschrijving
en koffie of thee en om 20.00 uur
gaan de schijven rollen. Het sjoelen
op 15 januari is groots gewonnen
door Thomas van Brakel met liefst
1904 punten. Ook zijn prijzen uitgereikt aan Leo Faassen met 1663
punten, Lida de Nooy met 1620
punten en Madeleine Brouwer met
1573 punten.

Dartcompetitie
in Middelpunt
Aalsmeer - De derde competitie bij
het darten in het Middelpunt is alweer gespeeld, er word een hevige strijd gestreden onderling. Toch
hebben de koplopers het steeds
moeilijker. Er zijn steeds meer spelers die het darten behoorlijk onder
de knie krijgen. Ook de wat oudere in de groep, die soms hun zoon
verslaan in een spel. Maar dit wil
je natuurlijk niet laten gebeuren
en dus doe je extra je best om toch
eerste te worden. Dit lukte Sebastiaan Dolk, die de hoogste eer behaalde. Kees de Lange eindigde op
de tweede plaats en op plaats drie
is vaste gastspeler Peter Bakker
geëindigd. Op dinsdagavond is er
weer darten vanaf 20.00 uur in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
55. De zaal gaat om 19.30 uur open.
Dartliefhebbers zijn welkom.

Corné 16e op
NK CROSS
Aalsmeer - De 51ste Abdijcross
vormde de sfeervolle ambiance voor
de Nederlandse kampioenschappen cross die op zaterdag 17 en
zondag 18 januari in Kerkrade werden gehouden. Het is één van de
zwaarste crossen die atleten in Nederland kennen met veel stijgingen
en dalingen en op een wisselende
ondergrond van bospaden en gras.
B-junior Corné Timmer verdedigde de Aalsmeerse kleuren. Op zondag 18 januari onder uitstekende
weersomstandigheden kwam Corné
als zestiende Nederlander (plaats
19 totaal) over de streep na een afstand van 4.600 meter.
seconde en Roan verbeterde zijn
tijd met 4 seconde.
Op de 200 meter wisselslag waren
er nog persoonlijke records voor
Yves-Maurice, Olaf, Sebastian,
Aage, Myrthe en Aïcha. Komend
weekend zwemmen de minioren
hun derde Speedo-wedstrijd.

Atletiekvereniging Aalsmeer

Frans snelste op baanloop
Aalsmeer – Bij Atletiek vereniging Aalsmeer werd vorige week
woensdag de maandelijkse recreatieve 5 kilometer baanloop gehouden.
Bij de heren was Frans Woerden
het snelst in 19:20, gevolgd door:
Raymond Witteveen 19:24, Peter de
Weijer 19:32, Erica Belandi 19:34,
Rob Dirkzwager 19:36, Fred Scholten 19:58, Michel Vollebregt 20:43,
Rob Heskes 21:02, Robert van
Susteren 21:32, Arthur van Langen 21:34, John Celie 22:31, Fred
den Hartog 22:37, Ronald Zandvliet 22:39, Martin van Wieringen

22:40, Frank Weening 23:04, Marco van Eijk 23:17, Peter van Wouwe 23:26, Peter Buis 23:56, Arnold
van Velthoven 24:03, Mirjam Colijn
24:20, Ron Wijnands 24:22, Hugo
Dullemont 24:41, Peter Akerboom
24:44, Robin Tromp 25:03, Anton
Schuurman 26:31, Sharon Nieuwstadt 29:21 en Gijs Honing in 33:25
minuut. Dick van Rijn liep de 3 kilometer in 11:58 gevolgd door Jara
Scholten in 18:00 minuut.
De volgende baanloop bij AVA is
op woensdag 11 februari op de
baan in de Sportlaan. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

