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KORT NIEUWS:

Sieraden weg
na insluiping
Aalsmeer - Op woensdag 21
januari heeft tussen twaalf uur
en half twee in de middag een
insluiping plaatsgevonden in
een woning in het Corellihof.
De bewoners waren op dat
moment even weg. In de avond
is de insluiping pas ontdekt. De
bewoners troffen op de eerste
verdieping aan de achterzijde een raam wagenwijd open.
Uit een kistje nabij het raam
zijn sieraden gestolen. De bewoners hebben de bewuste
woensdagmiddag een persoon
zien lopen in de buurt met een
ladder. Mogelijk heeft deze
man iets met de insluiping te
maken. Er is melding gemaakt
door de politie op het burgernetwerk. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Geen krant?

0297-581698

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.
Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam

uitzenden • werving & selectie • payrolling

www.antennagroep.nl

Tijdelijke vacature
parttime systeembeheerder

Herstelproces klaar voor Geeske Wilderman

Raad: Trek wel iets warms aan!
Aalsmeer - In de ochtend was
al gebeld naar de bode in het gemeentehuis. Het is donderdag, vanavond raadsvergadering, geef je de
verwarming alvast een slinger? Figuurlijk natuurlijk, maar het verwarmingssysteem in het gemeentehuis
is wel oud. Zo oud dat het ‘beestje’ tijd nodig heeft om de boel op te
stoken. En, ondanks de voorzorgsmaatregelen, kon niet gezegd worden dat het behaaglijk was in de
raadzaal. Het was eigenlijk best
koud. Het gebouw zelf werkt natuurlijk ook niet echt mee. Een
prachtig monument, maar niet geisoleerd en van dubbele ramen had
men in het jaar van de bouw nog
nooit gehoord. Tochtig dus en nauwelijks warm te krijgen. Doorgewinterde raadsleden weten dit wel. Zij
gaan extra dik gekleed naar de vergadering. Broek met maillot er onder en extra dikke trui of onder het
nette pak met blouse een thermoshirt. Een bijstelling op de uitnodiging om de vergadering bij te komen wonen, lijkt op z’n plaats: Publiek is welkom, trek wel iets warms
aan! Het overwegen waard is misschien ook wel de traditie van het
Zuiden van het land. Op terrassen
delen ze daar ‘s avonds warme dekens uit. Kom maar op! Geeft gelijk
een gezellige en huiselijke sfeer.

zij sprak daarbij de woorden: “Zorg
er goed voor, zodat deze tot bloei
kan komen.”

Herstelproces afgerond
De sfeer in de raad is overigens
weer redelijk goed. In ieder geval zo
goed, dat het herstelproces is afgerond. Voor Geeske Wilderman dan,
de politicus die in de arm was genomen om de kibbelende fracties weer
in het gareel te krijgen. Zij nam afscheid en kreeg een groot boeket
bloemen als dank. Uiteraard sloot zij
af met het advies, of beter de opdracht, aan de raadsleden en het
college om respectvol naar elkaar
te blijven. “Hou de frustraties en irritaties zo klein mogelijk.” Het is nu
aan de partijen om het herstelproces voort te zetten ofwel de ingezette weg te blijven volgen. Voor ieder
raadslid had voorzitter Jobke Vonk
ook een cadeautje. Een hyacint en

“Schuiven met vastgoed”
Het langst is gepraat over de herorientatie Maatschappelijk Vastgoed.
Er kwam een amendement van
PACT en een motie van het CDA.
PACT verweet het college in deze
geen duidelijke visie te hebben. “Het
is schuiven met vastgoed. Er is totaal niet gekeken naar de mate van
multifunctionaliteit en waarde van
een gebouw. Veel van het gemeentelijk vastgoed is verouderd en voldoet niet aan de huidige duurzaamheid maatstaven.” De fractie gaf verder aan het onbegrijpelijk te vinden
dat gekeken gaat worden of de creatieve stichting De Werkschuit gehuisvest kan worden in de voormalige kleedkamers van voetbalvereniging VVA. “Het zijn niet meer

Een compliment
De vergadering is overigens orderlijk verlopen. Inwoners hoeven zich
niet (meer) te schamen voor hun
politieke leiders. Liefst elf agendapunten zijn behandeld, er is niet op
de man/vrouw gespeeld, maar uitgelopen is de vergadering wel, behoorlijk zelfs. Overigens was dit de
keuze van de fracties zelf. Fractievoorzitter Robert van Rijn van de
VVD maakte de voorzitter om elf uur
er op attent dat de ‘vergaderlimiet’,
zoals afgesproken, was bereikt. Aan
de fracties de keuze of de vergadering doorgang zou moeten vinden of
dat donderdag (vandaag) de draad
weer opgepakt zou gaan worden.
Unaniem werd voor doorgaan gekozen. Burgemeester en voorzitter
Vonk verdient overigens een compliment. Daadkrachtig en alert leidde ze de vergadering. Geen haperingen of versprekingen, geen raadsleden die per ongeluk overgeslagen
werden, maar zoals het hoort: Strak
en to the point. Vol zelfvertrouwen
en krachtig hamerde ze als een onderwerp voldoende behandeld was
en de fracties zich konden vinden in
het (soms iets aangepaste) voorstel.

dan schuren die op instorten staan.”
Dit idee is achterhaald, zo liet wethouder Tom Verlaan weten. Samen
met de Werkschuit is de gemeente
op zoek naar een geschikte ruimte ter vervanging van het onderkomen in de Baccarastraat. De motie
van het CDA kende een positieve
insteek. ‘Het buurthuis van de toekomst’ gaat over heroriëntatie die
gericht is op het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de kosten
en opbrengsten van de gemeentelijke gebouwen waarbij slim samenwerken op het gebied van gebruik
van de accommodatie door verschillende verenigingen de visie is.
“Het komt vast goed met het vastgoed”, concludeerde Robbert-Jan
van Duijn van deze fractie.
“Mag het 5 minuten langer?”
Iets langer dan gepland, overigens
van te voren keurig aangevraagd
door de fracties, “mag het vijf minuten langer?”, heeft de aanwijzing
van de Cyclamenstraat, de ouderenwoningen in het Seringenpark
en het plassenlint bij de watertoren tot gemeentelijke beschermde dorpsgezichten geduurd (fracties allen voor) en precies veertig minuten is gepraat over de Ontwikkelvisie project Hornmeer. Alle
fracties krijgen een aantal minuten
spreektijd per onderwerp en uiteraard krijgen de wethouders dit ook
als zij vragen dienen te beantwoorden. De VVD vond hier dat wethouder Gertjan van der Hoeven wel heel
lang het woord kreeg. “Hij is al een
kwartier aan het woord. Dit is niet in
verhouding met de tijd die de fracties krijgen.” De wethouder reageerde ietwat verbaasd: “Ik moet toch de
vragen beantwoorden?” Op scherp
ging het tot slot in het vragenuurtje. Op het lijstje stonden vragen van
PACT over Schiphol, de AM Groep
en de verbinding Middenweg. En
HAC vroeg zich af hoe de stand van
zaken is voor het Rooie Dorp Machinweg. Pas na middernacht werd
de vergadering besloten. Elders
meer over deze raadsvergadering.
Door Jacqueline Kristelijn

Brief over jeugdhulp en ondersteuning
De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om
ouders en verzorgers van jongeren die hulp krijgen te informeren over
hun persoonlijke situatie, stuurt de gemeente in de loop van deze week
een brief.
Wel jeugdhulp, maar geen brief?
Pas onlangs hebben wij gegevens van het Rijk ontvangen over Aalsmeerse
jongeren die jeugdhulp krijgen. Wij kunnen er helaas niet van uitgaan
dat deze gegevens 100% correct zijn. Ouders en verzorgers van jongeren
die nu jeugdhulp krijgen, maar uiterlijk 6 februari nog geen brief van
de gemeente hebben ontvangen, kunnen vanaf 9 februari contact opnemen met de gemeente. Dat kan telefonisch, (0297) 387575, per mail
sociaalloket@aalsmeer.nl of door langs te komen bij het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. Het Sociaal Loket is geopend van
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur. Bellen kunt u van maandag t/m
donderdag van 8.30-17.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Zaterdag
Mandarijnen
Kist 2.3 Kilo

AH Alders Kudelstaart
Einsteinstraat 103 • Kudelstaart • Tel. 0297-322424

donderdag 29 januari
t/m zondag 1 februari
g-Star/geiSha/jacK&joneS/onlY/pall mall/Vila/KultiVate/ltb
Vero moda/purewhite/carS/petrol/name it/pieceS/wrangler

Lees meer over

brief jeugdhuLp

Sportplaatjesactie RKDES

ADVERTEREN?

Kudelstaart - Op 31 januari is de officiële start van de sportplaatjesactie bij
het Winkelcentrum in Kudelstaart. 698
Spelers, leiders en trainers van RKDES zijn hiervoor de afgelopen periode gefotografeerd. En zo hebben alle
lokale sporthelden van de handbal en

voetbal hun eigen sportplaatje. Vanaf 31 januari zijn de plaatjes en verzamelalbums te verkrijgen in het winkelcentrum en kan het verzamelen beginnen. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt men een pakje sportplaatjes bij alle deelnemende

winkels. Het is zelfs nu al mogelijk om
een mok of poster met je eigen sportplaatje te bestellen bij Albert Heijn Alders. Zo’n leuke actie vraagt natuurlijk
om een sportieve start. Op zaterdag
31 januari verandert het Winkelcentrum Kudelstaart van 12.00 tot 14.30
uur in een sportarena en kunnen jong
en oud meedoen aan leuke spellen.
En daarna natuurlijk snel boodschappen doen en de eerste pakjes sportplaatjes scoren!

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

Operatie na
hondenbeet

tensialaan, lage nummering, gebeten door de hond van een 67 jarige Aalsmeerder. De man is naar
het ziekenhuis gebracht en is geopereerd aan zijn arm en hand. De
hond heeft een pees doorgebeten.
De hond was tijdens het incident

aangelijnd. De hondengeleiders van
de politie zijn in kennis gesteld en
gaan verder onderzoek doen naar
de exacte toedracht. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

in de gemeenteadvertentie

Zie pagina 6

IN DE

Sparen voor lokale toppers!

Aalsmeer - Op vrijdag 23 januari om half twaalf in de ochtend is
een 58 jarige inwoner in de Hor-

op de gehele
wintercollectie
big l jeanS diScount | join faShion | www.bigl.nl
zijdStraat 61, aalSmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

KERKDIENSTEN

pas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen. Om 19u. Baan 7 jongerendienst.

Zondag
1 februari

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met ds. J. Marcus uit Hellouw
en 16.30u. dienst met ds. J.W. Ploeg
uit Asperen.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst. Op donderdagen
29 januari en 12 februari Leerhuis
in Open Hofkerk, ingang Sportlaan
86 vanaf 20u.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker Sven
Leeuwestein.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte voor Inloophuis Almere. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. ZWO Werelddiaconaat.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds. E.J.
Westerman. Organist: W. Spaargaren. Dienst om 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer met dhr. D.W. Vollmuller.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
J. Adriaanse, Randwijk. Organist: C.
Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Babyop-

Oud papier
in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 31 januari komen de leden van Drumfanfare Melomanie en Handboogvereniging Target weer het oud papier op-

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. eucharistieviering met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. Om 14u. in Karmelkerk
Poolse dienst met Krzysztof. Donderdag 5 februari 10.30u. eucharistieviering in Karmelkerk.

BeNe League handbal

Aalsmeer verspeelt winst
Aalsmeer - Met nog twee wedstrijden te gaan was een plaats bij
de laatste vier in de BeNe League
voor FIQAS Aalsmeer al niet meer
haalbaar. Toch wilde de ploeg aan
het eigen publiek nog wel iets laten zien. Er was tot nu toe immers
maar twee keer gewonnen, waarvan pas één keer in eigen huis.
En dus gingen de mannen zaterdagavond tegen het Belgische KV
Sasja gedreven van start. Er werd in
hoog tempo gespeeld, de ene aanval was nog mooier dan de andere, met fraaie doelpunten van Lars
van Wijk, Rodrigo Huttinga en een
vlieger, afgemaakt door Nils Dekker
op aangeven van Remco van Dam.
Na tien minuten stond er al een 7-3
voorsprong op het bord. Gaby Birjonavu stopte een strafworp, Remco vergrootte de marge nog tot vijf
(9-4) en het publiek ging er eens
goed voor zitten. In de laatste tien
minuten kwamen de Belgen weliswaar iets dichterbij, maar FIQAS
Aalsmeer was nog steeds de bete-

re ploeg en ging rusten bij een 1411 stand. In de tweede helft waren
ook de eerste tien minuten voor de
Aalsmeerders.
De doelpunten vielen nu iets meer
om en om maar nog steeds was er
een veilige marge: 22-16. Die laatste werd gescoord in de break door
Jimmy Castien na een fraaie stop
van Birjovanu. Binnen een paar minuten kwam Sasja echter flink dichterbij: er werd iets minder sterk verdedigd, het tempo ging omlaag, de
Belgen kwamen in overtal en profiteerden optimaal: 22-20. Tot drie
keer toe was het Lars van Wijk die
voorkwam dat het gelijk werd, maar
met nog een minuut of zes op de
klok waren de Aalsmeerders nog
niet zeker van de overwinning: 2523. Birjovanu pakte opnieuw een
strafworp en via Samir Benghanem
kreeg FIQAS Aalsmeer weer wat
lucht: 26-23. Ook met nog drie minuten te spelen leek er geen vuiltje aan de lucht: 28-25 na de twee-

Van links naar rechts: Nummers twee Ed Couwenberg en Anita van Vugt en
de winnaars Wim v.d. Aardweg en Danny Knol.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Om
de 2 weken. Op 3 februari met Peter
Slagter. Thema: De brief van Paulus
aan de Efeziërs.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 2 februari met evang. Kees
Goedhart.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.
halen in Rijsenhout. De lopers hopen natuurlijk weer op medewerking van alle inwoners. Gevraagd
wordt het papier in tilbare dozen
aan de rand van de weg te plaatsen. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan beide verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 28 februari.

Kudelstaart - De bloeiende
jeugdafdeling bij het Kudelstaartse VZOD timmert flink aan de weg
en steeds meer kinderen, óók vanuit de regio rondom Kudelstaart,
komen graag korfballen bij VZOD.
Korfbal is een leuke teamsport met
jongens en meisjes in één team. Je
maakt veel vrienden en vriendinnen en daardoor is het extra gezellig. Voor de jongste kinderen zijn

Tafeltennis ATC Bloemenlust

Wim en Danny kampioenen
Aalsmeer - Voor het begin van de
voorjaarscompetitie werd bij ATC Bloemenlust het dubbelkampioenschap
tafeltennis gehouden, waarbij de koppels door middel van loting tot stand
kwamen. Zo kwam er een aantal op
voorhand kansrijke duo’s uit de kokers, maar dat moet aan de speeltafel
nog altijd maar bewezen worden. Zo
liep het ‘familieteam’ Ton de Hollander en Johan Berk in de eerste ronde
al meteen averij op door te verliezen
van de oude vossen Vladimir Javornik
en Frans Ravesteijn, samen goed voor
meer dan 100 jaar tafeltenniservaring.
Een ander favoriet dubbel gevormd
door Dirk Piet en Bart Spaargaren
liet zich in de tweede ronde verschalken door Erika Auperlé en Peter Velleman. En in de derde ronde kwam daar
nog een, minder verrassende, nederlaag tegen het ijzersterke koppel Wim
v.d. Aardweg en Danny Knol overheen,

waarna Dirk en Bart zich goed herstelden door achtereenvolgens Vladimir en Frans en Ton en Johan te verslaan. Tot die vijfde ronde hadden Ton
en Johan wel 3 overwinningen op rij
weten te boeken op Philippe Monnier
en Mees v.d. Broeck, Willem Visser en
Horst Krassen en Anita van Vugt en Ed
Couwenberg. Al met al morsten de diverse titelkandidaten punten tegen elkaar, behalve Wim en Danny die ronde na ronde bleven winnen en uiteindelijk na 7 zeges ook ongeslagen en
zeer overtuigend de titel opeisten. De
strijd om de tweede plaats was beduidend spannender met 4 dubbels die
allemaal 4 overwinningen (en dus ook
3 nederlagen) hadden: Dirk en Bart,
Anita en Ed, Ton en Johan en Vladimir
en Frans. Een telling van de onderlinge
resultaten moest uitkomst bieden en
daarbij bleek dat Anita en Ed als beste
uit de bus kwamen.

Activiteit Jongeren Rode Kruis

Naar Speelgoedmuseum
Aalsmeer - Op zaterdag 17 januari
genoten twaalf ouderen uit Aalsmeer
en Uithoorn van een bezoek aan het
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. Dit uitje werd georganiseerd door het Jongeren Rode
Kruis, afdeling Aalsmeer en Uithoorn.
Rond 09.30 uur werden de gasten bij
hun huis opgehaald door twee Rode Kruis busjes en vrijwilligers van
het Jongeren Rode Kruis hielpen hen
met instappen. Onderweg kregen de
ouderen wat te drinken en een koek
aangeboden. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum was het
voor de gasten een feest van herkenning. In dat museum zijn huiskamers
ingericht zoals deze er vroeger uitzagen en ook zijn kamers ingericht als
bijvoorbeeld een oud winkelpand. Iedereen vertelde enthousiast over de
gebruiksvoorwerpen die hij of zij zelf
nog kende van vroeger. De ouderen
genoten ook van een optreden van
een accordeonist. Een mevrouw had
voor haar werk vroeger poppen gemaakt en zij was blij verrast dat in
het museum enkele van haar creaties
waren te bewonderen. In het restaurant had het Jongeren Rode Kruis ook
een broodmaaltijd met drinken gereserveerd voor de gasten. Na het eten
was er nog volop tijd om rond te kijken in het museum. Rond 15.00 uur

ging de groep weer weg uit het museum. Onderweg was er nog drinken en een koek voor iedereen en alle gasten werden netjes thuis afgezet.
De ouderen hebben volop genoten
van deze dag. De vrijwilligers werden
dan ook hartelijk bedankt. Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog jongeren
en scholieren die zich vrijwillig willen
inzetten bij activiteiten. De jongeren
helpen mensen die in een sociaal isolement zitten, zoals mensen met een
beperking of ouderen. Wil je meer informatie over wat het Jongeren Rode
Kruis doet of wil je je aanmelden als
vrijwilliger? Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl.

