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Embleem van 
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
vrijdag 20 op zaterdag 21 janu-
ari is vanaf een in de Linnaeu-
slaan geparkeerde auto een 
embleem gestolen. Het betreft 
een embleem in de vorm van 
een schorpioen. Het Abarth 
merkteken is met een schroe-
vendraaier van de auto ge-
haald. De schade is behoorlijk. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Vermist sinds: 18-01-2017
Laatst gezien: Oude Spoordijk 25 Aalsmeer
Ras: Britse Langhaar (m), 8 mnd.
Wil iedereen even meezoeken rondom zijn eigen
woonomgeving? Alvast bedankt...

IK WORD VERMIST

Heeft u Ukkie gezien?
Bel 06-28114804

Nota Postkantoor: ‘Heftige 
uitwisseling van gedachten’
Aalsmeer - Vol verwachting de weg 
naar het gemeentehuis gemaakt 
voor het bijwonen van de open-
bare vergadering van de commis-
sie Ruimte en Economie afgelopen 
dinsdag 24 januari. De herontwikke-
ling van het postkantoor aan de Sta-
tionsweg stond op de agenda. Gaat 
er dan eindelijk iets gebeuren? He-
laas, vooralsnog ziet het er naar uit 
dat de bouw van appartementen op 
deze locatie nog een behoorlijk tijdje 
op zich zal laten wachten. Het colle-
ge stelde de fracties voor in te stem-
men met een nota van uitgangspun-
ten, die als kaders gaan dienen voor 
de herontwikkeling en herinrich-
ting van het plangebied Drie Kolom-
menplein en Raadhuisplein. Scena-
rio drie had de voorkeur en dit plan 
behelst de bouw van appartemen-
ten op de plek van het oude post-
kantoor inclusief het daarachter ge-
legen groen, parkeervoorzieningen 
treffen voor het Gezondheidscen-
trum en het groen dat verdwijnt te-
rug laten komen langs het water van 
het Raadhuisplein wat wel of niet 
ten koste zou kunnen gaan van en-
kele parkeerplaatsen. Volgens wet-
houder Gertjan van der Hoeven was 
deze kaderstelling gemaakt om een 
drieslag te maken en het postzegel-

effect te vermijden. Maar hier dach-
ten de fracties anders over. Allen 
gaven aan niet tegen de bouw van 
appartementen te zijn, maar over 
de overige kaders willen de fracties 
nog een keer een discussieboom-
pje opzetten. Met uitzondering van 
AB overigens, Luuc de Horde be-
nadrukte nog eens dat het ging om 
kaders stellen, concreet wordt nog 
niets uitgevoerd. “Het is geen plan, 
het is een indicatie hoe het zou kun-
nen worden.” Na vaststelling van de 
uitgangspunten zou verder gewerkt 
kunnen worden om invulling aan 
het plangebied te kunnen geven. 
Er werd gepraat over de parkeer-
balans, het te realiseren groen op 
het Raadhuisplein en opwaardering 
van de kwaliteit van het plein, de 
verkeerscirculatie en de verkeers-
stroom, wel of niet een rotonde bij 
de Van Cleeffkade en de Uiterweg, 
participatie met inwoners en de be-
nodigde kredieten. Tevredenheid 
was er absoluut niet, er werd vooral 
kritiek geuit. “Optie 1”, stelde Mar-
janne Vleghaar van de VVD uitein-
delijk voor en dit betekent alleen de 
ontwikkelaar groen licht geven om 
appartementen te gaan bouwen en 
de plannen voor het Drie Kolom-
men- en Raadhuisplein los te kop-

pelen. Hier konden PACT en het 
CDA zich in vinden, maar een be-
slissing is uiteindelijk niet genomen. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
toonde zich duidelijk teleurgesteld. 
“Het zijn kaders, geen gerichte visie. 
Op deze manier blijven we nog lang 
met elkaar rondjes lopen.” Voorzit-
ter Wilma Alink was streng. Voor de 
behandeling was een half uur gere-
serveerd, een uitloop vond zij prima, 
maar een uur praten over dit onder-
werp, vond zij wel genoeg. Er wacht-
te tot slot nog een lange agenda. 
Haar conclusie: “Het was een hef-
tige uitwisseling van gedachten.” 
Haar vraag of het onderwerp voor 
verdere behandeling naar de raads-
vergadering in februari kon, werd 
door de meerderheid met ‘nee’ be-
antwoord. “Een teleurstellend voor-
stel, maar onverantwoordelijk dat 
de ontwikkelaar nog langer moet 
wachten”, aldus de VVD als laatste. 
De fracties gaven overigens blijk 
mogelijk eerder met elkaar om de 
tafel te willen om zo verdere vertra-
ging te voorkomen. Wie weet wordt 
er eerder overeenstemming bereikt 
en prijkt de nota Postkantoor toch 
op de agenda van de raadsvergade-
ring op 9 februari en kan ontwikke-
laar Nijs verder aan de slag.

Taart en bloemen van wethouder
Rika Doeve honderd jaar!
Aalsmeer - Als de Eerste Wereld-
oorlog nog in volle gang is, Mata 
Hari wordt ontmaskerd als spion-
ne en voor vrouwen slechts passief 
kiesrecht wordt ingevoerd, wordt 
op de Aalsmeerderdijk Hendrika 
van Raam geboren. Rika, zoals haar 
roepnaam luidt, verhuist een aantal 
keren, eerst in Rijsenhout, later naar 
de Spoorlaan en van het Seringen-
park naar zorgcentrum Aelsmeer. 
Dat is nu vierentwintig jaar geleden. 
Rika trouwde in 1937 met Wim Doe-
ve en samen kregen ze drie zoons. 
Inmiddels zijn er drie kleinkinderen 
en al vijf achterkleinkinderen. 
In de feestelijk versierde ruimte van 
het zorgcentrum zijn zoon Peter (69) 
met zijn vrouw Marianne aanwezig 
en zoon Jan van 77 jaar. Herman is 
op 58-jarige leeftijd overleden. Lo-
coburgemeester Ad Verburg brengt 
de op 22 januari precies honderd 
jaar geworden dame een bezoek en 
trakteert, namens de gemeente, op 
een heerlijke taart van Vooges. Met 
het bosje bloemen en een geluk-
wens van Zijne Majesteit de Koning 
is de jarige ontzettend blij. Ze vertelt 

honderduit, want met haar koppie is 
nog niets mis. Mevrouw Doeve kan 
zich nog prima redden, al zit ze he-
laas sinds drie jaar in een rolstoel. 
“Toch wil ik nog veel zelf doen. Stof-
fen, verkopen in het winkeltje hier 
en het wegwijs maken van nieuwe 
bewoners. Toen ik nog met een rol-
lator liep bracht ik de kranten rond 
hier in het huis en ik zat in de cli-
entenraad, maar het werd op een 
gegeven moment gewoon te druk!” 
Vroeger werkte Rika bij diverse 
werkhuizen en op de veiling als toi-
letjuffrouw. “Poetsen was mijn hob-
by. Ik ging overal op mijn fi ets naar-
toe.” Hard werken was haar nooit 
vreemd. Volgens zoon Peter was ma 
overal voor in. “Ze heeft zelfs mee-
gedaan aan een televisiespotje over 
een groeimiddel voor planten. Wat 
moest je ook alweer zeggen, mam?” 
“Ik gebruik het al jááren!” Zegt zijn 
moeder en erachteraan: “Maar eer-
lijk; ik had dat spul nog nooit ge-
bruikt!” Naast hard werken heeft Ri-
ka ook veel gelachen in haar leven. 
“Ik zoek de gezelligheid altijd op.” 
Nog steeds doet ze mee aan kienen 

in het huis en gymnastiek. En ze 
gaat regelmatig naar de salon. “Ja, 
een crèmetje op zijn tijd doet won-
deren. Ik ben het bewijs!” Het haar 
van de honderdjarige zit keurig in 
de krul, op haar paarsblauwe bloes-
je prijkt een corsage en in haar oren 
hangen een paar mooie oorbellen. 

Langst wonende bewoner
Mevrouw Doeve kijkt ook graag te-
levisie. “Alle avonden kijk ik naar 
het nieuws om goed op de hoogte 
te blijven en ik kijk graag naar dis-
cussieprogramma’s, zoals Buiten-
hof. Schaatsen vind ik ook leuk en ik 
luister graag naar André Rieu. Dat 
vind ik mooi.” “De dagen gaan ge-
woon door”, verzucht mevrouw. “Ik 
moet naar bed gebracht worden en 
’s morgens word ik er weer uit ge-
haald en dan ‘douwen ze me onder 
de douche’ en dan zeg ik altijd: ‘niet 
aaien, maar boenen!’ Ik hou niet zo 
van dat zachte, laat ze mij maar ros-
sen hahaha!” 
Afgelopen zondag is er in het huis 
een feestje gevierd met een buffet 
voor alle visite. Het is duidelijk dat 
mevrouw genoeg bezoek krijgt. Ie-
dere week wordt er gezamenlijk ge-
geten met haar zoons en aanhang. 
De jongste neemt dan altijd een lek-
ker stukje ossenworst mee. “Daar 
is ze gek op. Ook soep met ballen, 
nou ja, zeg maar gerust ballen met 
soep, hè mam?” Het is helder; hon-
derd jaar oud worden is geen straf 
voor deze krasse dame. “Ik ben de 
langst wonende bewoner van het 
huis en vermaak me hier prima!” 
Bij het weggaan is mevrouw nog 
lang niet uitgepraat. “Had ik al ver-
teld van de inbraak die ik hier ver-
ijdeld heb, het vele handwerken dat 
ik vroeger deed en dat de huisarts 
niet zoveel bij mij te zoeken heeft, 
omdat alles altijd goed is en ik keu-
rig op gewicht blijf?” Een geweldi-
ge vrouw. Nogmaals hartelijk gefe-
liciteerd!
Door Miranda Gommans 

Politie zoekt getuigen!
Auto met neus in water
Aalsmeer - Op donderdag 19 janu-
ari rond half acht in de avond is een 
auto te water geraakt bij de Bos-
randweg. De wagen belandde met 
zijn neus in het water. De hulpdien-
sten waren allen uitgerukt na het 
uitgegeven alarm, maar de brand-
weer hoefde niet in de actie te ko-
men. De chauffeur wist zelf uit de 
auto te komen. Hij raakte wel ge-
wond, maar kon ter plaatse behan-
deld worden. De bestuurder, een 
46-jarige man uit Amstelveen, bleek 
teveel alcohol gedronken te hebben. 
Hij blies liefst 650 Ugl. Het rijbewijs 
van de Amstelvener is ingevorderd. 
Er volgt nader onderzoek. De politie 
hoopt dat getuigen zich melden. Dit 
kan via het centrale nummer 0900-

8844 onder vermelding van rapport-
nr. 2017-014262
Foto: Marco Carels

Ruit bestelbus 
ingeslagen

Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 22 op maandag 23 januari is 
van een witte Volkswagen bus 
een ruit ingeslagen. De bestelau-
to stond geparkeerd in de Clusi-
usstraat. Uit het dashboardkast-
je is wat contant geld gestolen.

Loterij Bloemenzegelwinkeliers
Mevrouw Van der Werf 
winnares Kia Picanto!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond 24 januari is de feestelijke 
uitreiking gehouden van de jaar-
lijkse loterij van de Bloemenzegel-
winkeliers. Alle deelnemende on-
dernemers stellen hiervoor één of 
meerdere prijzen beschikbaar en 
de hoofdprijs is al enige jaren een 
auto. De bijeenkomst vond dit jaar 
plaats in de sfeervolle veilinghal van 
The Beach. De zaal was goed gevuld 
met uiteraard diverse nieuwsgierige 
winnaars. Wie rijdt uiteindelijk met 
de Kia Picanto naar huis? De au-
to van Frank Vaneman Auto’s en 
de Bloemenzegelwinkeliers stond 
te glimmen in de veilingzaal. Meer 
dan dertig prijzen waren er te verde-

len. En voor alle winnaars stond een 
mooi boeket bloemen klaar. De uit-
reiking vond plaats in bijzijn van no-
taris Geert Labordus, die enkele da-
gen voor de uitreiking in zijn kan-
toor uit de grote stapel ingeleverde 
bloemenzegelboekjes de winnaars 
had getrokken. 
Helaas kon de winnares van de auto 
niet aanwezig zijn, maar haar zoon 
nam de honneurs waar. Je wint tot 
slot niet elke dag een auto. En de 
winnares is: Mevrouw van der Werf-
Hofstede uit Aalsmeer. Gefelici-
teerd!
Volgende week in de krant de volle-
dige uitslag met meer foto’s.
Foto: www.kicksfotos.nl
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KERKDIENSTEN

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

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, 
juridische en emotionele ondersteuning 
aan slachtoffers en betrokkenen van 
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt 
bij ons terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

hersenletsel’
Aalsmeer - Zorgt u voor iemand 
met niet aangeboren hersenlet-
sel, zoals een hersenbloeding of 
een herseninfarct? Op 13 maart 
start Mantelzorg & Meer een cur-
sus ‘Omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel’ voor mantelzorgers 
woonachtig in Amstelland en Haar-
lemmermeer. De gevolgen van niet 
aangeboren hersenletsel zijn vaak 
heel ingrijpend. Niet alleen voor de 
getroffene, maar ook voor de part-
ner, familie, vrienden en kennissen. 
De cursus bestaat uit vijf dagdelen 
en is speciaal voor degenen die hel-
pen bij de dagelijkse zorg van hun 
naaste met niet aangeboren her-
senletsel. De cursus wordt gege-
ven op 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 
april en op 22 mei een terugkom-
dag, van 9.30 tot 11.30 uur bij Man-
telzorg & Meer, Laan van de Helen-
de Meesters 431, Amstelveen. Voor 
informatie of aanmelding kan con-
tact opgenomen worden met Man-
telzorg & Meer via 020-3335353, in-
fo@mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl.

ren. Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 10u. 
Dienst met ds. H. van Winkelhof 
uit Wateringen en 15u. Intrede-
dienst ds. J. Weij met ds. K. Mul-
ler. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  Za-

terdag 17u. Kloosterhof, Eucha-
ristieviering. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering met m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

Viering Maria-Lichtmis met pas-
tor Jacob Spaans. Orgel: Michael 
van den Bergh. Schriftlezingen: 
Lizette Visser-Moleman. Collectie: 
Eigen kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. M.J. 
de Waal uit Vijfhuizen.

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

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

dag 9.30u. Eucharistieviering.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst in de Parklaan 
27 op dinsdag 7 februari met 
Hoite Slagter, ‘Hoogtepunten uit 
het boek Job’.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeen-
komst op maandag 30 januari met 
ds. Hans Maat.  

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met ds. Jan Mar-
tijn Abrahamse.

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

Maarten de Meij. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. en 18.30u. Diensten met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds.  Liesbet Geijlvoet. Colle-
ce: Lepra Zending. Oppas op aan-
vraag: 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. Y. 
Hsu uit Baambrugge.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. Dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: R. van Delft.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
G. Bikker uit Harderwijk. Organist: 
M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-

 Zondag 
29 januari Waar is 

Ukkie?
Aalsmeer - Regelmatig wordt in de 
krant een oproep gedaan over een 
vermiste kat of poes. Soms wordt 
het dier gevonden en hier hoopt na-
tuurlijk ieder baasje op. De kat of 
poes wordt bijna altijd gezien als 
lid van het gezin, een lief, eigenzin-
nig ‘kind’. Sinds donderdag 19 janu-
ari wordt Ukkie vermist. Uk is een 
Britse langhaar, is grijs van kleur 
en heeft een dikke pluimstaart. Uk-
kie is pas acht maanden oud en is 
gechipt. De kater woont op de Ou-
de Spoordijk. Opvallend: Ukkie mi-
auwt veel. Wie oh wie heeft hem ge-
zien of heeft meer informatie? Zijn 
baasjes zijn intens verdrietig. De te-
lefoon hebben ze bij de hand: 06-
28114804.

Oude bus voor de deur van Irene
Film over Maarse en Kroon 
in het Inloopcentrum 
Aalsmeer - Op vrijdag 3 februari 
gaat het in het Inloopcentrum over 
Maarse en Kroon. Vanaf 14.00 uur 
wordt een unieke film getoond over 
het personeel en oud werknemers 
van busonderneming Maarse en 
Kroon. De film is uit het jaar 1990. 
De reünie werd gehouden in het 
bedrijf toentertijd gevestigd in Uit-
hoorn. De film gaat tijdens de reü-
nie steeds terug naar vroegere tij-
den. U ziet de eerste bus uit 1927 
rijden. Ook ziet u de bussen door 
Aalsmeer rijden naar de garage 
in de Weteringstraat, verder ziet u 
een bus die de brug overgaat naar 
de Kanaalstraat richting de garage 
vanwaar de bussen vertrokken naar 
diverse bestemmingen. Bushaltes 
in Hoofddorp en Amsterdam komen 
in beeld en ook het sneeuw ruimen 

in de Ophelialaan. Bij de reünie 
was het zeer druk met veel beken-
de Aalsmeerse gezichten. De mu-
ziek werd verzorgd door dansorkest 
de Aviola’s die voor de gelegenheid 
in overal gestoken waren. De heren 
waren alle vijf werkzaam bij Maar-
se en Kroon. De film duurt 47 minu-
ten en is voor iedereen bijzonder de 
moeite waard om te zien. Voor de 
gelegenheid zal de oude Maarse en 
Kroon bus in de Kanaalstraat voor 
de deur van gebouw Irene staan. 
Na afloop is de bus van binnen en 
van buiten te bewonderen. Ieder-
een is welkom op vrijdag 3 februa-
ri vanaf 14.00 uur in het Inloopcen-
trum in de Kanaalstraat. Voor infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met het ontmoetingscentrum 
via 06-22468574.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Directeur Knuit te 
gast bij OVAK

Aalsmeer - Vrijdagmiddag 27 janu-
ari is de nieuwe directeur van Zorg-
centrum Aelsmeer, Frans Knuit, te 

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Handwerken ook uw/
jouw hobby? Kom ook eens langs als 
u er nog niet eerder was. Woensdag 
1 februari staat om tien uur in het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 
de koffie en de thee klaar. Neem 
je breiwerk, haakwerk, patchwork 
of andere hobby mee. Ook zonder 
dat, welkom hoor. Heb je leuke pa-
tronen of iets gemaakt,neem het 
mee! Naast handwerken is het ze-
ker fijn zo mensen te ontmoeten die 
elkaar nog nooit eerder gesproken 
hebben. Daarom iedereen uit Rij-
senhout is hartelijk welkom! Voor 
meer inlichtingen kan contact op-
genomen worden met Elsa Sluijs via 
0297-320323 of bij Gre Tuinstra via 
0297-331545

Zaterdag bij Doopsgezinde Gemeente

Vrede thema ‘kliederkerk’
Aalsmeer - Op zaterdag 28 janua-
ri organiseert de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer een kliederkerk. 
Men gaat aan de gang met het the-
ma vrede: Vrede met uzelf, vrede 
met uw omgeving, vrede in de we-
reld. Laat u uitdagen en speel met 
het thema. De inloop is van 13.00 tot 
16.00 uur. Met een gevarieerd pro-
gramma kunt u de hele middag be-
zig zijn, maar als u maar een half 
uurtje de tijd heeft, kan dit ook. 
De Kliederkerk is een ‘nieuw’ initi-
atief in Nederland, sinds een paar 
jaar zijn er op verschillende plek-
ken Kliederkerken. Dit is begonnen 
in Engeland met MessyChurch. Het 
gaat er om dat het leven rommelig 
is, dingen lopen niet altijd goed, met 
een rommelig huishouden, dubbele 
afspraken, maar ook de storm bui-
ten en de wilde manier waarop de 
natuur groeit: God heeft een wereld 

gegeven die ‘messy’ is. Waarom zit 
iedereen dan zo netjes recht in de 
kerkbanken, braaf te luisteren? Dit 
is voor sommige mensen fijn, maar 
voor veel mensen is het ook heel fijn 
om rommelig de kerk te beleven, 
omdat dit bij de huidige wereld past. 
Dit is het idee erachter. De aanwe-
zigen werken met alle leeftijden sa-
men; ouderen kunnen een voor-
beeld zijn voor kinderen, kinderen 
kunnen volwassenen helpen door 
ze uit te dagen en op een andere 
manier te laten kijken, iedereen kan 
elkaar helpen en op een andere ma-
nier dingen leren. 
Neem dus ouders, kinderen, klein-
kinderen, buren en vrienden mee, 
en werk aan vrede. Adres van de 
Doopsgezinde Gemeente is Zijd-
straat 55. Voor informatie kan een 
mail gestuurd worden naar: zininn@
dgaalsmeer.nl

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 1 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee even gezel-
lig met elkaar bijpraten. Alle belang-
stellenden zijn welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website oosterkerk-aalsmeer.
nl.

Alpha-cursus van start
Aalsmeerderbrug - In januari gaat 
op diverse plaatsen in Nederland 
de Alpha-cursus van start voor ie-
dereen die meer wil weten over het 
christelijk geloof. Ook in de Levend 
Evangelie Gemeente wordt de cur-
sus gehouden. Vanaf maandag 30 
januari ben je van harte welkom. 
Ben jij op zoek naar de zin van het 
leven? Vraag je je soms af of er meer 
is tussen hemel en aarde? Of wil je 
je gewoon eens verdiepen in het 
christelijk geloof? Dan word je van 
harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Alpha-cursus. De cursus is 
eigentijds, vrijblijvend maar ook ge-
woon leuk. Het is een plek waar er 
naar jou wordt geluisterd en waar 
je met al je vragen over het christe-
lijk geloof terecht kunt. Onderwer-

pen die onder meer aan bod komen 
zijn: Is er meer? Wie is Jezus? En 
wat is bidden? De deelnemers ko-
men tien weken lang op de maan-
dagavond bij elkaar. Elke avond be-
gint om 19.00 uur met een maal-
tijd, zodat je je medecursisten be-
ter kunt leren kennen. Daarna volgt 
er een inleiding over een onderwerp 
en praat je hier in kleine groepjes 
over door. Halverwege de cursus is 
er een gezamenlijk weekend. De Al-
pha-cursus vindt plaats in de Le-
vend Evangelie Gemeente, Kruis-
weg 55, Aalsmeerderbrug. Aan-
melden kan door een mail te sturen 
naar info@leg.nl. De cursus is gra-
tis, voor het weekend wordt een bij-
drage gevraagd. Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.leg.nl. 

Taizégebed in 
Karmelkapel

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 27 januari om 20.30 
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

Afscheid huisarts Gerard Nijland
Grote opbrengst voor 
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het 
afscheid van huisarts Gerard Nijland 
was er voor patiënten de mogelijk-
heid geld te doneren voor een goed 
doel. Het project betreft vernieu-
wing van het laboratorium van het 
Presbyterian Joint Hospital Uburu in 
Nigeria. In dit ziekenhuis werkte Ge-
rard Nijland zelf als arts van 1981 tot 
1985. Het Presbyterian Joint Hospi-
tal is een klein ziekenhuisje op het 
platteland in het zuid-oosten van 
Nigeria. Het ziekenhuis probeert de 
prijzen laag te houden om zo ook de 

Sophie gaat koken met groep kinderen

Kinderburgemeester nodigt 
ouderen uit voor diner!
Kudelstaart - Op zaterdag 4 fe-
bruari van 17.00 tot 20.00 uur nodigt 
kinderburgemeester Sophie oude-
ren uit Kudelstaart uit om te komen 
genieten van een heerlijk drie gan-
gen menu, gekookt door kinderen 
uit groep 7 en 8! Het diner wordt ge-
organiseerd in het nieuwe pand van 
de Binding aan de Graaf Willem-

allerarmsten goede medische zorg 
te kunnen bieden. Voor onderhoud 
en aanschaf van nieuwe appara-
tuur is vaak geen geld. Dit jaar wil 
stichting Steun-ZWO het ziekenhuis 
helpen om apparatuur voor het la-
boratorium aan te schaffen om zo 
de routine bloedbepalingen nauw-
keuriger te kunnen verrichten. Zo 
zijn er elk jaar projecten aangedra-
gen door oud artsen die nog con-
tact met het ziekenhuis hebben. Het 
geld en toezicht op de projecten ge-
schied via de stichting Steun-ZWO. 
De opbrengst voor het project ge-
beurde via donaties van patiënten 
en het resultaat was ruim 4.000 eu-
ro! Een geweldig bedrag en de dank 
gaat uit naar al die mensen die heb-
ben bijgedragen. Meer informa-
tie over het project is te vinden op 
www.steun-zwo.nl bij project 41.

laan 1 in Kudelstaart (de oude bi-
bliotheek). Een groep van acht kin-
deren is al even bezig om dit gezel-
lige evenement voor te bereiden. Ze 
komen bij elkaar om te bespreken 
welke recepten ouderen lekker zou-
den vinden en hoe ze deze precies 
moeten maken. De recepten wor-
den van tevoren uitgeprobeerd, de 
chefs willen natuurlijk wel kwaliteit 
leveren! Daarbij zorgen de kinderen 
ook voor live entertainment tijdens 
het diner. Zo worden er voorberei-
dingen getroffen voor dans, een 
quiz en een muzikaal intermezzo. 
Wethouder Gert-Jan van der Hoe-
ven komt de kinderburgermeester 
en de andere kinderen deze dag 
een handje helpen in de keuken! 
Lijkt het u leuk om op zaterdag 4 
februari te komen dineren bij de 
Kinderburgermeester? U kunt zich 
opgeven door een mailtje te stu-
ren naar tessa@debinding.nl. Re-
serveert u liever telefonisch? Dan 
kunt u bellen met Tessa Westerhof 
via nummer 06-14929662. Let op; 
er zijn geen kosten verbonden aan 
dit evenement, maar er is wel een 
beperkt aantal plaatsen, dus wees 
er op tijd bij! Er kunnen maximaal 
twintig ouderen komen eten. Geeft 
u bij de reservering graag aan of er 
rekening gehouden moet worden 
met een specifiek dieet of allergie. 

gast op de maandelijkse themamid-
dag van OVAK. Hij komt deze mid-
dag de leden van OVAK bijpraten 
over ontwikkelingen binnen de ou-
derenzorg. Punten die aan de orde 
komen zijn onder andere de huidige 
stand van zaken binnen de oude-
renzorg, de thuiszorg, de lijn Zorg-
centrum – inloopcentrum in gebouw 
Irene, of er nagedacht wordt over 
een woonservicezone in de Horn-
meer en de stand van zaken rond 
het project Zuiderkerk. Natuurlijk is 
er ook ruimte om vragen te stellen. 
De themamiddag wordt gehouden 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 14.00 uur. 
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Muziek
Vrijdag 27 januari:
* Zangmiddag met Musica in Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 14.15u.
27 en 28 januari:
* Akoestische Avonden in Bacchus, 
Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 21u. Open: 20.30u.
Zondag 29 januari:
* Dance Classics show met Kees 
Markman en Marcel Wilkes in De 
Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 15u.
* Plug & Play in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 15u.
* Sing Inn Sonority in Welkom Thuis, 
Stommeerweg van 15 tot 17u.
* Seventies rock in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Donderdag 2 februari:
* Meezingavond met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20u.
Vrijdag 3 februari:
* De Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg, v/a 20.30u.
Zaterdag 4 februari:
* ‘Gouden Jaren’ met Cor Bakker en 
Danny Malando in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
* Band ‘Sonic Rocket’ live in Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 5 februari:
* Bon & Gon Exclusief met Carmen 
Sars en Stefan Stasse in Crown The-
ater Aalsmeer vanaf 15u.
Vrijdag 10 februari:
* Tiende editie Groep 8-feest in Bon 
Ami, Dreef van 19.30 tot 22.30u.