Kaarten bij
De Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdag 30 januari organiseert IJsclub De Kleine Poel
een kaartavond in het Noorddamcentrum aan de Noordammerweg
1 in Bovenkerk. De zaal gaat open
om 19.30 uur en om 20.00 uur wordt
begonnen met de eerste kaartronde. Er kan deze avond geklaverjast
en, bij voldoende belangstelling, gebokst worden. De kaartavond wordt
besloten met een verloting.

de spelregels veranderd en is het
dus nog leuker geworden. Korfbal
doe je binnen en buiten. In het najaar en in het voorjaar korfbal je
buiten en in de winter korfbal je
binnen in een sporthal.
De kleuters doen spelletjes op zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur in
het kleine zaaltje in de Proosdijhal. Groep 3 en 4 : traint op maandag van 17.30 tot 18.30 uur in de
Proosdijhal. Groep 5 en 6 komt van
18.30 tot 19.30 uur bijeen in de
gymzaal in de Rietpluim en groep
7 en 8 traint tweemaal in de week
op maandag van 18.30 tot 19.30
uur en op donderdag van 17.30 tot
18.15 uur in de Proosdijhal.
VZOD is meer dan alleen korfbal:
zo worden er allerlei (jeugd)activiteiten, feestjes, toernooi, disco,
jeugdkamp, etc. georganiseerd.
Kortom, een open vereniging waar
iedereen zich snel thuis voelt. Zin
om een keer me te trainen? Dan
kan! Kijk voor meer informatie of
contactgegevens op www.vzod.nl
of mail naar TC@vzod.nl.

COLOFON
Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 februari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw
de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat
van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom
en de toegang is gratis. Koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden om
een kaartje 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.

Collecteweek
Hersenstichting

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. Om 10u.
ook tienerdienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 9.30u. eucharistieviering met L.
Aarts mmv dames- en herenkoor.

Periodetitel Aalsmeer 2
De derde periodetitel in de Eerste
Divisie bij de mannen werd in de
allerlaatste wedstrijd van de derde periode beslist door de twee
overgebleven kanshebbers: FIQAS
Aalsmeer 2 en HARO uit Rotterdam. Een prachtig affiche voor een
mooie wedstrijd, dacht iedereen…
Maar een ontluisterende start van
de mannen van Wil Plugge zorgde voor een gelaten sfeer in de eerste 15 minuten van de wedstrijd:
1-8 achter, 3-10 achter, waar zou
dat eindigen? Halverwege de eerste helft werd de tactiek aangepast:
via een 5-1verdediging kon een veel
beter antwoord worden gegeven op
het aanvalsgeweld van HARO. Puntje voor puntje kwam Aalsmeer dichterbij. Zo was de uiteindelijke ruststand 11-14. Nog wel steeds in het
voordeel van HARO, maar een stand
waar Aalsmeer in het geheel niet
over mocht klagen! In de rust werd
er blijkbaar nog het een en ander op
scherp gezet, want de tweede helft
ontwikkelde zich compleet anders.
Tot 16-16 ging de strijd gelijk op,
daarna zette FIQAS aan en liep uit
naar 20-16. De eindstand van 28-24
was in het voordeel van FIQAS: de
derde periodetitel was binnen!

Kom korfballen bij VZOD

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst.

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

de vlieger van de avond. In de slotminuten was het een tijdstraf die de
ploeg van René Romeijn uiteindelijk
alsnog de das om deed. Het lukte
de Belgen om in die korte tijd optimaal te profiteren van zowel de man
meer situatie als een serie fouten bij
de Aalsmeerders. Verkeerd afspelen, te snel schieten en een break
out in de laatste seconde betekenden alsnog een nederlaag: 28-29.
Een ontluisterend slot van een wedstrijd die voor het grootste deel volledig door FIQAS Aalsmeer was gedomineerd. Maar dat had het morrende publiek dit seizoen al vaker
gezien. Voor de stand maakte het
niets uit, aanstaande 31 januari is
de laatste BeNe League wedstrijd
(uit tegen United Tongeren in België
vanaf 20.00 uur). Voor beide teams
staat niet veel meer op het spel:
United HC Tongeren is al geplaatst
voor de Final Four, FIQAS Aalsmeer
zal achtste blijven. De wedstrijd eerder in het seizoen in de Bloemhof
werd met 28-25 door de Belgen gewonnen. Tijd voor revanche? Half
februari begint de strijd om de Nederlandse titel én een plaats bij de
beste vier. Dan gaat het er pas écht
om, dus het is te hopen dat de ploeg
dan b eter ov ereind w eet t e b lijven.

Aalsmeer - Maandag 2 februari
start de jaarlijkse collecteweek van
de Hersenstichting. In heel Nederland gaan ruim 14.000 enthousiaste
collectanten op pad, om geld in te
zamelen voor al die mensen met een
hersenaandoening. Vrijwel iedereen
krijgt ooit te maken met een hersenaandoening.
Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en
ADHD. Er komen per jaar 160.000
mensen met een hersenziekte bij.
Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles op
alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laat de
stichting onderzoek doen, wordt
voorlichting gegeven, worden vernieuwende projecten uitgevoerd en
wordt gewerkt aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld
nodig. Geef om je hersenen en geef
aan de collectant. Collanten zijn ook
altijd welkom. Kijk voor meer informatie en/of aanmelding op www.
hersenstichting.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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officiële Mededelingen
roNde taFel geSprek 5 Februari 2015
geMeeNte aalSMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
opeNiNgStijdeN balie burgerzakeN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
opeNiNgStijdeN balie bouWeN & verguNNiNgeN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkiNForMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
geMeeNte-iNFo op WebSite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
aFSprakeN burgeMeeSter eN WetHouderS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
iNSprekeN iN Het beraad over eeN geageNdeerd
oNderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de
vergadering 12.00 uur.
ServicelijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
overige loketteN eN iNForMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
calaMiteiteNteleFooN
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
ServicepuNt beHeer eN uitvoeriNg
proviNcie Noord-HollaNd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeerSbeSluiteN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

Rtg-1 1 Opening van en toelichting over
het Ronde Tafel Gesprek door de
voorzitter, de heer D. Kuin
2 Vaststelling van de agenda

20.05-20.50 Rtg-2 vaststelling bestemmingsplan
Nieuw calslagen
Behandeling van het Bestemmingsplan
Nieuw Calslagen. Dit onderwerp is geagendeerd voor de oordeelsvormende
raad van 19 februari a.s., gericht op
het vaststellen van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en in te
stemmen met de beantwoording van
de ingediende zienswijzen.
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in gesprek over het Bestemmingsplan Nieuw
Calslagen. Gelegenheid tot het stellen
van vragen ter voorbereiding op raadsvergadering van 19 februari a.s.
20.50-21.35 Rtg-3 programma van eisen
(visiedocument) project
Machineweg - rooie dorp aalsmeer
Behandeling van het programma van
eisen voor het project Machineweg –
Rooie Dorp Aalsmeer. Dit onderwerp is
geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 19 februari a.s., gericht op
het vaststellen van het programma van
eisen.
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over het programma van eisen.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
ter voorbereiding op raadsvergadering
van 19 februari a.s.
21.35-21.50 Rtg-4 Niet geagendeerde onderwerpen
Doel gesprekken
Indien er andere (niet geagendeerde)
onderwerpen zijn aangemeld worden
deze besproken bij dit agendapunt
onder Rtg-4. Onderwerpen kunnen tot
12:00 uur op de dag van het geplande
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 5 februari a.s.) opgegeven worden door
belangstellenden aan de griffie van
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of
0297- 387584. De voorzitter van het
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk
of de aangedragen onderwerpen worden
geagendeerd.
21.50

Sluiting

Wil je e 50,00 verdieNeN?
En ben je 16 jaar of ouder? Geef je dan snel op om tijdens de
verkiezingen op 18 maart te helpen op een stembureau. We
zoeken nog tellers. Als teller tel je ‘s avonds de uitgebrachte
stemmen. Je moet om 20:45 uur aanwezig zijn. Meld je aan
via verkiezingen@aalsmeer.nl. Vragen? Bel het projectteam
Verkiezingen; 020-5404929.
brieF over jeugdHulp eN oNderSteuNiNg
De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de
jeugdhulp. Om ouders en verzorgers van jongeren die hulp
krijgen te informeren over hun persoonlijke situatie, stuurt
de gemeente in de loop van deze week een brief.
Wel jeugdhulp, maar geen brief?
Pas onlangs hebben wij gegevens van het Rijk ontvangen
over Aalsmeerse jongeren die jeugdhulp krijgen. Wij kunnen
er helaas niet van uitgaan dat deze gegevens 100% correct
zijn. Ouders en verzorgers van jongeren die nu jeugdhulp
krijgen, maar uiterlijk 6 februari nog geen brief van de gemeente hebben ontvangen, kunnen vanaf 9 februari contact
opnemen met de gemeente. Dat kan telefonisch, 0297387575, per mail sociaalloket@aalsmeer.nl of door langs te
komen bij het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. Het Sociaal Loket is geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.00 uur. Bellen kunt u van maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur.
WijzigiNgeN iN verguNNiNgSvrij bouWeN
onderdeel: zonnepanelen
Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij
bouwen gewijzigd. De regels voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren zijn niet veranderd. Toch maken
we van de gelegenheid gebruik om de voorwaarden nog eens
onder de aandacht te brengen. Groene energie wordt steeds
meer toegepast, ook in de woningbouw. Dit betekent dat
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke energie, via de zon,
wind en water. Deze groene energie wordt door de energiemaatschappijen opgewekt en vervolgens aan u geleverd. U
kunt echter ook zélf energie opwekken met behulp van zonnecollectoren of zonnepanelen. De gemeente Aalsmeer wil
een duurzame gemeente worden en zich duurzaam ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op http://www.aalsmeer.
nl/web/Wonen-en-leven/Gezond-en-veilig-wonen-en-leven/
Duurzaamheid-en-milieu.htm of ga langs bij het energieloket
van de Stichting Sienergie (www.sienergie.nl). Omdat zonnepanelen en zonnecollectoren van buitenaf zichtbaar zijn,
gelden voor het aanbrengen ervan bepaalde regels. Als daaraan wordt voldaan mogen ze vergunningsvrij worden aangebracht op een gebouw. Bij zonnepanelen verschillen de
regels voor zonnepanelen op een schuin dak en op een plat
dak. Wij adviseren u daarom vooraf eerst op de website www.
omgevingsloket.nl te kijken of uw wensen vergunningsvrij te
realiseren zijn. U kunt uiteraard ook een deskundige uit de
architectuur of bouwsector inschakelen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op aalsmeer.nl/vergunningsvrijbouwen. U kunt ook advies inwinnen bij de gemeente. Het
beste kunt u dan via de balie Bouwen en Vergunningen (Tel
0297-387575) een afspraak inplannen.
Wet algeMeNe bepaliNgeN oMgeviNgSrecHt
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Beethovenlaan 64 (Z-2015/004269), het verkleinen van
een bestaand kozijn en het vergroten van het badkamerkozijn;
- Karperstraat 12 (Z-2015/003067), het plaatsen van 2
dakkapellen;
- Koolwitjestraat 61 (Z-2015/004803), het plaatsen van
een aanbouw;
- Pasteurstraat 20 (Z-2015/004054), het vervangen van
een schutting en het plaatsen van een blokhut en jacuzzi;
- Zonnedauwlaan 42 (Z-2015/004804), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Middenweg 48 (Z-2015/004181), melding mobiel breken.
verleeNde oMgeviNgSverguNNiNgeN,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Berkenlaan 19A (Z-2014/070178), het uitbreiden van
een woonhuis (verzonden 26 januari 2015);
- Uiterweg 27 ws 36 (Z-2014/070445), het plaatsen van
een berging (verzonden 27 januari 2015).
verleeNde oMgeviNgSverguNNiNg,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
brandveilig gebruik OBS Samen Een (Z-2014/051286) aan de
Schoolstraat 15 te Aalsmeer (verzonden op 23 januari 2015).
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
rectiFicatie
kennisgeving ontwerp beschikking Wabo
omgevingsvergunning
Op 30 december 2014 is in deze krant gepubliceerd dat er
een concept beschikking omgevingsvergunning tot en met
10 februari 2015 ter inzage ligt voor:
- Machineweg 289 (Japanlaan/Thailandlaan)
(Z-2014/066032) het oprichten van een broodfabriek.
Het genoemde adres hierbij was onjuist. Het juiste adres is:
- Japanlaan 4 (een nieuw adres in de gemeente Aalsmeer
gelegen achter Machineweg 289).
voordracHt aaNWijziNg geMeeNtelijke
beScHerMde dorpSgezicHteN Het plaSSeNliNt,
cyclaMeNStraat 1a-28 eN SeriNgeNpark
(WeSt) z-2013/043272
Het college heeft in de collegevergadering van 30 september
2014 besloten de procedure ten behoeve van de aanwijzing
van drie gemeentelijke beschermde dorpsgezichten voor te
zetten, mits de raad akkoord zou zijn. Op 22 januari 2015 is
het voorstel besproken in de raad en akkoord bevonden. Het
betreft het Plassenlint (Stommeerweg tussen de koolhaven
en de watertoren) , het Seringenpark (westelijke gedeelte
met bejaardenwoningen) en de Cyclamenstraat 1a-28. Alle
belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd en
krijgen zes weken de tijd om op dit voornemen tot aanwijzing (de ‘voordracht’) een zienswijze in te dienen. Daarna zal
worden besloten de gemeentelijke beschermde dorpsgezichten al dan niet aan te wijzen.
inzage
De voordracht aanwijzing van deze drie gemeentelijke beschermde dorpsgezichten ligt tezamen met alle bijbehorende
stukken, ter inzage van 26 januari 2015 tot en met 16 maart
2015 bij de receptie van het gemeentehuis te Aalsmeer. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze
indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
teriNzageleggiNg oNtWerpplaN “NieuW
ooSteiNde, eerSte WijzigiNg” z-2014/069898
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de
periode van 30 januari 2015 tot en met 12 maart 2015 voor
een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde,
eerste wijziging” met de daarop betrekking hebbende
stukken.
Het plangebied heeft betrekking op de percelen aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer.
doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is te voorzien in de
mogelijkheid van de bouw van een vrijstaande woning achter
op de beide percelen aan de Oranjestraat, zoals elders op
dit deel van de Hornweg is gebeurd. Op het plangebied rust
thans de bestemming “Wonen 2”, echter met uitsluitend een
bouwvlak aansluitend op de Hornweg.

Om de toevoeging van een vrijstaande woning achter op de
percelen aan de Oranjestraat mogelijk te maken geven burgemeester en wethouders toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 12.4 lid 1 van de regels van
het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.
inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerp van het
wijzigingsplan, bestaande uit een toelichting, regels en een
verbeelding ligt met ingang van vrijdag 30 januari 2015 gedurende zes weken op de volgende wijze voor een ieder ter
inzage:
- in digitale vorm via de landelijke voorziening van www.
ruimtelijkeplannen.nl
onder
planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTWIJZ1-OW01;
- via de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website http://
www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1
De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de
balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur, en
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie:
maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het
algemene tel. 0297-387575.
zienswijzen indienen
Gedurende de voornoemde termijn van terinzagelegging kan
een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan
Nieuw Oosteinde, eerste wijziging”. U kunt een zienswijze
tevens digitaal via de gemeentelijke website indienen, door
op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te
kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend
ambtenaar via tel. 0297-387575.
iNgetrokkeN aaNvrageN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hornweg 316A (Z-2014/067352), het bouwen van een
woning (ontvangen 2 december 2014);
- Pasteurstraat 20 (Z-2014/072864), het bouwen van een
blokhut met overkapping en een schutting (ontvangen 19
januari 2015).
buiteN beHaNdeliNg geStelde aaNvrageN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag 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 advertentie:
- Herenweg 78B (Z-2014/031382), het oprichten van een
woonhuis (verzonden 23 januari 2015).
collecteS
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
vervolg op volgende blz.

Het Sociaal loket
Voor alle vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en
jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal loket.
Per 1 januari 2015 is de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal loket.
Hieronder staan de contactgegevens en openingstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 januari dus
geen brieven meer van de G2, maar direct van uw
gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.
openingstijden Sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur
Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.
U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een
laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

voor Meer iNForMatie: WWW.aalSMeer.Nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.

exploitatieverGunninG*

Geaccepteerde meldinG(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hornweg 53 (Z-2014/073382), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. woonhuis (verzonden 23 januari 2015):
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/071295), het wijzigen van een
koelinstallatie binnen de inrichting (verzonden 26 januari
2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is
verleend:
- Studio’s Aalsmeer Horeca B.V. , Van Cleeffkade 15
(Z-2014/050221) 22 januari 2015.
drank- en horecawet*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend:
- Studio’s Aalsmeer Horeca B.V. , Van Cleeffkade 15
(Z-2014/050221) 22 januari 2015.

niet Geaccepteerde meldinG(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Dreef 3 (Z-2015/001081), melding activiteitenbesluit,
niet akkoord ivm ander bevoegd gezag (verzonden 26 januari 2015).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

conceptverGunninG drank- en horecawet***
- Stichting dorpshuis Kudelstaart De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z-2014/057214).
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik
de conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende
stukken vanaf 30 januari 2015 voor een ieder gedurende
zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis
bereikbaar via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over vergunningen. Gedurende deze termijn kan een
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze
tegen het conceptbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de burgemeester van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
- Sportlaan 45 (Z-2015/003467), viering verjaardagsfeest
(14 februari 2015);
- Weteringstraat/Chrysantenstraat (Z-2015/004277), Koningsdag (27 april 2015) bij Lunchroom Marcon/Vleghaar.

ter inzaGe
t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende
stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 266 achter Z-2014/003014
t/m 10-20-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbehorende stukken) m.b.t. het oprichten van een broodfabriek (Japanlaan 4) (Z2014/066032).

t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren
van aanvraag voor gewijzigd bouwen van een
woning met bootoverkapping (Uiterweg 19
(Z-2013/017230))
t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrijstaande woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij
de wijk Nieuw Oosteinde.
t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal
(kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr. 5045 (geheel), ter grootte van 680
m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie C,
nr. 2345 (geheel) ter grootte van 18 m2. De
percelen zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633)
Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z-2014/040712)
t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost”
Z-2013/007248 (met bijbehorende stukken).
Het plangebied heeft globaal betrekking op
het omliggende buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft
ook betrekking op de woonlinten van de
Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg en
Legmeerdijk. Een aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied gehouden.
Het betreft de percelen aan de Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m 211 (oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m 422
(even), alsmede de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg met oneven nummers 49 t/m 193.
t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het
ontwerpbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z2014/067982), het bouwen van een schuur.
t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop
betrekking hebbende stukken (m.b.t. de percelen aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer). (Z-2014/069898)
t/m 12-03-15 Conceptvergunning
Dranken
Horecawet***(met de daarop betrekking
hebbende stukken) Stichting dorpshuis Kudelstaart De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg
239 (Z-2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Het Plassenlint
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de
watertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringenpark (met alle bijbehorende stukken)
(west) (Z-2013/043272)
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen)
en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.
wet alGemene bepalinGen omGevinGsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
TWEETALIG ONDERWIJS, HOEZO?

jaar

Tweetalig vwo
Zo is op het tweetalig vwo in de onderbouw 75 % van de vakken geheel in het Engels: vakken
als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en wiskunde bv. Ook de boeken zijn Engelstalig.
Het doel is dat de leerlingen, door onderdompeling in de taal, het Engels gaan beheersen op
een near-native niveau. In de bovenbouw werken ze, naast het reguliere examenprogramma,
toe naar het Internationaal Baccalaureaat (IB)-English. De hele tvwo-opleiding heeft een
internationaal karakter: er zijn projecten, bezoeken aan musea, reizen naar het buitenland,
uitwisselingsprogramma’s, een internationale stage maar ook deelname aan het European Youth
Parliament. International Awareness en Europese Internationale Oriëntatie zijn inspirerende
onderdelen van het curriculum. Leerlingen verbreden hun horizon en beseffen dat de wereld
niet ophoudt bij de grens. De opleiding is geschikt voor alle gemotiveerde leerlingen met een
vwo-advies. Een toelatingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
Tweetalig vmbo-t
Op het tweetalig vmbo-t wordt 30% van de lessen in het Engels gegeven. Dat geldt bv. voor
de vakken Engels en lichamelijke opvoeding in zijn geheel, maar verder is het niet gebonden
aan gehele vakken, zoals bij het tvwo: zo zijn er bijvoorbeeld Engelstalige projecten bij biologie
en geschiedenis. Het lesmateriaal is gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het Engels.
Het doel is, dat de leerlingen van het tweetalig vmbo-t het Engels heel goed gaan beheersen;
ze worden voorbereid op een internationale samenleving waarin ze bij vervolgopleidingen
en bedrijven uitstekend uit de voeten kunnen. Steeds meer MBO-opleidingen zijn immers
Engelstalig. Ook de tweetalige vmbo-t-opleiding is internationaal georiënteerd: van klas 1 t/m
4 zijn er internationale projecten, contacten met leeftijdgenoten in het buitenland, al dan niet
via mail, facebook en skype, maar natuurlijk ook excursies en buitenlandse reizen. Alle leerlingen
met een vmbo-t-advies of plaatsingsadvies vmbo-t/havo kunnen zich aanmelden voor plaatsing
op het tweetalig vmbo-t. Er vindt geen apart toelatingsonderzoek plaats.

1963 - 2013

CURIOUS?

YES!

Zit je nu in groep 8 en wil je volgend jaar beginnen met een
uitdagende tweetalige opleiding en heel goed worden in Engels?
Dat kan in het tweetalig VWO of het tweetalige VMBO-t op het
Hermann Wesselink College.

Waarom kiezen voor tweetalig onderwijs?
Er zijn zoveel redenen om voor tweetalig onderwijs te kiezen:

•
•
•
•

2015

OPEN
50
HUIS

Het Hermann Wesselink College heeft al ruim 10 jaar een bloeiende afdeling voor tweetalig
vwo. In 2014 startte ook het tweetalig vmbo-t. Overeenkomst tussen de beide afdelingen is het
internationale karakter en de voertaal Engels. Er zijn ook verschillen, natuurlijk.

Een uitstekende beheersing van de wereldtaal Engels
Een uitdagend en verrijkend lesprogramma
Internationale activiteiten, die je vormen en ontwikkelen
Een internationaal erkend certificaat (Anglia en IB-English)

Wie meer wil weten over de tweetalige opleidingen van het HWC is – naast de Open Huizen
en lesjesmiddagen - van harte welkom op maandagavond 2 februari (tweetalig vwo) of
dinsdagavond 3 februari (tweetalig vmbo-t).
Amstelveen is een internationaal georiënteerde gemeente en het is dan ook geen wonder
dat de burgemeester van Amstelveen lid is van het Comité van Aanbeveling.

VOORLICHTING
TWEETALIG VWO +
GYMNASIUM

maandag 2 februari
19.00 – 21.30 uur

VOORLICHTING
TWEETALIG VMBO-T

dinsdag 3 februari
19.00 – 21.00 uur

graag opgave vooraf

graag opgave vooraf

Informatie?
Bezoek onze website: www.hermannwesselinkcollege.nl
tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t

Van harte aanbevolen dus!
een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde
advertentie TTO.indd 1

adv. meerbode TTO 145x225.indd 1
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Vrijdag vier premières

AGENDA

Sponge Bob en Michiel de
Ruyter in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
januari gaan in Crown Cinema twee
films in première. Om 14.00 uur presenteert de bioscoop aan de Van
Cleeffkade de animatiefilm ‘Sponge
Bob 3D: Spons op het droge’ en om
16.00 uur en om 21.00 uur gaat het
licht uit voor de Nederlandse sensatie ‘Michiel de Ruyter‘. Intriges, samenzweringen, spectaculaire zeeslagen tegen de Engelsen met De
Ruyter als bevelhebber van de Nederlandse vloot en de dubieuze rol
van de Oranjes, dat is ’Michiel de
Ruyter’. Halverwege de 17e eeuw is
Nederland een van de grootste zeevarende naties ter wereld. Na het
overlijden van de legendarische admiraal Maarten Tromp, is Michiel de
Ruyter zijn gedoodverfde opvolger.
Met een ingenieuze strategie weet
hij op spectaculaire wijze de Engelse vloot te verpletteren. Bij het volk
is hij ongekend populair, maar onderlinge complotten en samenzweringen leiden tot conflicten tussen
de regerende macht en de aanhangers van de prins. De Ruyter wordt
meegesleurd in een stroom van politieke ontwikkelingen. De film voor
12 jaar en ouder draait naast vrijdag
ook op de zondagen 1 en 8 februari om 16.00 uur. De versie voor iedereen vanaf 16 jaar is vanaf deze
vrijdag dagelijks (met uitzondering
van maandag) te zien om 21.00 uur.
De film duurt 154 minuten. In ‘Spons

op het droge’ heeft een mysterieuze slechterik Bikinibroek aangevallen. De twee aartsvijanden Sponge
Bob en Plankton komen aan land in
de mensenwereld en ze moeten samenwerken om hun eigen wereld te
kunnen redden. Genieten van Sponge Bob kan ook op zondag 1 februari om 14.00 uur en woensdag 4 februari vanaf 14.15 uur.
Jack bestelt een broertje
In de kleine zaal gaat vrijdag 30 januari nog een film in première in
Crown Cinema, de familiefilm ‘Jack
bestelt een broertje’. Jack (8) heeft
twee moeders, is enig kind en kan
slecht alleen zijn. Jacks grootste
wens is dan ook een broertje. Maar
dit broertje komt er maar niet, hoe
vaak hij zijn moeders er ook om
smeekt. Als Jack ontdekt dat zijn
moeders hem via internet besteld
hebben, gaat er een wereld voor
hem open. Hij kan dus gewoon zelf
een broertje bestellen! Te zien vrijdag, zaterdag en zondag om 14.30
uur. En alvast noteren: Op woensdag 11 februari trakteert de bioscoop in het Centrum om 16.15 uur
op de familiefilm ‘Beertje Paddington’. Kijk voor het volledige filmprogramma op www.crowncinema.nl.
Kaarten kopen kan via 0297-753700,
via info@crowncinema.nl en voor
aanvang bij de biosbar in Studio’s
Aalsmeer.

Zaterdag twee concerten

Bijzonder: Les Misérables
op accordeon in Crown
Aalsmeer - Op zaterdag 31 januari kan genoten worden van een bijzondere voorstelling in Crown Theater Aalsmeer. Een projectorkest
van 55 accordeonisten (afkomstig
uit het hele land) brengt twee maal
het verhaal van de indrukwekkende musical Les Misérables via een
combinatie van muziek en gesproken tekst. Dit onder de enthousiaste en vakkundige leiding van Marc
Belder (oud-dirigent van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest te
Rotterdam) en Elly Meekel (dirigent
Concertina’s Accordeon-orkesten
te Amstelveen). Aanleiding voor dit
project is de 30-jarige intensieve samenwerking van Marc en Elly en het
feit dat zij beiden in 2014 de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Naast

de muziek van Les Misérables zullen er ook arrangementen worden
gespeeld van Wilt Boonstra, Willie
Buunk en Renso Propstra, waarmee
Marc en Elly hebben samengewerkt.
Het belooft voor iedere muziekliefhebber een prachtig muzikaal spektakel te worden. Kom ook genieten,
iedereen is van harte welkom!
Op zaterdag 31 januari wordt vanaf
15.00 uur een middagconcert gegeven, zaal open om 14.30 uur, en een
avondconcert om 19.30 uur, zaal
open vanaf 19.00 uur.
Kaarten kosten 10 euro per persoon
en zijn verkrijgbaar voorafgaand aan
de concerten in het Crown Theater
aan de Van Cleeffkade 15. Kijk voor
meer informatie op www.crowntheateraalsmeer.nl

Monique Veenswijk, Estée Makampo, Scott Breems, Saskia Veenswijk en Michel de Wit presenteren zaterdag hun nieuwe band(naam).

Vrijdag en zaterdag in Bacchus

Verrassende acts tijdens
akoestische avonden
Aalsmeer - Het laatste weekend
van januari is in Bacchus traditiegetrouw ingeruimd voor de akoestische avonden, zo ook dit jaar. Het
beloven vrijdag en zaterdag weer
twee geweldig muzikale avonden
te worden waarin de bezoekers getrakteerd worden op speciaal gevormde formaties en ingestudeerde
acts en de band rond Saskia Veenswijk haar nieuwe naam onthullen.
De vrijdag biedt een gevarieerd programma: Folk Legend Revival zijn
Lenneke Paulides, Pieter Hiemstra
en Jurjen Oostenveld. Twee gitaren en drie stemmen brengen nummers van onder andere Peter Seeger, Bob Dylan, John Denver in de
traditie van Peter Paul and Mary. Dat
wordt dus genieten. Merel en John
brengen songs van Alicia Keys tot
Adele en Eva Cassidy. Voor de betere luisterliedjes met krachtige vocalen en subtiel gitraarspel. Daarna
is het podium voor Otto Cepella, een
gitarist die geïnspireerd is door Steve Howe en zijn fingerpicking style.
Nath’s project bestaat uit Nathalie op zang en piano, Charlotte op
bas en zang, Martin en Seimen op
gitaar en Michel op drums en cajon.
Zij spelen intieme luisterliedjes afgewisseld met steviger pop, country
en jazzy songs. Op de vrijdagavond
ook Kirsten Spaargaren die zich zal
laten begeleiden door John van de
Polder. Tot slot staat als grote onbekende een optreden van Sandy Da-

ne op het programma. De zaterdagavond doet niet onder voor de vrijdagavond. Saskia Veenswijk gaat
met haar nieuwe band optreden,
maar niet voordat de nieuwe naam
bekend is gemaakt. De vijfmans formatie bestaat uit Saskia op zang en
gitaar, Michel op gitaar, Estée op
viool, Monique op cajon en Scott
op zang. Naast vooral eigen nummers zijn er ook covers te beluisteren van onder andere Van Morrisson. De ‘oud gedienden’ Leen Mulder en Dick Kuin komen ook naar
Bacchus. Zij brengen samen met
Joop Geijsberts en Joseph Custers nummers van Bob Dylan! En
dan, Remco de Hundt en Hans Millenaar. Zij presenteren zaterdagavond eveneens een speciale gelegenheidsformatie. Daarna volgt een
verrassende act. Ab Hansen, Mieke van Trigt, Ingrid Sonneveld, Dorine Pronk en nog twee zangeressen
nemen het publiek mee terug naar
de jaren zeventig. Iets met Dolly’s?
Komt dit zien! Arjen Koekoek en Dave de la Reza, het duo Koeks en Dave, gaan met hun songs van verlangen brengen een einde ‘breien’ aan
dit akoestische weekend. Kortom,
twee mooie avonden die je als muziekliefhebber bij moet komen wonen! Zowel vrijdag 30 als zaterdag
31 januari gaat cultureel café Bacchus in de Gerberastraat open om
21.00 uur. De entree is 5 euro en dit
bedrag is inclusief een consumptie.

Matthäus Passion ACOV
en Cantando in Bloemhof
Aalsmeer - De Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging bereidt zich samen met Oratoriumkoor
Cantando voor op een groots concert in de Bloemhof aan de Hornweg op zaterdag 14 maart. De Matthäus Passion van J.S. Bach gaat
ten gehore gebracht worden met
een begeleidingsorkest en de organisten Sander van den Houten
en Wim Hazeu. Medewerking verlenen de sopraan Merel van Geest, de
alt Merlijn Runia, de tenoren Adrian Fernandes en Aart Mateboer en

de bassen David Greco en Hans de
Vries. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Danny Nooteboom.
Kaarten voor dit bijzondere concert kosten 22 euro per stuk (tot 18
jaar 15 euro) inclusief het programma en zijn te koop bij het Boekhuis
in de Zijdstraat, Kraan Mode aan de
Aalsmeerderweg en, indien nog verkrijgbaar, aan de zaal.
Voor meer informatie en online kaarten bestellen: www.acov.nl.
Het concert op 14 maart begint om
19.30 uur.

Jubileum bij Bon & Gon

Alderliefste: Uitverkocht!
Uniek concert CA, TKA en V
Aalsmeer - CA, TKA en V: Wordt de
aandacht al een beetje getrokken
door deze onbekende afkortingen?
De letters staan voor Con Amore,
Aalsmeers Toonkunstkoor en Vivace. Deze drie Aalsmeerse koren
gaan een uniek concert geven in De
Bloemhof op zondag 29 maart vanaf 15.00 uur.
De voorbereidingen en repetities
zijn in volle gang en het belooft speciaal te worden. Voor de pauze zullen de koren zich afzonderlijk pre-

senteren. Na de pauze wordt gezamenlijk een stuk ten gehore gebracht. Daarbij zullen de zangers en
zangeressen muzikaal ondersteund
worden door een solist en een combo. Wilt u kaarten kopen? Dat kan
bij de koorleden. Als u geen koorleden kent, kunt u ook kaarten aanvragen bij Dorry de Graaf, per email
dorryrav@gmail.com of telefonisch
via 368372. Voor de prijs van 10 euro per stuk gegarandeerd een uniek
concert!

STAGE
MUSIC SHOP
TIP:

Soundmachine ‘CLX’
van € 210,- voor € 198,AANBIEDING:

Basgitaar ‘Encore’
3/4 € 139,-

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Fruitige ukelele’s
‘Mahalo’ € 34,95
KOOPJE:

Lessenaar ‘Boston’
(zwart) € 16,95

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

Aalsmeer - Zondag 8 februari viert
Alderliefste in het Theater van Exclusief bij Bob & Gon, hun twintig jarige bestaan. Op deze middag, waar
iedereen zich bij voorbaat al op verheugt, want ach wat zijn die mannen leuk en wat kunnen zij heerlijk
zingen, wordt de 20 jarige geschiedenis van de band verteld en bezongen. Alderliefste neemt de zaal mee
naar Parijs. De tocht naar de lichtstad is op zich al een vrolijk makend
avontuur. Vier gezworen kameraden
in de mooiste auto die er ooit gemaakt is op weg naar de stad waar
zij van dromen, waar zij hun inspiratie vandaan halen. Zij laten hun
fans flaneren langs de Seine, wandelen over de boulevards. Charles Aznavour wordt met hun eerbetoon één van de aanwezigen, alsof
hij naast je zit en een glas wijn met

je mee drinkt. Wie wil dat niet meemaken in zijn of haar leven? Kortom
zondag 8 februari wordt een zwoele middag waar de fantasie hoogtij viert en genoten kan worden van
liefderijke klanken. Dankzij Alderliefste! De zaal is open vanaf 14.30
uur aanvang 15.00 uur.
Voor deze voorstelling zijn er geen
kaarten meer verkrijgbaar. Ook de
volgende voorstellingen zijn bijna
uitverkocht, er zijn nog slechts enkele kaarten voor zondag 1 maart te
bestellen. Dan treden Leonie Jansen
en Eric Vaarzon Morel op. Zondag
29 maart sluit Joris Linssen met Caramba het seizoen af! Kaarten kunt
u nog proberen aan te kopen bij Espago in de Ophelialaan, Het Boekhuis in de Zijdstraat en de Primera
op het Poldermeesterplein.
Janna van Zon

Zaterdag opening nieuwe expositie

Abstracte kunst in Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdag 31 januari is
om 16.00 uur de opening van de
nieuwe tentoonstelling door de heer
Leo van Lien in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De heer van
Lien is een groot kunstliefhebber en
heeft een prachtig museum in het
kleine Brabantse dorpje Fijnaart. Hij
komt naar Aalsmeer om de nieuwe tentoonstelling van drie kunstenaars te openen. Anneke Klein Kranenbarg, André van Lier en Roland
de Jong Orlando tonen hun werken.

Alledrie kunstenaars met een grote
staat van dienst, die vele internationale tentoonstellingen op hun naam
hebben staan. Voor wie van abstracte kunst houdt, valt er veel te genieten. De tentoonstelling loopt van
29 januari tot en met 15 maart en
is iedere donderdag tot en met zondag gratis te bezoeken in het Oude Raadhuis in het Centrum tussen
14.00 en 17.00 uur. Belangstellenden
zijn welkom bij de feestelijke opening zaterdagmiddag.

Muziek/Show
Donderdag 29 januari:
* Voorstelling ‘Boer zoekt betere
vrouw’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade vanaf 20u.
Vrijdag 30 januari:
* Dj’s bij feesterij de Bok, Dreef 5
van 22 tot 05u.
30 en 31 januari:
* Akoestische avonden in cultureel
café Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.
Zaterdag 31 januari:
* Les Misérables op accordeon. Concerten in Crown Theater
Aalsmeer om 15u. en om 19.30u.
* Mega après-skifeest in feesterij de
Bok, Dreef 5 van 22 tot 05u.
Zondag 1 februari:
* Kees Markman draait plaatjes op
verzoek in de Zotte Wilg, Uiterweg
27 van 15 tot 20u.
Vrijdag 6 februari:
* Blues en soul door The Chicago Blues Band in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 7 februari:
* Groep 8 feest voor alle leerlingen
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart in feesterij de Bok, Dreef 5
van 19.30 tot 22.30u.
* Familievoorstelling Minoes in
Crown Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Zondag 8 februari:
* Alderliefste bij Bob & Gon in Crown
Theater vanaf 15u. Uitverkocht.
Films
Vrijdag 30 januari:
* Première ’Sponge Bob 3D: Spons
op het droge’ om 14u. en première
film Michiel de Ruyter, versie vanaf
12jr om 16u. en film vanaf 16jr om
21u. In kleine zaal nieuw ‘Jack bestelt een broertje’ om 14.30u.
T/m 5 februari:
* Alle dagen diverse films voor alle leeftijden in Crown Cinema, Van
Cleeffkade met Homies en Bon
Dieu. Voor jeugd: Penguins of Madagascar, Wiplala, Frozen 2 en
Koemba de Zebra. Vanaf 11 februari: Beertje Paddington.
Exposities
Vanaf 31 januari:
* Nieuwe tentoonstelling met werk
van Andre van Lier, Anneke Klein
Kranenbarg en Roland de Jong Orlando in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Opening zaterdag door Leo
van Lien om 16u. Expositie tot 15
maart. Open iedere donderdag tot
en met zondag 14 tot 17u.
Zaterdag 31 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
31 januari en 1 februari:
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Huismuseum met Mokum collectie open, Van Cleeffkade 12a. Za-

terdag en zondag op afspraak: 0612922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 2 februari:
* Expositie ‘Kleur doet leven’ van
Nels de Vries in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
werken van Vladimir Hristov, Erik
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open
zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie met schilderijen en tekeningen van Hans Ravesloot bij Eveleens Makelaars, Punterstraat. Te
bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis,
Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 29 januari:
* Sjoelavond bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Gedichtendag in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat. Thema liefde en schrijven. Vanaf 20u.
Vrijdag 30 januari:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Maandag 2 februari:
* Speelavond Allen Weerbaar in het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling en expositie bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
Dinsdag 3 februari:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 februari:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
66 van 9.30 tot 11.30u.
* Koffieochtend in de Spil, zijstraat
Bilderdammerweg vanaf 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 5 februari:
* Ouderensoos in dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Lezing Groei en Bloei over planten
in VS in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Sjoelen in Rijsenhout in dorpshuis
de Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
Vrijdag 6 februari:
* Lezing over luchtvaartpionier Anthony Fokker door Marc Dierikx in
het Boekhuis, Zijdstraat 12 v/a 20u.
Zaterdag 7 februari:
* Eerste lustrum Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a vanaf 15u.
Bijeenkomsten
Vrijdag 30 januari:
* Eerste laatste vrijdag van de maand
netwerkborrel in Studio’s Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Van 16.30 tot 19u.
Maandag 2 februari:
* Inloop bewoners huurdersvereniging in Dorpshuis Kudelstaart van
19.30 tot 20.30u.
Maandag 9 februari:
* Wijkoverleg Oosteinde over veiligheid en Schiphol in de Mikado, Catharina Amalialaan 66 van 20 tot
22u.