Films
Donderdag 26 januari:
* Film ‘Ron Goossens: Low Budget 
Stuntman’ in Bioscoop Aalsmeer 
vanaf 21u. Ook vrijdag 27 janua-
ri (3x) en woensdag 1 februari (2x).

Exposities
Zaterdag 28 januari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
* Opening expositie ‘De Ploegh en 
route’ in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 om 16u. Te zien tot en met 
12 maart. Open: Donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van 
Yvette van Moch in praktijk fysio-
therapie Kudelstaart. 
* Expositie schilderijen en beelden 
in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeente-
huis. Te zien tijdens openingstijden.

Diversen
Donderdag 26 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat. Thema: Humor v/a 20u.
* Popquiz met Rob Taekema in The 

Beach, Oosteinderweg vanaf 20u.
Vrijdag 27 januari:
* Directeur Knuit van zorgcentrum 
Aelsmeer bij OVAK in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 28 januari:
* Kliederkerk bij Doopgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55. Van 13 tot 
16u. Thema: Vrede.
* Voorlezen door Lot Lohr uit Se-
samstraat voor kinderen 2-5 jaar in 
bieb, Marktstraat, 15.30 tot 16.15u.
* Bingoavond De Rijsenvogel in De 
Reede, Rijsenhout vanaf 20.30u.
Zondag 29 januari:
* Watertoren open voor publiek van 
13 tot 17u. Voorlopig laatste keer!
* Kidspraise met goochel- en vertel-
voorstelling in Oosteinderkerk, Oos-
teinderweg 269 vanaf 16.30u.
Maandag 30 januari:
* Kookworkshop in The Future voor 
schooljeugd 15.45 tot 17.45u. En the-
atervoorstelling voor ouders ‘Voor je 
het weet zijn ze groot’ in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19u.
* Filmavond bij Videoclub Aalsmeer 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan vanaf 20u. 
Dinsdag 31 januari:
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in het 
Hofplein, Clematisstraat (ingang 
Kloosterhof) vanaf 19.30u.
Woensdag 1 februari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat te Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Handwerken in Het Lichtbaken, 
Rijsenhout vanaf 10u. 
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 3 februari:
* Voetbalquiz bij FCA in kantine, 
Beethovenlaan vanaf 20u.
Zondag 12 februari:
* Vogeldag met diverse activiteiten 
op kinderboerderij Boerenvreugd, 
Hornmeer van 11 tot 15u. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 26 januari:
* Openbare vergadering commis-
sie Maatschappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u. 
Vrijdag 27 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst en start 
campagne Tweede Kamerverkiezing 
VVD in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 28 januari:
* Walk & Talk met AB over de Hoge 
Dijk. Start 15u. op hoek Aalsmeer-
derweg met Stommeerkade. 
Zaterdag 4 februari:
* Open huis vernieuwde raadszaal in 
gemeentehuis van 10 tot 12u.
Woensdag 8 februari:
* Brainstormsessie over leefbaar-
heid in Aalsmeer in Oude Veiling, 
Marktstraat van 20 tot 22u.

V.l.n.r: Rob Schadd, Wil Joore, Leen Mulder, Gerrit van Leeuwen en Dick Kuin.

‘Oude’ Hobo String Band 
zaterdag live in Bacchus! 
Aalsmeer - Wanneer in 1968 Leen 
Mulder het duo Dickenik, bestaan-
de uit Cors Doeswijk en Dick Kuin 
versterkt wordt de naam Hobo 
String Band geboren. Cors verlaat 
de formatie om zijn militaire dienst-
plicht te vervullen en het duurt dan 
tot 1970 voordat de band compleet 
is. Een van de laatst toetredende le-
den is Robert Schadd, een purist op 
het gebied van de folksongs en een 
welkome versterking van de Ho-
bo String Band. Na een stormach-
tige periode van zo’n 10 jaar, waarin 
zowel radio- als televisie-optredens, 
grote festivals, Paradiso en het Am-
sterdamse Concertgebouw werden 
bespeeld, viel de formatie uit elkaar. 
Ook heeft de HSB een aantal platen 
gemaakt waarvan de LP ‘Dedicated 
to Fiedel’ de meest bekende is. In de 
jaren negentig heeft er nog een re-
unie plaatsgevonden, maar daarna 
is het stil geworden rond de Hobo 
String Band.
Totdat er begin januari vanuit Bac-
chus een verzoek kwam om met de 
Hobo String Band op één van de 
akoestische avonden een klein op-
treden te verzorgen. Na een paar 
mailtjes tussen Aalsmeer en Win-
terswijk wordt er door Leen, Ro-
bert en Dick besloten dat dit wel de 
moeite waard is. Het zijn echter niet 
alleen deze drie die naar Bacchus 
komen, maar ook bassist Wil Joore 
en Gerrit van Leeuwen met was-
bord zijn aanwezig. De goede lezer 
heeft dan inmiddels door dat de ‘ou-
de’ Hobo String Band in de originele 
bezetting op het podium staat. Een 
aanrader voor alle muziekliefheb-
bers! Komt dat zien op zaterdag 28 
januari in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. 

Verrassend
De ‘oude’ Hobo String Band bijeen 
was overigens best een toevallig en 
verrassend moment. Geen maanden 
van voorbereiding voor een reünie, 

maar ‘gewoon’ een oefenavond af-
gelopen donderdag 19 januari voor 
de Akoestische Avonden was het 
begin van wat nu aanstaande zater-
dag gaat plaatsvinden. Leen Mulder 
vertelt: “Ik zou gaan repeteren met 
Dirk en Rob bij mij in de School-
straat. De deurbel ging en daar 
stond Wil voor de deur. ‘Ik doe al-
leen mee als Gerrit ook meedoet’, zei 
hij. Hij had het net gezegd en de bel 
ging weer. Gerrit met wasbord. Ge-
weldig. Later kwamen Dick en Rob 
en zij waren net zo verbaasd als ik. 
Het is een hele gezellige avond ge-
worden. Zo vertrouwd. We voelen 
elkaar nog perfect aan en we ken-
nen elkaars makken. Er kwamen 
natuurlijk ook allerlei herinneringen 
van voorvallen boven. Wat hebben 
we gelachen, maar ook gerepeteerd 
hoor. We hebben uiteindelijk vijf 
nummers gekozen, waar we ons alle 
vijf in kunnen vinden en die we kun-
nen spelen. Het was een verrassen-
de donderdagavond. En het wordt 
nog leuker. Na Bacchus willen we 
nog een keer met de Hobo een op-
treden geven! We willen ons plezier 
graag delen. Het was ook zo’n leuke 
tijd met de Hobo. Eerst nu maar kij-
ken hoe het in Bacchus gaat. Ik heb 
er in ieder geval heel veel zin en ik 
weet Dick, Rob, Wil en Gerrit ook.” 
De Hobo String Band speelt zater-
dagavond 28 januari volgens plan-
ning om 23.00 uur. 

7e editie Plaspop op 8 juli
Aalsmeer - Nu reeds voor de 7e 
keer staat Plaspop Aalsmeer in de 
steigers. De voorbereiding van dit 
hooggewaardeerde Aalsmeerse 
evenement is in volle gang. De eer-
ste contacten zijn gelegd, de eer-
ste vergadering met de Dippers 
en (technische) Leo Terlouw heeft 
reeds plaatsgevonden. De meeste 
taken zijn verdeeld. Maar, de druk-
ste tijd breekt nu natuurlijk aan. De 
artiesten moeten nog gescreend 
worden, de locaties wederom onder 
de loep genomen, de vrijwilligers en 
de vaartuigen geselecteerd. Zelfs 
hebben de Dippers inmiddels een 
melding gedaan naar de gemeen-
teambtenaren omtrent de datum 
van Plaspop 2017. Gekozen is 8 ju-
li! Met name om andere Aalsmeerse 
evenementen niet in hun vaarwater 
te laten komen. Vanwege de hechte 
band, die de Dippers sinds vorig jaar 
met de desbetreffende ambtenaren 
hebben gesmeed, worden van die 
zijde geen problemen verwacht. Het 
ligt zelfs in de lijn der verwachting 
dat dit jaar enkele hoogwaardig-
heidsbekleders zich, geheel ‘cogni-
to’, onder het varend publiek zullen 
bevinden. 
Voor diegenen die niet meer weten 
wat het concept Plaspop eigenlijk 
inhoudt even een korte recapitula-
tie: Er worden op een aantal plek-
ken op de Westeinderplas (de West-
einderdijksloot is de rode draad) 
een aantal podia gecreëerd, dat kan 
zijn een eiland, een vlet, een ponton 
of iets dergelijks. De Dippers gaan 
proberen wederom een gevarieerd 
programma tot stand te laten ko-
men. Er is reeds een aantal bands 
benaderd. Toch zijn de Dippers nog 
op zoek naar: muziek, dans, theater 

en andere geschikte acts. Denkt u 
dat u een sfeerverhogende act in de 
aanbieding heeft, die zichzelf voor 
een groot deel kan bedruipen en 
weet u dat bij een optreden bij Plas-
pop voornamelijk de Olympische 
gedachte in het hoofd moet worden 
gehouden? Dan kunt u een bericht-
je sturen naar: plaspop@live.nl.
Op 8 juli beginnen de acts exact om 
20.30 uur, om 21.30 uur en om 22.30 
uur. De optredens duren 25 minu-
ten. Na de optredens verplaatst het 
publiek zich varend naar een vol-
gende locatie en dus naar een an-
der optreden. En dan natuurlijk nog 
de slotact! De uitsmijters van de 
avond. Het zal weer een spekta-
kel worden op de Koddespoel. Daar 
verzamelen alle overgebleven Plas-
poppers zich om de avond geza-
menlijk af te sluiten. Vanaf 23.15 uur 
tot rond het middernachtelijk uur. 
Ziet u het voor zich: de hele Kod-
despoel vol met broederlijk naast 
elkaar gelegen bootjes met swin-
gende, vrolijke mensen die luiste-
ren naar muziek, meezingend soms, 
tijdens deze hopelijk zwoele zomer-
nacht op 8 juli? De Dippers wel! Het 
gehele ‘evenement’ is natuurlijk gra-
tis. Een Aalsmeers evenement voor 
Aalsmeerders. De artiesten, mede-
werkers en podiumbouwers doen 
mee ‘om niet’. Wel kan er een vrij-
willige bijdrage worden gedepo-
neerd. De penningmeester van de 
Dippers heeft zijn ‘melkbus’ altijd 
aan boord. In een later stadium kan 
het kaartje van de Westeinderplas-
sen met daarop aangegeven de lo-
caties waar wordt opgetreden ge-
download worden via: www.plas-
popaalsmeer.nl. Mails met vragen 
kunnen gestuurd worden naar plas-

Zondagmiddag eerste editie
Dance Classics met Kees 
en Marcel in Zotte Wilg
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
29 januari is de eerste editie van 
de Dance Classic Show met Kees 
Markman en Marcel Wilkes in de 
Zotte Wilg. In totaal gaan negen van 
deze afleveringen gehouden wor-
den in en rond Aalsmeer. Het eind-
feest, de tiende editie, zal plaats vin-
den op 14 oktober in The Beach, 
waar alle classics ook weer uitslui-
tend vanaf plaat (vinyl) gedraaid zal 
gaan worden. Omdat het succes van 
het plaatjes draaien nog steeds zo 
groot is hebben de Vinyl-Boys be-
sloten om er een nog meer dans-
baarder tintje aan te geven. Zo kan 
iedereen zijn eigen Dance Classic 
opschrijven en indienen. De DJ’s 
gaan er voor zorgen dat jij die plaat 
gaat horen vanaf de echte oude 12 
inch discosingles of zelfs vanaf het 
originele singeltje! Natuurlijk mogen 
de bezoekers ook zelf weer zoeken 
in de platenbakken. Heerlijk om op 
deze manier herinneringen op te 
halen, toch?!
Elke locatie zal weer grondig wor-
den verbouwd zodat het seventies 
en eighties gevoel beleefd wordt, 
zodra je de deur open doet en de 
knusse dansvloer, blacklights, spie-
gelbollen, prachtige decorwanden 
en leuke gekleurde domme lamp-

jes, de prachtige DJ bar met de ech-
te draaitafels van weleer ziet.
Van alle aanvragen, die gedaan 
worden tijdens de komende negen 
edities, stellen de Vinyl-Boys een 
mooie top 10 samen, deze zal dan 
ook op 14 oktober gedraaid gaan 
worden door een zeer speciale DJ. 
Dit wordt dan de eerste Aalsmeerse 
Dance Classic Top Tien!
De eerste editie van Dance Classics 
is aanstaande zondag 29 januari In 
de Zotte Wilg aan de Uiterweg. De 
deur is open vanaf 15.00 uur. Kees 
en Marcel kijken er naar uit om ve-
le oude bekenden, maar ook veel 
nieuwe gezichten te mogen ont-
moeten om zo het Dance Classic 
gevoel bij een breed publiek onder 
de aandacht te kunnen brengen. 
Kees en Marcel tot slot: “Tot zondag 
en laat je verrassen.” De toegang is 
gratis. 

Platen en cassettebandjes
PS: Als je zondag sfeer komt proe-
ven, neem dan gelijk even je oude 
platen en cassettebandjes mee die 
toch altijd al in de weg stonden. De 
DJ’s zijn aan een heel mooi project 
bezig, te zien op 14 oktober. Dus, 
duik je zolder even op en neem je 
platen en bandjes mee.

Livemuziek door klasse-muzikanten
Tribute to seventies rock 
in The Shack zondag
Oude Meer - Op zondag 29 janu-
ari was in eerste instantie Tribute to 
Led Zeppelin gepland in The Shack. 
Vanwege een druk speelschema 
van enkele bandleden is deze ver-
zet naar vrijdag 31 maart. Maar gita-
rist en zanger van Led Zeppelin, Tri-
bute Mick Hup, heeft een stel klas-
se-muzikanten opgetrommeld om 
hiervoor in de plaats een ode te 
brengen aan de onvergetelijke ja-
ren zeventig rock. Topmuzikanten 
dus, in een speciaal samengestel-
de band, waaronder niemand min-
der dan Sebas van Olst uit de suc-
cesvolle band Typhoon. Een steen-
goeie stevige rockband brengt een 
eerbetoon aan de masters of seven-
ties classic-rock. Zondag 29 janua-
ri wordt een knallende middag voor 

de liefhebbers! 
Voor in de agenda: Zondag 5 febru-
ari Big Pete Bluesband Een zondag-
middag onvervalste blues met Big 
Pete, Sander Kooiman, Joost Taze-
laar en Roelof Klijn. Zondag 12 fe-
bruari: No Doubt/Gwen Stefani un-
dercover. In de jaren negentig vast 
allemaal uit volle borst meegezon-
gen: Don’t Speak, Just A Girl en ve-
le anderen. Ook deze undercover-
sessie wordt er weer een om in te 
lijsten, met een line-up om van te 
smullen! The Shack is open op zon-
dag 29 januari om 15.00 uur. De Tri-
bute to the seventies begint rond de 
klok van 16.00 uur. Entree 8 euro per 
persoon. Kijk voor alle informatie op 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.

Liefst elf acts vrijdag en zaterdag
Verrassende acts op de 
Akoestische avonden
Aalsmeer - De befaamde, voor-
heen, akoestische-muziekavonden 
vinden deze vrijdag 27 en zaterdag 
28 januari weer plaats in Bacchus. 
Dit weekend passeren liefst elf acts 
de revue. Een uitgebreid scala aan 
instrumenten, (akoestische) gita-
ren, tenorsaxofoons, viool, wasbord, 
piano, etc. zal dit weekend weer te 
beluisteren zijn. Kom naar de Voor-
heen Akoestische Avonden en je 
zal verrast worden door de volgen-
de acts:
Vrijdag 27 januari:
* Op Maandag met Job Tas, Jan-
Willem Bakker en Wietske Gerca-
ma brengt muziek van aan de keu-
kentafel. 
* Wednesday: Deze jonge band 
speelt vooral rock en funky num-
mers
* Blues 4 met Wim van Tol, Jan 
Ratterman, Dick Offerman en Wil 
Straathof brengt Bob Dylan songs.
 * The Estate bestaat uit Armani van 
Engelen, Boaz en Simon Haneveld 
en trakteert op een fijne mix van 
bluesrock, hardrock, funk en jazz-
rock.
 * In 2005 stond Hasty Marriage voor 
het laatst in Bacchus. Na 12 jaar be-
sloten ze toch weer eens bij elkaar 
te komen om te kijken of de muziek 
van toen er nog steeds inzit
 
Zaterdag 28 januari:
* Otto Cepella speelt ‘fingerstyle gi-
taar’ en heeft zijn eigen muziekstijl 
ontwikkeld. Diepe klanken brengt 

hij voort uit zijn gitaar. 
* De gelegenheidsformatie Crazy 
met Kirsten Spaargaren, Jur Hoek-
man, John van de Polder, Nico Prent 
en Jacko Hansen speelt uitsluitend 
‘te gekke’ nummers.
* Het Aalsmeers Saxofoonkwar-
tet speelt van Bach tot The Beatles, 
maar voor deze avond beperken ze 
zich tot de lichte, populaire muziek.
Het kwartet bestaat uit Danielle 
Burgman, Kees van Oudenallen, Wil 
Hofman en Terry Koek. 
* De Hobo String Band gaat in haar 
originele bezetting van zich laten 
horen met Dick Kuin, Leen Mulder, 
Wil Joore, Gerrit van Leeuwen en 
Rob Schadd.
* De Aalsmeerse band The Whatts is 
al sinds 1977 een begrip in Aalsmeer 
en omstreken en bestaat uit George 
van Es, André Alderden, Peter Ge-
leijn en Bob Enthoven. Welk thema 
zullen ze dit jaar onder handen ne-
men?
* De graag geziene gasten van Ten 
Beers After staan weer te popelen 
om het publiek weer eens flink te 
vermaken. Wat hebben de dames 
en heren van Ten Beers After dit jaar 
in petto? Dat blijft tot op de laatste 
minuut voor aanvang een goed be-
waard geheim...
Beide avonden gaat de zaal open 
om 20.30 uur en begint de eerste 
act rond 21.00 uur. Entree is zowel 
vrijdag als zaterdag 5 euro per per-
soon inclusief één consumptie. Cul-
tureel Café Bacchus, Gerberastraat.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Klassieke gitaar
‘Valencia’

€ 117,-

Keyboard
‘Medeli’ M12

€ 159,-

Ukelele
‘Mahalo’
€ 31,95

€ 159,-

Ukelele

€ 117,-
KOOPJE: TIP:

Keyboard Klassieke gitaar
AANBIEDING: NIEUW:

Meezingen met B-Loose
Aalsmeer - Allerlei bekende co-
vers klonken afgelopen zaterdag in 
Joppe en hier was grote waardering 
voor bij het vele publiek. De band B-
Loose bracht pop en rock van vroe-
ger en nu, die ook altijd te horen 
is in de Top 150 aller tijden. Lied-
jes van The Rolling Stones, Green 
Day, Kings of Leon en onder ande-
re Queen. 
Kenmerkend voor deze vijfmansfor-
matie is het gemak en enthousias-
me waarmee de heren spelen. Er 

was ook veel interactie met het pu-
bliek en dit gaf hilarische en grap-
pige momenten. Zeker ook omdat 
zanger Gerard niet schroomde om 
het publiek in te lopen en enkele 
aanwezigen mee liet zingen. 

Band ‘Sonic Rocket’
Op zaterdag 4 februari is er op-
nieuw een liveoptreden in het café 
in de Weteringstraat. Dan gaan van-
af 21.30 uur de spots aan voor ‘So-
nic Rocket’. 

AGENDA

Quiz popkenner 
en Plug & Play
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
26 januari, wordt in The Beach de 
derde ronde gehouden van de quiz 
Popkenner Aalsmeer. De deelne-
mers gaan getest worden op kun 
muziekkennis in verschillende ron-
des. De vragen gaan over muzikan-

ten, titels van liedjes tot het raden 
van artiesten. Voor deze hits van de-
ze sterren staat zanger en gitarist 
Rob Taekema garant. Voor muzikan-
ten organiseert The Beach op zon-
dag 29 januari de inmiddels beken-
de jamsession Plug & Play. Het open 
podium heet gitaristen, bassisten, 
drummers, zangers, blazers (m/vr) 
van harte welkom vanaf 15.00 uur. 
Meer informatie: www.thebeach.nl.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
26 januari 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

1433 AP (Z-2016/064289), het realiseren van 46 prefab 
bedrijfsboxen. De beslistermijn is verlengd met zes weken

- Herenweg 66a, 1433 HB (Z-2016/066477), het aanbren-
gen van een bergzolder. De beslistermijn is verlengd met 
zes weken

- L.A. Braakstraat 1, 1432 PP (Z-2016/063251), het rea-
liseren van een uitbouw op de begane grond tot verdie-
pingshoogte aan de zijgevel van de woning. De beslister-
mijn is verlengd met zes weken

- Hornweg 53a, 1432 GD (Z-2016/063614), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van schuur 
naar huisvesting arbeidsmigranten. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z-2016/053943), het vervangen 

van beschoeiingen en het aanbrengen van een onderheid 
betonpad. Besloten: 17-01-2017

- Ophelialaan 175, 1431 HE (Z-2016/057348), het uitbrei-
den van de 1e verdieping. Besloten: 17-01-2017

- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS 
(Z-2016/057163), het legaliseren van de uitbreiding van 
de blokhut met toilet en luifel. Besloten: 19-01-2017

- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 
AS (Z-2016/057142), het legaliseren van een bestaande 
bergkist. Besloten: 19-01-2017.

Omgevingsvergunning ingetrokken *
- Mijnsherenweg 45-2, 1433 AT (Z-2013/067404), het 

bouwen van 24 bedrijfsboxen. Toelichting De vergunning 
bekend onder Z-2013/053503 is ingetrokken. Besloten: 
19-01-2017

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

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 27-01-17 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

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

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Achternaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum besluit

van der Aar B.J. 15-09-1955 17-01-2017

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Andrews M.A. 14-06-1972 17-01-2017
Auch K.B. 17-09-1973 17-01-2017
Capolupo F. 08-10-1988 17-01-2017
Cukrowski E.L. 15-04-1992 17-01-2017
Flis S. 27-06-2014 16-01-2017
Flis M. 15-10-1988 16-01-2017
Flis N. 10-04-2012 16-01-2017
Jongkind D. 01-08-1991 17-01-2017
Keerdijk P.T.L. 26-08-1968 17-01-2017
Samborska D. 02-11-1980 16-01-2017
Włudarczyk P. 03-08-1994 17-01-2017

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

WILT U UW GEMEENTELIJKE BELASTINGAANSLAGEN 
DIGITAAL ONTVANGEN?

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

U ontvangt onder andere berichten over:
- Toeslagen
- Kinderbijslag
- Betaalspecificaties WW
- Verlopen rijbewijs of APK
De Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. 
Hierin ontvangt u post van organisaties zoals de Belasting-
dienst, RDW, SVB, UWV en uw gemeente. Als er nieuwe be-
richten voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via 
e-mail. 

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

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

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

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

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Azaleastraat 31, 1431 SJ (Z-2017/002462), het kappen 

van een boom Quercus robur Fastigiata
- Praamplein nabij nr. 4, 1431 CV ( Z-2017/002603), het 

afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik als 
evenemententerrein (parkeerplaatsen en toegangswe-
gen)

- Citroenvlinderstraat 78, 1432 MG (Z-2017/002797), het 
uitbreiden van een berging naar de voorgevellijn

- Legmeerdijk 285, 1432 KC (Z-2017/002815), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van 
arbeidsmigranten

- traject Ophelialaan 232, A.J. Blaauwstraat, J.P. Thijs-
senlaan, Geylwijckerweg, 1431 HS (Z-2017/002807), het 
uitvoeren van een extra gestuurde boring onder de be-
graafplaats en 3 extra open ontgravingen (in plaats van 
hergebruik van de AC leiding)

- Zwarteweg 65, 1431 VJ (Z-2017/003290), het vervangen 
van bijkeuken en schuur door een aanbouw achterkant 
huis

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Marktstraat 34, 34 a en 34 b, 1431 BE (Z-2016/013960), 

het vervangen van een pand. Besloten: 17-01-2017
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Braziliëlaan 9 A, 1432 DG (Z-2016/066402), Activiteiten-

besluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf DCB Green-
park bv.

- Oosteinderweg 461 A, 1432 BJ (Z-2017/002379), het 
verwijderen van het asbestdak van het kassencomplex

- Hugo de Vriesstraat 60, 1431 KC (Z-2017/002034), het 
verwijderen van asbesthoudende materialen

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2017/002855), het slopen van het 
kleedkamergebouw en een deel van het clubgebouw

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Niet-geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding niet is geaccepteerd:
- Japanlaan sectie B perceelnr. 6338 (nabij Japanlaan 15), 

1432 DK (Z-2016/067925), brandveilig gebruik ten be-
hoeve van Flower Hotel

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Mijnsherenweg 45 C 01 t/m C-12 en 45 C-13 t/m C-24, 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Organisatie in volle gang!
2e KWF Korenmarathon
Aalsmeer - Na het geweldige suc-
ces van de eerste editie organiseert 
KWF Aalsmeer ook dit jaar weer een 
Korenmarathon in het Crown The-
ater en een aantal prachtige zalen 
van Studio’s Aalsmeer. De tweede 
KWF Korenmarathon gaat plaats-
vinden op zondag 8 oktober. De 

deelnemende koren mogen weer 
twee optredens verzorgen en de af-
sluiting zal weer een spetterende fi-
nale worden. De opbrengst van de-
ze dag zal ten goede komen aan het 
KWF, zodat er meer geld beschik-
baar komt voor kankeronderzoek.
De vooraankondigingen aan de ko-

Sonority houdt Sing Inn
Aalsmeer - Zondagmiddag 29 ja-
nuari zingt popkoor Sonority in res-
taurant Welkom Thuis. Het koor 
zingt in twee blokken een groot 
aantal nummers uit het bestaan-
de repertoire. Tevens zal de primeur 
plaatsvinden van het nieuwe num-
mer ‘Riddles’ van Kensington. Ieder-

een is van harte welkom deze ge-
zellige Sing Inn bij te komen wonen. 
De aanvang is 15.00 en er wordt tot 
17.00 uur gezongen. Het optreden 
vindt plaats in restaurant Welkom 
Thuis aan de Stommeerweg 91. De 
toegang is gratis. Kijk voor meer in-
formatie op www.sonority.nl

Haarlem - Het concert van zater-
dag 18 februari was binnen no-time 
uitverkocht, maar gelukkig geeft de 
bekende Zeeuwse formatie Bløf een 
extra concert in het Haarlemse Pa-
tronaat, op zondag 19 februari!
Bløf is niet meer weg te denken uit 
de vaderlandse popgeschiedenis. 
De band groeide de afgelopen ja-
ren uit tot een van de succesvolste 
popgroepen van Nederland dankzij 
een serie hits als ‘Aan de kust’, ‘Al-
les is liefde’ en ‘Mannenharten’. De 
Zeeuwen ontvingen talloze awards 
en gaven vele memorabele optre-
dens, van stadion tot huiskamer en 
van zalen als Ahoy en Ziggo Dome 
tot op hun eigen festival ‘Concert 
at SEA’. Maar achteroverleunen is 
geen optie voor de band. De groep 

blijft zich ontwikkelen in de zoek-
tocht naar het perfecte liedje. Het 
leverde ook nu weer prachtige nieu-
we muziek op die de band tijdens de 
tour rondom het nieuwe album voor 
het eerst live laat horen! Het concert 
start om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Toegang: 32 euro. 
Patronaat vind je aan de Zijlsingel 2 
te Haarlem. Info: www.patronaat.nl

Aftershow zondag
Op vertoon van de Bløf-ticket (al-
leen op 19 februari) krijgt u deze 
avond ook toegang tot de aftershow 
die gegeven wordt door de indie 
pop band Dandelion. Meer informa-
tie over dit na-feestje op de Patro-
naat-website.
Foto: Stephanie Pistel

Zaterdag in no-time uitverkocht
Extra concert door Bløf in 
Patronaat op 19 februari

Maandag film kijken in buurthuis
Videoclub Aalsmeer tweede 
op Cinefleur filmfestival
Aalsmeer - Op zondag 22 janua-
ri tijdens de 43e editie van het Ci-
nefleur filmfestival, dit keer georga-
niseerd door de filmclub AMFI’66 
uit Hillegom, eindigde de inzending 
van de Videoclub Aalsmeer op een 
tweede plaats. Drie films werden in-
gezonden. ‘De Zwarte Paraplu’, een 
clubproductie gemaakt tijdens een 
werkavond in buurthuis Hornmeer. 
‘Flowering the Sky’ van Jan Ran en 
Gerard van Schie. Een film over het 
kinderkunstproject van beschilderde 
molenzeilen op de Korenmolen De 
Leeuw in Aalsmeer en de film ‘Kerst 
in Madeira’ van Susan Griekspoor. 
De Leidse Smalfilm Liga ging met 
de wisselprijs naar huis. Zij kwam 
tot een hoge totaalscore mede door 
een verrassende speelfilm ‘Leugen-
land’ onder regie van de bekende 
amateurfilmer Else van Laere. Zij te-
kende ook voor het idee en scena-
rio. Het festival werd goed bezocht. 
De Videoclub Aalsmeer is aangeslo-
ten bij de federatie van Amateurfil-
mers Noord Holland. Vanuit deze or-
ganisatie worden ondersteunende 
cursussen, activiteiten en filmfesti-
vals georganiseerd waar films van 
amateurs vanuit diverse clubs wor-
den vertoond in wedstrijdverband. 
Ook landelijk zijn er wedstrijden en 
activiteiten. Binnen de Videoclub 
Aalsmeer ligt het accent bij de le-
den op het maken van korte films. 

Dit kunnen vakantiefilms zijn, een 
familieportret, een documentaire of 
reportage van een evenement. Cen-
traal is dan de vraag: Wat wil je met 
een film bereiken? Maak je deze al-
leen voor jezelf of vind je het leuk de 
film ook aan anderen te laten zien? 
En niet onbelangrijk, wat wil je met 
je film vertellen? Voorzitter Gerard 
van Schie: “Wij ondersteunen de le-
den met het verstrekken van infor-
matie, cursussen en gaan aan de 
slag op werkavonden. We leren hen 
filmen en ook de techniek om het 
opgenomen materiaal tot één ge-
heel te monteren. We hebben bij-
voorbeeld net een vier avonden du-
rende cursus film- en videomontage 
met Magix software afgesloten. Op 
clubavonden worden films van eigen 
leden maar ook van andere filmama-
teurs vertoond. Om daarvan te leren 
worden deze dan geanalyseerd en 
beoordeeld. De eerstvolgende club-
avond is op maandag 30 januari. Dat 
is een avond waar een aantal door 
medeamateurs gemaakte films wor-
den vertoond die het landelijke NO-
VA filmfestival hebben gehaald. Top-
films, waar wij veel van kunnen op-
steken.” Iedereen is van harte wel-
kom om eens een dergelijke avond 
mee te maken. De avond begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Repetities Vivace en Con 
Amore voor concert
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor het concert van Con Amore en 
Vivace zijn in volle gang. Afgelopen 
maandagavond 23 januari was het 
druk bij de repetitie van het man-
nenkoor in de rozentribune van The 
Beach. Het dameskoor kwam mee 
repeteren om gezamenlijk de con-
certstukken voor 12 februari door 
te nemen. De dirigenten Irma en 
Theo hebben een concertprogram-
ma samengesteld en een verdeling 
gemaakt voor het concert. Een deel 
voor Con Amore, een deel voor Viva-
ce en enkele stukken samen.
Om de gezamenlijke stukken goed 
te krijgen, is repeteren met elkaar 
natuurlijk een vereiste. De eerste 

oefenavond is nu geweest, er vol-
gen er nog twee. Kijken of het past, 
de goede toonsoorten samen, de 
klankkleur, de juiste toonhoogte en 
zoeken naar de juiste verhouding en 
dit is gelukt. Na ruim twee uur gin-
gen de dames vast naar huis en de 
mannen gingen nog even door. Vi-
vace beschikt over een uitstekende 
begeleidster, Oksana Polman, en zij 
gaat voor het gehele concert de be-
geleiding voor haar rekening nemen 
op piano. Kaarten voor het con-
cert op 12 februari in De Spil in Ku-
delstaart zijn verkrijgbaar à 10 euro 
bij de leden van het koren of via de 
website amkconamore.nl en op de 
concertdag aan de zaal.

Zaterdagmiddag opening
Kunstenaars De Ploegh te 
gast in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De Ploegh, één van de 
oudste en meest gerenommeer-
de kunstenaarsverenigingen in Ne-
derland, laat de komende zes we-
ken in het Oude Raadhuis zien ‘wat 
het in huis heeft’. Zaterdag 28 janu-
ari wordt de expositie om 16.00 uur 
geopend door Jacqueline Bohlme-
ijer, bestuurslid van de Ploegh. Bij 
deze exposite is een keur aan dis-
ciplines te bewonderen. Schilder-
kunst, grafiek, keramiek, fotografie, 
glas- en beeldhouwkunst en dat in 
een verscheidenheid aan stijlen ge-
maakt door maar liefst achttien kun-
stenaars uit heel het land.
De Ploegh heeft een eigen gale-
rie en vertegenwoordigt ruim hon-
derd kunstenaars. De vereniging is 
in 1934 ontstaan in Amersfoort en 
had jarenlang haar galerie in Mu-
seum Flehite. Vanaf april 2015 is de 
Ploeghgalerie gevestigd in het Cul-
tuurhuis bij De Flint. Een prachtige 
locatie die niet alleen voor tentoon-
stellingen wordt gebruikt, maar ook 
ingezet wordt voor het geven van le-
zingen en het houden van manifes-
taties. 
Een lidmaatschap van De Ploegh 
wordt uitsluitend verkregen via bal-
lotage. Kortom, het zijn niet de eer-
ste de besten die naar Aalsmeer 
zijn gekomen. De Ploegh kent tal 
van bekende kunstenaars, zoals de 
beeldhouwer Jan Meefout, de schil-
der Jaap Hillenius en grafisch kun-
stenaar Gea Karhof. De Ploegh stelt 
dat een goede kunstenaarsvereni-
ging een broeikas is voor talent en 
een bron van inspiratie voor kun-
stenaars en publiek. Daarbij wil De 
Ploegh zich nadrukkelijk onder-
scheiden door het bieden van kunst 
met kwaliteit.

Juweeltjes
Dat wil De Ploegh samen met KCA 
ook met deze tentoonstelling bewij-
zen. Figuratieve, abstracte en con-
structivistische kunst gaat er hand 
in hand. In elk zaaltje van het Oude 
Raadhuis zijn juweeltjes te bewon-
deren; zoals de ‘nesten’ van Caro-
lien Brusse in de grote zaal. Of het 
werk van Anne Marie Spijker. Ze 
schildert mens- of dierfiguren in al-
ledaagse houdingen. Slapend, of 
bukkend. Soms fietsend. Maar de fi-
guren lijken geïsoleerd te zijn in een 
kleurige wereld van verf en spet-

ters. Het glaswerk van Ans Bakker 
gaat vaak over verlichting, vrucht-
baarheid, natuur en de mogelijke 
lichtheid van het bestaan. Fragili-
teit en kwetsbare kracht zijn de the-
ma’s waarmee ze aan de slag gaat. 
Ze is voortdurend op zoek naar de 
balans tussen versieringen en waar 
deze weg mag blijven. Onderwerpen 
die graficus Maarten van der Laag 
fascineren zijn 17e eeuwse schil-
ders, vanitas (memento mori), ta-
fels, stoelen en huizen, iconen, het 
Hooglied, laat-middeleeuwse kunst 
(altaarstukken), het Lam, de Herin-
nering, het Denken, de Lijn, Energie. 

Kunst met een hoofdletter K
Cécile van Spronsen heeft een fas-
cinatie voor ruimte. Inspiratie vindt 
zij in het landschap, ook in de gro-
te verscheidenheid van architectuur 
door de eeuwen heen en in de di-
versiteit van culturen. Het ritmisch 
spel van vlakken en lijnen, licht en 
kleur transformeert zij tot abstrac-
te composities. Nu eens worden die 
doorsneden door spontaan getrok-
ken lijnen, dan weer opgehelderd 
door oplichtende vlakken die wel 
vensters lijken. De fotograaf Ma-
ry Schermer maakt zo op het eerste 
oog werk met een hoog realistisch 
gehalte. Haar foto’s lijken geschil-
derde stillevens waarbij een oude 
gebladderde muur en een gedeuk-
te schaal een tijdloze sfeer weerge-
ven. Michiel Deylius is gespeciali-
seerd in het vormgeven en uitvoe-
ren van teksten in steen. In de tuin 
achter het Oude Raadhuis zijn twee 
voorbeelden te zien. Deelnemers 
aan deze expositie zijn: Adri Lang-
broek, Anne Marie Spijker, Anne-
miek van Kollenburg, Ans Bakker, 
Ans Tellegen, Carolien Brusse, Céci-
le van Spronsen, Erica Welling, Hel-
een ‘troj’ van Nieuwland, Justyna 
Pennards-Sycz, Loes Schellekens, 
Maarten van der Laag, Marieloes 
Reek, Mary Schermer, Michiel Dey-
lius, Niek Wittebrood, Ron Jagers en 
Suus Kooijman. Vast staat dat er tot 
12 maart kunstwerken in het Oude 
Raadhuis te zien zijn die gemaakt 
zijn door de professionals van De 
Ploegh. Kunst met een hoofdletter 
K. Elke donderdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: 
Dorpsstraat 9. De toegang is gratis.
Tekst en foto: Jan Daalman

Bij Bob & Gon in The Club
Knipoog naar valentijn 
met Carmen en Stefan
Aalsmeer - Zondag 5 februari wor-
den Carmen Sars en Stefan Stas-
se met open armen ontvangen door 
Bob & Gon in The Club van Studio’s 
Aalsmeer. Het programma dat zij 
presenteren heet: ‘Aangeraakt door 
liefde’, een knipoog naar Valentijns-
dag. Stefan Stasse is dagelijks te 
horen op de zenders van radio 5 
en 2 en heeft volgens de kenners 
de mooiste stem van Nederland. 
De combinatie van gesproken tekst 
(Stefan Stasse) en gezongen tekst 
(Carmen Sars) is behoorlijk uniek. 
Maar dat het aanslaat bij het pu-
bliek bleek wel tijdens de najaars-
beurs bij Galerie Sous-Terre toen 
Carmen Sars alvast een voorproefje 
gaf. Dit keer komt zij met haar band: 
Hans Vromans (vleugel), Jan Kooper 
(saxofoon), Marcel Schimscheimer 
(basgitaar).

Intuïeve schilderijen
Carmen neemt ook haar eigen 
schilderijen mee die een prominen-
te plaats op het podium en aan de 
wanden krijgen. In haar schilderijen, 
meestal abstracte vormen die intuï-
tief tot stand komen, zijn ook foto-
grafische - vaak vage - beelden te 
herkennen. De foto’s worden later 
bewerkt met verf. Zo hoopt zij bij de 
kijker een groter effect te bewerk-
stelligen en een accent te leggen op 
dat wat haar bezig houdt. Abstractie 
en realiteit verweeft zij als het ware 
op zo een wijze dat je als kijker al-
le ruimte krijgt om in het werk op 
zoek te gaan naar een eigen emotie. 
Haar schilderijen zijn een avontuur, 

steeds valt er wat anders te ontdek-
ken.

Café taferelen van Bob
Verzekerd van een ereplaats bij de 
voorstelling van Carmen Sars en 
Stefan Stasse in het leukste theater 
van Nederland zijn de drie genomi-
neerden die reageerden op de vraag: 
Herkent u dit? Zij voorzagen - tijdens 
de voorstelling van Sven Ratzke vo-
rige maand - de geschilderde café 
taferelen van Bob van een pakken-
de, ontroerende en geestige tekst. In 
willekeurige volgorde: Esther Gons: 
“Zo’n man alleen, klein, kaal. Zou hij 
eenzaam zijn? Of gewoon klaar met 
de wereld? Zal ik vragen of hij ook 
een kopje thee wil. Hij kijkt mij aan, 
ik hem. Wij slaan de ogen weer neer 
en gaan verder in onze eigen een-
zaamheid.” Carolien Horich: “Jij kijkt 
mij met trieste ogen aan, met die ge-
dachten: Von kopf bis fuss auf liebe 
angestellt. Das war eine schöne zeit. 
Alles geht vorüber, alles geht vorbei. 
Ik hoop je gedachten op te beuren 
met bloemen in mooie kleuren.” Wim 
Hekkenberg: “Wie is toch die man 
met dat piekhaar. Hij lijkt wel op Da-
vid Bowie. Ineens wist ik het! Het 
was Sven Ratzke, ik zag hem bij Bob 
& Gon in Aalsmeer.” Esther, Carolien 
en Wim worden door Bob & Gon uit-
genodigd en de winnaar of winna-
res van het schilderij - een vrolijk 
voorjaarsboeket - wordt deze mid-
dag bekend gemaakt. Kaarten voor 
deze Valentijnsvoorstelling zijn ver-
krijgbaar bij gastvrouw Gon, Espago 
in de Ophelialaan 105. 

Expositie in het gemeentehuis
Geanimeerde ontmoeting 
van The Madness fans
Aalsmeer - Vrijdag 20 januari klon-
ken er vrolijke klanken uit de jaren 
zestig in het gemeentehuis. Weer 
even terug in de tijd dat een pastoor 
nog heel wat te vertellen had. The 
Madness was het eerste poppodi-
um in Nederland, kreeg later veel 
navolging, maar de initiatiefnemers 
waren toch maar mooi de trendset-
ters van hun tijd. Kudelstaart stond 
op de kaart en uit het hele land wis-
ten de artiesten en de liefhebbers 
de gymzaal van de Anthoniusschool 
te vinden. De zogenoemde commis-
sarissen leefden zich vrijwillig uit bij 
het ontwerpen van het decor. Vooral 
de kleur zwart was favoriet. 
Centraal bij de nostalgische ten-
toonstelling, die de komende maan-
den te zien is in de burgerzaal van 
het gemeentehuis, staan de hand-
gemaakte posters van Hennie van 
Zanten. Hoewel zij haar werk abso-
luut geen kunst noemt dachten de 
aanwezigen daar heel anders over. 
Het is zeer terecht dat de gemeen-

te haar beloonde met een fraaie bos 
bloemen. De unieke posters zijn de 
moeite waard om even een kijkje te 
gaan nemen. Tijdens de opening - 
waarbij behoorlijk wat jonge helden 
van toen aanwezig waren, allemaal 
wat grijzer maar zeker nog geen ou-
de knakkers - kwamen er leuke ver-
halen los. Daaruit bleek wel hoeveel 
The Madness heeft betekend. 
Peter van Eick had gezorgd voor 
leuke filmpjes van de ooit optreden-
de artiesten uit die tijd. Wat een eni-
ge weergave van een nog zo on-
schuldig uitziende periode. Uit het 
archief van Pieter Groenveld kwa-
men de cd’s waarop Cuby and the 
Blizzards, The Golden Earrings en 
Rob Hoeke waren te horen. Al met 
al een leuke geanimeerde bijeen-
komst. Wie geïnteresseerd is in de 
muziekgeschiedenis van Aalsmeer: 
Er liggen inkijk exemplaren en in-
formatie waar de boeken te bestel-
len zijn!  
Janna van Zon

Vrijdag open repetitie shantykoor
Marconisten zoekt leden!
Leimuiden - Het eerste optreden 
van 2017 van shantykoor De Marco-
nisten is al weer achter de rug. Afge-
lopen vrijdag heeft het koor meege-
daan aan het winterfestival bij studio 
Oosterman in Aarlanderveen. Ook 
de repetities zijn al weer vol aan de 
gang en het koor heeft er weer een 
aantal nieuwe liederen op het reper-
toire bijgekregen. Maar het koor zou 
er graag nog wat mannen bij heb-
ben. Het ledental is de laatste twee 

jaar nogal wat verminderd. Daarom 
houdt het koor aanstaande vrijdag 
27 januari een open repetitieavond, 
waar een ieder welkom is en mee 
kan zingen. Lijkt het u/jou leuk om 
ook eens shanty’s en andere liede-
ren over de zee mee te zingen? Kom 
dan 27 januari naar Het Spant in Lei-
muiden, Larikslaan 20. Belangstel-
lenden kunnen de repetitie bijwonen 
en, natuurlijk als ze willen, meezin-
gen. De avond begint om 19.30 uur.

ren die afgelopen jaar hebben deel-
genomen zijn al verzonden en er is 
bekendheid gegeven via Facebook 
en de websites van de diverse ko-
renbonden. Momenteel worden al-
le details uitgewerkt en eind maart 
zullen de officiële uitnodigingen 
verstuurd worden waarna de defini-
tieve inschrijvingen beginnen. Met-

een na het versturen van de voor-
aankondigingen hebben al diver-
se koren laten weten dat zij graag 
weer mee willen doen.
Uiteraard zijn er ook vrijwilligers no-
dig om alles in goede banen te lei-
den deze dag. Opgeven als vrijwil-
liger kan via korenmarathon@kw-
faalsmeer.nl





Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari 
is de première van ‘De Gouden Ja-
ren’ in het Crown Theater. In deze 
muzikale voorstelling gaan Cor Bak-
ker en Danny Malando terug naar 
de televisie- en radiotijd van onze 
ouders en grootouders. Televisie-
programma’s van toen zijn momen-
teel immens populair. Denk maar 
aan ‘Petticoat’ en ‘Moeder, ik wil bij 
de Revue’. Ook ’t Schaep met de 5 
Pooten’, ‘Bananasplit’ en ‘Toen was 
Geluk nog Heel Gewoon’ zijn voor-
beelden. Cor en Danny, Ernö Olah 
en vele anderen, brengen de mooi-
ste nummers ten gehore uit de ja-
ren vijftig tot en met de jaren tach-
tig. Visueel zal de voorstelling on-
dersteund worden met beelden met 
daaronder de indrukwekkende stem 
van Philip Bloemedal van het Poly-
goon Journaal. Speciaal voor de-
ze première is er voorafgaand aan 
de voorstelling een rondleiding door 
Studio’s Aalsmeer, voorheen dé te-
levisiestudio’s van Joop van den En-
de. 

Rondleiding
De rondleiding is geheel gratis, 

maar alleen toegankelijk met en-
treebewijs voor de voorstelling. De 
rondleiding worden gegeven door 
medewerkers van weleer. Kaar-
ten voor de voorstelling zijn online 
te bestellen via www.crowntheate-
raalsmeer.nl en ook verkrijgbaar bij 
Espago in de Ophelialaan, ’t Boek-
huis in de Zijdstraat, Marskramer 
te Kudelstaart en aan de kassa van 
het theater vanaf een uur voor aan-
vang van de voorstelling. ‘Gouden 
Jaren’ begint om 20.00 uur. Geef 
uzelf of uw naasten deze voorstel-
ling cadeau en geniet van een unie-
ke avond uit in de sfeer van vervlo-
gen tijden. 
Door Miranda Gommans
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Nieuwe huisstijl Florist Holland
Aalsmeer - De wereld verandert 
continue, en zo ook de producten 
van Florist Holland. Kwaliteit en de 
vele nieuwe varianten van de ger-
bera als snijbloem, pot- en tuinplant 
sluiten naadloos aan op de wen-
sen van consumenten van nú. Flo-
rist Holland wil zich echter ook be-
zighouden met de consument van 
mórgen. Gedreven door de nieuw-
ste technologie en de brede ex-
pertise, worden voortdurend nieu-
we toepassingen en concepten be-
dacht. Dit doet Florist Holland door 
verschillende disciplines, zoals ver-
edeling, commercie, planning, pro-
ductie én marketing, zo op elkaar af 
te stemmen, dat productontwikke-
ling echt leidt tot mooie en vernieu-
wende resultaten.

Steeds verrassend
Innovatie, ambitie en betrouwbaar-
heid staan hoog op de prioriteiten-

lijst. Dat betekent dat Florist Holland 
haar ketenpartners en klanten over 
de hele wereld elke keer opnieuw 
willen blijven verrassen. Samen met 
klanten wordt graag buiten de ge-
ijkte kaders gedacht, met als eind-
resultaat méér waarde voor de eind-
klant. Zo wordt de gerbera op een 
steeds hoger plan gezet, waarbij 
overigens tegelijkertijd de belangen 
van mens en milieu scherp in de ga-
ten worden gehouden. 
Bij al die aspiraties past een nieu-
we huisstijl die Florist Holland graag 
onder de aandacht brengt. Frisse-
re kleuren en een strak gestileerde 
bloem in het logo zijn de uiterlijke 
kenmerken van die nieuwe huisstijl. 
De inhoudelijke ingrepen gaan ech-
ter nog veel verder. Zo is de websi-
te in z’n geheel vernieuwd en voor-
zien van enkele handige features. 
Kijk vooral eens op www.floristhol-
land.com.

Uitreiking cheque door dames van de Soroptimistclub. 

Vernieuwde keuken voor 
hospice Thamer Thuis
De Kwakel - Zaterdag 21 janua-
ri werd de volledig vernieuwde keu-
ken van het hospice Thamer Thuis 
in De Kwakel officieel in gebruik ge-
nomen. Dit gebeurde door de over-
handiging van een tweetal cheques 
aan Marianne Klinkenberg, voor-
zitter van de Stichting ThamerT-
huis. Het vrijwel volledig aanwezi-
ge TeamTimmerman uit Aalsmeer 
organiseerde in 2016 haar diver-
se evenementen ten bate van het 
Thamer Thuis. Dit resulteerde in de 
overhandiging van een cheque van 
7.285 euro door Ivo Peters, één van 
de enthousiaste leden van het team. 
Bij monde van Heleen van der Roest 
boden de dames van de Soropti-
mistclub Uithoorn/De Ronde Venen 
een cheque van 1600 euro aan, als 
opbrengst van de door hen georga-
niseerde bridgedrive.

Het TeamTimmerman organiseer-
de haar fundraising in 2016 onder 
meer met een stand op Konings-
dag, de fietstocht Tour de Poel en 
een feestavond Music aan de Poel. 
De bouwkundige werkzaamheden 
voor de nieuwe keuken werden als 
gift door de firma Kroom gereali-
seerd. Directeur Arjan van de Hoek 

is één van de enthousiaste fietsen-
de teamleden. De Soroptimistclub is 
een serviceclub die positieverbete-
ring van vrouwen en meisjes over-
al in de wereld tracht te bevorderen, 
zodat zij in staat zijn op autonome 
en authentieke wijze een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. 
Deskundige vrijwilligers van de 
Stichting ThamerThuis zijn beschik-
baar om in de thuissituatie zowel de 
ernstig zieke zelf, als de mantelzor-
ger bij te staan. Thuisblijven in de-
ze palliatieve fase heeft immers vrij-
wel ieders voorkeur. Als thuisblijven 
niet langer mogelijk is kan opname 
in het hospice Thamer Thuis plaats-
vinden. Hier wordt ernaar gestreefd 
om een woonomgeving aan te bie-
den die de thuissituatie zoveel mo-
gelijk benadert. De dagelijkse lei-
ding van zowel de thuisinzet als van 
het hospice is in handen van een 
drietal ervaren coördinatoren. De 
Stichting Thamer Thuis is voor haar 
bestaan mede afhankelijk van do-
naties, schenkingen en legaten. Ac-
ties zoals die door het TeamTimmer-
man en de Soroptimistclub werden 
gehouden zorgen daarmee voor de 
noodzakelijke financiële ondersteu-
ning. Info: www.thamerthuis.nl.

Constantijn Hoffscholte: “Het was leuk, 
maar het is mooi geweest”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. In november was 
het de beurt aan Kirsten Verhoef, de 
maand december werd overgesla-
gen en nu is Constantijn Hoffschol-
te aan het woord. Hij vertelt over zijn 
beslissing om het Boekhuis over te 
laten nemen en we komen iets meer 
te weten over wat hem nog meer 
bezighoudt.

Wie ben je?
“Ik ben Constantijn Hoffscholte, 38 
jaar oud. Getrouwd met Ingrid, zij 
werkt parttime bij ESA. We hebben 
twee zoons; Jonas van 3 en Fabian 
van bijna 1 jaar. Een hectisch ge-
zin. Sinds dat ik kinderen heb leer 
ik veel over mezelf. Het is een ver-
rijking van mijn leven. Ik zeg wel 
eens; kinderen, het is het grootste 
geluk, maar ook de grootste wan-
hoop soms. Het brengt fantastische 
dingen, maar ook dingen dat je even 
niet weet wat je moet doen. Interes-
sant, dat zeker.”
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Dat is gewoon zo gekomen, na-
tuurlijk. Mijn vader werd hier burge-
meester. Toen was ik zeven. Ik ben 
opgegroeid in Dalen, Drenthe. Door 

school en werk ben ik hier gebleven. 
Wij wonen met plezier in de Horn-
meer. Een fijne plek.”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik ben opgeleid als journalist. Mijn 
opa heeft me op dat spoor gezet. Ik 
liep na de havo een jaar stage bij 
de Nieuwe Meerbode. Daar ben ik 
naast mijn studie ‘blijven hangen’. 
Ik deed interviews, zat bij de poli-
tiek en was redacteur. In totaal heb 
ik met veel plezier zeven jaar voor 
deze krant gewerkt. Als freelance 
journalist heb ik ook diverse boe-
ken geschreven. Onder andere het 
boek ‘Onbekende Strijders’ over het 
verzet in Kudelstaart en Aalsmeer 
tijdens de oorlog. Dat was de eer-
ste. Sindsdien heb ik verschillende 
andere boeken geschreven, waar-
onder een paar over Aalsmeer en 
een boek over de spitsen van Fey-
enoord. En het jubileumboek van de 
Nieuwe Meerbode natuurlijk!” Sinds 
2004 heeft Constantijn het bureau 
voor Journalistiek en Communicatie 
en in 2009 kwam het Boekhuis op 
zijn pad. “Ik deed de communica-
tie al voor de Winkeliersvereniging 
in het centrum van Aalsmeer en 
toen het Boekhuis dreigde te slui-
ten ben ik er in gestapt. Het heb-
ben van een boekwinkel heeft een 
zekere romantiek. Ik heb het al die 

jaren met plezier gedaan. Ik zoek ie-
mand die het overneemt en ga door 
tot de zomer. Ik hoop dat er iemand 
met belangstelling en interesse zich 
meldt. Ik houd een heleboel bal-
len in de lucht met twee bedrijven 
en twee kinderen, dus het wordt na 
acht jaar tijd voor andere zaken. Ik 
ben toe aan een iets stabielere si-
tuatie. Ik wil nog wel even zeggen 
dat het me zeer aan het hart gaat. Ik 
heb veel geleerd, leuke ontmoetin-
gen gehad, het was leuk, maar het 
is mooi geweest.”