In gesprek met Roos de Lange

Eerste lustrum voor het
Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 7 februari ziet
het Huiskamermuseum er net iets
anders uit dan de bezoekers gewend zijn. Ook zal de aanschuiftafel, zoals deze iedere eerste zaterdag van de maand plaats vindt, een
karakter hebben. Aan de in Amsterdam wonende en werkende kunstenaar Roos de Lange is gevraagd of
zij het eerste lustrum van het kleine maar sfeervolle Huiskamermuseum nog iets extra’s wil meegeven. En gelukkig zei ze ‘ja’. Twee jaar
lang werkte zij dagelijks aan haar
kleurpotloodtekeningen, die een
schoonheid en een techniek vertonen waar je stil van wordt. Haar
voorliefde voor kerkinterieurs, romantische binnenplaatsjes, boerderijtjes, katten en begraafplaat-

sen geeft zij weer in soms felle tinten, gras is echt grasgroen, of juist
in heel bestorven kleuren zoals het
mooie oude blauw. Een verroeste
spijker in de muur , de lichtval door
de ramen, het vertekende perspectief maken haar tekening tot een interessant kijkfeest.
Zaterdag 7 februari is het Huiskamermuseum vanaf 15.00 uur geopend. Om 15.30 uur zal aan de
hand van een vraaggesprek Roos
iets meer over haar werk vertellen.
Het zou geweldig zijn wanneer zij
hiervoor de aandacht krijgt die zij
verdient. Van harte uitgenodigd bij
deze feestelijke gebeurtenis! Adres
is Van Cleeffkade 12a.
Janna van Zon

Start aanstaande zaterdag

Cursus Portrettekenen en
schilderen van start!
Aalsmeer - Het voorjaar van 2015
is van start gegaan en ook de cursussen van De Werkschuit Aalsmeer
gaan van start. zo ook de cursus
Portrettekenen en schilderen. Deze
cursus begint aanstaande zaterdag
op 31 januari om 13.30 uur en duurt
tot 16.00 uur. In deze cursus gaan
de deelnemers zich helemaal storten op het portret tekenen.
Er wordt gewerkt naar aanleiding
van een foto. Begonnen wordt met
de opzet van het portret. Daarna
gaat men steeds verder met detailleren. Uiteraard wordt advies gegeven hoe de lichte en donkere vorm
het beste onderscheiden kan wor-

den en onder andere hoe huidskleuren gemengd dienen te worden. De cursus is geschikt voor zowel voor beginners als gevorderden.
De deelnemers dienen zelf potloden
en papier mee te nemen, eventueel kan een vel papier gekocht worden bij de Werkschuit. Wie wil schilderen, dient ook zelf acrylverf mee
te nemen. Kijk voor meer informatie over deze cursus of één van de
andere cursussen van De Werkschuit op de site: www.gklein.org /
wsa. Wacht niet te lang met inschrijven, vol is vol. Voor vragen kan telefonisch contact opgenomen worden
met Margot via 06-12459347 of Marion Buckert via 06 11864861
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VOA’s vragen extra aandacht voor
communicatie gericht op ouderen
Aalsmeer - Dankzij het initiatief
van de samenwerkende Aalsmeerse
ouderenorganisaties zijn het afgelopen jaar elf vrijwilligers uit Aalsmeer
en Kudelstaart opgeleid tot vrijwillige ouderenadviseurs. Intensief
overleg tussen de Aalsmeerse ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB
en de ouderenvereniging OVAK resulteerde in bestuurlijke en financiële afspraken om het VOA-project vorm te geven. Na een druk bezochte informatiebijeenkomst startte in januari 2014 de intensieve cursus, verzorgd en begeleid door deskundige docenten van de KBO. Deze cursus resulteerde in elf gediplomeerde VOA’s die enthousiast aan
de slag gingen. De Vrijwillige Ouderen Adviseurs hopen een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan

het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen in Aalsmeer en
Kudelstaart in deze snel veranderende samenleving en de grote wijzigingen in de zorg die de komende tijd op ons afkomen. De ouderen adviseurs werken in Aalsmeer,
Kudelstaart en Bovenkerk, niet per
wijk en voor alle ouderen, ongeacht
hun lidmaatschap van een ouderenorganisatie. De VOA’s gaan zoveel
mogelijk samenwerken met organisaties, die zich ook op de ouderen
richten en waarvoor zij iets kunnen
betekenen. Er is regelmatig overleg
met Vita en nauw wordt samengewerkt met de Beroeps Ouderen Adviseur van Vita, met de Welzijnswerker van de gemeente, met medewerkers van Mantelzorg & Meer en
met de teamleider van het Sociaal

Team. Na een aarzelende start is er
de laatste maanden een merkbare
stijging te zien in het aantal binnenkomende hulpvragen. Zo zijn onder
andere vragen gesteld voor hulp bij
een keukentafelgesprek, over bijdrage chronisch zieken, over starten
met computer (2x), toelating verzorgingshuis, hulp voor een slechtziende, hulp keuzes huisvesting, Mantelzorg Alzheimerpatiënt, huishoudelijke hulp, toegankelijk maken
van een woning voor gebruiker rolstoel en inregelen van een radio en
dergelijke. In totaliteit betrof het 18
hulpvragen. “Het is te vroeg om na
deze aanloopperiode al conclusies
te trekken betreffende de aard van
de hulpvragen. Daarvoor zijn ze te
divers. Algemeen kan geconstateerd worden dat de ouderen geen

kans zien voldoende gebruik te maken van de uitgebreide informatiebronnen, welke hen ter beschikking
staan. Ook het gebruik van de digitale mogelijkheden, zoals internet, is
beperkt. Nog vele ouderen beschikken niet over een tablet, computer
of laptop. De kosten van aanschaf
en benodigde abonnementen worden vaak als argument opgevoerd.
Mede hierdoor is voor hen de website van Zorgvoorelkaar minder bereikbaar, zij hebben daar hulp bij
nodig. Communicatie, specifiek gericht op ouderen, heeft extra aandacht nodig”, aldus de VOA’s in hun
eerste bevindingen. De adviseurs
hopen ouderen nog meer te kunnen activeren om zich te laten scholen in het gebruik van een laptop,
tablet of smartphone en stellen voor
tijdens een cursus een tablet of laptop in bruikleen te geven. Hulp nodig van de VOA’s of meer informatie gewenst? Neem dan contact op
met de coördinator van de ouderen
adviseurs, Wim van de Merbel via
0297-321143 of 06-20403362.

Een mooie samenloop in huis
en museum Van Cleeffkade
Aalsmeer - Het is altijd mooi dat
het huis waaraan je zulke goede
herinneringen bewaart nog steeds
bestaat. Marijke Ohlenbusch-van
den Heuvel, nu wonend in Rijsenhout, fietst regelmatig langs de Van
Cleeffkade 12a, het huis waar zij is
opgegroeid. Twee jaar geleden trok
zij de stoute schoenen aan en vroeg
of zij het huis nog eens van binnen
mocht bekijken. Hoewel er het nodige was veranderd, werd het toch
voor haar een feest van herkenning. Zij voelde zich weer het kleine meisje worden dat samen met
haar vader en broertje bij opa en
oma woonde. “Ach ja. Hier sliep ik,
dat was mijn slaapkamer.” De geschiedenis van deze plek gaat terug
naar de jaren dertig. “De ouders van
mijn opa hadden drie zonen en zij
bezaten drie huizen op rij. De familie is altijd naast elkaar blijven wonen. In het twee onder één kap huis
(nu makelaar Hoogendoorn) en dit
huis. Oorspronkelijk stond hier een
schuur. Het door een architect ontworpen huis werd het huis van mijn
opa en oma. Buurtbewoners vonden
het wel heel bijzonder, zij volgden
de bouw en kwamen regelmatig
kijken. Toen de aannemer het aantal palen noemde dat als fundering
moest dienen zei mijn opa: ‘dat aantal moet minstens verdubbeld worden. Dit huis moet een goed fundament krijgen’. Voor mij betekent het
woord fundament iets extra’s. Het
komt overeen met dat waar ik nu
mee bezig ben.” Haar overgrootouders zijn op latere leeftijd gaan inwonen bij de oudste zonen. Twee
weken bij de een en twee weken bij
de ander. Het werd overigens geen
succes. Toen haar overgrootmoeder
alleen achter bleef, bleef zij wonen
bij één van haar zonen, zoals dat
vroeger heel gebruikelijk was. De
opa van Marijke, de jongste van het
drietal, had het goed voor elkaar, hij
pachtte de kantine van de bloemenveiling (nu Crown Theater) en zat
er financieel warmpjes bij. De benedenruimte van zijn huis werd gebruikt als garage waar niet alleen de
auto kon staan maar op de werkbanken ook bloemboeketten werden samengesteld. “Heel handig”,
vertelt zijn kleindochter. “De hele boel werd in de garage ingeladen en naar de veiling gebracht.
Mijn oma was hier altijd bezig met

haar stekjes. Ik zie het nog zo voor
mij. Het huis heeft mij met alle goede herinneringen nooit los gelaten.
Mijn oma heeft na het overlijden
van mijn opa hier nog zo een vijftien
jaar alleen gewoond. Ik maakte haar
huis schoon daar verdiende ik een
zakcentje mee.”
Het Huiskamermuseum
Inmiddels is op de Van Cleeffkade 12a het Huiskamermuseum gevestigd. Veel van het originele inen exterieur is behouden gebleven,
maar aan de muren van de voormalige garage zijn de werkbanken
verdwenen en hangt nu De Mokum Collectie, schilderijen verzameld door de stichtster van Galerie Mokum en geschilderd door diverse kunstenaars in de periode van
1962 tot 1984. Wat Marijke de eerste keer het meest trof is de sfeer.
“Dat dit zo een sfeervolle ruimte zou
worden, had ik mij niet kunnen bedenken.” Twee maanden geleden
trok zij opnieuw de stoute schoenen aan en ook dit keer met een gerichte vraag: “Zou ik hier mijn yogalessen mogen gaan geven?” Volgens Marijke, die een gedegen opleiding heeft gevolgd als yoga docente, past haar werkwijze exact in
deze mooie omgeving. “Net zoals dit
huis op een stevig fundament staat,
zo is ook mijn opleiding geweest.”
Want zoals haar opa zei: ‘Met een
goed fundament kun je voort’. Marijke volgde anatomie lessen, werkte
op de snijkamer, waar zij alle pezen,
spieren leerde herkennen, en deed
er ook nog psychologie bij. Wat zij
verwacht is dat haar komende cursisten in het Huiskamermuseum de
bijzondere sfeer gaan ervaren, genieten van de kunst die er hangt en
dat er samen met haar workshops:
bestaande uit yoga, meditatie en
yantra schilderen een drie eenheid
ontstaat. “Dat ik nu hier weer in deze voor mij zo een dierbare omgeving terecht kom, is zo een mooie
samenloop, het moest gewoon zo
zijn. Deze ruimte voelt voor mij als
een rijke historie en ik ben dankbaar dat ik er met mijn workshops
iets aan toe kan voegen en ook de
mensen iets voor de toekomst kan
meegeven. Het maakt voor mij deze
plek compleet.”
Janna van Zon

Aalsmeer - In heel Nederland begonnen scholen afgelopen woensdagochtend met het Nationaal
Voorleesontbijt.
Het is de aftrap van de twaalfde editie van de Nationale Voorleesdagen. Afgelopen week werd er extra veel voorgelezen op basisscholen om het lezen bij kinderen te bevorderen. Binnen de verschillende
(kinder)dagcentra van Ons Tweede Thuis werd er ook voorgelezen. Naast een aantal medewerkers
van het Dienstencentrum van Ons
Tweede Thuis kwam ook wethouder
Ad Verburg voorlezen op Dagcentrum Amstelmeer. De cliënten van

groep Rood hadden samen met de
begeleiding wat mooie boeken uitgezocht. Het werd wel doorwerken
voor de wethouder, de cliënten hadden niet één, maar wel vier boeken
klaargelegd.
De Nationale Voorleesdagen zijn
een initiatief van Stichting Lezen,
georganiseerd door de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dit jaar is tijdens
de Voorleesdagen extra aandacht
voor vaders. Uit onderzoek is gebleken dat vaders doorgaans een stuk
minder voorlezen dan moeders. De
Voorleesdagen zijn tot 31 januari.

Maandag inloopspreekuur
bewonerscommissie
Kudelstaart - De bewonerscommissie behartigt de belangen
van Eigen Haard huurders in Kudelstaart. Er is regelmatig overleg
met medewerkers van de woningbouwvereniging over de kwaliteit
en de voorzieningen in en rond de
woningen en over de leefomgeving.
Met betrekking tot de leefomgeving
zijn leden van de commissie ook altijd aanwezig bij het dorpsoverleg.

Aalsmeer - In 2013 steunden
de medewerkers van Waterdrinker Aalsmeer B.V. de Voedselbank
Aalsmeer. Afgelopen kerst werd
gekozen voor het Jeugdsportfonds
Aalsmeer. Aan de medewerkers
werd gevraagd om tijdens het Waterdrinker Winter Café (een deel
van) de waarde van hun kerstpakket aan het goede doel te schenken,
in dit geval het Jeugdsportfonds
Aalsmeer. Dit initiatief heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Het
Jeugdsportfonds Aalsmeer mocht
een cheque van 1.058,50 euro in
ontvangst nemen. Van dit geweldige
bedrag kunnen weer vier kinderen
een jaar lang sporten. Het bestuur

Aalsmeer - Tot en met zaterdag 31
januari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. In Bibliotheek
Aalsmeer Marktstraat verzorgde wethouder Gertjan van der Hoeven op
23 januari de aftrap en gaf het goede voorbeeld door voor te lezen aan
de groep Bereboot van kinderopvang
Solidoe.
De wethouder las voor uit het tot
Prentenboek van het jaar 2015 ver-

kozen boek ‘Boer Boris gaat naar
zee’ van Ted van Lieshout en Philip
Hofman. Vol overgave luisterden de
kinderen naar Gertjan van der Hoeven. Hij deed dat zo spontaan, geanimeerd en aandachtig dat de kinderen
een tweede keer voorlezen ‘afdwongen’. Gertjan van der Hoeven, wethouder Kunst en Cultuur zegt: “Het
is inmiddels traditie geworden dat
ik elk jaar rond deze tijd een groep

Plaatjes draaien in het
Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 24
uur er dag uit en ook in de komende week zijn er weer vele bijzondere programma’s te beluisteren. Zet de
radio dus vast op 105.9 FM (ether) of
99.0 FM (kabel). In het radioprogramma Vrijdagavondcafé zijn Kees Markman en Marcel Wilkes te gast. In het
programma van Ron Leegwater, die
deze week met Marjolein presenteert
komen zij rond kwart over negen vertellen over het ‘plaatjes draaien’ aanstaande zondag, over muziek, over
Aalsmeer en natuurlijk over Fleetwood Mac. Luister mee met dit leuke programma vanaf 21.00 uur via
Radio Aalsmeer met nog meer interviews, gasten en lekkere muziek. En
natuurlijk de wekelijkse Twitterhit, De
Ferry Maat Soulshow Classic en Ron’s
Top 40 Hitarchief. Zaterdag 31 januari verzorgt Sem van Hest een heuse
blues special en u als luisteraar kan
daar ook een aandeel in hebben. In
Aalsmeer Politiek op zaterdag wordt
de politieke week deze keer doorgenomen met het CDA Aalsmeer. Op de
goed beluisterde maandagavond (2
februari) staan weer twee Aalsmeerders centraal in ‘Door de Mangel’ en
‘De Top 10 van…’. Deze week zijn dat
CDA-partijleider Robbert-Jan van
Duijn en fotograaf Patrick Spaander
en zijn dochter Mikki, zeilkampioene. Wie vragen heeft aan de gasten
kan bellen naar 0297-325858 of stuur
een mail naar studio@radioaalsmeer.
nl. In 2015 zal programmamaker Sem
van Hest elke maand waarin 5 zaterdagen vallen (januari, mei, augustus en oktober) op de laatste zaterdag een special maken met als ondertitel “The Very Hest”. Het onderwerp van deze speciale uitzendingen
wordt een genre, zanger(es), groep,
o.i.d. waar een mooi programma omheen gemaakt kan worden. Gedacht

kan worden aan de Roaring Twenties,
Berlijn in de vroege jaren dertig, Dixieland of zangers/zangeressen met een
gevarieerd repertoire en waarvan ook
nummers zijn gecoverd door andere artiesten, die dan ook te horen zullen zijn. Luisteraars mogen onderwerpen en muziek aandragen en eventueel in de studio hun kennis over het
onderwerp komen delen. Zaterdag 31
januari wordt tussen 11.00 en 12.00
uur het spits afgebeten met een blues
special, waarbij de ontwikkeling van
de blues van slavenlied tot aan (let wel
niet tot en met!) de R&B tijd wordt belicht. Muziek van Sister Rosetta Sharp
en Nina Simone tot John Lee Hooker,
Muddy Waters B.B. King, etc. Bluesliefhebbers en –kenners zijn van harte welkom om muziek te delen. Geïnteresseerden kunnen zich (met eigen
muziek) aanmelden voor vrijdagavond
20.00 uur via semvanhest@gmail.com.
Ook aanmeldingen voor de specials in
mei, augustus en oktober kunnen hier
naar toe gestuurd worden. Het bezoekadres van de studio is Van Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer.

Ontmoeting
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 februari
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting. Gezellig even met elkaar bijpraten onder het genot van een kopje koffie
of thee. Iedereen is hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Wethouder Verburg leest
voor bij Ons Tweede Thuis 15de Kudelstaartse veiling gaat

Heeft u voortdurende klachten omtrent uw woongenot of wilt u over
een bepaalde situatie in gesprek?
Op maandagavond 2 februari houdt
de bewonerscommissie Kudelstaart
in het dorpshuis van 19.30 tot 20.30
uur een inloopspreekuur voor belangstellenden. U bent welkom.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met W. Been
via 06-24524562.

Steun voor Jeugdsportfonds

Wethouder Gertjan leest
peuters voor in bieb

Blues special met Sem van Hest

peuters voorlees in de bibliotheek in
de Marktstraat. Het is erg leuk om
te doen en ik vind het belangrijk dat
de kinderen naar de bibliotheek komen om voorgelezen te worden. Ze
maken op die manier kennis met de
kleurige en inspirerende wereld van
de jeugdbibliotheek, vol met prachtige boeken, cd’s en dvd’s. Ik denk
dat de kinderen na deze ervaring
er graag nog eens terugkomen met
hun ouders of opa’s en oma’s. Voor
het geld hoeven ze het niet te laten:
het jeugdabonnement van de bibliotheek is tot 15 jaar gratis. En, neem
maar van mij aan, je kunt niet vroeg
genoeg beginnen met (voor)lezen!”

van het Jeugdsportfonds Aalsmeer
heeft deze gift van de medewerkers
van Waterdrinker in dank aanvaard.
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot
18 jaar die opgroeien in een gezin
waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn om kinderen te
laten sporten. Jeugdsportfonds betaalt de contributie van de sportvereniging en eventuele sportattributen. De slogan van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten! Voor meer informatie
over het Jeugdsportfonds Aalsmeer
en de werkwijze kan gekeken worden op de website http://aalsmeer.
jeugdsportfonds.nl.

door kwart miljoen heen!
Kudelstaart - Zaterdag 9 mei viert
Kudelstaart voor Kudelstaart de vijftiende editie van de Kudelstaartse
veiling dorpshuis Het Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur
begint, worden kavels geveild van
zowel goederen als diensten die
door inwoners en bedrijven worden geleverd. De feestelijke avond
heeft tot doel geld bijeen te brengen
voor clubs in Kudelstaart die, voor
een bepaald project, een financieel
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de week van 23 februari tot en met 2 maart zullen vrijwilligers van de Ouderensoos in het
dorp huis-aan-huis een brief bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Bij de brief zit
een bon die kan worden ingevuld.
Die bon kan worden ingeleverd in
speciale bussen die op 23 februari in het winkelcentrum Kudelstaart

zullen worden geplaatst. Tijdens de
vorige veertien edities van de veiling
die door de stichting Kudelstaart
voor Kudelstaart werden georganiseerd, werd zo’n 247.000 euro bijeengebracht. Op 9 mei zal dus de
grens van een kwart miljoen euro in
vijftien jaar worden doorbroken.
Dat bedrag is en wordt door Kudelstaartse bedrijven en inwoners
bijeengebracht voor Kudelstaartse
clubs, verenigingen en stichtingen.
Vandaar ook de naam van de veiling: Kudelstaart voor Kudelstaart.
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de
opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning
van goed onderbouwde projecten
kunnen tussen 15 maart en 30 april
worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl.

Ambachtelijk thema Carnaval
Kudelstaart - Van 12 tot en met 18
februari is het weer carnaval in Kudelstaart. Dit jaar dompelt Poelgilderdam zich in de feestvreugde onder het thema ‘Ambachtelijk’. Net als
vorig jaar gaat Prins Eduard den Eerste de geordende chaos leiden en
samen met zijn Raad van Elf heeft hij
de nodige voorbereidingen getroffen
voor een carnavalsweek voor jong en
oud. De grote optocht gaat zondag
15 februari om 12.11 uur van start bij
het Dorpshuis. Opgeven voor deelname aan de optocht kan nog tot
31 januari via info@pretpeurders.nl,
maar langs de weg kijken en daar-

na meefeesten in de dorpstaveerne
is natuurlijk ook heel gezellig. De zaterdagmiddag 14 februari staat geheel in het teken van de kindercarnaval. Om 13.01 uur kan alle jeugd
zich verzamelen op de parkeerplaats
achter De Dorpstaveerne. Vanaf daar
gaat de stoet met versierde wagens
en fietsen naar de woonwijk De Rietlanden, waar omstreeks 13.41 uur
ballonnen worden opgelaten. Daarna
gaat de kindermiddag verder in De
Dorpstaveerne. Deelname en toegang is gratis, opgeven is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op de vernieuwde site! www.pretpeurders.nl.

Lezing bij Groei en Bloei

Tuinman op ontdekkingsreis
Aalsmeer - Op donderdag 5 februari komt Gerard van Buiten naar het
buurthuis in de Hornmeer met zijn
reisverslag over de bergen van Utah
en Nevada in de Verenigde Staten. Zelf
schrijft hij daarover: “In 2006 maakte ik
een reis naar de bergen van Utah en
Nevada om kennis te maken met de
Noord Amerikaanse bergflora. Sommige planten daar zijn oude bekende tuinplanten, denk maar aan de Asters en Phloxen. In onze rotstuin kweken we al 50 jaar veel planten uit deze gebieden, met heel wisselende resultaten. Twee Collecties (Penstemon
en Eriogonum) hebben onze bijzondere belangstelling en om deze geslachten beter te leren kennen heb ik ze met
plaatselijke specialisten in hun eigen
omgeving mogen bewonderen. En als
je planten dan in hun natuurlijke omstandigheden ziet, ga je ze pas echt
begrijpen! Geniet mee van de enorme

plantenrijkdom en de verrassingen die
ik daar als tuinman tegenkwam.” De lezing bij Groei en Bloei op 5 februari begint om 20.00 uur in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Iedere belangstellende is welkom. De toegang is gratis.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Vers gebak van Jumbo Koster

Voor ondernemers in Amstelland

1e Laatste vrijdag van de
maand borrel in Studio’s
Aalsmeer - Op vrijdag 30 januari wordt de eerste ‘Laatste vrijdag van de maand borrel’ gehouden in Studio’s Aalsmeer. Ondernemers uit de regio Amstelland en de
Amsterdamse Zuidas zijn van 16.30
tot 19.00 uur welkom om met elkaar onder het genot van een hapje
en een drankje te netwerken, kennis te delen en zaken te doen. Deze
nieuwe, maandelijkse netwerkborrel
is een initiatief van MeerBusiness
Amstelland, Sylt Support en Studio’s
Aalsmeer. De ‘Laatste vrijdag van de
maand borrel’ is gratis toegankelijk
voor ondernemers uit de regio Amstelland en de Zuidas, vooraf aanmelden is niet nodig. Initiatiefnemer
Bart Schuitenmaker van MeerBusiness Amstelland: “Het is voor ondernemers belangrijk om de horizon
te verbreden, om mét elkaar meer

vóór elkaar te kunnen betekenen.
We hebben elkaar nodig, want samen kom je verder. Door elkaar regelmatig in een ongedwongen setting te ontmoeten, kunnen we ontdekken op welke manieren we elkaar kunnen versterken. Zo willen
we proberen op een leuke manier
zaken met elkaar te doen.”
“De ‘Laatste vrijdag van de maand
borrel’ is een informeel samenzijn”,
legt Didier van den Heuvel van Studio’s Aalsmeer verder uit. “Zonder
speeches of andere formaliteiten.
Gewoon gezelligheid en netwerken, daar gaat ’t om. Ondernemers
zijn dus vanaf 30 januari elke laatste
vrijdag van de maand welkom in het
studiocomplex aan de Van Cleeffkade 15!” Meer informatie is te vinden op www.meerbusiness.amstelland.nl.

Van Kouwen bekroond met
‘Top Dealer Award 2015’
Aalsmeer - Kia Motors Nederland
heeft de tien best presterende Kiadealers van het afgelopen jaar benoemd tot ‘Top Dealer 2015’. Kiadealer Van Kouwen is één van deze winnende autobedrijven en ontving de bijbehorende award tijdens de Kia nieuwjaarsbijeenkomst
uit handen van Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland. “Kia heeft een stabiele
plaats verworven in de top 10 bestverkopende merken. Dit succes is te
danken aan een modern en veelzijdig modelaanbod, de onovertroffen
fabrieksgarantie van 7 jaar en een
sterke dealerorganisatie”, aldus Léan Verstoep. “Binnen deze dealerorganisatie hebben tien autobedrijven zich weten te onderscheiden

als best presterende automobielbedrijven en mogen zich daarom ‘Top
Dealer 2015’ noemen. Onze felicitaties gaan uit naar de heer Theo van
Kouwen en Frank Vaneman van Kiadealer Van Kouwen en haar medewerkers.” Gedurende het hele jaar
wordt iedere Kia-dealer objectief
beoordeeld. Met name de afdelingen Verkoop en After Sales worden
continu geëvalueerd. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de wijze waarop service aan de klant wordt verleend, zowel bij de aanschaf van
een auto, als in het traject van technische dienstverlening daarna. Kiadealer Van Kouwen heeft zich hierin
weten te onderscheiden, een bewijs
van kwaliteit en optimale inzet van
hun medewerkers.

Aalsmeer - Een verjaardag, diploma of gewoon ‘zomaar’. Welke gelegenheid zich ook voordoet, het
feest wordt compleet met het verse
gebak van Jumbo Koster. Met liefde gemaakt door de gepassioneerde medewerkers die alleen de allerbeste verse ingrediënten gebruiken.
Jumbo biedt een uitgebreid assortiment gebak, ook fotogebak!

Horeca-finale Goed Getapt

Zilveren fust voor Sportzicht
Aalsmeer - Café De Lamp in Opheusden heeft afgelopen zondag 25
januari het Gouden Fust gewonnen
en mag zich de Gouden Horecazaak
2014 noemen. De 100 beste horecaondernemers van Nederland kwamen samen voor de landelijke finale in de ‘Grootste kroeg van Nederland’, het decor van De Vrienden
van Amstel Live! 2015. Het Zilveren
Fust is gewonnen door Café Sportzicht in Aalsmeer en Café Hogeboom in Roelofarendsveen sleepte
het Bronzen Fust in de wacht. Uiteraard zijn Ben en Tineke van Sportzicht bijzonder trots op deze gewonnen prijs. Uitgeroepen worden
tot de ene na beste horecazaak van
Nederland is een bekroning op de
dagelijkse inzet van het hele team.
Het geeft aan dat Sportzicht kwaliteit en service hoog in het vaandel
heeft staan. “Trots op mijn kroegje”,
kopte Ben op twitter.
Gastheerschap en service
De verkiezing van de beste horecazaak van Nederland maakt deel

Aalsmeer - In januari hebben twintig trouwe Bloemenzegelspaarders
een extra prijs ontvangen.
Een waardebon van 5 euro is gestuurd naar: E Bergkamp - Calveslo
48, Binsbergen - Machineweg 197a,
A. Bouman - Aalsmeerderdijk 252,
B. Buskermolen - Sportlaan 47, H. Eigenhuis - Emmastraat 11 , Hooijman

zij vrolijke acties om bewoners bewust te maken van hun eigen aandeel aan een veilige omgeving waar
kinderen buiten kunnen spelen. Zij
organiseren ook een buitenspeeldag en het stapstenenproject. Meer
informatie hierover is te vinden op
www.facebook.com/bobbiesbuurt.
Ook is er deze keer weer aandacht
voor de situatie rond Schiphol. Zeker na de berichten over fijnstof en
dat Schiphol meer gebruik wil maken
van de Aalsmeerbaan. Het wijkbestuur is nauw betrokken bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en geeft
de laatste stand van zaken. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur
in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje.

- Middenweg 55, M. Jongkind - Machineweg 107, Jongkind - Aalsmeerderweg 105, A. Klein - Nassaustraat
27, A. M. Könst - Primulastraat 52, J.
Koper - Oosteinderweg 82, E.M. v.d.
Laan - Kerkweg 54, Mevr. Markman
- Aalsmeerderweg 152, J. Mulder
- Hofland 210 im Mijdrecht, F. M.
Muus de Haan - Katerstraat 60 im
Amstelveen, F. vsn Oene - Verdilaan
85 in Nieuw Vennep, R. van Oudheusden - Aalsmeerderdijk 491, M.
Rijken van Leeuwen - Mendelstraat
30, A. van Wees - Zwanenbloemweg
89 en Wolbers Boomgaard 41.

Rouwverwerking bij kinderen
Aalsmeer - Initiatiefneemster Tamara van Schip organiseert in samenwerking met de Binding en Monuta
Devotio uitvaartverzorging vanaf februari een activiteitenmiddag voor
jonge kinderen waarvan één of beide
ouders zijn overleden. Tamara is een
alleenstaande moeder met 2 jonge
kinderen. Een dochter van 8 en een
zoon van 4. Haar man is eind 2013
gestorven aan de gevolgen van kanker. Voor besef van rouw is, zeker in
de begin periode, nauwelijks aandacht. Laat staan dat je je kinderen
hierin kan begeleiden en steunen.
Tamara’s dochter zei al snel dat ze
nooit andere kinderen ziet of tegenkomt die ook een papa verloren hebben. Tamara heeft haar gevraag of ze
het fijn zou vinden om andere kinderen te ontmoeten. Haar antwoord
is duidelijk: ”Ja!” Tamara is gaan nadenken over hoe kinderen in onze
maatschappij geholpen en benadert
worden in het kopje ‘rouw’. Mensen

De Gouden, Zilveren en Bronzen
fusten worden toegekend op basis
van ervaringen en rapportages van
mystery guests die alle deelnemende horecazaken minstens vier keer
bezoeken.
Ondernemers worden beoordeeld
op goed gastheerschap, service en
bierbehandeling. Goed getapt bier,
maar ook het op de juiste manier
serveren en behandelen van speciaalbier betaalt zich uiteindelijk uit in
tevreden gasten die vaker terugkomen.

schrikken als de kinderen spontaan
hierover willen praten. De reactie
van de mensen kan zo afstotend zijn.
Naar aanleiding van dit verhaal start
binnenkort een inloopmiddag voor
kinderen waarvan een ouder is overleden. Het is bedoeld voor kinderen
in de basisschoolleeftijd, woonachtig in de gemeente Aalsmeer. Deze
activiteitenmiddagen worden gehouden in de locatie van de Binding aan
de Graaf Willemlaan 3, Kudelstaart
op de woensdagen 18 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6
en 20 mei, 3 juni , tijd: 14.00 tot 16.00
uur. In de maand juni wordt het project afgesloten met een nachtje weg.
De kosten bedragen €1,50 per middag voor een gezonde snack en iets
te drinken. Op woensdag 4 februari wordt een informatieavond voor
de ouders georganiseerd, aanvang
19.30 uur, ook in Kudelstaart. Voor
opgave en/of informatie: www.debinding.nl. Of bel 0297-326326.

Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl

Vanaf februari ook Yoga

Steeds meer diensten bij
Sport Medisch Centrum
Hoofddorp - Een jaar na de start
van het multifunctionele Sport medisch centrum Papendal (SMCP),
vestiging Amsterdam Schiphol, zijn
de producten en diensten opnieuw
uitgebreid. Bij SMCP staat een team
van sportartsen, fysiotherapeuten
en bewegingswetenschappers garant voor hoge kwaliteit sport-en
reguliere fysiotherapeutische zorg.
Naast (Sport)keuringen en medische testen kunnen mensen in het

centrum ook terecht voor personal
training, leefstijladvies op maat, fitness, massage en zwemles. En vanaf februari is er ook de mogelijkheid voor Yoga! Voor informatie kan
contact opgenomen worden via met
het Sport Medisch Centrum Papendal Amsterdam-Schiphol aan Rijksweg A4 -3 in Hoofddorp via 0880881390, 0252-620600 (fysiotherapie afspraak maken) of via amsterdamschiphol@smcp.nl.

Wijkoverleg Oost over
veiligheid en Schiphol
Aalsmeer - Op maandag 9 februari staat het maandelijkse wijkoverleg voor Aalsmeer Oost in De Mikado weer op het programma. Het thema is dit keer ‘veiligheid’. Met twee
presentaties over veiligheid. De een
in huis, de ander buitenshuis. Brandweerman Rob Pommerel benadrukt
het belang van rookmelders en koolmonoxidemelders. In Aalsmeer Oost
staan veel nieuwe huizen die verplicht zijn uitgerust met rookmelders.
Maar er zijn ook oudere huizen die
dit nog niet hebben. Rob probeert
met zijn campagne mensen bewust
te maken van de risico’s met betrekking tot brandveiligheid en hoe men
zich daar tegen kan wapenen. En
Denise van der Staaij introduceert:
Bobbies buurt, een vrolijk initiatief
voor een veiliger Oosteinde. Samen
met een aantal moeders organiseert

Waardebon van
Bloemenzegels

uit van het Goed Getapt programma van Heineken Nederland. Jaarlijks doen hieraan ruim 2.000 horecaondernemers mee, die Heineken, Brand of Amstel op de tap
hebben. Zij zijn herkenbaar aan het
Goed Getapt-gevelschild, het kwaliteitskeurmerk voor horecaondernemers. Het Goed Getapt programma
heeft tot doel om bewustwording
van kwaliteit en kwaliteitsbeleving
in de horeca te verhogen met de focus op tapbier.

Voor ieder wat wils en precies de
hoeveelheden die jij nodig hebt.
Kies voor een heerlijke taart, mooie
gebakjes of een lekkere vlaai. Je
kunt op de taart een foto laten afdrukken: bijvoorbeeld voor je jarige kind of collega. Een deel van het
assortiment is direct in de winkel te
koop. Voor een ruimer assortiment
kan gekeken worden op www.jumbo.com. Hier kunt u heel eenvou-

dig uw gebak bestellen. Dit kunt u
vervolgens op de door u aangegeven dag afhalen in de winkel. Een
aanrader is zeker het zelfgemaakte
gebak. Ieder seizoen gebruiken ze
hiervoor nieuwe smaken. Dagelijks
worden deze door de medewerkers
zelf samengesteld en gemaakt. Lekker luchtig en uiteraard met vruchten uit het seizoen. Bijvoorbeeld de
heerlijke korstschelptaarten bereid
met verse banketbakkersroom en
vers fruit of een heerlijk appeltaartje. De appeltaartjes kunt u kant en
klaar verkrijgen, maar ook is er een
afbakpakket. Hiermee stelt u zelf in
een handomdraai een lekker taartje samen en u kunt deze afbakken
op het moment dat het u uitkomt.
Handig omdat u het op ieder moment kunt bereiden, maar ook leuk
om samen met de kinderen te doen.

Tewaterlating bij De Vries Scheepsbouw

Veel belangstelling voor
Savannah van 83,5 meter
Aalsmeer - Zaterdag 24 januari
heeft Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer M/Y ‘Savannah’ te water gelaten. Dit bijzondere jacht van 83,5 meter kon rekenen
op veel belangstelling van medewerkers, omwonenden en jachtfans.
Het jacht is gebouwd voor een ervaren jachteigenaar.
Savannah is een heel bijzonder
jacht: door toepassing van een hybride voortstuwingssysteem en gestroomlijnde rompvorm, kan Savannah tot 30% besparen op brandstofverbruik. Inspiratie voor deze speciale voortstuwing was het Feadship
‘Breathe’ concept, dat getoond is
op de Monaco Yacht Show. Daarnaast heeft Savannah een zogenaamde ‘floating superstructure’, de
opbouw van het jacht lijkt te zweven door slim gebruik van glazen en
composiet panelen, afgewerkt met
roestvrijstalen strips. Voor het in-

terieurontwerp riep de eigenaar de
hulp van het Franse CG Design in.
Dit designbureau heeft ervaring met
de inrichting van luxe huizen. Savannah was het tweede nieuwbouw
jacht-project. Het interieur heeft
een speels karakter door gebruik
van natuurlijke, ronde vormen in het
hele jacht. De styling van het exterieur deed CG Design samen met
de tekenaars van De Voogt Naval
Architects, het designbureau van
Feadship. De 12 gasten aan boord
van Savannah zullen zich goed vermaken in het ruim 8 meter lange zwembad, bij de open haard op
het sundeck of in de Nemo-lounge,
een ruimte waarvandaan onder water naar buiten gekeken kan worden
naar de vissen die voorbij zwemmen. Daarnaast beschikt Savannah
over twee custom built tenders, watersportuitrusting en nog veel meer
‘speeltjes’.