Wat zijn je hobby’s? 
“Mijn werk is natuurlijk mijn hobby. 
Ik lees graag. Bijna alles. Van ge-
schiedenis, fictie en sport tot thril-
lers en romans. Engelse literatuur 
staat bovenaan. Ik houd van Enge-
land. Wil ook graag meer gaan rei-
zen. Voorheen ging ik ieder jaar 
naar Engeland. Ik ben groot cric-
ket-fan. Dat heb ik meegekregen 
van mijn opa (ja, dezelfde, daar had 
ik een heel goede band mee). Het 
lijkt een saaie sport, maar het is juist 
zeer intrigerend. Ik heb vroeger zelf 
fanatiek gevoetbald bij RKAV en 
daarna in het eerste van VVA, helaas 
raakte ik geblesseerd. Ik tennis nog 
wel. Ook ben ik een muziekliefheb-
ber. Beatles, jaren zestig en zeven-
tig muziek. Ik heb heel veel interes-

 De Schijnwerper op... ses zoals je merkt. En het mooie is; 
er zijn over alle onderwerpen boe-
ken te vinden!”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Daar kun je natuurlijk veel kanten 
mee op.” Begint Constantijn. “Laat ik 
beginnen te zeggen dat Aalsmeer-
ders altijd enthousiast te maken zijn 
voor allerlei initiatieven. De onder-
nemende geest die is er. Dat zie 
je terug in het verenigingsleven, er 
worden veel evenementen georga-
niseerd. En als ik nog een plek mag 
noemen dan is dat wel de Waterto-
ren, een geweldig gebouw waar ik 
wel iets mee heb. Dat hij geplaatst 
is aan het water (1928) is een ge-
meentelijke beslissing met visie ge-
weest. Ik kijk er iedere morgen even 
naar.” 

En wat zou je willen veranderen in 
het dorp?
“Daar heb ik even over nagedacht. 
Wat ik Aalsmeer gun is dat er bij 
ontwikkelingen in het dorp duide-
lijke keuzes worden gemaakt en 
daarbij echt geprobeerd wordt dat 
bepaalde plekken een acht of een 
negen krijgen in plaats van een zes-
je. Soms moet je keuzes durven ma-
ken, die misschien niet iedereen 
welgevallig zijn maar die uiteinde-
lijk wel leiden tot een topresultaat. 
Zeker op het gebied van recreatie 
en toerisme is er naar mijn idee nog 
veel te ontwikkelen in Aalsmeer.” 
Constantijn noemt Aalsmeer ook 
een ‘gek’ dorp. “Qua handel zijn 
we zeer internationaal, maar tege-
lijkertijd zijn Aalsmeerders ontzet-
tend lokaal. Ik hoop dat de mensen 
trots blijven op hun dorp, maar ook 
dat ze openstaan voor invloeden en 
mensen van buitenaf. We kunnen er 
met z’n allen een werelddorp van 
maken.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
“Ik wil graag iets over kinderboe-
ken vertellen. (Voor)lezen helpt om 
je blik op de wereld wat breder te 
maken en wat mij vooral heel veel 
plezier heeft gegeven de afgelopen 
jaren, is de Kinderboekenweek. Dat 
ontzettende enthousiasme wat je 
bij kinderen ziet als ze een boek uit 
mogen zoeken van hun eigen cent-
jes, dat is ontroerend om te zien. 
Dan komen ze in de winkel en vra-
gen om hulp. Dat waren hele leu-
ke klanten. En het werd nóg leuker 
toen ik zelf kinderen kreeg. Het ple-
zier dat ze uit een boek kunnen ha-
len en dat wij daar een steentje aan 
bij kunnen dragen is geweldig. Dat 
ga ik zeker missen. Ook het contact 
met klanten en vriendschappen die 
door de winkel zijn ontstaan zal ik 
gaan missen, maar mijn hart ligt te-
vens bij mijn andere werk.”

Door Miranda Gommans

Muzikale reis vanaf jaren vijftig
Voorstelling ‘De Gouden 
Jaren’ in Crown Theater

Ander licht op Tweede Wereldoorlog

Lezing over operatie Ultra 
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is op zaterdag 4 februari om 
13.00 uur een lezing door Hans Wal-
recht waarin alles wordt verteld over 
de geheime operatie ‘Ultra’, de co-
denaam voor de totale Britse in-
spanningen in de Tweede Wereld-
oorlog om de Duitse gecodeerde 
berichten te ontcijferen. Deze code 
is genoemd naar de naam van de 
codeermachine: Enigma. De Duit-
sers voerden een zeer mobiele oor-
log en dat betekende dat de be-
richten gecodeerd per radio wer-
den verstuurd. Iedereen kon ze ont-
vangen. Ook de Britse luisterdienst 

‘Y-service’. Vanaf juni 1940 konden 
de Britten met steeds meer succes 
de Duitse berichten decoderen en 
dat terwijl de Duitsers er vanuit gin-
gen dat dit niet mogelijk was. Gealli-
eerde generaals kregen zo een heel 
goed overzicht van wat de Duit-
sers van plan waren. Dit werpt een 
heel ander licht op de Tweede We-
reldoorlog: was die bekende gene-
raal ook zo succesvol geweest zon-
der Ultra? De presentatie geeft een 
korte geschiedenis van ‘geheimtaal’ 
en het ontcijferen daarvan. Aan de 
hand van een simulator laat spreker 
Hans Walrecht zien hoe het ‘Enig-
ma’ apparaat werkte. Op zich is dit 

Voorlopig de laatste keer
Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Voorlopig voor de laat-
ste keer wordt de Aalsmeerse water-
toren aanstaande zondagmiddaga 
29 januari geopend voor het publiek 
van 13.00 tot 17.00 uur. Uiteraard om 
de binnenzijde te bewonderen en 
als men de beklimming aandurft kan 
men op een hoogte van circa 50 me-
ter een schitterend schouwspel be-
wonderen over Aalsmeer en verre 
omgeving. Na deze voorlopig laatste 
openingsdag gaan de bovenverdie-
pingen op slot en kan de trans niet 
meer betreden worden. 

Nestkast Slechtvalken
Dit heeft alles te maken met de 
slechtvalken, die bovenin de wa-
tertoren een nestkast hebben (met 
balkon!). Normalerwijze gaan de 
slechtvalken zich de komende peri-
ode voorbereiden op het maken en 
uitbroeden van nieuw slechtvalkle-
ven. Uit ervaring is gebleken dat er 
dan niet gestoord mag worden, dus 
is het wat de beklimming van de wa-
tertoren betreft even een rustpau-
ze. Als alles goed verloopt vliegen 
de jonge slechtvalken begin juni uit 

en kan de trans weer gebruikt wor-
den. De benedenvloer en eerste ver-
dieping (de zg. werkvloer) kunnen 
wel gebruikt worden voor activitei-
ten. Voor het volgen van de slecht-
valkontwikkelingen kan de site van 
de slechtvalkwerkgroep Aalsmeer 
bezocht worden.
 
Liefst 3.290 bezoekers
De Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer (S.B.W.A.) heeft een pri-
ma jaar achter de rug: in 2016 kon-
den maar liefst 3290 bezoekers ge-
teld worden. De meeste bezoekers 
gingen ook naar boven om te genie-
ten van het weidse uitzicht. De be-
zoekers bestonden uit degenen, die 
kwamen tijdens de openstellingstij-
den: de tweede en vierde zondag-
middag van de maand en tijdens de 
zomermaanden iedere zondagmid-
dag. In samenwerking met Cultuur-
educatie Amstelland was er voor ve-
le basisscholen het project ‘Horen 
in de Toren’. Vele groepen van de 
basisscholen uit Aalsmeer en re-
gio kwamen naar de watertoren toe 
om de geschiedenis en werking van 

de toren aan te horen, om naar bo-
ven te klimmen uiteraard en om een 
akoestisch experiment te beleven.
Belangstelling was er ook vanuit 
groepen, die apart komen en na de 
uitleg door een vrijwilliger de he-
le toren (binnen en boven) kwamen 
bewonderen.

Vuurwerk en Kunstroute
Tijdens het grootste vuurwerk in het 
kader van ‘Vuur en Licht op het wa-
ter’ stond de watertoren centraal en 
tijdens de Kunstroute 2016 was er 
zowel beneden als op de eerste ver-
dieping kunst te bewonderen.

Aan het einde van het jaar kon de 
10.000ste bezoeker van de 5-jari-
ge SBWA verwelkomd worden. Bij 
S.B.W.A. zijn 10 vrijwilligers verbon-
den, die telkenmale zorgen voor de 
bemanning tijdens de activiteiten 
en alle zaken regelen, die te ma-
ken hebben met het beheer en de 
exploitatie. De entree en andere ta-
rieven kunnen laag blijven, dank-
zij de jaarlijkse bijdragen van vele 
donateurs , zowel particulieren als 
bedrijven. Zie voor meer informatie 
over de watertoren de website www.
aalsmeer-watertoren.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

een eenvoudig te begrijpen kast-
je. In de jaren twintig was het zelfs 
gewoon te koop voor bedrijven. Het 
geniale van Ultra zat in het ontcijfe-
ren van de boodschappen. In totaal 
waren er 10.000 mensen mee bezig 
in het Britse Bletchley Park, maar 
ook in allerlei afgelegen landhui-
zen. Aan de hand van prachtig ma-
teriaal wordt het duidelijk hoe slim 
de Britten de Duitse Enigma be-
richten konden ontcijferen en wat 
ze daarvoor gebruikten. Als reactie 
op een heel nieuw apparaat bouw-
den de Britten zelfs de eerste com-
puter, de Colossus. Ultra speelde 
een beslissende rol bij het beëindi-
gen van de oorlog en heeft de oor-
log misschien wel met een paar jaar 
verkort. De presentatie is voor een 
breed publiek en vindt plaats in het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum 40-45, gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 
te Aalsmeerderbrug. Het museum 

is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang tot het museum is 3.50 eu-
ro voor volwassenen, kinderen ou-
der dan 12 jaar 1,50 euro, dona-
teurs en veteranen hebben gratis 
toegang. Entree tot de lezing op 4 
februari is gratis.
In het Crash museum kunnen de 
bezoekers ook nog de tijdelijke ex-
positie ‘100 jaar Schiphol – De jaren 
1940-1945’ zien.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Partnergroep, maandag 30 januari
Het zorgen voor een naaste die dementie krijgt  kan een zware belasting 
zijn. Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen om de dagelijkse 
praktijk wat te verlichten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door 
het Ontmoetingscentrum, in samenwerking met Vita welzijn en advies. 
De gespreksgroepen zijn maandelijks afwisselend op maandagmiddag 
en vrijdagochtend. In de gespreksgroep vinden partners de gelegenheid 
om andere mensen in eenzelfde situatie te ontmoeten en elkaars erva-
ringen te delen. U ervaart dat u niet de enige bent die tegen problemen 
oploopt. Het thema op maandag 30 januari is de voorbereiding op de 
(onzekere) toekomst. De keuze voor opname en mogelijkheden van 
zorgcentrum Aelsmeer worden besproken met afdelingshoofd Leonie 
Lek. Tevens, voor wie het wenselijk is, zal er een korte rondleiding over 
de afdeling plaats vinden. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur in de grote 
zaal van gebouw Irene. Voor informatie kunt u bellen met het ontmoe-
tingscentrum  06 - 22 46 85 74.

Woensdag & vrijdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Voor het menu van 1 en 3 februari kunt u kijken op facebook of contact 
opnemen met een van onze gastvrouwen. De kosten van dit menu zijn 
€ 9,- p.p. Voor vragen of reserveringen 0297 - 82 09 79. 

Zanggroep Musica in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op donderdag 3 februari presenteert zanggroep Musica een meezing 
Operette concert inclusief Nederlandse toppers in wijkpunt ‘Voor Elkaer’. 
Inloop vanaf 14.00 uur en om 14.30 uur zal het optreden beginnen. Het 
optreden duurt tot 16.30 uur. Entree: € 7,50. U bent van harte welkom!

Duo concert in Zorgcentrum Aelsmeer
Op 4 februari 2017 om 15.00 uur. Ik wil u graag opnieuw uitnodigen 

voor dit bijzondere concert. Dus als u op 4 februari geen andere 
bezigheden hebt dan raad ik u met klem aan om naar het zorgcen-

trum te komen en iets heel moois te beleven. 
Het programma staat afgedrukt in de 

vorige Allemael.

Voor iedereen
Weet u welkom!

Thanda: Over leven, liefde en de dood

Boekpresentatie Debby 
Albers in Boekhuis
Aalsmeer - Een roman over het 
mysterie van het leven, de liefde en 
de dood. Zo noemt de Aalsmeer-
se Debby Albers haar onlangs ver-
schenen boek ‘Thanda’. Debby Al-
bers is therapeut in verliesverwer-
king en initiatiefnemer van de Stich-
ting Fedeli, die in Aalsmeer activitei-

ten organiseert om mensen met el-
kaar te verbinden. ‘Thanda’ is ont-
staan vanuit haar eigen ervaringen 
met verlies. De personages zijn fi c-
tief, maar de gebeurtenissen in het 
boek zijn deels wel gebaseerd op de 
werkelijkheid. 
In ‘Thanda’ gaat het om Sophie, een 
moderne vrouw van midden veer-
tig. Zij verlaat gedesillusioneerd met 
haar vier jonge kinderen een een-
zaam, seksloos showhuwelijk. Een-
maal op zichzelf verlost ze zich uit 
haar geestelijke gevangenis en haar 
ingesnoerde zedige keurslijf. Zelf-
verzekerd stort ze zich in de da-
tingwereld en ontmoet haar mr. 
Right, de tien jaar oudere extrava-
gante zakenman Dolf. Met hem er-
vaart ze zowel de hemel als de hel. 
Ze blijken twee botsende persoon-
lijkheden, vooral als de kanker in 
het spel komt. Het stralende huwe-
lijk in Zuid-Afrika dat de kroon op 
hun gevleugelde liefde had moe-
ten zijn, voelt als een koude dou-
che. De zoveelste aanslag op haar 
leven. ‘Thanda’ is een ontroerend 

Automaten Stationsweg vanaf vrijdag dicht

Nieuwe geldkiosk Rabobank 
op Praamplein eind maart
Aalsmeer - Sinds begin december 
is het kantoor van Rabobank Regio 
Schiphol aan de Stationsweg geslo-
ten. Klanten zijn sindsdien van har-
te welkom in het nieuwe kantoor 
aan de Zijdstraat 2. De sealbag- en 
geldautomaat waren tot nu toe nog 
op de oude locatie in gebruik. Maar 
met de aankomende overdracht van 
het pand, op 1 februari aanstaande, 
worden deze automaten binnenkort 
buiten gebruik gesteld. Het is met in-
gang van 27 januari dan ook tijdelijk 
niet meer mogelijk om buiten geld te 
pinnen of een sealbag af te storten 
bij de Rabobank in Aalsmeer. He-
laas duurt het plaatsen van de nieu-
we Rabo Geldkiosk op het Praam-
plein, met daarin een sealbag- en 

pinautomaat, door omstandigheden 
langer dan gepland. De verwachting 
is dat eind maart de nieuwe Geld-
kiosk in gebruik genomen kan wor-
den. Uiteraard doet de bank haar ui-
terste best om deze situatie zo kort 
mogelijk te laten duren. Als u geld 
wilt pinnen, kunt u tijdens kantoor-
uren gebruik maken van de geldau-
tomaat in het kantoor aan de Zijd-
straat. Een sealbag afstorten kan bij 
automaten in Uithoorn, Hoofddorp 
en Nieuw-Vennep of bij een seal-
bagautomaat van een andere Ra-
bobank, indien dit dichterbij is. Ui-
teraard begrijpt de Rabobank dat dit 
zeer vervelend is voor haar klanten. 
De lokale bank biedt daarom haar 
excuses aan voor het ongemak.

Coach-traject voor starters geslaagd project

Zaai laat ‘snoepen’ aan de 
wereld van social media
Aalsmeer - Zaai is een initiatief 
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de 
hand van een coach-traject worden 
startende ondernemers geduren-
de een half jaar ondersteund. Naast 
de master-classes zijn er ook intervi-
sie bijeenkomsten en een evaluatie-
gesprek aan het einde van het tra-
ject. Als startende ondernemer blijkt 
social media onontbeerlijk om je te 
profi leren, te presenteren en bekend 
te worden bij de beoogde doelgroep. 
Nu is dat best aardig gezegd, maar 
hoe doe je dat dan? Hoe zet je zo-
iets op en hoe houd je dat bij? Star-
tende ondernemers van Zaai kre-
gen woensdag 18 januari de sleu-
tel aangereikt door docente Trudy 
Pannekeet. Het gebeurde tijdens de 
masterclass gegeven in een prettige 
ruimte, het Grand Café van het be-
drijf Waterdrinker waar de Zaai on-
dernemers vanuit de Haarlemmer-
meer en Aalsmeer gastvrij werden 
onthaald. De wethouders Ap Rein-

ders van de Haarlemmermeer en 
Robbert-Jan van Duin van Aalsmeer 
maakten hun opwachting en bena-
drukten hoe zij geloven in de klein-
schaligheid van startende onderne-
mingen. 

Van ark tot wereldwijd
Voor alle deelnemende ondernemers 
aan het werk werden gezet was er 
eerst een presentatie over de fi loso-
fi e van Waterdrinker en een rondlei-
ding door het gebouw. Een goed be-
gin van een interessante avond. Sti-
mulerend ook om te horen hoe een 
jonge ondernemer die veertig jaar 
geleden begon, is uitgegroeid tot 
een bedrijf waar nu 300 personen 
werken en zaken doet in heel Eu-
ropa en dat - zeker niet onbelang-
rijk - daar de Nederlandse kwekers 
veel profi jt van hebben. Ed Water-
drinker vertelde een mooie anek-
dote: “Wij woonden in een ark en 
in onze slaapkamer had mijn vader 

een paar planken getimmerd. Daar-
op stonden de planten die aan het 
einde van de week moesten worden 
verkocht.” Klein beginnen, je schou-
ders er onderzetten, geloven in het 
product dat je aanbiedt en vertrou-
wen winnen bij de potentiële klan-
ten. Daar draait het om. Dat was 
toen, is nu nog steeds, alleen dra-
gen de hedendaagse mogelijkheden 
zoals Facebook, Instagram en Lin-
kedIn er wel toe bij dat er nu mak-
kelijker en ludieker contact gezocht 
kan worden met andere onderne-
mers en toekomstige cliënten. Hoe 
een ondernemer dat dan het beste 
aan kan pakken, waarop er allemaal 
gelet moet worden daar ging de-
ze masterclass over. Opvallend was 
hoe open iedereen naar elkaar is en 
durfde te vertellen wat hun onzeker-
heden zijn. Het begon met elkaars 
profi elen op LinkedIn te bekijken, 
dat was behoorlijk nuttig want hoe 
kijkt een buitenstaander nu aan te-

gen een foto en een tekst? Haalt de 
ander eruit wat er bedoeld wordt? 
Kan het niet bondiger? Het bleek 
dat bij het door sommige reeds ge-
maakte profi el voor verbetering vat-
baar was. Er werden suggesties en 
adviezen gegeven die je echt aange-
reikt moet krijgen om het te kunnen 
toepassen en snappen. 

Niet meer trouw 
De consument van nu is niet meer zo 
trouw als vroeger. Wie een goede er-
varing had met een bepaald favoriet 
merk bleef dat dragen en was trouw 
aan de winkel waar het vandaan 
kwam. Die tijd is echt voorbij. “Dus 
blijf alert”, was een advies. “Kies de 
marketing die bij je past en kies ook 
voor de media die hoort bij jouw 
doelgroep. Ken je doel en je doel-
groep en durf te kiezen maar ook 
te delen, kijk wie jouw ideale klan-
ten zijn en richt je op hen. Zorg voor 
een pakkende kopregel, geef aan 
welk probleem je kunt oplossen, en 
professionele foto (dus geen gezel-
lig vakantiekiekje). Blijf niet aan de 
zijlijn staan, maar speel mee.” Naast 
alle ernst, blijkt humor toch ook te 
worden gewaardeerd, dus een aar-
dige clip of video, het werkt alle-
maal mee om op te vallen in de we-
reld van zo velen die allemaal uit zijn 
op succes. “Zorg dat je er uit springt. 
Laat je zelf zien achter de schermen, 
dat wekt vertrouwen.” Nuttige cijfers 
werden doorgegeven en veel gestel-
de vragen beantwoord. Aan het ein-
de van de avond die, wat de Zaai on-
dernemers betreft best een vervolg 
mag krijgen, was het enthousias-
me groot. “Hier kwam ik voor.” En: 
“Het was leuk om er aan te kunnen 
snoepen.” Dat mond tot mond re-
clame toch ook een niet te onder-
schatten medium is, was overigens 
voor een aantal ook een behoorlij-
ke geruststelling. Bij het drankje en 
hapje na een intensieve avond was 
er nog een levendige discussie. De 
ondernemers zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet en daar is dit 
coach-traject voor bedoeld. 
Voor de Gemeente Aalsmeer is dit 
eerste Zaai coach-traject een ge-
slaagd project. Daarom is er beslo-
ten om ook het komend jaar op-
nieuw te starten met een coach-tra-
ject voor startende ondernemers. 
Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef project-organisator via 0297-
366182 of info@zaaiaalsmeer.nl 
Janna van Zon 

Optredens en magie tijdens 
35e Geels Nieuwjaarsparty
Aalsmeer - Maandag 30 janua-
ri vindt de 35e editie van de Geels 
Nieuwjaarsparty plaats in Studio’s 
Aalsmeer. Alle locaties staan in het 
teken van live muziek en entertain-
ment. Ook de Populariteit Awards 
worden uitgereikt onder artiesten 
die zich het afgelopen jaar hebben 
onderscheiden op het gebied van 
showbizz en muziek. Dit gratis eve-
nement is een ontmoetingsplaats 
voor artiesten, boekingskantoren, 
horecagelegenheden én feestgan-
gers. Er zijn jaarlijks gemiddeld 2500 
genodigden aanwezig. De Geels 
Nieuwjaarsparty is een samenwer-
king tussen Geels Evenementen en 
Studio’s Aalsmeer. De diverse loca-
ties van Studio’s Aalsmeer hebben 
elk een eigen thema. De Big Ap-
ple is het decor voor de Populariteit 
Awards. Daarnaast zijn er optredens 
van De Zingende Barmannen en 
de populaire coverband FF Dimme. 
The Club wordt omgetoverd tot ma-
gisch theater met Quintus de Paar-
se Goochelaar en Timon Krause. In 
Downtown is de dansvloer geopend 

voor partyband Xclusive en zal Dries 
Roelvink het podium betreden. Ten-
slotte zijn er in Bruincafé Hoek van 
Holland optredens van de Feestfa-
briek De Kast On Tour en diverse 
zangers. Met dit uitgebreide pro-
gramma is de Geels Nieuwjaarspar-
ty één van de grootste gratis nieuw-
jaarsfeesten van Nederland.

Populariteit Awards
Traditiegetrouw worden tijdens de 
Geels Nieuwjaarsparty de Populari-
teit Awards uitgereikt. Dit jaar mo-
gen de volgende artiesten hun prijs 
in ontvangst nemen: Shirma Rouse, 
Tim Douwsma, Wolter Kroes, Tino 
Martin, O’G3NE, The Dirty Daddies, 
Laura Beekman, Ingrid Simons, 
Steffen Morrison en het Feestteam. 
De awards worden geheel in stijl 
uitgereikt door verschillende BN’ers, 
waaronder Gerard Joling en Bobbi 
Eden. De Geels Nieuwjaarsparty is 
gratis toegankelijk, wel is registratie 
vooraf verplicht. Dit kan door tickets 
te reserveren via: http://www.geels-
evenementen.nl/nieuwjaarsparty 

Van links naar rechts: Arjen Verburg, zijn vrouw Marianne, Ingrid Driehuis, 
Kirsten Verhoef, een aantal zwaaiende bewoners, Ingrid Vonk, Ad Verburg en 
een van de vele vrijwilligsters.

Geld Starter van het jaar besteed
Lunch van Budget Broodjes 
voor wijkcentrum Hofplein
Aalsmeer - Arjen Verburg van Bud-
get Broodjes is door Ondernemend 
Aalsmeer verkozen tot Starter van 
het Jaar 2016. Het gewonnen geld-
bedrag van 500 euro mocht hij be-
steden aan een eigen gekozen ini-
tiatief. Arjen bood een heerlijk ver-
zorgde lunch aan voor mensen van 
het in november geopende Wijkcen-
trum Hofplein in ‘t Kloosterhof. Be-
woners, maar ook omwoners wer-
den hiervoor uitgenodigd en er 
zijn in totaal bijna zeventig bezoe-
kers op het evenement afgekomen 
dat afgelopen zaterdag plaatsvond. 
Wethouder Ad Verburg was namens 
Ondernemend Aalsmeer aanwe-
zig op deze middag. Hij is trots op 
zijn neef Arjen. Ook Ingrid Driehuis 
en Kirsten Verhoef hadden, namens 
het secretariaat van OA, de tijd ge-
nomen om even langs te komen. 

Extra traktatie
Er was soep, luxe belegde broodjes 
en zuivel. Als extra traktatie stond er 
een kroket op het menu en de man-
darijntjes na afl oop werden uitge-
deeld door de twee lieve dochtertjes 
van Arjen Verburg die sprak over 
een geslaagde middag. “Die blije 
gezichten, daar doe ik het voor. We 
hadden voor ieder wat wils; brood-
jes belegd met zalm, harde brood-
jes gezond, krentenbollen en die 

kroketjes hè, die hadden gretig af-
trek. Ze zijn allemaal opgegaan! Al-
les wat verder over is komt ten goe-
de van de overige bewoners van het 
huis. Mijn oma zit hier ook, kijk daar, 
ze heeft net als alle bezoekers zicht-
baar genoten.” 

Regelmatig activiteiten
Ingrid Vonk, Hoofd Zorg en Welzijn, 
bedankt Verburg voor het geweldige 
initiatief en vertelt dat er zeer regel-
matig activiteiten worden georga-
niseerd in het wijkcentrum. “Er zijn 
vier themamaaltijden per jaar, twee 
keer per maand koffi eochtenden, er 
worden workshops gegeven, spelle-
tjesmiddagen georganiseerd en er 
zijn maandelijks ‘Open tafel-maal-
tijden’. Mensen van het huis en uit 
de omgeving kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Met een servicepas kan 
er ook van korting gebruik gemaakt 
worden.” Voor meer informatie kunt 
u binnenlopen in de Clematisstraat 
16 of bellen met 0297-326970. Aan-
staande zaterdagmiddag 28 januari 
is er van 14.30 tot 16.00 uur een op-
treden van ‘Artivocaal’ uit Amster-
dam. “U bent van harte welkom om 
naar dit optreden te komen luiste-
ren.” Aldus mevrouw Vonk, die druk 
bezig is om dit geweldige wijkcen-
trum verder op de kaart te zetten.
Door Miranda Gommans 

Ontstaan van woonzorgzones
Wijkservicepas Kloosterhof 
voor omwonenden in trek
Aalsmeer - Het Wijkontmoetings-
centrum ’t Kloosterhof gaat steeds 
meer activiteiten voor buurtbewo-
ners ontwikkelen en beschikbaar 
stellen. Door middel van een Wijk-
servicepas kunnen omwonenden 
gebruik maken van bijvoorbeeld een 
maaltijdservice, klusdienst, schoon-
maak aan huis en alarmering. Ook 
kunnen ze bij ’t Kloosterhof ge-
bruik maken van de maaltijdser-
vice of langskomen bij de spelmid-
dagen. Meer informatie hierover is 
te vinden op www.zorgcentra-meer-
landen.nl/WijkservicePas. Wethou-
der Verburg: “Het is heel goed dat 
de verpleegtehuizen in gemeente 
Aalsmeer zich openstellen voor de 
omgeving. Zo ontstaan woonzorg-

zones. Inwoners blijven zelfstandig 
wonen, maar kunnen wel gebruik 
maken van service en zorg. Ook 
kunnen ze, als ze dat willen, elkaar 
op deze manier ontmoeten. ’t Kloos-
terhof gaat zich nog meer richten op 
onze wijk en omgeving. Door de de-
centralisaties blijven mensen lan-
ger zelfstandig wonen. Maar ze wil-
len elkaar wel ontmoeten en samen 
activiteiten binnen of buiten organi-
seren. Bijvoorbeeld samen een uit-
stapje maken met de eigen bus van 
’t Kloosterhof naar de Keukenhof. 
Ze zijn net begonnen met de uitrol 
van de wijkservicepas en ze hebben 
al meer dan 80 gebruikers en 65 tot 
80 inwoners uit de omgeving maken 
gebruik van de themamaaltijden.”

verhaal over een mooie vrouw vol 
complexen, huidhonger, hunkerend 
naar haar ware zelf en de prins op 
het witte paard. Het sluit goed aan 
bij de Maand van de Spiritualiteit 
(13 januari tot 12 februari), met dit 
jaar als thema compassie: het ver-
mogen om medeleven te hebben 
met anderen en met jezelf.
Zaterdag 28 januari presenteert 
de auteur haar boek in Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat 12 in het 
Centrum. De aanvang is 15.00 uur 
en iedereen is van harte welkom. 
Tijdens de presentatie vertelt Deb-
by Albers over de totstandkoming 
en inhoud van haar boek. Aanslui-
tend zal zij signeren en kan er ge-
zellig worden nagepraat met een 
drankje en hapje. 

Boekenweek: Midas Dekkers
Het is wederom gelukt een ‘grote 

naam’ te strikken voor de Boeken-
week. Woensdag 29 maart komt bi-
oloog en schrijver Midas Dekkers 
naar Aalsmeer. Kaarten voor de-
ze avond in De Oude Veiling in de 
Marktstraat zijn vanaf heden te 
koop via de site van Amstelland Bi-
bliotheken en aan te schaffen in 
Boekhuis Aalsmeer.
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iPad en parfum 
weg na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 19 janu-
ari is tussen 13.00 en 17.00 uur inge-
broken in een woning in de School-
straat. Waarschijnlijk zijn de die-
ven via ‘flipperen’ het huis ingeko-
men. Er zijn geen braaksporen aan-
getroffen. De hele woning is door-
zocht. Ontvreemd is een iPad van 
het merk Apple en de dieven heb-
ben een aangebroken fles parfum 
meegenomen.

Ruit supermarkt 
vernield

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 20 op zaterdag 21 januari heb-
ben onbekenden de ruit ingetrapt 
of ingeslagen van de supermarkt in 
de Beethovenlaan. Gedacht wordt 
aan vernieling, omdat de daders het 
pand niet zijn ingegaan. Om negen 
uur zaterdagochtend werd de ont-
dekking gedaan. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Ernstig ongeval Legmeerdijk
Aalsmeer - Even over zes uur zon-
dagavond 22 januari heeft een ern-
stig ongeval plaats gevonden op de 
Legmeerdijk. Een voetganger is ge-
schept door een personenauto ter 
hoogte van de kruising bij de bloe-
menveiling. Het slachtoffer werd en-
kele meters meegesleurd en raakte 
ernstig gewond. Hij heeft been- en 
hoofdletsel. Het slachtoffer is een 
32-jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats.
De ambulancedienst, alsmede het 
Mobiel Medisch Team uit Amster-
dam zijn ter plaatse gekomen en 
hebben het slachtoffer gestabili-

seerd. Hierna is de gewonde man 
met spoed naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd. De arts van het MMT is 
met de ambulance meegereden.
De politie heeft direct ter plaatse 
een onderzoek naar de oorzaak van 
het ongeval gedaan. De Legmeer-
dijk is hiervoor enige tijd afgesloten 
geweest. Volgens de eerste resulta-
ten is de voetganger door het rode 
verkeerslicht de weg overgestoken. 
De auto, die groen licht had, werd 
bestuurd door een 25 jarige man uit 
Nieuwveen. Het onderzoek is nog 
niet afgerond. 
Foto: Marco Carels

Rondje met de brandweer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
20 januari zijn leden van de vrij-
willige brandweer met drie brand-
weervoertuigen richting Ons Twee-
de Thuis gereden om mensen met 
een verstandelijke beperking een 
leuk uitje te bezorgen. Ze mochten 
in de brandweerwagen een rondje 
meerijden. Natuurlijk ging af en toe 
de sirene aan.
“Het was een geslaagde middag 
met heel veel blije gezichten na af-
loop”, zo meldt de brandweer op fa-

cebook. “Daar doen we het voor.” 
Op twitter laat de brandweer we-
ten: “Er was vanmiddag niets aan de 
hand in Aalsmeer. We hebben een 
rondje gereden met een aantal cli-
enten van Ons Tweede Thuis.”
Wat heeft Aalsmeer toch een gewel-
dig brandweerkorps. Alle leden zijn 
altijd bereid te helpen en een steen-
tje bij te dragen aan de samenle-
ving. En dat doen ze vrijwillig. Alle-
maal toppers!
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Geen thee, maar een walk & talk
Over de Hoge Dijk met AB
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
28 januari gaan fractieleden van AB 
aan de wandel over de Hoge Dijk. 
Over deze dijk heeft de fractie vra-
gen gesteld aan het college. De 
wens van AB is om de Hoge Dijk als 
wandel- en fietsverbinding te kun-
nen gebruiken. Een ‘walk & talk’ in 
plaats van ‘Thee met AB’. De frac-
tieleden willen natuurlijk tijdens het 
lopen met u/jou van gedachten wis-
selen over wat de wensen en mo-
gelijkheden zijn. De wandeling start 
om 15.00 aan het begin van de Ho-
ge Dijk, hoek bij de Aalsmeerder-
weg en Stommeerkade. Aanmelden 
is gewenst en dit kan via fractie@
aalsmeersebelangen.nl. Vooral han-
dig om te weten met hoeveel onder-
weg een horeca-lokaal bezocht gaat 
worden. Alles bij elkaar zal de wan-
deling met pauze uiterlijk twee uur 

duren. Bij teveel regen of wanneer 
de ijsbaan open is, zal de wandeling 
niet doorgaan. Lees de (vernieuw-
de) website voor meer informatie: 
www.aalsmeersebelangen.nl

Start campagne Tweede Kamerverkiezingen

Nieuwjaarsbijeenkomst 
VVD in het Dorpshuis
Aalsmeer - Op vrijdag 27 janua-
ri, wat later dan gebruikelijk, houdt 
de VVD Aalsmeer en Uithoorn haar 
nieuwjaarsbijeenkomst. Zowel leden 
als geïnteresseerden zijn welkom in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Aan-
vang is 20.00 uur. De nieuwjaarsbij-
eenkomst is dit jaar niet zoals ge-
woonlijk op de derde vrijdag van ja-
nuari, maar één week later. De reden 
daarvoor is dat de VVD deze nieuw-
jaarsbijeenkomst gelijk gebruikt 
als startschot voor de campagne 
van Robert van Rijn. De Aalsmeer-
se fractievoorzitter is VVD kandi-
daat voor de komende Tweede Ka-
merverkiezingen en de hoogst ge-
plaatste kandidaat in de Amstelland 
regio. De Amstelland regio omvat de 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, 
Uithoorn, Ouder-Amstel en de Ron-
de Venen. Robert Van Rijn is al ja-
renlang politiek actief voor de VVD 
en sinds 2013 fractievoorzitter van 
de VVD in Aalsmeer. Daarnaast is hij 
landelijk voor de VVD actief en heeft 
hij op de kandidatenlijst gestaan 
voor het Europees Parlement. In 
Aalsmeer kreeg Robert van Rijn de 
jarenlange omstreden koopzondag 
erdoor. In het dagelijks leven levert 
hij al vijftien jaar zijn bijdrage aan 
betekenisvol onderwijs. Momenteel 
als directeur op een grote ROC in 
Noord Holland. Naast de presenta-
tie van Robert van Rijn als regiokan-
didaat en een ongetwijfeld inspire-
rend verhaal van Robert, zijn er na-

tuurlijk tal van raadsleden uit de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn aan-
wezig om kennis mee te maken en 
van gedachten te wisselen. Allen ho-
pen dat iedereen, die in de politiek 
geïnteresseerd is, van deze gelegen-
heid gebruik zal maken om langs te 
komen en bij te praten.

Kandidaat voor Tweede Kamerverkie-
zing, Robert van Rijn.

Brainstormsessie over SLS 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Veel Aalsmeerders vin-
den Aalsmeer een fijne gemeen-
te om te wonen, te werken en te le-
ven. Dat betekent niet dat er als di-
rect aangrenzende gemeente van 
Schiphol geen last van de lucht-
haven is. Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) is er voor inwoners 
en ondernemers die veel hinder on-
dervinden van de luchthaven. Van-
af februari kunnen gemeenten en 
maatschappelijke organisaties in 
de directe omgeving van Schiphol 
projecten indienen bij de SLS die 
de leefbaarheid of de sociale be-
trokkenheid verbeteren. Wethouder 
Robbert-Jan van Duijn: “Dit is een 
kans om projecten te verwezenlij-

ken die Aalsmeer leefbaarder, soci-
aler en aantrekkelijker maken. Na-
tuurlijk kunnen wij dat niet zonder 
u. U als inwoner, ouder, oudere, on-
dernemer, werknemer, bestuurder, 
student of vrijwilliger weet immers 
als geen ander waar onze gemeen-
schap behoefte aan heeft. Daarom 
nodig ik u allen van harte uit voor 
een brainstormsessie op woensdag 
8 februari over mogelijke projecten 
voor de SLS.” De brainstormsessie 
over projecten Stichting Leefomge-
ving Schiphol is in De Oude Veiling 
in de Marktstraat van 20.00 tot 22.00 
uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Graag 
aanmelden via communicatie@am-
stelveen.nl 

Mooie cheque voor Mike 
Multi Foundation
Aalsmeer - Aan het einde van vo-
rig jaar was er bij Waterdrinker het 
kerstcafé. Elk jaar krijgt het per-
soneel een kerstpakket, wat ze vrij 
mogen besteden bij kraampjes die 
opgesteld staan. Op deze manier 
kunnen zij hun kerstpakket zelf sa-
menstellen. Dit jaar was ook Mike 
van der Laarse aanwezig namens 
de Mike Multi Foundation. Er is on-
gelofelijk veel gedoneerd door al-
le medewerkers, inclusief de Pool-
se groep werknemers, fantastisch! 

Maar liefst 3.135 euro is bijeen ge-
bracht!
De Mike Multi Foundation kan hier 
weer geweldige dingen mee doen. 
Het doel van de Mike Multi Foun-
dation is het mogelijk maken en be-
vorderen van sporten voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking. Tevens is het doel 
het sportaanbod op dat terrein kwa-
litatief te verbeteren en op deze wij-
ze meer aandacht te vragen voor de 
gehandicaptensport.

Gijs van Lennep met de Porsche 917, winnaar van 24 uur Le Mans in 1971. 
Foto: Erik Kouwenhoven/vierenzestig.nl.

Aalsmeer Roest Niet presenteert:
Avond met Gijs van Lennep, 
een bijzonder raceleven
Aalsmeer - Veertig jaar na zijn laat-
ste race is een biografie verschenen 
van de coureur die in 1999 door een 
Nederlandse vakjury werd uitgeroe-
pen tot ‘Beste autocoureur van de 
Eeuw’. Op donderdagavond 9 maart 
geeft Gijs van Lennep in The Beach 
aan de hand van deze biografie een 
unieke presentatie over zijn kleurrij-
ke race carrière.

Mijlpaal
Een overwinning in de befaamde 
24 Uur van Le Mans is een absolute 
mijlpaal in de carrière van elke au-
tocoureur. Gijs van Lennep heeft de-
ze topprestatie zelfs tweemaal mo-
gen bijschrijven op zijn erelijst als 
fabriekscoureur voor Porsche. In 
1971 won hij deze race samen met 
Helmut Marko, de huidige adviseur 
van het Red Bull Formula 1 Team. De 
tweede overwinning kwam tot stand 
in 1976 samen met het Belgische 
Formule 1 icoon Jacky Ickx, dit was 
tevens Gijs’ laatste race. Op Sicilië 
wist hij, eveneens voor Porsche, in 
1973 de Targa Florio te winnen. De 
laatste keer dat deze levensgevaar-
lijke race meetelde voor het wereld-
kampioenschap.

Formule 1
Met een volledig oranje gespoten 
Surtees TS7 vindt in juni 1971 zijn 
formule 1 debuut plaats tijdens de 
Grand Prix van Nederland in Zand-
voort. Met een zeer verdienstelijke 
achtste plaats als resultaat op een 
kletsnat circuit. In de volgende ja-

ren rijdt Gijs nog een aantal races 
voor het team van Frank Williams en 
het team HB Alarmsystemen van de 
gebroeders Hoogenboom met een 
aantal zesde plaatsen als beste re-
sultaat. In een tijd waar de toprij-
ders nagenoeg elke weekend in ac-
tie kwamen behaalde Gijs van Len-
nep naast de successen met Por-
sche ook nog talloze overwinningen 
als fabrieksrijder voor Abarth en Al-
fa Romeo. Met in 1971 het Europees 
toerwagen kampioenschap met als 
hoogtepunt een prachtige tweede 
plaats met Alfa Romeo in de Targa 
Florio. Het wordt vast een bijzonde-
re avond op 9 maart in The Beach. 
Aalsmeer Roest Niet organiseert 
deze avond met Gijs van Lennep 
op 9 maart in samenwerking met 
het indoorcentrum aan de Oostein-
derweg en Frank Vaneman Alfa Ro-
meo. Een unieke kans om zijn ver-
haal over een bijzonder raceleven 
mee te beleven en een must voor el-
ke autosportliefhebber. Na afloop is 
er ruim gelegenheid om de biogra-
fie aan te schaffen en te laten signe-
ren. In het kader van het 10-jarig ju-
bileum van Aalsmeer Roest Niet be-
draagt de toegang 10 euro per per-
soon inclusief koffie of thee bij bin-
nenkomst. Er is een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar, deze zijn te 
reserveren via een e-mail naar in-
fo@aalsmeerroestniet.nl met opga-
ve van het aantal gewenste kaar-
ten, maximaal vier kaarten per re-
servering. Alle info staat op www.
aalsmeerroestniet.nl

Verwarming paar graden 
lager op Warmetruiendag
Aalsmeer - Elk jaar gaan inwoners 
in Nederland en ook in Aalsmeer 
met elkaar energieverspilling te lijf 
door de verwarming lager te zetten 
en energiebesparingssuccessen te 
delen. Dit jaar valt de elfde Warme-
truiendag op 10 februari. Meedoen is 
simpel: zet de verwarming lager, trek 
een warme trui aan en bespaar ge-
zellig en comfortabel 6% energie - en 
dus 6 procent CO2 - per graad! De 
groenste energie is de energie die je 
niet gebruikt. Onder dit motto nemen 
elk jaar weer vele honderdduizenden 
Nederlanders actief deel aan Warme-
truiendag. De trui staat op deze dag 
symbool voor wat mensen samen 
zélf kunnen doen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Wet-

houder Jop Kluis: “Veel woningeige-
naren hebben de intentie om duurza-
me maatregelen te nemen, maar we-
ten vaak niet waar te beginnen. Mee-
doen aan Warmetruiendag kan een 
eerste aanzet zijn. Als u echt aan de 
slag wilt om uw woning te verduur-
zamen kunt u in Aalsmeer terecht 
bij het digitale energieloket op www.
energieloket.nl of bij Stichting Si-
energie. Sienergie is elke woensdag-
middag van 15.00 tot 18.00 uur in het 
Boekhuis in de Zijdstraat open voor 
persoonlijke duurzame adviezen.” 
Meedoen op 10 februari? Kijk dan 
op de website www.warmetruiendag.
nl en geef aan wat u doet om ener-
gieverspilling te lijf te gaan. Op deze 
website staan ook bespaartips.

Open huis zaterdag 4 februari
Raadzaal geheel vernieuwd
Aalsmeer - De raadzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer is ver-
nieuwd en gerenoveerd. De ge-
meente is heel trots op het resul-
taat en nodigt belangstellenden van 
harte uit een kijkje te komen nemen. 
Op zaterdag 4 februari wordt tussen 
10.00 en 12.00 uur open huis gehou-
den en staat de koffie en thee voor 

Extra controle honden(poep)
Aalsmeer - Deze week wordt 
er extra veel gecontroleerd door 
de handhavers op overlast door 
honden(poep). De controle op na-
leving van de regels op hondenbe-
leid is altijd onderdeel van het werk 
van de handhavers, maar deze week 
controleren ze gericht op bepaalde 
plekken en tijden. Veel hondenbe-
zitters ruimen de hondenpoep al op, 
maar er zijn helaas nog steeds hon-
denbezitters die zich niet aan de re-
gels houden en het voor hun omge-
ving verpesten. De hotspots op dit 
moment zijn: De Helling, Kanaal-
straat, Raadhuisplein en Van Cleeff-
kade, in Kudelstaart het Corry Vonk-
pad en de Schweitzerstraat en in 
Oosteinde de Vlinderwijk, vooral in 
de Lisdoddestraat. Op deze plekken 
wordt dan ook extra scherp gecon-
troleerd. Hondenpoep dient altijd en 
overal opgeruimd te worden, hon-
den zijn niet toegestaan op speel-
velden, schoolpleinen en sportvel-

den en honden dienen altijd aange-
lijnd te worden (behalve op de los-
loopgebieden). De handhavers mo-
gen boetes geven als zij zien dat 
hondenbezitters zich niet aan de re-
gels houden. De hoogte van deze 
boetes zijn als volgt bepaald: Voor 
het niet-aanlijnen van een hond 
binnen de bebouwde kom 90 eu-
ro, voor het niet opruimen van hon-
denpoep 140 euro en voor het la-
ten lopen/verblijven van een hond 
op speelplaats, speelweide, school-
plein, zandbak, sportvelden 140 eu-
ro. De gemeente wil ervoor zorgen 
dat hondenbezitters en niet-hon-
denbezitters met evenveel plezier 
van de openbare ruimte kunnen ge-
nieten. Samen ervoor zorgen dat de 
openbare ruimte schoon en opge-
ruimd blijft, zodat kinderen er kun-
nen spelen en hondenbezitters er 
fijn kunnen wandelen. Overlast mel-
den kan via www.aalsmeer.nl/hon-
denpoep of bel 0297-387575.

eenieder klaar. Het gemeentehuis in 
Aalsmeer is een pand met een mo-
numentale status, ontworpen door 
de bekende Aalsmeerse architect 
Berghoef. Om het gebouw te behou-
den voor de toekomst was groot on-
derhoud en renovatie noodzakelijk. 
De raadzaal is als eerste onder han-
den genomen en opgeknapt tot een 
representatieve (vergader)ruimte.

Wel of geen 
diefstal?

Aalsmeer - Om 21.00 uur op zater-
dag 21 januari zag een inwoner twee 
mannen twee fietsen inladen in een 
Volkswagen Polo, die geparkeerd 
stond op het Poldermeesterplein. 
De getuige vertrouwde het niet he-
lemaal en heeft foto’s gemaakt. De 
politie gaat nader onderzoek doen.

2 Mannen aangehouden na 
serie inbraken in weekend
Aalsmeer - Op zaterdag 21 janua-
ri is tussen 16.15 en 21.45 uur in-
gebroken in een woning aan de 
Aalsmeerderweg (rond 200 num-
mering). De bewoners troffen bij 
thuiskomst de gordijnen dicht aan 
en zagen licht branden. Aan de 
achterzijde stond de deur open. De-
ze is open gebroken door de inbre-
kers. Het hele huis bleek doorzocht. 
Er zijn vier laptops gestolen en een 
elektrische step. Op zondag 22 ja-
nuari heeft een tweede woningin-
braak plaatsgevonden aan de Oos-
teinderweg (boven 500 numme-
ring). Tussen 12.00 en 21.00 uur is 
met een grote kei een zijraam van 
het huis ingegooid. Vervolgens heb-
ben de dieven sleutels gepakt en 
zijn de woning ingegaan. Gestolen 
zijn twee laptops, een playstation 
en drie aangebroken parfumflesjes. 
De hond was op het moment van 
de inbraak thuis. Op zondag 22 ja-
nuari om kwart voor zes in de mid-
dag kreeg een bewoner een alarm-
melding op zijn telefoon dat er in-
gebroken werd in zijn woning aan 
de Kerkweg. De dieven hadden aan 
de achterzijde met een gasfles een 
raam ingeslagen. De inbrekers zijn 
het huis niet ingegaan. Ze zijn waar-
schijnlijk naar een volgend, makke-
lijker te betreden, object gegaan, 
want om 19.55 uur kreeg de politie 
een melding dat er ingebroken was 

in een loods aan de Aalsmeerder-
weg (boven 400 nummering). 
Bij de loods was een grijze Audi ge-
zien met een buitenlands kenteken. 
Agenten op weg naar de inbraak 
kwamen op de Oosteinderweg een 
grijze Audi met buitenlands kente-
ken tegen en besloten de bestuur-
der tot stoppen te manen. In de au-
to zaten twee mannen. In de koffer-
bak troffen de agenten een elek-
trische step en diverse goederen, 
die vermoedelijk van inbraak af-
komstig waren, aan. De twee man-
nen zijn aangehouden en meege-
nomen voor verhoor. Het gaat om 
twee mannen van 25 en 30 jaar zon-
der vaste woon- of verblijfplaats. De 
twee noemden een adres in Rijsen-
hout en hier zijn agenten een kijk-
je gaan nemen. In het huis werden 
ook diverse spullen, die zo goed als 
zeker van diefstal afkomstig zijn, ge-
vonden. 
De twee mannen hebben de in-
braak in de loods bekend. Er loopt 
een verder onderzoek of de twee 
ook verantwoordelijk zijn voor de 
andere inbraken. De politie gaat al-
le in beslag genomen goederen sor-
teren en tracht de eigenaren te ach-
terhalen. Inwoners, die spullen mis-
sen na onlangs een inbraak of in-
sluiping, worden gevraagd (nog) 
aangifte te doen. De twee mannen 
blijven vooralsnog in hechtenis. 
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Concert gaat 
niet door! 

Rijsenhout - Ondanks alle moei-
te zijn er tot nu nog maar circa 30 
kaartjes verkocht voor het mini-con-
cert van The Trumpets of the Lord in 
de Ontmoetingskerk op vrijdag 27 
januari. Daarom heeft de organisa-
tie besloten om het concert helaas 

Oud papier actie
Rijsenhout - Zaterdag 28 janua-
ri gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogvereni-
ging Target weer huis aan huis oud 

Gezellig druk tijdens ruilbeurs
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 21 januari in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Postzegelvereniging Aalsmeer hield 
haar maandelijkse ruilbeurs, de eer-
ste van het jaar. Er werd gesnuffeld 
in alle boeken, goed geboden bij de 
veiling en bewondering was er voor 
de verzameling op postzegels en 
brieven over ‘bijen’ van ruilbeurslei-

der Cor van Meurs. De beurs werd 
afgesloten met een verloting. Me-
nigeen ging niet alleen met nieuwe 
zegels naar huis, maar ook met een 
bloementje of een plantje. De post-
zegelruilbeurs wordt iedere derde 
zaterdag van de maand gehouden. 
Meer weten? Kijk op www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Mylène en Elbert Huijts presenteren ‘Door de Mangel’ op maandagavond.

Programma’s voor en door inwoners

Radio Aalsmeer: Iedere 
dag interessante radio
Aalsmeer - Dagelijks zendt de lo-
kale omroep van Aalsmeer en Ku-
delstaart 24 uur per dag uit. Pro-
gramma’s met lokaal nieuws en in-
teressante onderwerpen voor en 
door inwoners. Ook de komende 
week verzorgen de vele enthousias-
te vrijwilligers weer zeer interessan-
te programma’s. De programmama-
kers van ‘Halte Zwarteweg’ inter-
viewen vanavond (26 januari) Silvia 
Muije van de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind (NS-
GK). Deze stichting maakt de sa-
menleving toegankelijker, versterkt 
het zelfvertrouwen van de kinde-
ren en jongeren, en draagt bij aan 
een positieve beeldvorming. Verder 
is Lonneke Visser te gast in het pro-
gramma. Zij is creatief therapeu-
te. Wat haar werk inhoudt, vertelt 
zij donderdagavond tussen 18.00 en 
19.00 uur in ‘Halte Zwarteweg’ op 
Radio Aalsmeer.

Hobo String Band
Het Vrijdagavondcafé presenteert 
Ron Leegwater deze week met 
Kirsten en zij hebben een zeer mu-
zikale en echt Aalsmeerse uitzen-
ding. Onder andere ontvangen zij 
Dick Kuin en Leen Mulder. De twee 
muzikanten komen vertellen over 
het optreden van de Hobo String 
Band aanstaande zaterdag in cultu-
reel café Bacchus. Vanaf 21.00 uur 
schuiven de twee aan. 