ZIN Shoes and More
opent aanstaande vrijdag!
Aalsmeer - Dian en Ingrid, twee
vriendinnen, hebben de stoute
schoen aangetrokken en zijn een
schoenenboutique begonnen in de
weteringstraat. Ze staan te trappelen van ongeduld, want zitten nog
te wachten op twee zeer belangrijke leveringen. Maar vrijdag 30 januari gaat het sowieso gebeuren. ZIN
gaat open. En de dames hebben er
met recht zin in!! Ingrid: “Het idee
is afgelopen zomer eigenlijk ontstaan tijdens een winkelmiddag. Dian en ik zaten te brainstormen over
een kledingwinkeltje of iets anders
dat we samen wilden beginnen. We
hebben beiden jarenlange ervaring
in de detailhandel, dus dat het een
winkel moest worden was snel duidelijk. Een aantal gesprekken later
was het wel duidelijk; het moest een
schoenenzaak worden met trendy
merken die wij zelf hip vinden.” Dian: “Het ging ook om dit pand. Dat
stond al een tijdje leeg en daar waren we erg van gecharmeerd. Het is
helemaal nieuw van binnen, ligt zeer
centraal en de afmetingen kloppen
precies. Het moest natuurlijk gezellig en knus worden, daar waren we
het vanaf het begin wel over eens.
Eind september was Ingrid met vakantie en ik zag dat het te huur
stond. We hebben direct ge-appt
met elkaar en binnen een week was
het beklonken. We zijn echt verliefd
op dit pandje en hebben er helemaal onze stijl van kunnen maken.”
Dat is wel te zien; de inrichting, zoals de toonbank, tafels en decoratiemeubelen zijn van steigerhout,
het gordijn van de paskamer alsook
het paskussen op de grote bank in
het midden is van koeienhuid. Overal staan schoenen, maar er hangen daarnaast veel accessoires.
ZIN heet niet voor niets ZIN Shoes
and More. De meiden vertellen enthousiast over hun assortiment: “We
gaan schoenen en laarzen verkopen in het middensegment. De merken die we voeren zijn onder andere Sendra, Lazamani, Supertrash en
Roberto d’Angelo, maar ook Walk
in the Park, Hot Lava en MinneTonka. Naast schoenen, die we zelf inkopen en waarvan zelfs exemplaren
speciaal voor ons worden gemaakt
in Spanje, verkopen we shawls, portemonnees, bijouterie van onder
andere Ibizamode, omslagdoeken,

vestjes, tunieken, hoeden, tassen,
riemen en cadeautjes, zoals roomsprays, geurkaarsen en –flessen.”
Zin in nieuwe schoenen!
Dian en Ingrid raken niet uitgepraat. “Alles in de winkel is overigens te koop hoor. Als je de stoelen wilt, zelfs dat kan!” aldus Ingrid
en Dian vervolgt: “Ook schoenzooltjes en onderhoudsproducten hebben we ingekocht. Oh, en we vergeten bijna dat we van die ontzettend
leuke bootbelts hebben. Dat zijn
riempjes om je laarsjes op te pimpen. Het is toch te enig!” De nieuwbakken eigenaresses benadrukken
dat de stijl vooral Ibiza style is in
combinatie met een stoere westernlook. De openingstijden van ZIN zijn
van maandag tot en met vrijdag van
half tien tot half zes en op zaterdag
van half tien tot half vijf. Dian: “Maar
er kan na sluitingstijd ook een persoonlijke afspraak gemaakt worden
met ons. Als vrouwen (we verkopen
absoluut geen herenschoenen!) het
prettig vinden om in privé sfeer te
passen dan bieden wij hen die mogelijkheid.” De eerste honderd betalende klanten krijgen vanaf een
besteedbaar bedrag van vijftig euro een leuk gevulde goodiebag aangeboden. ZIN is actief op Facebook
waar iedere week ‘The catch of the
Week’ wordt getoond. Via www.
zinshoesandmore.nl kan de link
gevonden worden. ZIN Shoes and
More is te vinden aan de Weteringstraat 1 A 01 te Aalsmeer. Telefoonnummer 0297-548949. Tot slot vertellen Dian en Ingrid dat de naam
ZIN in één keer wel duidelijk was:
“We hebben Zin in schoenen, Zin in
ondernemen, Zin in een winkel, Zin
om te verkopen, Zin in de toekomst,
eigenlijk Zin in alles en vooral; Zin
in nieuwe schoenen! Dus graag tot
ziens bij ZIN.”
Door Miranda Gommans
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ingezonden
Regio kiest toch weer voor Schiphol…

Kiest u voor uw woongenot?
We hebben ’t zien aankomen: als
Schiphol voorbij de 470.000 vluchten wil groeien - 510.000 vluchten is
het streven voor 2020 - dan moet de
Aalsmeerbaan tussen 06.00 en 23.00
ook buiten de start- en landingspieken worden gebruikt! En we hebben ze allemaal gewaarschuwd: de
wethouder, de fracties en de bewonersvertegenwoordigers. Ook in deze krant: laat je door Alders en de
luchtvaartsector niet chanteren: liever geen akkoord, dan een akkoord
enkel op hun voorwaarden! En toch
is het maandag jongstleden gebeurd: alle bewonersvertegenwoordigers (met uitzondering van de vier
in Aalsmeer) en alle bestuurders
zijn voor dat voorspelbare dreigement van de sector gezwicht.

Resultaat: de sector mag buiten
de pieken gemiddeld 80 vluchten
per dag over de Aalsmeerbaan uitvoeren. Dat zijn er op jaarbasis bijna 15.000 meer dan de 40 per dag
waar we nu al overlast van hebben.
Het gevolg daarvan is bekend: tussen 06.00 en 23.00 is de Aalsmeerbaan straks de meeste tijd gewoon
een tweede Kaagbaan. Van rust tussen de landingspieken of startpieken zal dan alleen bij hoge uitzondering nog sprake zijn. En hebben
we daar dan iets voor terug gekregen? Als je de bestuurders mag geloven hebben ze ‘voor de poorten
van hel’ een tegenprestatie weggesleept: Schiphol streeft niet langer
naar 510.000 vluchten, maar naar
500.000 vluchten in 2020. Kennelijk

Bestemmingsplan naar gemeenteraad

Maximaal 18 woningen
rond kerkhofje Calslagen
Aalsmeer - Op 20 januari heeft het
college besloten het bestemmingsplan Nieuw Calslagen in gewijzigde vorm ter besluitvorming voor te
leggen aan gemeenteraad. De planning is dat dit bestemmingsplan in
de gemeenteraad van 19 februari behandeld wordt. Wethouder Jop
Kluis: “Tijdens de zienswijze periode in de bestemmingsplanprocedure bleek dat het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft
gelegen op een aantal zaken moet
worden aangepast. In grote lijnen
komt het erop neer dat de strekdam
in het westen van het plangebied
niet meer bij de ontwikkeling wordt
betrokken en nu buiten het bestemmingsplan valt. Hiervoor wordt nu
een nieuw voorstel aan de gemeenteraad gedaan in de vorm van een
gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan.”

Calslagen, waarbij de cultuurhistorie van de plek een belangrijk uitgangspunt vormt. Dit sluit aan bij de
Belvedèregedachte: ‘behoud door
ontwikkeling’. Het ontwerp van de
woningen is geïnspireerd op het
oudste huisje van Kudelstaart aan
de Herenweg 83, een gemeentelijk

begrijpen alleen u en ik dat die laatste 10.000 er dan gewoon in 2021
bijkomen. Een lege dop dus… Als
omwonenden van de Aalsmeerbaan worden wij hier eerst boos en
daarna verdrietig van; u waarschijnlijk ook. Van uw woongenot blijft zo
hoegenaamd niets over. Zeker niet
als u dat aan de bestuurders en bewonersvertegenwoordigers overlaat. Behalve niks doen of verhuizen – en dat zijn geen opties – zit
er maar een ding op: als bewoners
van huizen bij de Aalsmeerbaan de
handen ineen slaan. Een vereniging
voor alle eigenaren en huurders van
woningen bij de Aalsmeerbaan dus!
Als u meedoet en uw buren ook, is
dat alleen al getalsmatig een vereniging die het verschil maakt. Meldt
u bij ons aan, en neem het behoud
van uw woongenot in eigen hand; in
de Schipholregio kun je dat niet langer aan bestuurders en bewonersvertegenwoordigers overlaten. Die
les hebben we nu toch wel geleerd.
Jan Boomhouwer
Info@geus-aalsmeer.nl
monument. Onderdeel van het project Nieuw Calslagen is ook de restauratie van dit pand, zodat het een
referentiepunt voor de nieuwe woningen kan blijven.
Er worden volgens het stedenbouwkundig plan maximaal 18 woningen
gebouwd met een hoge duurzaamheidsambitie. Het woningbouwconcept is uitermate flexibel zodat optimaal kan worden ingespeeld op
de woonwensen van de toekomstige bewoners. De woningen worden gebouwd door bouwbedrijf Van
Berkel Aannemers BV.

Aalsmeer 3e bij uitreiking
Duurzame Energie Award
Met de uitreiking van deze Awards
zet het Servicepunt goede inspanningen en resultaten van NoordHollandse gemeenten op het gebied
van duurzaamheid in het zonnetje. Wethouder Jop Kluis: “Aalsmeer
moest de gemeente Texel en Haarlem helaas voor laten gaan. Maar
derde van heel Noord–Holland is

een geweldige prestatie. Aalsmeer
heeft deze derde plaats vooral te
danken aan de succesvolle samenwerking met de Stichting Sienergie
en natuurlijk de inspanningen van
Aalsmeerse inwoners en ondernemers om hun woningen en panden
energiezuiniger te maken.” Stichting Sienergie is een organisatie die
in opdracht van de gemeente gratis
en onafhankelijk duurzaamheidsadviezen geeft aan het Energieloket in
het Boekhuis in Aalsmeer. Ook begeleidt Sienergie buurtbewoners
bij het gezamenlijk energiezuiniger
maken van hun woningen. Vooral
het succesvolle buurtproject Geerland Groen waar Sienergie buurtbewoners bij elkaar bracht en samen met hen energierenovatie van
hun woningen realiseerde heeft gezorgd voor de derde plaats. Ook maken de energiesubsidie en de duurzaamheidslening van de gemeente Aalsmeer investering in energiebesparende maatregelen extra aantrekkelijk. Gedeputeerde Jaap Bond,
portefeuillehouder duurzame energie, overhandigde de Awards.

Auto bekrast in
Galvanistraat

Aan de slag met energielabel!
Aalsmeer - Zo’n 5 miljoen woningeigenaren krijgen rond deze tijd
van de overheid een brief met het
‘voorlopige energielabel’ voor hun
huis. Een Europese afspraak die
woningeigenaren ertoe moet aanzetten energie te besparen. Bij verkoop en verhuur van een woning is
een definitief energielabel vanaf dit
jaar verplicht op straffe van een fikse boete. Het energielabel geeft aan
hoe energiezuinig of juist energieverspillend uw woning is. Label A is
het zuinigst, label G het minst zuinig. Met bijvoorbeeld woningisolatie
en zonnepanelen kan het energielabel én het energieverbruik behoorlijk worden verbeterd. Dat scheelt
geld in uw portemonnee, want de
energierekening wordt immers lager. Banken mogen overigens een
hogere hypotheek verstrekken aan
kopers van een energiezuinig huis
en hebben gunstigere condities
voor leningen om een huis energiezuiniger te maken. Een goed energielabel levert dus voordelen op! U
doet er goed aan om op onderzoek
uit te gaan naar hoe u uw woning

Veel animo voor watertorenklim
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond en zondagmiddag was de
laatste mogelijkheid voorlopig om
de trappen van de watertoren te beklimmen en op de top te gaan genieten van het weidse uitzicht. De
slechtvalken wordt de mogelijkheid gegeven zich hier weer te gaan
nestelen en deze vogels houden
niet van drukte. Met name zaterdagavond was de animo groot. Vele bezoekers mochten welkom ge-

heten worden en ze hadden mazzel. Het weer was goed, helder, en
dit gaf een prachtig uitzicht tot ver
in de wijde omgeving. De donkerte, de lichtjes, het leverde prachtige
en sfeervolle plaatjes op. Heel veel
foto’s zijn gemaakt. Ook door fotograaf Kick Spaargaren. Hij maakte
plaatjes vanaf de top en zette ook
nog de watertoren zelf nog even in
het ‘zonnetje’.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Boomvalk van boom tot boom
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Tijdens de behandeling van de Ontwikkelingsvisie Hornmeer werd gesproken over de bomenrij voor de
voetbalvelden bij VVA. De populieren aan de Dreef zijn klaar, hebben
hun leven gehad en een herstelproces werkt niet bij deze soort. Dick
Kuin van AB stelde voor de bomen,
die dienst deden als windvangers bij
de voetbalvelden, te kappen omdat
ze hun functie niet meer hoeven te
vervullen. Hij stelde voor bij de herinrichting van de terreinen hier wel
nieuwe beplanting neer te zetten.
Maar, snel actie ondernemen in de-

ze is niet mogelijk. Zo makkelijk laat
‘meneer natuur’ zich namelijk niet
leiden. De boomvalk, weg uit het
Hornmeerpark waarschijnlijk door
de drukte rond de uitbreiding van
de voetbalvelden aan de Beethovenlaan, heeft een nieuw ’huis’ gevonden. Waar? Juist, in een van de
populieren aan de Dreef. Dus kappen zit er voorlopig niet in. Ach, de
visie kent een lange termijn. En wie
weet vindt de boomvalk de bouw
van de brede school en de sporthal
hier wel te druk en gaat opnieuw elders een onderkomen zoeken. Komt
tijd, komt raad.

Vrachtwagen rijdt schade

Restauratie oudste huisje
Het doel van het project is de herontwikkeling van de braakliggende percelen rondom het kerkhofje

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is op 22 januari derde geworden bij
de uitreiking voor de Noord-Hollandse Energie Award 2014 in de categorie Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Ieder jaar worden op
het Jaarcongres van het Servicepunt
Duurzame Energie de Noord-Hollandse Energie Awards uitgereikt.

Gereedschap
uit bus weg

energiezuiniger kunt maken. Start
met een bezoek aan het Energieloket van Sienergie en de gemeente
in het Boekhuis in Aalsmeer. Daar
krijgt u gratis en onafhankelijk advies over de mogelijkheden en de
kosten en baten van energiebesparende maatregelen en in welke mate die maatregelen uw energielabel
verbeteren. Sienergie werkt met gecertificeerde energielabelspecialisten. Vraag er naar bij het Energieloket, gevestigd in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Hier kunt u tijdens winkelopeningstijden terecht voor gratis informatieve brochures over woningverbeteringen die leiden tot een
lager energieverbruik en een beter
energielabel. Elke woensdag kunt
u bovendien tussen 15.00 en 18.00
uur gratis en zonder afspraak aanschuiven bij de energieadviseur
voor een onafhankelijk persoonlijk
adviesgesprek. Sienergie kan u deze service gratis aanbieden dank zij
de financiële bijdrage van de Gemeente Aalsmeer. Kijk voor meer
informatie op www.sienergie.nl en
www.aalsmeer.nl/duurzaamheid.

Kudelstaart - In de nacht van
zaterdag 24 op zondag 25 januari is in de Galvanistraat in Kudelstaart een blauwe Volkswagen Fox bekrast. Op de linker
achterzijde van de auto is met
een scherp voorwerp een grote diepe kras gezet. De ontstane schade is behoorlijk, omdat
de kras door de lak is heen gegaan. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Deze gaat de zaak onderzoeken en
roept getuigen op om zich bij
hen te melden. Dit kan uiteraard
ook via Meld Misdaad Anoniem.

Fiets weer terug
Aalsmeer - De oproep over de
gestolen fiets twee weken geleden in deze krant, heeft resultaat gegeven. De fiets was in
december gevonden in de bosjes bij de Hoge Dijk en door vinder Rien Weber mee naar huis
genomen. De fiets is weer bij de
eigenaar in Amstelveen. De fiets
was gestolen bij haar school in
Uithoorn. De fietsendief zou
dus weleens in Aalsmeer kunnen wonen.

Aalsmeer - Op dinsdag 20 januari is rond 1 uur in de middag een
huurvrachtwagen weg gereden na
schade gemaakt te hebben aan een
in het begin van de Schoolstraat geparkeerde Mercedes. De vrachtwagen reed achteruit om het parkeervak te verlaten en raakte hierbij de
geparkeerde auto. Mogelijk heeft
de bestuurder de botsing niet opgemerkt. Een getuige heeft het voorval gezien en is aangifte gaan doen
bij de politie. De eigenaresse van

de Mercedes had zij middels een
briefje onder de ruitenwisser op de
hoogte gesteld. Ook zij is naar het
politiebureau gekomen. Het kenteken van de vrachtwagen is bekend.
Bij de politie loopt een onderzoek.
Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.
De Mercedes was neergezet nabij
de kruising met de Weteringstraat.
De schade aan de voorzijde van de
auto is behoorlijk.

Scooterrijder gewond na
uitwijkmanoeuvre
Aalsmeer - Na een uitwijkmanoeuvre is een scooterrrijder afgelopen
dinsdag 27 januari hard tegen een
verkeerslicht gebotst. De scooterrijder moest uitwijken voor een fietser,
maar raakte de fietser toch. Het ongeluk gebeurde aan het einde van
de middag op het fietspad langs
de N196, ter hoogte van de Dorpsstraat. Voor beide personen kwam
een ambulance ter plaatse. De fietser is gecontroleerd door het ambulancepersoneel en is ter plaatse behandeld. De scooterrijder raakte wel
gewond en is met rugletsel naar het
VUMC vervoerd. De politie doet verder onderzoek.
Foto: Marco Carels

Geen geldig
rijbewijs
Aalsmeer - Om twaalf in de
nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 januari is door de politie een automobilist tot stoppen
gemaand op de Van Cleeffkade.
De 31 jarige bestuurder uit Rijsenhout bleek tijdens de controle rond te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Het
rijbewijs is in beslag genomen
en aangetekend verstuurd naar
de CBR. De Rijsenhouter kon
lopend zijn weg vervolgen. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Fusten gestolen
bij veiling
Aalsmeer - Tussen vrijdag
23 en zondag 25 januari hebben onbekenden een behoorlijke hoeveelheid fusten gestolen vanaf de fustenopslag van
de veiling. De diefstal is rond
half elf zondagavond ontdekt.
Beveiligers zagen dat bij het
terrein een hek gedemonteerd
was. Ook zijn bandensporen
aangetroffen. Het zijn brede
sporen, gedacht wordt aan een
grote bestelbus. De politie gaat
de diefstal samen met de beveiliging verder onderzoeken.
Er zijn camerabeelden.