Sem sluit januari af
Elke laatste zaterdag van de maand 
sluit Sem van Hest samen met Jop 
Kluis de maand af. Deze keer staat 
soul-muziek centraal in ‘Sem op Za-
terdag’. Na de blues kwam de soul, 
en soul was weer de bakermat voor 
stromingen als disco en funk, maar 
ook modernere varianten zoals hip-
hop. Kluis zal het ontstaan van soul 
en de verschillende stromingen 
daarvan kort toelichten en laten ho-
ren, waaronder de voor velen ‘aller-
eerste soul opname’. Een greep uit 
de artiesten die te horen zullen zijn: 
Aretha Franklin, James Brown, Otis 
Redding en Solomon Burke. Zater-
dagochtend in ‘Sem op Zaterdag’ 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Avondklok bij ‘Zimmer Frei’
Op 4 februari vindt in Aalsmeer het 
techno-feest ‘Avondklok’ plaats. Het 

tweewekelijkse live gemixte ‘Zim-
mer Frei’, dat zich richt op deep-
house, techhouse en techno, mag 
hiervoor twee vrijkaarten verlo-
ten. Luister zaterdag 28 januari tus-
sen 19.00 en 21.00 uur naar ‘Zim-
mer Frei’ op Radio Aalsmeer en dan 
hoor je hoe jij kans kunt maken op 
de twee vrijkaartjes voor het feest 
‘Avondklok’.

Fysiotherapeut en fotograaf 
Maandag 23 januari ontvingen pre-
sentatoren Mylène en Elbert Huijts 
oud-motoragent en imker Frens van 
Dijk in de wekelijkse talkshow ‘Door 
de Mangel’. Hij omschreef zichzelf 
als eerlijk, doorzetter en ‘geeft nooit 
op’. De vraag die zijn voorganger 
Anneke van Leeuwen stelde, ging 
over zijn hobby. Na zijn pensione-
ring is hij bijen gaan houden en ver-
telde daar honderduit over. De bij-
envolken van Van Dijk zijn gezond 
en hebben de laatste jaren wei-
nig last van sterfte. Zoals altijd, is 
ook deze uitzending weer terug te 
luisteren via www.radioaalsmeer.
nl. De oud-politieagent heeft ook 
een nieuwe gast uitgenodigd. De 
156e gast in de wekelijkse talk-
show wordt Bert Snijder. Hij is fysio-
therapeut en hobby fotograaf. Van 
Dijk wil graag van hem weten of hij 
denkt dat in de toekomst robots de 
rol van de fysiotherapeut over zullen 
nemen. Het antwoord op deze vraag 
is maandag 30 januari te horen om 
19.00 uur in ‘Door de Mangel’.

Boekhouder en gitarist
De maandagavond is ook de avond 
van ‘De Top 10 van’. Iedere week om 
20.00 uur de tien meest favoriete 
muzieknummers van een Aalsmeer-
der. Komende maandag is Harry de 
Groot te gast. Talitha van Itterzon en 
Miranda Gommans zullen Harry be-
geleiden door zijn muzikale keuzes. 
De Groot woont in Kudelstaart en is 
getrouwd met Yvonne. Samen heb-
ben zij één zoon. Hij werkt als boek-
houder bij Maarse en Rinkel en was 
vroeger gitarist in de Aalsmeerse 
band ‘The Running Fingers’. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de nieuwe website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook. 

Welkom bij ‘Denk aan de Buren’
Smartlappen-meezingavond
Aalsmeer - Op donderdag 2 febru-
ari houdt smartlappenkoor ‘Denk 
aan de Buren’ weer een meezing-
avond. Iedere liefhebber van smart-
lappen is welkom, van sopranen tot 
en met bassen. Smartlappenkoor 

‘Denk aan de Buren’ houdt de mee-
zingavond in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Aanvang 
is 20.00 uur. 
Hou je van zingen? Kom gezellig 
langs en laat je horen!

Rendement nog krap
Recordomzet bloemen en 
planten in 2016
Aalsmeer - Met een omzet van 5,7 
miljard heeft de Nederlandse bloe-
men- en plantengroothandel in 
2016 een record geboekt. Dit maakt 
de VGB bekend op basis van de sta-
tistieken van Floridata. Per bedrijf 
verschillen de resultaten behoorlijk, 
in de keten is het rendement nog 
niet bij alle partijen voldoende en er 
is onder handelaren ook zorg over 
de productvernieuwing. Virtualise-
ring, service en ketenverkorting zijn 
voor versterking van de positie van 
de Nederlandse groothandel bepa-
lende factoren, zo stelt de VGB. 
De kamer- en tuinplanten deden het 
met een toename van 4% tot 2,2 mil-
jard beter dan de snijbloemen, die 
een plus noteerden van ruim 2% 
tot 3,5 miljard. Het laatste kwartaal 
2016 is het elfde achtereenvolgen-
de waarin de Nederlandse export-
waarde in bloemen en planten stijgt, 
maar de toename met 2,6% is lager 
dan in het vierde kwartaal een jaar 
eerder. ”Het is een jaar om tevre-

den op terug te kijken, maar econo-
misch gezien is er zorg om het ren-
dement dat in de keten door de ver-
schillende partijen wordt verdiend”, 
vindt Lex Ebus, interim-voorzitter 
van de VGB. ”Dat heeft zich de afge-
lopen jaren vertaald in onvoldoen-
de investeringen in productvernieu-
wing. Dankzij met name het brede 
en diepe assortiment heeft Neder-
land een onderscheidende positie. 
En de kwaliteit moet beter worden 
aangeduid, bijvoorbeeld door ver-
plichte vermelding van de oogst-
datum. Voor zowel Nederlandse 
als internationale telers”, noemt hij 
als verbeterpunten. ”Voor ons geldt 
ook, dat wij de hele agrarische sec-
tor sterker moeten neerzetten. Het is 
toch vreemd, dat wij als wereldwijd 
het tweede agrarische exportland 
niet eens meer een eigen ministe-
rie hebben”, stelt de interim-voorzit-
ter van de VGB. Dit jaar, 2017, wordt 
een versnelde groei verwacht in ver-
gelijking met 2016. (Bron: Floridata)

Ingebruikstelling deze zomer
Nieuw konijnenverblijf bij 
Boerenvreugd bijna klaar
Aalsmeer - De contouren van het 
nieuwe konijnenverblijf op kinder-
boerderij Boerenvreugd worden 
steeds nadrukkelijker zichtbaar. Na 
de fundering en het muurtje is nu 
het geraamte van het dak klaar. Er is 
reeds hout besteld voor de rest van 
de opbouw. De klusvrijwilligers van 
Boerenvreugd zijn er druk mee.
Konijnen zijn groepsdieren. In het 
wild leven ze met families samen in 
holen met gangenstelsels. Alle ver-
blijven op de kinderboerderij vol-
doen aan de wettelijke eisen, maar 
de kinderboerderij probeert daar-
bovenop iets meer te doen voor het 
welbevinden van dieren. Voor de ko-
nijnen betekent dat meer dieren sa-
men in grotere hokken. Een mooi 
voorbeeld is de knuffelruimte in de 
stolp. Het nieuwe konijnenverblijf 
buiten bij de ingang, is bedoeld als 
groepsruimte voor drie groepen ko-
nijnen. In 2015 besloot het bestuur 
van SKBA tot de bouw van dit ver-
blijf. In 2016 is grotendeels de fi-
nanciering rond gekomen (door bij-
dragen van onder andere de Lions 
Club en TeamTimmerman) en ge-

start met de aanleg. Als alles vol-
gens plan verloopt, dan zal de in-
gebruikstelling van het verblijf deze 
zomer plaatsvinden.

RABO Ledenbank
Op 19 januari hebben alle leden van 
Rabobank Regio Schiphol een mail 
gekregen waarmee zij op hun fa-
voriete goede doel kunnen stem-
men. Stichtingen en verenigingen in 
de regio kunnen van de Rabobank 
een bijdrage krijgen als de leden op 
hen stemmen. Bent u lid van de Ra-
bobank, maak dan gebruik van uw 
stemrecht en help mee de goede 
doelen in de regio te ondersteunen. 
Een stem op Boerenvreugd kost u 
niets, maar levert de kinderboerde-
rij wel een bijdrage op voor de in-
richting van het nieuwe konijnen-
verblijf. Dus check uw mail en stem 
op Boerenvreugd. Niet-Raboleden 
kunnen uiteraard ook een financiële 
bijdrage leveren aan het konijnen-
verblijf of aan de andere activiteiten 
van Boerenvreugd, meer informatie 
daarover is te vinden op www.boe-
renvreugd.nl/ondersteuning.

Inzichten over leren en hersenen
Eerste ouderbijeenkomst 
over Noordwijkse Methode
Aalsmeer - Op maandag 16 janu-
ari is een bijeenkomst gehouden 
voor de ouders van De Hoeksteen, 
De Wegwijzer en Solidoe De Stek. 
Tijdens deze bijeenkomst werden 
de ouders op de hoogte gebracht 
van de nieuwe begeleidings- en on-
derwijsmethode op het IKC Triade. 
Voor deze bijeenkomst had het Wel-
lantcollege de grote zaal beschik-
baar gesteld. De scholen en opvang 
zelf beschikken niet over voldoen-
de ruimte om alle ouders te ont-
vangen. Ruim 100 belangstellenden 
waren aanwezig om kennis te ma-
ken met de Noordwijkse Methode. 
Na een kort welkom door René Koo-
le, projectdirecteur van Triade, nam 
Frum van Egmonds het woord. Frum 
is de bedenker van de Noordwijkse 
Methode. De Noordwijkse Metho-
de is gebaseerd op inzichten over 
leren en hersenen. Uit onderzoe-
ken blijkt dat kinderen veel effectie-
ver en efficiënter kunnen leren als je 
de lesstof naast de traditionele ma-
nier, ook op andere manieren aan-

biedt. Daarnaast vraagt onze veran-
derende wereld om nieuwe kennis 
en vaardigheden. Daarbij gaat het 
vooral om ICT vaardigheden.
Het doel van De Noordwijkse Me-
thode is om elk kind te laten schit-
teren met zijn talenten, zodat hij of 
zij van daaruit een positieve bijdra-
ge kan leveren aan de wereld om 
hem of haar heen. Daarom biedt De 
Noordwijkse Methode de kinderen 
een basis waarmee zij na de basis-
school alles kunnen kiezen dat aan-
sluit bij hun mogelijkheden.
Gedurende een periode van onge-
veer 8 weken staat een thema cen-
traal. Alle docenten op school spe-
cialiseren zich in 1 vak, bijvoorbeeld 
geschiedenis of ICT. In de middagen 
krijgen de kinderen geen geschie-
denis van hun eigen leerkracht, 
maar in een vakatelier, van de ge-
specialiseerde docent. Gedurende 
het thema doorlopen alle kinderen 
vanaf groep 3 alle vakken. 
Vanaf februari gaan de scholen en 
de opvang starten met het experi-
menteren. Het is de bedoeling dat 
dit en komend schooljaar al gewerkt 
wordt, zodat, als in augustus 2018, 
Triade werkelijk start, alle medewer-
kers goed zijn toegerust. De eer-
ste reacties van de aanwezige ou-
ders waren positief. Dat bleek ook 
uit de vragen die ouders stelden. Zij 
hebben een goed beeld van wat hun 
kinderen nodig hebben. René Koo-
le sloot de bijeenkomst af. Hij toon-
de ook nog een aantal foto’s van het 
ontwerp van het gebouw. Zo kregen 
de aanwezigen een mooi beeld van 
de nieuwe organisatie. In de toe-
komst zullen meer van dit soort bij-
eenkomsten worden gehouden.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
28 januari weer een gezellige bingo-
avond. Deze vindt plaats in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14. Tijdens deze avond zullen er drie 

Foto gemaakt afgelopen donderdag 19 januari van de zonsondergang bij de 
Westeinder door Frans Goossens (hobby-fotograaf).

Fotocursus bij Werkschuit
Aalsmeer - Op zaterdag 4 febru-
ari start de Werkschuit weer met 
de cursus Fotocursus met prak-
tijk. In deze fotocursus met prak-
tijk van 6 lessen neemt de docente 
u mee in de wereld van de fotogra-
fie, waar ‘kijken’ en ‘creativiteit’ cen-
traal staan. Vindt u de gebruiksaan-
wijzing van uw camera ook zo inge-
wikkeld? Zet u de camera nu maar 
op automaat? Na deze cursus heeft 
u eindelijk een keuze! In deze les-
sen gaan termen zoals diafragma, 
sluitertijd en iso waarden voor u le-
ven. U leert hoe u de fotocamera in-
zet om creatieve ideeën vorm te ge-
ven. Onder begeleiding van de do-
cente beoefent u de theorie meteen 
in de praktijk. De docente besteedt 
tevens veel aandacht aan creatieve 
opdrachten en de bespreking van 
uw foto’s. Hierbij komen zaken als 
compositie, standpunt, de rol van 
lijnen en structuren en perspectief 
veelvuldig aan bod. Onder de en-
thousiasmerende begeleiding van 
de docente ontwikkelt u uw eigen 
manier van kijken die zich uit in uw 
fotografische ‘handschrift’. U kunt in 
principe met iedere willekeurige di-
gitale camera (wel met diafragma- 
en sluitertijd voorinstellingen) deel-
nemen aan deze cursus.

Portrettekenen en schilderen
Ook start op 4 februari weer Portret-
tekenen en schilderen bij de Werk-
schuit. Deze cursus begint zater-

dag op 4 februari om 13.30 tot 16.00 
uur. In deze cursus gaat u zich hele-
maal storten op het portret tekenen. 
U werkt na aanleiding van een fo-
to. U begint eerst met de opzet van 
het portret, daarbij moet u denken: 
wat is de hoofdvorm en de globa-
le plaats voor de ogen, neus, mond, 
nek en schouders? Daarna gaat u 
steeds verder met detailleren. Daar-
na gaat u het eigen gemaakt portret 
schilderen en krijgt u advies hoe u 
de lichte en donkere vorm het bes-
te kan onderscheiden, hoe meng je 
de huidskleuren en nog veel meer 
advies krijgt u tijdens deze cursus. 
Spreekt deze cursus u aan maar u 
bent niet echt een Rembrandt in het 
portrettekenen en schilderen? Dat 
is geen probleem, want deze cursus 
is zowel voor beginners als gevor-
derden. U dient wel zelf potloden en 
papier mee te nemen, anders kunt 
een vel papier kopen bij de Werk-
schuit. Mocht u ook willen schilde-
ren, dient u ook zelf acrylverf mee 
te nemen en eventueel een schil-
derdoekje.

Kijk voor meer informatie over de 
cursussen van De Werkschuit op 
www.werkschuit-aalsmeer.nl. Voor 
vragen en opgave kan telefonisch 
contact opgenomen worden met 
Margot Tepas: 06-12459347 of Ma-
rion Buckert: 06 11864861. Folders 
liggen de supermarkten, het ge-
meentehuis en de bibliotheek. 

af te blazen! De kans dat het alsnog 
vol zal lopen, is erg klein. Het kan 
natuurlijk dat er op de dag zelf men-
sen een kaartje komen kopen bij de 
ingang, maar daar wil de organisa-
tie niet op wachten en vertrouwen. 
Er zal daarom iemand bij de ingang 
gaan zitten om te vertellen dat het 
concert niet doorgaat en eventueel 
geld terug te geven wanneer men-
sen al betaald hebben. Het is heel 
vervelend, maar het is niet anders.

papier ophalen. De lopers hopen 
dat alle inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen. De opbrengst van het oud 
papier komt ten goede aan beide 
verenigingen. Na zaterdag is de vol-
gende ophaalronde op 25 februari. 

Gemeenteraad op bezoek 
bij archief in Haarlem
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20 
januari bracht de gemeenteraad van 
Aalsmeer een werkbezoek aan de 
stad Haarlem. Het bezoek stond in 
het teken van de geschiedenis van 
de stad én de gemeente Aalsmeer. 
De raadsleden werden samen met 
burgemeester Jeroen Nobel en wet-
houder Robbert-Jan van Duijn ont-
vangen in het stadhuis van Haarlem, 
waar zij uitleg kregen over de rijke 
historie van het stadhuis. Natuurlijk 
namen zij ook een kijkje in de ver-
nieuwde vergaderzaal van de Haar-
lemse gemeenteraad. ’s Avonds 
ontving de heer Zoodsma, directeur 
van het Noord-Hollands Archief, het 

gezelschap in het archief dat geves-
tigd is in de prachtige Janskerk. Het 
Noord-Hollands Archief bewaart 
archiefstukken van de gemeen-
te Aalsmeer, een aantal andere ge-
meenten en de provincie Noord-
Holland. De raadsleden konden met 
eigen ogen een origineel besluit van 
het ambachtsbestuur Aalsmeer uit 
1690 bekijken dat opdracht gaf tot 
het bouwen van de schutsluis in de 
Kerkwetering. Vrijwel alle archief-
stukken zijn via de beeldbank en 
scan-on-demand digitaal opvraag-
baar voor geïnteresseerden. Meer 
informatie is te vinden op: www.
noord-hollandsarchief.nl

rondes bingo worden gespeeld en 
tevens tussendoor een grote lote-
rij. Ook zullen de door leden ge-
wonnen prijzen uitgedeeld worden 
die zij behaald hebben op de ten-
toonstelling van afgelopen jaar. De 
avond begint om 20.30 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is 
gratis. Kijk voor verdere informatie 
op www.rijsenvogel.nl 



Rijsenhout - Het vriest al dagen 
flink en inmiddels zijn al vele slo-
ten veranderd in ‘ijsbanen’. Dit be-
tekent echter nog niet dat overal 
het ijs dik genoeg is om op te kun-
nen schaatsen. In Rijsenhout had-
den ze afgelopen zondag 22 janu-
ari veilig ijs. Om een uur ‘s middags 
ging de baan open bij ijsclub De 
Blauwe Beugel aan het Konnetlaan-
tje en de mededeling op facebook 
en de website van de club bleek ge-
zien, het was gezellig druk. Er werd 
volop geschaatst, alle leeftijden wa-
ren vertegenwoordigd. Kleine kin-
deren die voor het eerst de ijzers 
onder bonden, schoolgenootjes die 
er een gezamenlijk uitje van maak-

ten en natuurlijk ook de geoefen-
de schaatsers van de Blauwe Beu-
gel zelf. Het was er prima weer voor. 
Schaatsen met een heerlijk zonnetje 
en bijna geen wind!

Schaatsbaan voor de deur
In Aalsmeer en Kudelstaart werd 
hier en daar geschaatst op de dicht-
gevroren sloten. Voor sommige in-
woners betekende dit een schaats-
baan voor de deur. Wat een luxe! 
Hopelijk kan er nog langer ge-
schaatst worden, maar hou de tem-
peratuur in de gaten. Deze stijgt en 
dan kan het weleens heel snel over 
zijn met de schaatspret.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto’s van het recente verschijnsel ‘ruige rijp’ vorige week woensdag 18 janu-
ari. Een van de Westeinderplassen en twee gemaakt op de Historische Tuin, 
gemaakt door Anton Temme

Schaatsers bij watertoren
Aalsmeer - Er is volop geschaatst 
afgelopen weekend. Vooral zon-
dag was de schaatspret groot. In 
Aalsmeer en Kudelstaart gingen ve-
le inwoners de dichtgevroren sloten 
op en genoten van de mogelijkheid 
om te (leren) schaatsen. Ook trok-
ken velen naar de Bosbaan waar 
een prachtige ijsbaan wachtte. In 
Rijsenhout opende ijsclub De Blau-
we Beugel zondagmiddag 22 janu-
ari de schaatsbaan in het Konnet-
laantje. 
De Westeinderplassen lag ook op 
vele plaatsen ‘dicht’, maar afgera-
den werd en wordt om hier te gaan 
schaatsen. Uiteraard zijn er altijd 
durfals en liefhebbers die de Poel 
willen ‘trotseren’. Het is ook zo mooi 
om te kunnen schaatsen op de gro-

te plas en tussen de eilanden. Bij 
het recreatie-eiland is het ijs ge-
test en voor zover bekend zijn er 
geen ongelukken gebeurd. Ga in ie-
der niet alleen het ijs op! Sowieso 
is het nu aan het dooien en lijkt ijs-
pret voorals weer even ver weg. Fo-
tograaf Kick Spaargaren is een fer-
vent schaatser, maar zondag koos 
hij er voor om schaatsers op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Hij klom 
zelfs naar het topje van de waterto-
ren en maakte bijgaande sfeervolle 
foto. Prachtig toch?! De watertoren 
is overigens aanstaande zondag 29 
januari weer open voor publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. Een mooie gele-
genheid om van het uitzicht te ge-
nieten en zelf ook foto’s te maken.
Foto: www.kicksfotos.nl

Uitzicht vanaf de watertoren op ijslandschap. Foto: www.kicksfotos.nl

IJspret 
op zonnige 

zondag
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Voorleesmiddag in bieb 
met Lot uit Sesamstraat

Aalsmeer - Op 25 januari zijn de 
Nationale Voorleesdagen van start 
gegaan. Doel van deze actie is het 
promoten van voorlezen aan jon-
ge kinderen, zowel thuis als in de 
opvang, op school en in de biblio-
theek. Daarom heeft de bibliotheek 
Amstelland twee rasechte voorle-
zers uitgenodigd; Lot Lohr uit Se-
samstraat en Ton Meijer schrijver 
van onder andere De kleine walvis, 
het prentenboek van het jaar 2017.

Woorden, woorden
Lot Lohr leest op zaterdag 28 janu-
ari voor uit dit prentenboek in bibli-
otheek Aalsmeer voor kinderen van 
2 tot 5 jaar. Wie kent haar niet? Al 
29 jaar woont Lot in de bekendste 
straat van Nederland en kleurt daar 
met haar gezellige aanwezigheid de 
straat altijd een beetje mooier. Lot 
is ook gek op woorden! Woorden, 
woorden, woorden. Woorden vertel-
len verhalen: mooie, enge, grappige 

en zielige verhalen die je kan voor-
lezen. En dat komt ze heel graag 
doen. Grijp je kans en kruip lekker 
bij Lot voor een verhaal. Ze leest za-
terdag voor in de bieb in de Markt-
straat van 15.30 tot 16.15 uur. 

‘De kleine walvis’
Op zondag 5 februari speelt Ton Me-
ijer ‘De kleine walvis’ in bibliotheek 
Amstelveen Stadsplein voor kinde-
ren van 2 tot 7 jaar. Kom kijken, luis-
teren en meezingen van 11.00 tot 
11.45 uur. Dit jaar is het een voor-
stelling over eenzaamheid, vriend-
schap en afscheid. Hij speelt, ver-
telt en zingt het verhaal van De klei-
ne walvis. Tot slot zingt iedereen de 
blues, want wie voelt zich niet ook 
weleens een beetje alleen? Samen 
kom je er wel doorheen. Voor beide 
voorstellingen geldt een toegang-
prijs in de voorverkoop van 5,50 eu-
ro en voor bibliotheekleden 4,50 eu-
ro. Per voorstelling mag één van de 
(groot)ouders gratis mee. Kaarten 
zijn te koop in de bibliotheken.

‘De Nacht Wacht’ voor 
3+ in Poppentheater
Amstelveen - Première van ‘De 
Nacht Wacht’ in het Amstelveens 
Poppentheater op zondag 29 janu-
ari. Vanaf 14.30 uur tovert multi-in-
strumentalist Gunga klanken uit de 
‘prullaria’ die hij heeft verzameld en 
bouwt daarmee dromen van geluid. 
Gunga droomt en laat dromen. An-
ne zit op de rand van haar bed en 
speelt op de harp alsof haar leven er 
van afhangt. Ze heeft geen tijd om 
te slapen en vindt slapen gaan ook 
een beetje eng. Caroline wil juist 
erg graag slapen, want haar bed is 
de poort naar dromenland. Op de 
klanken van Gunga ontmoet zij een 
glimworm die onder de grond leeft, 
een vis in het water, een vogel in de 
lucht en de godin van het vuur. In 
deze premièrevoorstelling vol mu-
zikale verrassingen vindt Caroline, 
samen met Gunga, een manier om 
Anne mee te nemen naar dromen-
land, want de nacht wacht nog maar 
even. Het muzikale theaterduo ‘De 
Zingende Harp’ werkt bij deze voor-

stelling samen met drummer en per-
cussionist Alan Purves. ‘De Nacht 
Wacht’ is een 3+ voorstelling en te 
zien in het Amstelveens Poppenthe-
ater op zondag 29 januari om 14.30 
uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via 
ww.amstelveenspoppentheater.nl 

Tekenen en schilderen met Annefie
Talentenklas voor kinderen 
6 tot 12 jaar bij Werkschuit
Aalsmeer -Docent Annefie van It-
terzon neemt haar rol als docent 
tekenen en schilderen zeer seri-
eus. Ze is bekend om haar inter-
nationale collectie kindertekenin-
gen en het coachen van jong schil-
dertalent. Hou je echt van tekenen; 

stroop dan je mouwen op en neem 
plaats achter een echte schilders-
ezel in het ruime lichte atelier van 
de Werkschuit. Ga mee op haar in-
spirerende ontdekkingsreis naar het 
tekenen van allerlei soorten dieren 
en kleurrijke waterplanten. Zo ont-
dek je hoe kennis over de natuur je 
helpt om levendige kunstwerken te 
maken. In de Talentklas wordt ook 
werk van bekende kunstenaars be-
sproken. Omdat de groepen klein 
zijn krijgen de kinderen persoonlij-
ke aandacht, creatieve tips en wor-
den de werkstukken iedere les be-
sproken. Je krijgt een eigen map en 
aan het einde van de cursus neem 
je kleurrijk schilderwerk mee naar 
huis! De Talentklas is voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar, wordt gehouden 
op woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur en zaterdagochtend van 
10.30 tot 12.00 uur en opgeven kan 
via www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
bel juf Annefie: 06-42197027. De Ta-
lentenklas start woensdag 1 februa-
ri en zaterdag 11 februari.

Al veertig jaar voor de klas!
Mijlpaal juf Atty op Jozefschool
Aalsmeer - Al 40 jaar voor de klas 
dat is een mijlpaal die juf Atty Ze-
venhoven deze week behaalde. De 
Jozefschoolcollega’s verrasten haar 
’s morgens vroeg met een feestelij-
ke optocht naar haar versierde klas 
en zongen haar vrolijk toe. 
‘s Middags was er een feestelijke 
lunch, cadeaus, een speech en aan-
sluitend een Oudhollands spelle-
tjescircuit. 
Juf Atty komt oorspronkelijk van 

Texel en begon haar carrière als 
leerkracht toevallig in de plaats met 
dezelfde naam als haar achternaam: 
Zevenhoven. Maar nu is ze al ruim 
25 jaar op de Jozefschool actief. 
De directeur memoreerde in zijn 
toespraak aan de definitie onder-
wijzeres/juf: een persoon die kennis 
en technische bekwaamheid over-
draagt aan leerlingen. 
En dat is wat zij al 40 jaar met plezier 
doet en nog blijft doen. 