Schapen op weg,
agente gewond
Kudelstaart - Op donderdag
22 januari om negen uur in de
ochtend kreeg de politie een
melding dat er schapen liepen
op de Herenweg. De dieren waren los gebroken. Agenten hebben de schapen terug naar de
wei gebracht. Tijdens dit schapen drijven is een van de agenten ten val gekomen en heeft
kneuzingen opgelopen. Alle
schapen zijn ongedeerd gebleven.

Valpartij door
olie op weg

Auto ramt boom en paal
en belandt in het water
Aalsmeer - Maandagavond 26 januari heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de bocht op
de Stommeerkade. Een bestuurder
reed rechtdoor, ramde een boom en
lantaarnpaal en kwam in het water
tot stilstand. Alle hulpdiensten werden gealarmeerd om ter plaatse te
komen. De bestuurder wist zelf uit
de auto te klimmen en de kant te
bereiken. Hij is gecontroleerd in de

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 21 op donderdag 22
januari is ingebroken in een in
de Zeeltstraat geparkeerde bedrijfsbus. In de bus lag allerlei
gereedschap. Gestolen is een
boormachine.

ambulance, maar hoefde niet mee
naar het ziekenhuis. De traumaheli
kon afgebeld worden. De behoorlijk
beschadigde auto is door de brandweer op het droge gezet.
Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan. Het
is namelijk niet de eerste keer in deze bocht dat een auto te water raakt.
Foto: Marco Carels

Kudelstaart - De motorrijder,
die vrijdag 16 januari na een valpartij naar het ziekenhuis is vervoerd, heeft naar eigen zeggen
niet zijn evenwicht verloren op
de rotonde van de Bilderdammerweg. Volgens de 53 jarige
Kudelstaarter is hij uitgegleden
door olie op het wegdek. De motorrijder is inmiddels weer thuis,
maar heeft behoorlijke verwondingen opgelopen. Een ritje op
zijn motor zit er voorlopig niet in,
ook niet omdat zijn motor total
loss is geraakt na de schuifpartij over de weg en de uiteindelijke botsing met de lantaarnpaal.

Achterruit
auto ingegooid
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 januari
is een vernieling gepleegd aan
een op de Dreef geparkeerde
auto. Onbekenden hebben met
een bierglas de achterruit van
de wagen kapot gegooid. Het
glas vond de gedupeerde eigenaar op de achterbank. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Gazelle fiets
gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 21
januari is tussen half acht en
half negen in de avond een fiets
gestolen vanuit de stalling bij de
sporthal aan de Hornweg. Het
gaat om een damesfiets van het
merk Gazelle Orange plus en
groen van kleur. Het serienummer eindigt op 047.
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Poelgezichten van Bob
Aalsmeer - Zondag 8 februari,
wanneer Alderliefste komt optreden, is Bob van den Heuvel niet alleen gastheer in het intieme Theater
van Bob & Gon, maar toont hij ook
zijn kunstenaarskwaliteiten.
Aan de wanden zullen dit keer de
schilderijen van zijn hand te bewonderen zijn.

Schuursponsjes
“Als ik een keukenkastje openmaak, rollen de schuursponsjes die
ik altijd gebruik tijdens het schilderen, er vanzelf uit. Ik heb er al zeker honderd versleten.” Bij het maken van een schilderij denk je eerder aan kwasten en penselen, maar
die komen er bij Bob niet of nauwelijks aan te pas, behalve als hij op

les is bij Cathy van der Meulen, dan
wordt er gewerkt met traditioneel
materiaal. “Mijn lessen bij Cathy zijn
zeer waardevol, ik heb veel geleerd
over techniek. Nu ben ik zover dat
ik kan los laten en mijn eigen bedachte werkwijze steeds meer ontwikkel. Ik voel mij nu net een ontdekkingsreiziger.” Het uitzicht over
de Poel waar Bob dagelijks van geniet, is voor hem een grote inspiratiebron.
Geen moment is hetzelfde en die
dynamiek van kleur, water en lucht
weet hij prachtig te vangen hij in
zijn schilderijen. Door het schilderen met een schuurspons, weet hij
gaandeweg het levendige effect bereiken wat hij zoekt. “Het schilderen komt voort vanuit mijn gevoel,
ik verdwijn met de schuurspons in
het schilderij en vergeet de tijd.” Het
resultaat is fascinerend en dat vinden degenen die werk van Bob aan
de wand hebben hangen ook. “Er
valt telkens weer iets nieuws te ontdekken”, is het antwoord dat men
los van elkaar geeft. Bob is gezegend met een creatieve geest, nog
steeds een bloemkunstenaar in hart
en nieren. Maar Bob is geen ‘stilzitter’, hij zal altijd weer op zoek gaan
naar nieuwe uitdagingen. Sinds een
jaar heeft hij het plezier in schilderen ontdekt.

Maar de doeken zijn niet het werk
van een beginneling. Op zijn schilderijen kabbelt het water levensecht, lijkt het te stormen gezien de
witte koppen op de golven, kleurt
de lucht een fraai avondrood of
geel, tonen de wolken het grijs in
vele nuances. Inmiddels is de serie
afgerond, althans voorlopig.
Schilderen van glas
Het is het tijd geworden voor een
nieuw project: dat is het schilderen
van glas. De verf wordt dik aangebracht op het doek en met handen
en vingers wordt de vorm van de
flessen en glazen weergegeven. De
transparantie die Bob weet te bereiken is verbluffend. Geen statisch
beeld, maar juist het tegenovergestelde. Het glas leeft, glinstert, toont
breekbaarheid en kracht.
Compositie, het licht en donker effect, alles klopt. De schilderijen hebben nu nog het formaat van één bij
één meter. Maar Bob wil meer, veel
meer! Hij wil groot werken het liefs
twee bij drie meter. Maar ja, in zijn
Fiatje 500 kan hij hoogstens schilderijen van één bij één meter vervoeren. Natuurlijk zal Bob zijn doel
weten te bereiken, want creatieve
geesten zien altijd mogelijkheden,
vinden voor alles een oplossing, blijven altijd bezig, en weten daarmee
de mens te treffen en te inspireren!
Janna van Zon

Filmpje maken op muziekstuk

Clubopdrachten bij F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 2 februari wordt tijdens de clubavond
van de Film- en Videoclub Aalsmeer
de clubopdracht ‘Maak een filmpje
op een gegeven muziekstuk’ besproken. De vorige clubavond zijn
de leden uitgebreid geïnformeerd
over het zoeken van de beste muziek bij een videofilm. Deze clubavond gaat het nu eens om een film
te maken bij een liedje of een muziekstuk. Er zullen onder de leden
een paar groepen worden samengesteld die met deze opdracht aan
het werk kunnen gaan. De F&VA is

overigens nog steeds opzoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom. Bij de videoclub kunnen filmers met vragen altijd te rade gaan
bij één van de deskundige leden. De
Clubavonden van de F&VA worden
om de veertien dagen gehouden op
de maandagavond in het gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA via 023-5284564
of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Cheque voor Heart4Children
Aalsmeer - Opnieuw is een subsidiecheque door OSA verstrekt, dit
keer aan Bert van de Lagemaat van
de Stichting Heart4Children.
Deze stichting heeft een grote activiteit ondernomen met een stamppotdiner en muziek waarbij voor
hun project in Oeganda meer dan
25.000 euro is ingezameld. Penningmeester Stef Holling van OSA mocht
dan ook een cheque van 2.500 euro
overhandigen. Het geld is bestemd
voor de aanschaf van een grote

schoolbus om kinderen in Oeganda
te vervoeren naar de school die pas
gebouwd en uitgebreid is in Tororo
in het Oosten van het land. Zo kunnen kinderen die ver wonen ook gebruik maken van de school en de
bus geeft de kinderen veiligheid,
omdat zij niet over straat hoeven te
lopen. Meer informatie is te vinden
op de website van Stichting Heart4Children: www.heart4children.org.
Meer weten over OSA en haar subsidiebeleid? Kijk dan op website:
www.osa-aalsmeer.nl.

Op foto: Voorzitter Wilma van Drunen met jubilaris Gert Eigenhuis.

Dit is natuurlijk een hele mijlpaal. Hij
heeft ook in het bestuur gezeten, en
zich ingezet voor de Harmonie. Hiervoor ontving hij een speldje van de
KNMO, een oorkonde en een bos
bloemen. Daarnaast speelde hij nog
in het Aalsmeers Saxofoonkwartet,
maar daar is hij mee gestopt. Als verrassing kwam het kwartet voor hem
spelen.
De tweede jubilaris was dirigent Maron Teerds, hij staat inmiddels tien
jaar voor het orkest. Maron is altijd
goed voorbereid op de repetities en
zet zich met veel enthousiasme in.
Hiervoor ontving hij een oorkonde
en een bos bloemen. Na het saxofoonkwartet ging Aalsmeers Harmonie verder met Paris Montmartre, een
medley van bekende Franse chansons, gekozen door jubilaris Maron. Van Frankrijk ging het orkest
naar Engeland met Queen’s Park
Melody van Jacob de Haan. Daarna werd Happy van Pharrell Williams
gespeeld, een vrolijke hit uit 2014.
Het concert werd afgesloten met de
Champange Galopp, waarbij aan het
eind de knallende kurk klonk. Hierna klonk een groot applaus vanuit de
volle zaal en ging iedereen staan. Het
was een zeer geslaagd en spetterend
concert, daar was iedereen het over
eens. Daarom werd geheel in stijl als
toegift de Radetzkymars gespeeld.
Na afloop werd in de Bindingzaal
nog lang nagepraat, onder het genot van een hapje en een drankje.
Enthousiast geworden? Word dan
lid van Aalsmeers Harmonie, de muziekvereniging kan altijd muzikanten
gebruiken! Speelt u geen instrument,
maar wilt u de harmonie steunen?
Word dan donateur. Meer informatie
is te vinden op www.aalsmeersharmonie.nl. Het volgende concert vindt
plaats op 2 mei.

Sandra Alderden schrijft
autobiografisch boek
Aalsmeer - De van oorsprong
Aalsmeerse Sandra Alderden komt
uit een economisch nest. Haar vader had een groot bloemenbedrijf,
haar moeder heeft een cadeauwinkel in de Ophelialaan en zelf had ze
tevens een hectische baan in de economische branche. Ze voelde echter
een hang naar iets diepers en gooide het roer volledig om. Sandra besloot om in 2001 te vertrekken naar
het buitenland. Op zoek naar meer
spirituele verdieping in zichzelf. Ze
was toen dertig jaar. “Ik had grootse plannen om naar Peru te verhuizen voor onder andere vrijwilligerswerk. Om eerst even tot rust te komen, adviseerde een vriend mij om
tien dagen naar een klooster te gaan
in Zuid Frankrijk. Vervolgens liep alles anders dan gepland.” Aldus Sandra. En verder: “Het was een Boeddhistisch klooster en daar raakte ik
iets. Of iets raakte mij. In ieder geval, na tien dagen wilde ik nog helemaal niet weg. Ik ben uiteindelijk
viereneenhalf jaar gebleven. En ik
werd non. Mannen zijn monniken,
vrouwen non. Dat weten veel mensen niet, maar zo is het.” Op de vraag
of Sandra dan na die jaren eindelijk
tot rust gekomen is, antwoordt zij lachend: “Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in dat klooster! Het klooster waar ik zat is verbonden aan een
Zenmeester Thich Nhat Hanh, die
naast de Dalai Lama een van de bekendste Zenmeesters is in de Boeddhistische wereld. Daar komen per
jaar duizenden bezoekers op af. Als
non stond ik heel dicht naast hem.
Ik heb veel gereisd om zijn kennis
te delen met een ieder die daar voor
open stond.” Sandra heeft uiteraard
ontzettend veel meegemaakt. De
zoektocht over hoe ze haar leven kon
leiden zoals zíj wilde is echt een ro-

Ambulance vast in het gras
Aalsmeer - Vrijdagavond 23 januari is een ambulance vast komen te
zitten in de Geraniumstraat. De ambulance had een melding gekregen
om hulp te verlenen in deze straat.
De patiënt kon door de medewerkers thuis geholpen en hoefde niet
mee naar het ziekenhuis. Gelukkig
maar, want tijdens het keren kwam
de ambulance in het drassige gras
aan het einde van de Geraniumstraat vast te zitten. De Brandweer

uit Amstelveen kwam hulp bieden
met een hulpverleningsvoertuig.
Omdat de brandweer weinig ruimte had, werd besloten met een lier
de ambulance uit het modderige
gras te trekken. Gebruik is in deze
gemaakt van een nabij staand hek.
Het lukte en na enige tijd stond de
ambulance weer op de weg en kon,
net als de brandweer, retour.
Foto: Ronald van Doorn

Anneke Harting erelid van
Denk aan de Buren
Aalsmeer - Donderdagavond 22 januari heeft de scheidende voorzitter
van het smartlappenkoor Denk aan
de Buren, Anneke Harting, een erelidmaatschap gekregen. Deze bijzondere onderscheiding, was nog
nooit eerder in de geschiedenis van
dit Aalsmeers smartlappenkoor uitgereikt. Anneke Harting heeft deze
onderscheiding gekregen omdat zij
als voorzitter van Denk aan de Buren zich langjarig sterk maakt voor
een verhoging van de kwaliteit van
het koor, zowel in de organisatie van

het koor door het vormen van een
vereniging, als in de artistieke kwaliteit van het koor. Bij het organiseren
van speciale activiteiten was zij de
drijvende kracht achter de zorgvuldige voorbereiding en de regisseur
van de uitvoering. Hierbij vond zij
een goede balans tussen het vasthouden aan tradities en het stimuleren van noodzakelijke vernieuwing.
De onderscheiding werd afgelopen
donderdagavond onder luid applaus
aan de aftredende voorzitter overhandigd.

de draad in het boek geworden. Het
kloosterleven kreeg overigens een
geheel andere wending toen ze er,
tegen alle kloosterwetten in, de liefde van haar leven ontmoette; monnik
Santi. Dat dit niet zonder slag of stoot
ging, moge duidelijk zijn. Maar met
hem is zij inmiddels getrouwd en de
twee hebben samen een plek gevonden elders in Frankrijk. Op gevoelige en humoristische wijze beschrijft
Sandra in haar autobiografische
boek ‘Levensreis naar Frankrijk’ de
indrukwekkende keuzes die ze heeft
gemaakt, steeds haar hart volgend.
Dat zij niet helemaal haar ondernemers-wortels heeft verloren blijkt wel
uit het feit dat ze samen met haar
man Santi een eigen glamping is begonnen (een camping met luxe safari-tenten). Daar werken ze aan een
bewust leven midden in de natuur.
Afgelopen zondag mocht Sandra
haar boek presenteren in restaurant
Vork en Mes in Hoofddorp. “Dat het
deze locatie werd was al snel duidelijk. Eigenaar Jonathan Karpathios is
een goede vriend van ons geworden. Hij presenteert volgende week
zijn tweede boek ‘Echt Eten 2’ en alle foto’s in dat boek zijn gemaakt bij
ons!”, aldus Alderden. Bent u nieuwsgierig geworden naar het bijzondere
boek van de Boeddhistische non die
naar Frankrijk vertrok en een camping begon? ‘Levensreis naar Frankrijk’ is te kopen in alle boekhandels
in Aalsmeer en natuurlijk bij Espago.
De radio-uitzending terugluisteren
waarin Sandra dieper ingaat op de
inhoud, kan op www.radioaalsmeer.
nl via de link ‘uitzending gemist’ naar
het tweede uur van Weekendmagazine van zaterdag 24 januari.
Door Miranda Gommans
Foto: Daphne van Groeningen.

Wederom jongerendienst
Rise & Shine bij Baan7
Aalsmeerderbrug – Zondag 1 februari is er om 19.00 uur weer een
te gekke Baan7 jongerendienst in
de Levend Evangelie Gemeente. Jongeren uit de wijde omgeving komen
naar Baan7 om God te aanbidden, te
luisteren naar een eigentijdse preek
en te genieten van spetterende muziek met een live band. Of je nu vaker
in een kerk komt of helemaal nooit, je
bent van harte welkom. Baan7 wordt
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug gehouden. Het thema van de
Baan7 avond is: Rise & Shine. Patrick

Huldiging jubilarissen tijdens
concert Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zondag 25 januari gaf
Aalsmeers Harmonie een Champagneconcert in de Doopsgezinde kerk
in Aalsmeer. Het concert vond wat
later plaats in januari dan gebruikelijk en dus stonden niet de vertrouwde walsen en muziek van Strauss op
het programma. Wel speelde de Harmonie veel lichte muziekstukken.
Tussendoor werden de jubilarissen
in het zonnetje gezet. De Harmonie
opende traditiegetrouw het concert
met een mars, in dit geval de Tsjechische concertmars Nasim hranicarum. Daarna werd er teruggeblikt
op het concours waaraan Aalsmeers
Harmonie in november deelnam. Het
inspeelwerk van toen werd ook nu
gespeeld: de hymne All things bright
and beautiful. Daarna werd een ander concourswerk gespeeld: Pilatus,
mountain of dragons. Een stuk waarin een groep moedige avonturiers
de strijd aan gaat met een draak. De
Harmonie heeft lang gerepeteerd op
het stuk voor het concours en wilde het ook graag laten horen aan
het publiek. Het is een prachtig stuk,
waarin het verhaal goed te horen is.
Het publiek was erg enthousiast na
dit stuk, bleek wel uit het luide applaus. Daarna werd een lichter stuk
gespeeld: Folies Bergère, over een
theater in de Franse hoofdstad Parijs. Vervolgens stond de Harry Bannink selectie op het programma, gekozen door jubilaris Gert Eigenhuis. In het stuk komen veel bekende liedjes voorbij, onder andere geschreven door Annie M.G. Schmidt,
en de zaal zong dan ook uit volle
borst mee. Hierna werd tijd gemaakt
voor een officieel moment. Voorzitter
Wilma van Drunen zette de jubilarissen in het zonnetje. Allereerst Gert
Eigenhuis, al 65 jaar lid van de Harmonie en spelend op de saxofoon.

De boekpresentatie vond afgelopen zondag plaats bij Jonathan Karpathios
(links). Naast hem Sandra en haar man Santi.