Voetbal jeugd
RKDES JO10-4 verliest met 
‘dikke’ cijfers in de Bijlmer
Kudelstaart - De eerste wedstrijd 
in het nieuwe jaar is inmiddels weer 
gespeeld Jo10-4 van RKDES. Wie 
bij de uitspraak ‘na de winterstop’ 
dacht aan frisgroene velden met 
hier en daar een opkomende tul-
penbol en een heerlijk zonnig len-
te weertje, kwam afgelopen zater-
dag bedrogen uit.
Het is ijzig koud buiten en de trouwe 
supporters van de voetballertjes ho-
pen stiekem met z’n allen dat de vel-
den in de Bijlmer te hard, te koud en 
dus niet speelbaar zullen zijn. Om 
07.00 wordt er nog wat heen weer 
geappt, maar de spelers en bege-
leiders moeten er toch echt aan ge-
loven; het warme nestje wordt om-
geruild voor thermosondergoed en 
vol goede moed vertrekken allen 
in de ochtenddauw richting koplo-
per Zuidoost United. Er kan prima 
en kosteloos geparkeerd worden 
en met welgeteld een minuut lopen 
staat de groep in de kantine van de 
Amsterdamse club. Stipt om 09.00 
trappen de mannetjes af. Geen tijd 
om te bevriezen, want de Amster-
damse boys spelen behendig over 
en zijn volop op de kant van RKDES 
bezig. De DES jongens lopen de be-
nen uit hun lijfjes en met geen wis-
sels is het flink hollen geblazen om 
de toekomstige doelpunten tegen te 
houden. De drie meegekomen voet-
balmama’s zien vanuit de warme 

kantine, waar ze een fantastisch uit-
zicht op het speelveld hebben, hoe 
het uiteindelijk 6-0 wordt wanneer 
de scheidsrechter fluit voor rust. Al-
lemaal hup de kleedkamer in waar, 
onder het genot van een warme be-
ker thee, coaches Bert en Vincent 
de jongens moed in praten. Althans, 
daar ging iedereen vanuit, want al 
zingend kwamen ze allemaal het 
veld weer op. Gelukkig. En zonder 
wissels toch een verandering in de 
opstelling. Vaste keeper Hein ruilt 
met verdediger Cees en daar gin-
gen ze weer. Op naar, eh de ge-
lijkmakers? Wel een aantal wissels 
onder de supporters. Dit keer ble-
ven de drie voetbalpapa’s achter het 
glas en stonden de moeders langs 
de kant. Eigenlijk best te doen, de 
zon is zelfs gaan schijnen en hé 
komt daar nou een bloembolletje 
omhoog? Het bleef nog lang dezelf-
de stand, maar als de Bijlmerse boys 
de smaak weer te pakken hebben is 
het gauw het dubbele van wat het 
was. Eindstand: 12-0. Aanstaande 
zaterdag 28 januari om 11.00 uur de 
laatste wedstrijd in deze (té) zware 
tweede competitie ronde; thuis aan 
de Wim Kandreef tegen het altijd 
lastige Swift. Belangstellenden zijn 
uiteraard van harte welkom om zin-
gend langs het veld te komen staan. 
De jongens kunnen wel wat aan-
moediging gebruiken!

Verhalenverteller, goochelaar 
en buikspreker bij Kidspraise
Aalsmeer - Op zondag 29 janua-
ri wordt de derde Kidspraise van dit 
seizoen gehouden. Deze Kidsprai-
se is speciaal omdat Matthijs Vlaar-
dingenbroek - Christelijke verhalen-
verteller, buikspreker en gooche-
laar - een voorstelling komt verzor-
gen. Het is een voorstelling rond-
om het Bijbelverhaal van de verlo-
ren zoon, die zijn vader in de steek 
laat om de wijde wereld in te trek-
ken. Als hij thuiskomt, staan de dor-

pelingen klaar om hem voor altijd 
weg te sturen, maar wat is dat? Het 
is de rennende vader die zijn zoon 
omarmt en hem volledig herstelt. 
De Kidspraise is voor kinderen in de 
basisschool leeftijd, maar ook ou-
ders, opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom. 
De voorstelling begint zondag om 
16.30 uur in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269 en duurt onge-
veer een uur. 

Snel inschrijven voor laatste plekken!

Nieuwe cursussen van start 
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 7 fe-
bruari starten de nieuwe cursus-
sen voor basisschoolleerlingen, ge-
organiseerd door Cul-tuurpunt 
Aalsmeer. In deze korte oriënteren-
de cursussen kunnen kinderen ken-
nismaken met de beginselen van 
muziek, dans, theater en DJ. Op vrij-
dag 13 januari konden de kinderen 
van groep 5 tot en met 8 van PCBS 
De Graankorrel in Kudelstaart alvast 
proeven aan de cursussen ‘Ontdek 
je talent op een instrument’ en de 
‘Gitaar groepsles’ door middel van 
een proefles door muziekdocent 
Rosanne Knaapen. Met veel energie 
en enthousiasme werden de leerlin-
gen meegenomen in de wereld van 
muziek en ontdekten sommige leer-
lingen al voorzichtig hun talent.
Cursussen die vanaf februari wor-

den aangeboden zijn onder meer 
‘Muziek en beweging’ voor groep 
1/2, ‘Musical’ voor de groepen 1 tot 
en met 5, ‘DJ’ voor de bovenbouw 
leerlingen en natuurlijk de cursus-
sen ‘Ontdek je talent op een instru-
ment’ voor groep 3 tot en met 5 en 
de ‘Gitaar groepsles’ voor de leerlin-
gen uit groep 6 tot en met 8. 
De cursussen bestaan uit 9 lessen 
van 45 minuten en kosten 58 euro. 
De DJ-lessen zijn 9 lessen van 45 
minuten en kosten 70 euro. 
De lessen vinden plaats op diverse 
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
op dinsdag- en woensdagmiddag in 
de naschoolse tijd. Wil jij jouw talent 
ontdekken? Schrijf je snel in voor de 
allerlaatste plekken! Meer informa-
tie over de lessen en de leslocaties 
op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. 

Rapper Snelle leert de kids de fijne kneepjes van het rapvak.

Voor leerlingen groep 7 basisscholen

Derde Urban Arts Project 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - De komende weken 
zullen weer harde beats te horen 
zijn en zullen stijlvolle graffititeke-
ningen ontstaan op een aantal van 
de Aalsmeerse scholen. Voor het 
derde opeenvolgende jaar organi-
seert Cultuurpunt Aalsmeer het Ur-
ban arts project. Dit jaar is het de 
beurt aan de OBS Kudelstaart, De 
Hoeksteen, De Graankorrel, De 
Wegwijzer, De Oosteinder en OBS 
Samen Een. Tijdens dit project ma-
ken de leerlingen van groep 7 ge-
durende een maand kennis met 
een aantal culturele disciplines die 
zijn ontstaan vanuit de straatcul-
tuur. Vervolgens kunnen de leerlin-
gen naschools nog een gratis ver-
volgles volgen. In de eerste week 
krijgen de leerlingen rapper ‘Snelle’ 
op bezoek. Hij zal de leerlingen de 
fijne kneepjes van het tekstschrij-
ven en het ritmisch rappen bijbren-
gen. De week daarop gaan de leer-
lingen aan de slag met graffiti. On-
der leiding van graffitiartiest Sander 
Bosman uit Kudelstaart ontwerpen 
de leerlingen hun eigen naampie-
ce. En als klap op de vuurpijl komt 
Rene van Aken van House of Beats 
een feestje bouwen tijdens de work-
shop DJ. Samen met de leerlingen 
gaat hij bekende housetracks ontle-
den en leert hij hen hoe je een num-
mer als een professionele DJ mixt. 
Na afloop van de drie workshops 
kunnen de leerlingen zich gratis in-

schrijven voor een vervolgles van 
een van de docenten. Zij krijgen dan 
een extra lange les op locatie, waar-
in ze de verdieping opzoeken. 
Dit programma wordt aangeboden 
door Cultuurpunt Aalsmeer, met als 
doel om de leerlingen een andere 
kant van cultuur te laten zien. “Dit 
zijn culturele disciplines die leer-
lingen in hun eigen tijd, individueel 
en vaak op hun eigen kamer kun-
nen uitvoeren. Daardoor is de drem-
pel tot deze vormen van cultuur erg 
laag. We hopen zo te stimuleren dat 
leerlingen nadenken over hun vrije-
tijdsbesteding”, aldus Lennard Gols, 
combinatiefunctionaris cultuur, in 
dienst van Cultuurpunt Aalsmeer. 
In het naschoolse gedeelte haakt 
De Binding aan met het tienerwerk 
om het gesprek met de deelnemers 
aan te gaan en te horen waar hun 
interesses liggen, zodat hier tijdens 
andere projecten op ingesprongen 
kan worden. “Mede door dit project 
hebben we al een aantal seizoenen 
een erg goed lopende DJ-cursus in 
ons aanbod in samenwerking met 
House of Beats. Het zou ons niets 
verbazen dat er door dit project nog 
meer jongens en meiden enthou-
siast worden voor deze of één van 
de andere disciplines. We hopen de 
leerlingen volgend cursusseizoen 
dan ook een leerzaam vervolgtraject 
te kunnen bieden in een aantal van 
deze kunststromen.”

Honk- en softbalvereniging
Kom sporten bij Thamen!
De Kwakel - Inmiddels zijn de zaal-
trainingen weer begonnen en heeft 
Thamen alweer heel veel enthousi-
aste nieuwe jongens en meisjes mo-
gen verwelkomen. De honkbal- en 
softbal vereniging heeft in de groep 
voor de allerjongste jeugd nog plek 
genoeg voor enthousiaste jongens 
en meisjes die het leuk vinden om 
een bal te slaan, te vangen en te 
gooien, maar ook hard te rennen. 
Ben jij 5 jaar of ouder, jongen of 
meisje? Je bent van harte welkom 
om beeball, honkbal of softbal één 
maand gratis uit te komen probe-
ren. Trainingen zijn op dit moment 
in het weekend in diverse gymzalen 
in Uithoorn. Thamen heeft dit jaar 
ook weer voor het eerst een softbal 

pupillen team, met meisjes van 9 tot 
en met 12 jaar. Lijkt het je ook leuk 
om met tien enthousiaste meiden te 
spelen? Kom het dan ook rustig een 
aantal keren uitproberen. Voor deze 
groep begint komende week ook de 
pitcher- en catchertraining.
Thamen is een vereniging waar 
sportplezier voorop staat, echter 
waar ook talentvolle spelers/speel-
sters de ruimte krijgen zich verder 
te ontwikkelen. Daarbij organiseert 
de jeugdcommissie allerlei leuke 
evenementen waaronder een gratis 
jeugdweekend voor leden. Interes-
se? Neem dan contact op via het e-
mail adres: nieuweleden@thamen.
info en je wordt snel uitgenodigd 
voor een training!

‘Visser’ Jan van Veen leest 
voor op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - In deze periode van 
het jaar worden de nationale voor-
leesdagen georganiseerd. En daar 
weten ze op de OBS Kudelstaart wel 
raad mee. Het speelloklaal wordt in 
het thema gezet en er wordt voor 
de onderbouw voorgelezen. Dit keer 
werd Jan van Veen daar voor ge-
vraagd, die menigeen natuurlijk kent 
als de voormalige directeur van de 
school. Jan houdt ervan om verkleed 
te verschijnen en dat kwam dit keer 
mooi uit. Het verhaal dat voorgele-
zen werd had als titel ‘Kleine walvis’ 
en ging over het leven van een visser 
en zijn zoontje. Jan kwam woensdag 

25 januari als visser gekleed naar de 
speelzaal en ging op een stoel aan 
het strand zitten, het strand dat juf 
Marja geweldig ontworpen had. Het 
grote voorleesboek werd erbij ge-
haald en de kinderen konden het 
verhaaltje via de plaatjes volgen. Ze 
zaten te genieten! En als verrassing 
zat een klein poppetje mee te luiste-
ren, en dat kleine poppetje was na-
tuurlijk... een kleine walvis. Na afloop 
kregen de kinderen een kleurplaat 
van de kleine walvis mee naar de 
klas, zodat ze nog even leuk met het 
verhaal bezig konden zijn. Een ge-
slaagde ochtend daar in Kudelstaart!
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Kanopolo bij Michiel de Ruyter
Rabo Stimuleringsprijs voor 
jong talent Selina Dijkstra
Amstelland - In januari 2017 is 
de verkiezing jong talent van het 
jaar 2016. Een vakkundige jury van 
oud internationals, de Rabobank 
en sportliefhebbers, kiezen de win-
naar. Op vrijdag 20 januari was in 
de Emergohal in Amstelveen het 
Sportgala waar de winnaar bekend 
werd gemaakt. Het Sportbedrijf Am-
stelveen heeft verschillende talen-
ten voorgedragen, deze talenten 
moesten vooraf een filmpje instu-
ren waarin ze zichzelf presenteren. 
Daarna heeft de jury drie genomi-
neerden uitgekozen.
Uiteindelijke winnaar bij de dames 
is Selina Dijkstra geworden, leer-
linge aan het Hermann Wesselink 
College te Amstelveen, 5 VWO, 16 
jaar. Selina beoefent de sport kano-
polo bij de Uithoornse roei- en ka-
novereniging Michiel de Ruyter. Vol-
gens haar trainster Lisanne Drey-

fus is ze zeer gemotiveerd, en pakt 
ze nieuwe technieken gemakke-
lijk op. De afgelopen jaren heeft 
ze met haar team van Michiel de 
Ruyter een enorme groei door ge-
maakt, ze zijn in drie achtereen vol-
gende jaren kampioen geworden. 
In 2015 speelde ze voor het eerst in 
het Nederlands team Jong Oranje 
de EK U21 in Duitsland, en afgelo-
pen jaar maakte zij haar debuut op 
het WK in Italië. Selina is een aan-
vallende speelster, moet in haar fa-
natisme eerder afgeremd dan aan-
gespoord worden. Volgens Lisanne 
een speelster van de toekomst voor 
het dames kanopolo. Voor Selina is 
het fantastisch dat zij zich sportta-
lent van het jaar mag noemen, dit 
geeft extra motivatie om de komen-
de jaren door te groeien en het bes-
te in haarzelf naar boven te halen. 
Voor meer informatie: www.mdr.nu.

Gymnastes Omnia op dreef!
Wedstrijdseizoen Ritmische 
Gymnastiek van start
Aalsmeer - Op 14 januari was de 
eerste districtswedstrijd voor de 
gymnastes van SV Omnia 2000 van 
het C-niveau. Trots presenteerde SV 
Omnia zich op de wedstrijd met wel 
veertien meisjes in alle leeftijdsca-
tegorieën. Er moesten individuele 
oefeningen gedaan worden, maar 
ook duo-oefeningen stonden op het 
programma. Voor de mini’s Zoey van 
der Weelde, Amelie Wilderdijk en 
Yara van Dillewijn was het de aftrap 
van hun eerste wedstrijdseizoen. Ze 
hadden al wel wat wedstrijderva-
ring, maar spannend was het even-
goed. Zij hoefden alleen een oefe-
ning zonder materiaal individueel te 
laten zien. En dit deden ze met flair.
Ook voor de benjamins Sam Bergs-
ma, Oana Huisman en Evita Karlin is 
het kennismaken met het wedstrijd-
seizoen. Sanne de Vries heeft al wat 
meer ervaring. Individueel moesten 
de meisjes een oefening met hoepel 
laten zien. Na wat puzzelen waren 
er drie duo’s gevormd, die een oe-
fening zonder materiaal op het pro-
gramma hadden staan. Het is fijn, 
dat je op de eerste wedstrijd nog 
geen materialen hoeft over te gooi-
en, maar lekker los zonder materiaal 
je oefening mag doen.
Bij de oudere meisjes is alleen Noa 
van der Laan nieuw in de selectie, 
maar draait met haar oefening met 
knots al goed mee. Noa Spaargaren 
moest een oefening met hoepel la-
ten zien. Sanne Cleveringa en Edita 

Oganisjan draaien al langer mee in 
de selectie en lieten allebei een goe-
de knotsoefening zien. Daar doen ze 
goede zaken mee voor de rest van 
het seizoen. Samen vormden ze ook 
nog een duo, met bal dit keer. Tot 
slot waren de senioren aan de beurt. 
SV Omnia heeft er maar liefst vier in 
deze leeftijdscategorie. Manon van 
der Ploeg eindigde in het totaalklas-
sement van knots en lint als hoog-
ste, op de voet gevolgd door Fabien-
ne Roof, Juliet Oganisjan en Kiki de 
Pau. Als duo waren Manon en Fabi-
enne goed op dreef met de bal.
Op 4 februari staat alweer de vol-
gende wedstrijd op stapel. Pas later 
in het seizoen wordt duidelijk wie 
zich finalist mag noemen. Maar alle 
gymnastes hebben een goede pres-
tatie neergezet. Ga zo door, meiden!

ZABO topper in 
De Bloemhof

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt zaterdag 28 janu-
ari in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg voortgezet met de zeven-
de speelronde. Op het programma 
staat ondermeer de wedstrijd tus-
sen de nummers één en twee van 
de ZABO-ranglijst. Speelronde 7 
begint om 19.00 uur met de zaal-

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 28 januari
F.C.AALSMEER 
Zuidvogels 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Swift 3 - F.C.A. 2 15.00 u 
F.C.A. 3 – Hillegom 5 14.30 u
Swift 10 - F.C.A. 5 17.00 u
F.C.A. 6 – D.C.G. 2 14.30 u
Ankaraspor 5 - F.C.A. 8 10.00 u
Vrouwen
FCA V2 – United/DAVO V1 12.00 u
S.C.W.
Jong Hercules 2 - S.C.W. 3 12.00 u

S.C.W. 4 – V.E.W. 3 14.30 u

Zondag 29 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – S.J.Z. 1 14.00 u
Nederhorst 3 - F.C.A. 4 11.00 u
Roda’23 7 - F.C.A. 5 12.00 u
Sp.Martinus 5 - F.C.A. 6 14.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Delfia 1 14.00 u
Kon.H.F.C. 3 - R.K.D.E.S. 3 12.30 u
RKDES 4 – Zwanenburg 4 12.00 u

Ben van Dam 
beste darter

Aalsmeer - Op dinsdagavond 
ging de onderlinge strijd weer van 
start bij de darters in het Middel-
punt. Sebastiaan Dolk gooide best 
wel goed en had een hoge uitgooi 
van 97 met 2 pijlen, maar eindig-
de ondanks deze score op de vier-
de plaats. Zijn broer Franklin bleef 
hem net voor en werd derde. Peter 
Bakker had een prima avond, z’n 
scores waren niet zo hoog maar de 

Prima weer bij Fortcross
De Kwakel - Zondag 22 janua-
ri werd de fortcross weer onder pri-
ma weersomstandigheden verre-
den. Terwijl de cyclocrossers aan 
hun wedstrijd bezig waren, werd 
er op het ijsbaantje op het fort drif-
tig geschaatst. Ditmaal zaten er wel 
drie afdalingen in de wedstrijd en op 
de schaduwplaatsen van het par-
cours was het soms best wel glad. 
De jeugd ging als eerste van start en 
vooral de jongere kinderen moesten 
door de omstanders soms gehol-
pen worden om de steile klimmetjes 
weer met fiets en al boven te komen. 
Met rode wangen van de inspannin-
gen reden zij rond. Viego Tijssen uit 
Amstelveen won de jeugdklasse. Op 
twee Teun Wahlen en op drie Jes-
se de Vries. In de categorie Nieu-
welingen was Owen Geleijn uit Rij-
senhout de snelste, gevolgd door 

Ian van de Berg en Tristan Geleijn. 
De 40+ klasse had met 21 deelne-
mers een goede bezetting. Hier had 
UWTC-lid Sjon van de Berg een he-
le snelle eerste ronde, later werd 
hij voorbij gereden door Walter en 
Willard. Helaas kreeg Sjon mate-
riaalpech na een valpartij en kon 
de wedstrijd niet uitrijden. Walter 
Wahlen won uiteindelijk en op twee 
is Willard Gerritsen geëindigd. Bij de 
40- was Tommy Oude Elferink dui-
delijk de sterkste man van het veld. 
Hij pakte in de eerste ronde gelijk al 
een voorsprong en deze kwam niet 
meer in gevaar. Om plaats 2 en 3 is 
een leuke strijd gestreden tussen 
Bart de Veer en Menno van Capel. 
De categorie recreanten is gewon-
nen door Marco van Steijn en beste 
dame deze dag was Aagtje Dijkman, 
op twee Diana Kuipers.

Zondag loopevenement
Bekende namen aan start 
Uithoorns Mooiste
Uithoorn - Zondag 29 januari be-
looft weer een groot Uithoorns loop-
evenement te worden. Veel lopers 
hebben zich al van te voren inge-
schreven en 20 teams, het dubbe-
le aantal ten opzichte van vorig jaar 
doen mee aan de tweede editie 
van de businessloop van Uithoorns 
Mooiste. De organisatie verwacht 
meer dan 1.500 deelnemers aan de 
5 en 10 kilometer en de 10 Engelse 
mijl en meer dan 150 kinderen zul-
len aan de Gezinsloop over 1 kilo-
meter meedoen. Er zullen natuur-
lijk veel toeschouwers aanwezig die 
bij de start/finish en langs het par-
cours de lopers zullen aanmoedi-
gen, maar dit jaar kunnen mensen 
thuis ook het verloop van de wed-
strijden volgen. Regelmatig zal er 
vanuit de start/finishplek verbinding 
worden gemaakt met de sportuit-
zending van Rick FM en zullen een 
aantal keer sfeerimpressies van de 
loop worden doorgegeven. 

Taart en Druppie
Uithoorns Mooiste krijgt altijd een 
aantal hele snelle lopers aan de 
start, maar dit jaar staan er bij de 
vrouwen een aantal bekende na-
men aan de startstreep. Tabitha Gi-
chia heeft zich voor de 10 kilome-
ter aangemeld en bij de 5 kilome-
ter staat Tirza van der Wolff aan de 
start. Voor AKU zijn alle lopers die 
deelnemen aan een van de langere 
afstanden even belangrijk, daarom 
staat er voor elke 100e aankomende 
loper een slagroomtaart klaar.
Er zal weer een grote groep kinde-

ren meedoen aan de 1 kilometer 
die door een aantal wijken van Leg-
meer-West zal gaan. Het startschot 
van de 1 kilometer zal worden ge-
geven door Druppie, de mascottte 
van de actie van het JOGG ( Jon-
geren Op Gezond Gewicht). Drup-
pie wil kinderen, maar natuurlijk 
ook ouderen, stimuleren om meer 
water te drinken in plaats van fris-
dranken die meer suikers bevatten 
dan goed is. Alle kinderen zullen na 
afloop een medaille, een flesje met 
water en een krentenbol krijgen. De 
Gezinsloop van 1 kilometer start om 
10.30 uur.

G-run
Na het grote success van de G-run 
die in augustus tijdens de Polder-
loop voor het eerst werd gehouden, 
heeft de organisatie besloten ook bij 
Uithoorns Mooiste een G-run aan 
het programma toe te voegen. Om 
10.15 uur zal deze groep van start 
gaan. De verwachting is dat de G-
run in de komende jaren een vast 
onderdeel wordt van het program-
ma van Uithoorns Mooiste. In de af-
gelopen maanden heeft een groep 
bewoners van Ons Tweede Thuis 
zich bij AKU onder begeleiding van 
een van de AKU-trainers al voorbe-
reid op een van de afstanden.
De 5 kilometer start om 11.00 uur en 
om 11.08 uur klinkt het startschot 
voor de deelnemers aan de 10 kilo-
meter en 10 Engelse Mijl. Inschrij-
ven kan vanaf 9.00 uur in de kanti-
ne van Legmeervogels op sportpark 
Randhoorn.

Winst Bets en An 
bij Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Be-
langstelling? Kom gerust mee kaar-
ten of eens kijken. Op donderdag 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij Klaverjas-
club de Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Aanvang is 20.00 uur. Op 
18 januari is Jaap Streefkerk eer-
ste geworden met 5656 punten, Piet 
van Klaveren werd tweede met 5338 
punten en Theo Roeleveld werd 
derde met 5313 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ria van ‘t 
Schip met 3981 punten

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 31 janu-
ari houdt kaartclub Ons Genoe-
gen weer een gezellige speelavond 
in haar nieuwe locatie: Het Hof-
plein, aan de Clematisstraat (ingang 
Kloosterhof). Aanvang 19.30 uur. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. De toe-
gangsprijs is 3 euro en dit bedrag is 
inclusief koffie of thee.
De laatste speelavond was het ge-
zellig druk met weer enkele nieuwe 
gezichten. Het klaverjassen is ge-

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 27 ja-
nuari is er weer gewoon kaarten bij 
BV Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Iedereen is van 
harte welkom. Aanvang is 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.00 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het kop-
pelkaarten op 20 januari is gewon-
nen door Paolo Molia en Marja van 
de Burg met 5743 punten. Op twee 
Cor Knol en Krijna Verhoef met 5232 
punten en op drie Grada Groenedijk 
en Joke de Kieviet met 5046 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Wim Springintveld en Rijk van Eg-
dom met 4001 punten.

Dit jaar weer Toer de Poel
Cheque TeamTimmerman 
voor keuken Thamer Thuis
Aalsmeer - Zaterdag 21 januari 
is Stichting TeamTimmerman naar 
hospice Thamer Thuis in De Kwa-
kel geweest om een cheque te over-
handigen. Door middel van diverse 
activiteiten had het Team het afgelo-
pen jaar 7.285 euro opgehaald voor 
de aanschaf van een nieuwe keu-
ken voor het hospice. Het bijeen-
gebrachte geld heeft, tezamen met 
sponsoring van de keukenleveran-
cier en de aannemer, de plaatsing 
van een nieuwe keuken eind 2016 
mogelijk gemaakt.
Na een hartelijk ontvangst met kof-
fie en gebak was het Team in de ge-
legenheid de nieuwe keuken te be-
wonderen. De vrijwilligers van het 
hospice gaven aan heel blij te zijn 
met het resultaat en vooral de gro-
te koelkast en het ruime vriesge-
deelte zijn een enorme vooruitgang. 
Thamer Thuis is gedurende het af-
gelopen jaar erg betrokken geweest 
bij de activiteiten van TeamTimmer-
man. Zo kwamen zij op de bijzon-
der koude Koningsdag het Team be-
zoeken op de markt in Aalsmeer. Zij 
hadden warme koffie en een mooie 
taart meegenomen om de teamle-
den een hart onder de riem te ste-
ken tijdens de verkoop. Ook waren 

zij aanwezig bij de jaarlijkse door 
TeamTimmerman georganiseer-
de fietstocht, Toer de Poel. Zij ver-
zorgden energierepen voor deelne-
mers en fietsten zelf ook mee met 
de tocht. En tenslotte bij het laatste 
evenement in het Westeinder Pavil-
joen, Music at the Poel, waarbij ook 
veel Thamer Thuis vrijwilligers een 
dansje waagden terwijl Rick van der 
Kroon, Sandra van der Spruijt en 
Dennis Maarssen hun zangkunsten 
lieten horen. De warme band die 
tussen TeamTimmerman en Thamer 
Thuis is ontstaan werd nog eens be-
nadrukt door de overhandiging van 
een mooi beeldje door Thamer Thuis 
aan het Team. Door middel van ge-
noemde activiteiten, sponsoring en 
fondsenwerving kon TeamTimmer-
man het plaatsen van de keuken 
waarmaken. Bij deze wil het Team 
dan ook een ieder die zijn bijdrage 
geleverd heeft, op welke manier dan 
ook, heel hartelijk bedanken. Voor 
2017 staat de Toer de Poel weer op 
de agenda. Reserveer 24 september 
maar vast in de agenda. Meer infor-
matie volgt later. De berichtgeving 
ikan onder andere in de gaten ge-
houden worden via www.teamtim-
merman.nl of via Facebook. 

1e Brommertoerrit 21 mei
Aalsmeer - Het Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap heeft afgelopen 
zondag een nuttige en goede ver-
gadering gehad, zo laat het bestuur 
weten. Alle activiteiten van 2017 
zijn besproken. Belangrijkste is na-
tuurlijk: Wanneer is de tourrit? No-
teer maar in de agenda. De eerste 
rit gaat plaatsvinden op zondag 21 
mei. Er is dus nog volop gelegen-
heid om te sleutelen aan de oldti-
mers, ze kunnen nog warm binnen 
blijven staan. Waar de rit heengaat, 
blijft vooralsnog een verrassing. Re-
ken maar weer op een mooie rou-
te. Dit is wel toevertrouwd aan Dirk, 
Jan, Joost en Kim. De start en finish 

zal, als vanouds, bij café Joppe in de 
Weteringstraat zijn. Hier wordt ruim 
de gelegenheid gegeven om al-
le oude brommers te bekijken en te 
bewonderen.
Voor het eerst in haar nog prille be-
staan organiseert het Bromfiets Ge-
nootschap ook een weekendje weg. 
De animo hiervoor is groot, al me-
nig deelnemer aan de tourrit heeft 
zich ingeschreven. Het weekendje is 
van 7 tot 9 juli. De route staat al vast 
en het programma is rond. Onder 
andere staat een excursie gepland. 
Degenen die zich opgegeven heb-
ben ontvangen binnenkort meer in-
formatie.

dubbels vielen nu deze keer beter. 
Het leverde hem de tweede plaats 
op. De beste van deze avond bleek 
Ben van Dam. Hij gooide wel zeer 
afwisselend, dan weer een score 
van 26, daarna 140, en weer eens 
pech op een spannend moment, 
met 2 pijlen in de triple 20. De derde 
ging ook wel, maar viel er uit, weg 
180, erg jammer. Wil je ook eens 
darten? Dit kan vanaf 16 jaar en als 
je geen set pijlen hebt, is dit geen 
probleem. Er is een oefenset aan-
wezig. Eerst alleen kijken, mag ui-
teraard ook. Aanvang is 20.00 uur, 
inschrijven kan vanaf 19.30 uur en 
deelname kost 2,50 euro per keer. 
Het darten is in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.

wonnen door Ubbel Blom met 5079 
punten. Op twee Piet Voorn met 
5071 punten en op drie Essy van 
Es met 4947 punten. De poedelprijs 
was voor Rudolf Haussler met 3514 
punten. Bij het rummicuppen was 
Antje Herder met 45 punten de win-
naar en Jo van Soest met 93 pun-
ten was goed voor de poedelprijs. 
De volgende avond zullen de pun-
ten ook weer mee tellen voor het 
overall klassement, zowel voor het 
klaverjassen als het rummicuppen. 
Er is altijd nog plaats voor enthou-
siaste nieuwe mede spelers. Neem 
gerust buren, vrienden of bekenden 
mee. Iedereen is van harte welkom. 

voetbalpartij tussen IBH Aalsmeer 
en Koning Nieuwendijk. Vervolgens 
is om 19.45 uur de aftrap bij de top-
per van de avond: Sportcafé de Mi-
di’s tegen Polonia Aalsmeer. Om 
20.30 uur speelt Amsec Piller te-
gen Met & Co en om 21.15 uur is 
er als afsluiter Atlas Lions tegen LE-
MO. Publiek is welkom. De toegang 
is gratis. Stand vooraf: Sportcafé de 
Midi’s 6-18, Polonia Aalsmeer 6-16, 
Koning Nieuwendijk 6-9, Atlas Li-
ons 6-9, Met & Co 6-9, Amsec Piller 
6-6, IBH Aalsmeer 6-4, LEMO 6-0. 

19 januari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 139 punten, 
op twee Trudy Knol met 285 punten 
en op drie Gerard de Wit met 433 
punten. Bij het klaverjassen was An 
Uiterwaal de beste met 5552 pun-
ten, gevolgd door Tiny Buwalda met 
5272 punten en Kees van der Meer 
met 5050 punten. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 
0297-340776.



Aalsmeer - Vrijdag 3 februari is er 
vanaf 20.00 uur weer een veelzijdi-
ge voetbalquiz onder leiding van 
Theo en Hein Leliveld in de kanti-
ne van FC Aalsmeer in de Beetho-
venlaan. Theo is in de regio bekend 
als oud trainer van SCW en KDO en 
zijn zoon Hein is de huidige hoofd-
trainer van ROAC en voormalig as-
sistent van de inmiddels bekende 
cupfighter VVSB. De enthousiaste 
quizmasters verzorgen een avond-
vullend programma waaronder het 
genot van een drankje en hapje de 
voetbalkennis wordt getest. Na af-
wisselde vragen en filmpjes over 
bijvoorbeeld betaald voetbal, oranje, 

regio voetbal, stadions en logo’s zijn 
er leuke prijzen voor de beste drie 
koppels. Tussen de rondes is er ook 
nog een individuele quiz genaamd 
‘rode kaart gele kaart’ waarbij het 
ook mogelijk is met een beetje ge-
luk als winnaar uit de bus te komen. 
Weet jij veel van voetbal of gewoon 
zin in een gezellige avond? Schrijf je 
dan per koppel à 5 euro in via joost-
kooy@hotmail.com.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Jeugdschaakcompetitie
Luuk slaat terug bij AAS
Aalsmeer - In de 14e ronde van de 
AAS Jeugdcompetitie stond het top-
duel Willem versus Luuk in de plan-
ning. Omdat er steeds meer kinde-
ren mee spelen werd deze partij in 
een aparte zaal gespeeld onder het 
oog van wedstrijdleider Henk van 
Leeuwen. In de opening wist Wil-
lem met een truc een pion te win-
nen en meteen de dames te rui-
len. Maar naar mate het middenspel 
vorderde wist Luuk complicaties te 
scheppen die er toe leiden dat Wil-
lem even niet door had dat er een 
stuk in stond en Luuk sloeg toe. 
Daarna probeerde Willem nog te-
genspel te creëren, maar Luuk ruil-
de af naar een gewonnen eindspel, 
promoveerde naar dame en gaf ten-
slotte mat. Zoals de winnaar zelf 
sprak: “Nog maar een half punt ach-
ter.” Willem blijft op één in de com-

petitie met 11, 5 punten, maar Luuk 
vecht zich terug en heeft nu 11 pun-
ten. 
Jasper was jammer genoeg verhin-
derd, maar de andere volger Chris-
tiaan deed goede zaken door Tim 
te verslaan. Nieuwe speler Conrad 
maakte gehakt van Stijn. Simon zet-
te Rune pat, wat Rune een kostbaar 
halfje opleverde. Sam won van Ke-
vin en Robbert van Flora. Rembrandt 
voor de tweede keer aanwezig won 
overtuigend van Ryan waardoor het 
peloton verder ineen schoof.
Halverwege het seizoen zijn Wil-
lem en Luuk dus in een nek aan nek 
race verwikkeld met op enige af-
stand Jasper en Christiaan waarna 
een groep van vijf spelers (Stijn, Ru-
ne, Simon, Robbert en Sam) met elk 
5,5 punten.
Door Ben de Leur

Gratis golfen voor jeugd op 
Golfcentrum Amsteldijk
Amstelveen - Kinderen vanaf 7 
jaar zijn op zondag 12 februari wel-
kom om te ervaren hoe leuk en uit-
dagend golf kan zijn. Amsteldijk 
start dit jaar met een geheel nieuw 
jeugdplan waarbij de nadruk ligt op 
sport en spel en vooral het samen 
met anderen plezier maken én goed 
worden. 
De open jeugddag is een goede mo-
gelijkheid om kennis te maken met 
het nieuwe jeugdprogramma van 
Europa’s grootste opleidingscen-
trum. Kinderen kunnen zich deze 
dag gratis opgeven voor een 2 uur 

durende les- en spelsessie, waar-
bij het tweede lesuur, een wedstrijd-
je spelen op de par 3 baan is, even-
tueel samen met hun ouders. Am-
steldijk zorgt dat al het lesmateriaal 
voor deze dag klaarstaat. Meer in-
formatie over het programma is te 
vinden op www.amsteldijk.nl/open-
jeugddag. Opgeven voor de 2 uur 
durende gratis lessessie kan via 
de receptie van Amsteldijk of via 
het aanmeldingsformulier online. 
Golfcentrum Amsteldijk, De Afslag 
1, 1186 VG Amstelveen. Tel: 020-
3030510.

Langebaanschaatsen
Imke Brommer naar NK 
Allround voor junioren
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft de 18 jarige Kudelstaartse 
schaatsster Imke Brommer zich ge-
plaatst met een mooie derde plek 
op de landelijke selectiewedstrijd in 
Enschede voor het NK Allround voor 
A junioren. Op de zaterdagavond 
moest Imke de 500 en de 1500 me-
ter rijden. Met een tijd van 42.10 
reed ze naar een degelijke 42.10 en 
behaalde ze de vijfde plek op deze 
afstand. 
Later op de avond behaalde ze op 
de 1500 meter wederom een vijf-
de plek in het deelnemersveld van 
24 dames en zette zij 2.10.96 op de 
klokken. In het tussenklassement 
na de eerste dag stond Imke op 
een vierde plek. De volgende dag 
moest de 3 kilometer worden gere-
den. Met een persoonlijk record van 
4.35.54 behaalde ze in het deelne-
mersveld een derde plek. Ook in het 
eindklassement werd ze derde en is 
hiermee ruimschoots geplaatst voor 
het NK Allround in het Thialf stadi-
on in Heerenveen. Dit NK voor A ju-
nioren vindt plaats op vrijdag 3 en 

zaterdag 4 februari. Met deze plaat-
sing voor het NK zitten de belang-
rijkste wedstrijden voor de A junio-
ren voor dit schaatsseizoen er weer 
op. In december is Imke elfde ge-
worden bij het NK sprint voor A ju-
nioren en heeft ze verder de zilveren 
medaille op het gewestelijk kampi-
oenschap behaald. Meer informa-
tie over Imke die in het schaats-
team Beyond schaatst op www.im-
kebrommer.nl.

Korfbalcompetitie
VZOD neemt belangrijke 
punten met uit Maasdijk
Kudelstaart - Na het goede gelijk-
spel van vorige week stond er voor 
de Kudelstaartse korfballers afgelo-
pen zaterdag een belangrijke wed-
strijd op het programma. Er werd 
afgereisd naar Maasdijk om aan te 
treden tegen Dijkvogels. De thuis-
ploeg stond voorafgaand aan de 
wedstrijd weliswaar onder aan met 
twee punten, maar bij winst zou het 
VZOD/FIQAS tot op een punt nade-
ren. Bij VZOD was de geblesseer-
de Josine Verburg afwezig. Dijkvo-
gels liet vanaf het eerst fluitsignaal 
zien dat zij zich bewust waren van 
het feit dat de ‘laatste strohalm’ ge-
pakt moest worden om degradatie 
nog te voorkomen. Zij gingen fa-
natiek van start en gaven VZOD de 
indruk dat er niets te halen viel in 
Maasdijk. Binnen 2 minuten stond 
er dan ook een 1-0 stand op het 
scorebord. Maar het was de jon-
ge Henkie Maat die nog in dezelf-
de minuut, na een mooie combinatie 
met Eric Spaargaren, de stand gelijk 
trok. Gedurende het eerst kwart van 
de wedstrijd werd er door de thuis-
ploeg opvallend zuiver geschoten. 
Dit had tot gevolg dat VZOD de hele 
eerste helft tegen een achterstand 
aan keek van een of twee punten. 
Vijf minuten voor de rust kwam de 
thuisploeg zelfs op drie doelpun-
ten voorsprong door een gemakke-
lijk gegeven strafworp 9-7. De ge-
drevenheid van Dijkvogels betaalde 
zich uit, de bal werd heroverd in hun 
aanval en knap afgerond. Zo leek de 
rust bereikt te worden met een 10-
7 stand. VZOD/FIQAS kreeg in de 
laatste seconden van de eerste helft 
nog een vrije bal. Een dame van de 
thuisploeg liep twee maal te vroeg 
in, en de terecht gegeven strafworp 
werd door Henkie Maat koel benut: 
8-10. 
Na rust waren het de blauw-zwar-
ten uit Kudelstaart die het initia-
tief langzaam naar zich toe trok-
ken. Er werd meer druk gegeven op 

de aanvallende heren van de thuis-
ploeg, waardoor zij gehaaster gin-
gen schieten. Daardoor werden de 
schoten onzuiver en was het be-
langrijkste wapen van Dijkvogels 
onschadelijk gemaakt. Via doelpun-
ten van onder andere Jessica Zijer-
veld, Dineke Westerhof en Alyssa te 
Riele kroop VZOD langzaam dich-
terbij. Met nog tien minuten te spe-
len was de stand voor het eerst in 
de tweede helft gelijk: 13-13. De be-
zoekers waren net lekker op dreef 
toen zich een merkwaardig incident 
voordeed. Een heer van de thuis-
ploeg had een bloedend wond-
je aan zijn arm. De regels schrij-
ven voor dat de wedstrijd stilge-
legd wordt om dit te verhelpen. Ech-
ter een pleister bleek niet voorhan-
den. Waardoor de wedstrijd 3 minu-
ten stil lag, onbegrijpelijk op dit ni-
veau. VZOD bleek de ploeg die het 
snelst het ritme weer te pakken 
had. De lange Chiel van Leeuwen 
bracht met een slim balletje onder 
de korf de bezoekers voor het eerst 
op voorsprong deze wedstrijd 13-
14. “Geluk dwing je af”, was in de-
ze fase zeker van toepassing voor 
VZOD want de bal draaide enkele 
keren wonderbaarlijk uit de korf na 
een schot van de thuisploeg. Dijkvo-
gels bracht twee wissels in om het 
tij te keren maar het mocht niet ba-
ten na een 14-14 stand was het we-
derom Henkie Maat die met twee 
afstandsschoten hoogstpersoon-
lijk de eindstand op 14-16 bepaal-
de. De publiekswissel in de laatste 
minuut voor Henkie Maat was niet 
meer dan verdiend. Een hele nutti-
ge overwinning voor VZOD/FIQAS 
waardoor het nu vijf punten boven 
Dijkvogels en TRIAZ staat. Komen-
de week de uitwedstrijd tegen het 
FIDUCIA. Bij winst stijgt VZOD naar 
de vijfde positie op de ranglijst. Ho-
pelijk is de Josine Verburg dan weer 
inzetbaar, alhoewel de kans daarop 
klein lijkt.

Biljartvereniging Aalsmeer
Jan Ganzevles zet ‘roes’ van 
overwinning niet voort
Aalsmeer - Arnold Heuzen begon 
tegen Martien Jacobs met 3 poe-
dels, maar herstelde zich in beurt 4 
met een serie van 20 en daarna nog 
een serie van 16 en bleef regelma-
tig zijn caramboles maken. Martien 
kon slecht op gang komen en had 
bij de tiende beurt 13 caramboles. In 
24 beurten zaten zijn 84 caramboles 
erop en was het klaar. Martien bleef 
zitten met een tekort van 23 caram-
boles. Joop Houtman speelde een 
goede partij tegen Kees v/d Pols. In 
20 beurten wist Joop de winst bin-
nen te halen met een moyenne van 
2.750 en een serie 9. Wim Berghoef 
kon geen potten breken tegen Pas-
cal Boers, beide spelers moeten 58 
en 55 caramboles maken en moeten 
aan elkaar gewaagd zijn. Bij Wim 
kwam het er niet uit, Wim werd in 18 
beurten naar huis gestuurd ook met 
een tekort van 23 caramboles. Eind-
stand: Aalsmeer 30 en `t Scheepje 
23 punten.
Het driebanden blijft een spel van 
veel beurten en hoge series zijn 
schaars. Dat bleek weer in de thuis-
wedstrijd van het Aalsmeerse Team. 
Ton v/d Laarse was de enige die de 
12 punten in de Roerdomplaan wist 
houden. Theo Volkerts kwam 2 ca-
ramboles tekort en moest genoe-
gen nemen met 8 punten. Reserve 
speler Wil Piet had een hele slech-
te avond tegen Joop van Klink, die 
voortvarend van start ging en zijn 
21 driebanden in 38 beurten maak-
te. Het was slikken voor Wil, die niet 
verder kwam dan 8 driebanden. 
Eindstand: Aalsmeer 24 en Roelo-
farendsveen 30 punten.
Bandstoot kampioen Jan Ganze-
vles kon de overwinningsroes niet 
voort zetten en had het moeilijk te-
gen Nick Tuithof in de uitwedstrijd 
tegen de BV De Sport. Jan verloor 
van Nick in 23 beurten met een te 
kort van 16 caramboles. Joost Dek-
ker trof Dick Boer als tegenstander, 
beide in de 50 caramboles. Het was 
Dick Boer die in 25 beurten zijn ca-
ramboles op het bord liet zetten. 
Joost moest genoegen nemen met 
34 caramboles van de te maken 55. 
Henk v/d Sluis was de enige die de 
volle winst liet noteren in 29 beur-
ten. Eindstand: BV De Sport 30 en 
BV Aalsmeer 25 punten.
Het Aalsmeer C1 speelde de uit-
wedstrijd in Oegstgeest tegen V.B.S. 

44, die gezien de stand het moeilijk 
heeft in deze competitie. Win Bes-
selse speelde tegen Piet van Dui-
venvoorde. Wim maakte zijn 163 ca-
ramboles in 14 beurten met een se-
rie van 72. Van Duivenvoorde stelde 
daar 145 caramboles tegenover van 
de temaken 206. Teun van Leeuwen 
speelde remise in 23 beurten tegen 
Arthur Lier. BV Aalsmeer gastspeler 
Teun Verkaik zorgde er voor tegen 
Flip Louwrier dat in iets meer beur-
ten(31) de punten naar Aalsmeer 
kwamen. Eindstand: V.B.S. 22 en BV 
Aalsmeer 35 punten. 

Dagcompetitie: Drie x winst
Hoewel de winst van team Wil Piet 
een schamel 1 punt was tegen Pe-
persteeg waren het Wil Piet en Flip 
Eskes die ieder 12 punten scoorden. 
Wijnand Knol had het moeilijk te-
gen Herman Schouten en kon zijn 
tegenstander niet bijhouden. Inval-
ler Piet Maarsen miste in zijn laat-
ste beurt tegen Cees Bakker de ca-
rambole met kans op remise. Eind-
stand: Aalsmeer A 40 en Peper-
steeg C 39 punten. Aalsmeer B, het 
team van Arnold Heuzen en zijn 
drie teamgenoten, liet zich van de 
beste kant zien. Alle vier de partij-
en werden gewonnen van Jacobs-
woude K. Arnold won in 25 beurten 
van Costas Karmiris en Wim Berg-
hoef deed het in 20 beurten tegen 
Ton v/d Nes. Wim Nederstigt had te-
gen Sjaak van Delft 19 beurten no-
dig om zijn caramboles te maken. 
Ook Fred Pol liet er geen gras over 
groeien en won van Jan Vos in 22 
beurten. Eindstand: Aalsmeer B 48 
en Jacobswoude K 20 punten.
Harry Batenburg en zijn team kon 
niet achter blijven (makkelijk ge-
zegd). Henk Bos struikelde tegen 
Theo Vetten en kon in de gelijk ma-
kende beurt zijn laatste 2 carambo-
les niet maken en moest de winst 
aan Theo Vetten laten. Harry Ba-
tenburg maakte korte metten in 24 
beurten van Jos Heemskerk die niet 
verder kwam dan 16 caramboles 
van de te maken 47. Dorus v/d Voort 
deed wat hij moest doen en won van 
Jan v/d Geest in 23 beurten. Henk 
v/d Sluis had het zwaar tegen Piet 
Volwater en had veel beurten no-
dig om tot winst komen, maar de 
punten waren binnen. Eindstand: 
Aalsmeer C 45 – Roac B 29 punten.

Het was een goed weekend voor de handbal in Aalsmeer. Naast winst voor FI-
QAS Heren 1 en Dames 1 ook de volle punten voor de Heren 3 op zaterdag 
en Heren 2 op zondag. Foto: www.kicksfotos.nl

BeNe League handbal
FIQAS wint van Merksem
Aalsmeer - Na een winterstop van 
ruim een maand stond voor de man-
nen van FIQAS Aalsmeer afgelopen 
zaterdag 21 januari eindelijk weer 
een wedstrijd in de BeNe League op 
het programma. Er moest uit wor-
den gespeeld bij Merksem Handbal 
in België. Eerder in het seizoen werd 
de thuiswedstrijd nog ruim verloren 
(22-30), dus de ploeg wist dat de te-
genstander beslist niet kon worden 
onderschat. Merksem was de laat-
ste maanden op de ranglijst echter 
flink afgezakt: naar plaats elf, waar 
de FIQAS mannen achtste staan. 
Maar om aansluiting met de top 
zes te hervinden zou een overwin-
ning deze avond zeer welkom zijn. 
Het begin van de partij liet een ge-
lijk op gaande strijd zien en meteen 
was duidelijk dat de dekkingen de-
ze avond een belangrijke rol zouden 
gaan spelen. Jammer voor Merksem 
was dat Aalsmeerder Robin Boom-
houwer, dit seizoen uitkomend voor 
de Belgische ploeg, al snel uitviel. 
Na een voorzichtige 1-2 kon FIQAS 
in het eerste kwartier uitlopen en 
een klein gaatje slaan: 2-7 en even 
later 4-9. Hierna konden de Belgen 
iets terugkomen. Eerst tot 7-9 en 
bij rust zelfs weer tot op één punt: 
12-13. De wedstrijd lag weer hele-
maal open. Ook in de tweede helft 
ging het eerst nog een minuut of 
tien gelijk op: 15-16. Daarna lieten 
de Aalsmeerders hun kwaliteiten 
zien en konden langzaam een gro-
tere voorsprong opbouwen: via 15-
18 konden de mannen - onder lei-
ding van de scherp schietende top-
scorer Remco van Dam – uitlopen 
naar 19-24 en de eindstand bepa-
len op 21-27. Een belangrijke over-
winning en dus twee punten voor 
FIQAS Aalsmeer, dat op plaats acht 
blijft. Komende zaterdag spelen de 
mannen thuis in de Bloemhof tegen 
de nummer vier uit de BeNe League, 
het Belgische Achilles Bocholt. Aan-

vang: 19.15 uur. Zaterdag 4 febru-
ari speelt FIQAS uit tegen Targos/
Bevo, op zaterdag 11 februari thuis 
in De Bloemhof om 20.00 uur tegen 
Callant Tongeren en zaterdag 18 fe-
bruari wacht weer een uitwedstrijd 
tegen Koorn/Quintus. Doelpunten: 
Remco van Dam 9, Samir Bengha-
men 7, Rob Jansen 5, Wai Wong, 
Jimmy Castien en Quinten Ouder-
land 2.

Zaterdag heren thuis
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
spelen a.s. zaterdag, 28 janua-
ri, een thuiswedstrijd in de Bloem-
hof. De tegenstander is de nummer 
vier uit de BeNe League, het Belgi-
sche Achilles Bocholt. De wedstrijd 
begint om 19.15 uur en de FIQAS 
mannen kunnen wel wat steun ge-
bruiken! 

Beker: FIQAS loot Hellas
Er is geloot voor de achtste finales 
van het NHV bekertoernooi. Daar-
in moeten de mannen van FIQAS 
Aalsmeer, vorig jaar finalist, het op-
nemen tegen het Haagse Hellas. De 
wedstrijd staat gepland voor de pe-
riode 14 tot 16 februari en FIQAS 
speelt uit. De complete loting:
Hellas – FIQAS Aalsmeer, BFC – 
OCI/Lions, Ha-stu – Quintus, Nieu-
wegein – Kras/Volendam, Cometas 
– Targos/Bevo, Aristos – E&O, Al-
phadeuren/Houten – Swift Arnhem 
en Red-Rag/Tachos – JMS/Hur-
ry Up.

Ook winst heren 2 en 3 
Het was een goed weekend voor FI-
QAS Aalsmeer, want behalve heren 
en dames 1 wisten ook de mannen 
van FIQAS Aalsmeer 2 en 3 te win-
nen. Heren 2 versloeg zondag thuis 
Hercules met 26-23 en steeg daar-
door naar plaats zes in de eredivisie, 
het derde won zaterdag met 33-29 
van Volendam 2. 

V.l.n.r. winnaars Gilbert met Giovanni naast de finalisten Wilco met Arie.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Winst Giovanni en Gilbert
Kudelstaart - De individuele toer-
nooien bij de dartclub Poel’s Eye 
lag even stil voor het jaarlijkse Blind 
Koppel Toernooi. Bij het Blind Kop-
pel Toernooi werd elke darter de he-
le avond blindelings gekoppeld aan 
een dartsmaat en twee tegenstan-
ders. Remco Pannekoek en Bak 
wonnen dit toernooi. De finalisten 
waren Marco Cornelisse en, de ver-
rassing van de dag, Rob Braam. Er 
was echter ook een verliezerronde. 
Net als in de winnaarronde was hier 
ook een verrassende finalist. Joyce 
Kommers en Wilco van Det stonden 
namelijk tegenover elkaar in de hal-
ve finale. Eén van deze twee zou dus 
de finale halen. Joyce had het ge-
luk dat ze met Ronald Baars mocht 
koppelen, maar het waren toch Wil-
co met Arie van Hanswijk die knap 
doorgingen naar de finale. Yuri Be-
ringel met Rene van Veen bereik-
ten ook knap de halve finale, maar 
Giovanni Raneri met Gilbert van Eijk 
gingen door naar de finale. De com-
puter bepaalde dat de koppels het-
zelfde bleven, dus Wilco met Hans 
tegen Giovanni met Gilbert. Het 
werd een spannende finale waar-
in de beslissende zevende leg ge-
speeld moest worden. Deze leg 
werd uiteindelijk gewonnen door 
Giovanni met Gilbert.
De prijs voor de Hoogste Uitgooi 

was voor Peter van de Laarse die 
een restscore van 106 wist weg te 
werken met drie pijlen. Uiteraard 
werd ook het spel de Triple Pot ge-
speeld. Het was precies de hon-
derdste keer ooit. De allereerste 
keer ooit mocht Ilona van Emden 
het proberen, en voor de honderd-
ste aflevering werd zij nu ook uitge-
loot. Voor het eerst dit seizoen, en 
de negentiende keer ooit, werd de 
juiste Triple geraakt, wat goed was 
voor een mooi geldbedrag. Al met al 
was het een zeer geslaagd toernooi. 

Vrijdag individueel toernooi
Morgen, vrijdag 27 januari, staat 
echter weer een gewoon, indivi-
dueel toernooi op de agenda. De 
Poel’s Eye is geen besloten club. Ie-
dereen van man tot vrouw en van 
jong tot oud is van harte welkom in 
het Dorpshuis. Ook van te voren in-
schrijven is niet nodig (en zelfs niet 
mogelijk), de toegang is laagdrem-
pelig. Dus kom snel een keer langs, 
er zijn maar liefst vier niveaus. Het 
motto van de Poel’s Eye is dan ook; 
‘Zoveel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen niveau’. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. Meer infor-
matie over de dartclub Poel’s Eye is 
te vinden op www.poelseye.nl. Voetbalquiz bij FC Aalsmeer
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