Raketpost bij
Postzegelclub
Aalsmeer - Maandagavond 2 februari houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis in de
Gerberastraat 6. Na de opening door
Sjaak Burgers zal Jan Bouwmeester een presentatie verzorgen over
de ‘Raketpost’, post die per raket
de plaats van bestemming bereikte. Het bereiken van de bestemming
was echter minder trefzeker dan de
postduif. Na de presentatie volgt de
maandelijkse verenigingsveiling met
materiaal uit Nederland, Antillen,
Duitsland en vele andere landen. De
avond begint om 20.00 uur, de zaal
is al vanaf 19.15 uur open om de kavels te bekijken welke geveild gaan
worden. Op de website zijn vele afbeeldingen te zien van de te veilen
kavels. Dus kijk ook eens op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl . Op
de verenigingstafel zijn115 stuks 5
centen stokboeken aanwezig waarin men ook lekker kan snuffelen.
Ook is er een minipostzegelverzameling te bezichtigen van Cor van
Meurs over ‘Raketpost’ en ‘Ruimtevaart’ in de filatelie. Er is uiteraard
koffie en een drankje verkrijgbaar in
de zaal en er is volop gratis parkeergelegenheid.

van der Laan (1982) zal hier met de
nodige humor en prikkelende opmerkingen over spreken. Van der Laan is
jongerenwerker bij de Meerkerk en
spreekt regelmatig tijdens jongerendiensten. Hij vertelt graag over hoe
hij tot geloof is gekomen en wat dit
voor hem betekent. Wil jij meer weten? Kom dan zondag naar Baan7.
Baan7 wordt elke eerste zondag van
de maand gehouden voor jongeren
van 13 tot 20 jaar. Meer weten? Kijk
dan op www.baan7.nl of facebook.
com/baan7.

Het eerste gedicht in deze krant is in
dit Nieuwe Jaar van mijn eigen hand.
Zoek het gedicht in jou en je zult ‘t vinden.
Het ligt op straat, in je auto of op de fiets
in de keuken of al lezend in je bed
het straalt uit de ogen van je kind
je proeft het tussen de lippen van je lief,
het is maar hoe het je bezielt.
Iedere maand een stukje poëzie
kijk er naar en laat het toe.
Michelle De la Haye

Gedichtenavond
in Bacchus
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
29 januari, is het podium van cultureel café Bacchus in de Gerberastraat voor de vijftiende keer voor
dichters uit Aalsmeer en omgeving.
Ook bezoekers mogen na de pauze
een gedicht naar keuze voordragen.
Iedereen wordt uitgenodigd om
er een gezellige avond van te maken met voordrachten en muziek en
zang. De gedichtenavond begint om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Een gift wordt gewaardeerd. De organisatie is in handen van de stichting KCA.
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kinder- en jeugdkrant

Zaterdag spectaculaire kick off

Stokkeland: Voor avontuurlijke,
fantasie- en vindingrijke kinderen

Handbal- en voetbalplaatjes
sparen met Winkelcentrum
Kudelstaart - Aankomende zaterdag
31 januari kunnen inwoners bij veertien winkels in het Winkelcentrum
Kudelstaart terecht om RKDES handbal- en voetbalplaatjes te scoren! Een
zakje bevat vijf plaatjes met eigen lokale helden en bij elke besteding van
10 euro krijgen klanten al zo’n gratis zakje! Alle leden van RKDES krijgen een gratis verzamelalbum waarin de plaatjes geplakt kunnen worden, alle overige mensen kunnen een
verzamelalbum bij de informatie balie van Albert Heijn Alders kopen voor
slechts 1,50 euro. Wie als eerste zijn
volle sportplaatjesboek bij de infobalie van AH Alders kan tonen, krijgt
een dekbedovertrek met zijn eigen
sportplaatje erop. De sportplaatjes
actie loopt 8 weken, van zaterdag 31
januari tot en met zaterdag 28 maart!
Pannavoetbal en Mo Boutake
Aanstaande zaterdag is van 12.00 tot
14.30 uur de spectaculaire kick off
van de actie in het Winkelcentrum! De
openingsdag is voor iedereen, jong
en oud, dus ook voor hen die geen lid
zijn van RKDES. Trek sportschoenen
aan en kom langs. Om 12.00 uur barst
de gezelligheid op het winkelplein los.
Direct na het openingswoord van de
jeugdvoorzitter van RKDES kan iedereen zich aanmelden voor het panna-knock out voetbaltoernooi. Er worden drie panna-veldjes in het Winkelcentrum gemaakt, waarbij het de bedoeling is om binnen 3 minuten meer
doelpunten te maken dan je tegenstander, maar als jij je tegenstander door de benen speelt, heb je ge-

Minitoernooi
in Volendam
Aalsmeer - Op zaterdag 31 januari komen de mini’s van FIQAS
Aalsmeer weer in actie. Deze keer
spelen de jongste handballertjes

lijk gewonnen. Er worden poules gemaakt in diverse leeftijdsgroepen. De
uiteindelijke winnaars van dit onderdeel mogen RKDES vertegenwoordigen op het NK Pannavoetbal. Hoe
mooi is dat!
Om 13.00 uur is het hoogtepunt van
de dag, dan komt voormalig Europees kampioen pannavoetbal, Mo
Boutake, in een 15 minuten durende voetbalshow zijn kunsten vertonen. Daarna zal Mo op het plein een
voetbalclinic geven aan iedereen die
zijn trucs ook wil leren. Voor de allerkleinsten is er een springkussen, limonade en een kans om op de foto te gaan met Druppie, de mascotte die symbool staat voor gezond eten
en drinken. Voor de volwassenen is er
gratis koffie of chocomel met een versnapering. Kortom, gratis een leuk
middagje uit in eigen dorp, gesponsord door de Kudelstaartse winkeliers. U/jij komt toch ook? Alle leden
van RKDES kunnen bij vertrek, het
gratis verzamelalbum ophalen bij de
RKDES tent, die ook op het plein aanwezig zal zijn. Uiteraard zijn alle deelnemende winkels geopend, zodat de
eerste plaatjes al bemachtigd kunnen
worden!
Door Eendracht Sterk
De winkeliers vinden het geweldig om
met elkaar en met RKDES deze geweldige lokale actie te kunnen doen,
en voelen zich dan ook nauw verbonden met het verenigingsleven in Kudelstaart. Deze actie kan het beste omschreven worden in drie letters:
DES, Door Eendracht Sterk!
een toernooi in sporthal de Seinpaal
in Volendam. Er wordt gespeeld in
poules die zijn ingedeeld op niveau,
zodat de wedstrijden extra spannend worden. Het minitoernooi begint om 10.00 uur en is rond 13.00
uur weer afgelopen. Eind maart organiseert FIQAS Aalsmeer zelf weer
een minitoernooi.

Meiden, doen jullie mee
bij FC Aalsmeer?
Aalsmeer - Voetballen is zeer populair onder de meiden. Dat merken
ze bij FC Aalsmeer, waar momenteel
wordt getraind met ruim 30 basisschoolmeiden. Kom je ook mee trainen op de kunstgrasvelden van FC
Aalsmeer aan de Beethovenlaan?
Elke dinsdag of donderdag van
18.30 tot 19.45 ben je van harte welkom. Tijdens de training wordt met

allerlei oefeningen geleerd om goed
te kunnen voetballen, bijvoorbeeld
dribbelkoning, 4 tegen 4 en passen. Op zaterdags spelen de meiden
wedstrijden tegen andere teams in
de regio. Meespelen kan ook middels de jeugdsportpas. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met Dennis van der Burgt
via 06-55357434.

Voetbal jeugd

Winst voor RKDES E3
Kudelstaart - De eerste wedstrijd
na de winterstop stond voor de E3
van RKDES gepland op zaterdag 24
januari. Het was nog spannend of
de wedstrijd door zou gaan, aangezien het de hele nacht geijzeld had.
Alle thuiswedstrijden waren afgelast maar de wedstrijd RDKES E3
tegen Arsenal E2 kon worden gespeeld. Helaas waren Jaden en Jochem ziek, dus bestond het team
maar uit acht spelers. Keeper Jestin had uitstekende reddingen en de
verdedigers Zeger, Luuk en Christi-

aan waren niet te passeren. RKDES
scoorde in de eerste helft 3 doelpunten, deze werden gemaakt door
Nicks (2) en Robin. Arsenal maakte net voor rust de 1-3. Na de pauze ging de tegenstander er met hernieuwde energie en een nieuwe
keeper vol tegenaan. Er werden vele fysieke duels uitgevochten over
het hele veld, maar het bleef lang
1-3. Aan het einde van de wedstrijd
kreeg Rutger nog een prachtige assist en scoorde 1-4 en dit was tevens de eindstand.

Voor het eerst op de planken

Theatervoorstelling Minoes
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 7 februari
staat in Crown Theater Aalsmeer de
familievoorstelling Minoes, naar het
gelijknamige populaire kinderboek
van Annie M.G. Schmidt, op de planken. Een primeur, want Minoes stond
nog niet eerder op het toneel. Minoes is een vrolijke en muzikale familievoorstelling met onder andere
Sytske van der Ster (Heer en Meester, De Co-Assistent ) als juffrouw Minoes, levensechte poezen en lekkere liedjes. Juffrouw Minoes ziet eruit als een dametje, maar gedraagt
zich als een poes. Dat is niet zo gek
want ze is er zelf een geweest! Dankzij de buurtkatten helpt ze journalist
Tibbe aan interessant nieuws voor de
krant. Dit is erg handig en soms zelfs
van groot belang, want is de zogenaamd vriendelijke fabrieksdirecteur
meneer Ellemeet echt een weldoener
of? Het script is geschreven door Tamara Bos, bekend van films als Wiplala, Minoes, Het Paard van Sinterklaas (Gouden Kalf voor scenario), de
tv-series Otje en Knofje en vele kinderliedjes en -boeken. Geert Lageveen (Orkater) tekende voor de regie en Tamar Stalenhoef maakte de
poezenpoppen. Tamar ontving eerder een Musical Award voor de veelgeprezen honden in Woef Side Story van het Ro Theater. Sytske van der
Ster: “Ik heb Juffrouw Minoes altijd al
een van Annie M.G. Schmidt’s leukste personages gevonden en dat ik
haar nu mag gaan spelen in het theater vind ik een hele grote eer! Ik kan
al heel goed spinnen, blazen en kopjes geven. Minoes is een voorstelling

die je verwondert en vermaakt, leuk
voor jong en oud! Dus kom naar het
theater en ga op de foto met jouw favoriete kat. Tot miauws!” Kaarten voor
deze voorstelling kosten 20,50 euro
en 70 euro voor vier kaarten en zijn
te reserveren via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via 09001353 (45 cpm). Kaarten zijn ook te
verkrijgen bij Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat, Espago in de Ophelialaan en Primera op het Poldermeesterplein of een uur voor aanvang aan
de kassa van het theater.

Voorleesontbijt Samen Een
Shanna vertelde en het verhaal levendig werd uitgebeeld door juf Lilian als beer en juf Riëtte als vos! De
kleuters vonden het prachtig. Vader
Boaz, moeder Manon en juf Merel
lazen voor aan de andere groepen.
Voor of na het bezoek aan het voorleestheater hadden de kinderen gezamenlijk ontbeten in de klas. Samen Een doet ieder jaar mee aan
het Nationale voorleesontbijt om te
laten zien dat voorlezen aan kinderen belangrijk is. Het is goed voor
taalontwikkeling, de fantasie en het
vergroten van de woordenschat. En
bovenal was het een gezellige ochtend voor alle leerlingen van OBS
Samen Een.

Janna van Zon

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Burgemeester Vonk leest
voor op de Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 21 januari
was de start van de Nationale Voorleesdagen met het Nationaal Voorleesontbijt.
Op basisschool de Graankorrel
mochten alle kinderen met hun knuffel en in pyjama op school komen. In
iedere klas stond een heerlijk ontbijtje klaar. Maar eerst werd er met alle groepen ochtendgymnastiek gedaan. Dat was een mooi gezicht: allemaal kinderen met pyjama’s en

Op zomerkamp met Omnia
Aalsmeer - Een geweldig onderdeel
van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie zijn de KNGU Zomerkampen. Zomerkamp is de leukste week
van de zomer voor alle kinderen van 6
tot en met 18 jaar. Je hoeft niet perse
lid te zijn van een gym- of dansvereniging, iedereen is welkom op het kampterrein in Beekbergen. Zomerkamp is
een week waarin kinderen samen met
oude of nieuwe vriendjes een groot
avontuur beleven. Gezellig met z’n allen slapen en keten in een grote tent.
Voor elke leeftijdsgroep is er een gaaf
programma. Denk aan speurtochten,
kampvuur, zwemmen, bosspellen en

is voor de kinderen toch heerlijk?”
Zij neemt als voorbeeld Hoofddorp
waar een soortgelijk avontuurlijk
land is gecreëerd en ook daar is het
een groot succes. “Het is een ontmoetingsplaats geworden voor alle
bewoners. Oh, ik zie het al helemaal
voor mij, van de zomer als het hier
meer begroeid is, dan is het voor
ouders ook een leuke plek. Het zou
mooi zijn als er nog een paar picknick plaatsen kwamen. Ouders zouden bijvoorbeeld met toestemming
van de gemeente een huttenfeest
kunnen organiseren.” Als het aan
Claudia ligt groeit het Stokkeland
uit tot een favoriete plek voor kind
en ouder. Het zal de saamhorigheid
van de buurt alleen maar ten goede komen.

Gratis musical workshop
Aansluitend op de voorstelling is er
een gratis musical workshop verzorgd door Dancing Designs in samenwerking met sportvereniging
Omnia. Er is plek voor maximaal 40
kinderen vanaf 6 jaar. Aanmelden
kan alleen via mail: marielle.buskermolen@planet.nl.De eerste 10 aanmeldingen krijgen poezenoortjes!
Omnia heeft momenteel twee musical groepen die oefenen in De Rietpluim in Kudelstaart. Joyce geeft elke
woensdagmiddag musicallessen aan
meisjes en jongens uit groep 4 tot en
met 8 en Patjoelah op de woensdagavond aan tieners. Beide groepen zijn
momenteel aan het oefenen voor de
grootse show ‘Back2Basic’. De show
is op 12 en 13 juni te zien in Crown
Theater Aalsmeer. Mocht je de workshop zó leuk vinden, kun je je nog inschrijven voor een van deze groepen
en misschien sta jij dan in juni zelf op
het toneel in het theater.

De musicalgroep onder leiding van Joyce Aarsman, Mariëlle Buskermolen en
Patjoelah Kuin.

Aalsmeer - Woensdag 21 januari gingen leerlingen van OBS Samen Een in pyjama naar school voor
het voorleesontbijt. Kussen en favoriete knuffel mochten meegenomen
worden.
Het was zo leuk, de kleuters voor het
eerst, maar ook groep 8 deed hier
nog vanzelfsprekend aan mee! In
het voorleestheater werd als eerste
aan de groepen 1/2 voorgelezen uit
‘Een zwembroek in de sneeuw’. Het
prentenboek is van Paul van Loon
en gaat over beer die in zwembroek
te vroeg wakker wordt uit zijn winterslaap. Uiteindelijk redt beer in z’n
zwembroek vos uit het water wanneer vos door het ijs heen zakt. Juf

Aalsmeer - Wanneer de negenjarige Thijmen Trumpie uit school komt,
dan trekt hij een oude broek aan en
een paar stevige laarzen. Hij gunt
zich nauwelijks de tijd om nog wat
te drinken. “Dag mam ik ga naar het
Stokkeland.” Op deze plek vindt hij
precies waar hij al zijn energie en
fantasie kwijt kan. Hij bouwt er hutten, banjert door de modder, klimt in
bomen, loopt over glibberige planken. Hij springt van de ene naar de
andere uitdaging, staat tot aan zijn
enkels in de modder en heeft pret
voor tien. Zijn blozende wangen tonen zijn plezier aan. Thijmen is er
dagelijks te vinden ondanks regen,
storm en kou. Van keramiste Carla Huson kreeg Thijmen afvalhoutplanken waardoor hij zijn hut nog
spannender kon maken. Het werd
echt zijn geheime hut waaraan hij
vele uren werkte. En hij heeft alweer
een nieuw plan gemaakt voor andere een hut. Die wordt nog mooier.
“Kijk mam, dan doe ik zo...”, en ernstig wordt gedemonstreerd hoe hij
van de bij elkaar verzamelde takken
een camouflage muur maakt. Van
de planken die hij nog over heeft,
gaat hij een vlonder bouwen. Zijn
moeder Claudia vindt het Stokkeland een geslaagd project: “Kinderen uit de buurt leren elkaar nu spelenderwijs beter kennen en ook samenwerken. In deze omgeving prikkel je de fantasie en de vindingrijkheid van de kinderen. Het zou mooi
zijn wanneer er een gereedschapskist met een doos spijkers en een
aantal hamers kwam te staan, dat

disco. Op het kampterrein staan zeven gezellige tentdorpen waar de kinderen per leeftijdsgroep voor die week
hun intrek nemen. Elk kind heeft zijn
eigen tentleiding, vaak uit Aalsmeer of
Kudelstaart. Deze leiding zorgt ervoor
dat de kinderen een week beleven om
nooit te vergeten. SV Omnia 2000 gaat
in week 6 op zomerkamp, van zondag
9 tot en met zaterdag 15 augustus. Inschrijven kan via de website www.
svomnia.nl tot en met 31 januari. Kinderen kunnen kiezen voor een gymkamp, danskamp of zomerkamp. Kijk
voor alle informatie over de zomerkampen op de website www.zoka.nl.

een heleboel knuffels. Speciale gast
was burgemeester Jobke-Vonk-Vedder van Aalsmeer. In de groepen 1 tot
en met 4 heeft ze tijdens het ontbijt
voorgelezen.
Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. De kinderen hebben vol aandacht geluisterd naar het verhaal en
mochten na afloop ook nog wat vragen stellen aan de burgemeester. Zo
werden er onder andere vragen gesteld over de mooie ambtsketting die
de burgemeester droeg.
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RKDES komt tekort tegen
koploper ZSGO/WMS

Zwemcompetitie jeugd

Snelle tijden Oceanus
Aalsmeer - Zondag 25 Januari stond
voor de minioren van zwemvereniging
Oceanus ronde 3 op het programma.
De ploeg had aardig wat zieken op de
afmeldbrief staan en later bleek dat
meerdere verenigingen geplaagd werden door de ziektekiemen. De middag begon met de 400 meter vrijeslag.
Voor Danique Pannekoek de allereerste keer dat ze hem mocht zwemmen,
Ze ging voortvarend van start. Echter,
Danique had verkeerd geteld en stopte twee banen te vroeg. Ze herpakte zich gelukkig snel en zwom door en
tikte aan in een super tijd 6.21,57. Madelief Blesgraaf, Femme Bol en Nina
Bellaart kwamen in serie twee aan de
start waarbij Femme en Nina hun tijden lekker aanscherpte. Esmee Scheuer en Zarah Tas bonden de strijd met
elkaar aan op de 100 meter wisselslag,
de concurrentie was ziek. Het werd
een mooie strijd zij aan zij. De sprint
nummers 50 meter vrij en school leverde Dawid Bartecki en Mila van Duinhoven mooie tijden op. Ook voor Ebba Vonk, Claire Corveleijn, Naomi Visser een debuut afstand: de 200 meter
wisselslag. De meiden deden het uitstekend. Anouk Hilgers scherpte haar
tijd aan met vier seconde en Lois Bosman zwom zichzelf naar 3.23,71. Jort
Kemp en Liam Breebaart zorgden voor
heel wat vuurwerk bij de 50 meter vrij.
Ze gaven beide niet toe, wat resulteerde in exact dezelfde tijd: 34,28. Het was
aan de kamprechter om een winnaar

aan te wijzen, Jort kreeg het voordeel
toegewezen. De junioren Rick Moens,
Luuk Scheuer en Michael Masseurs
lieten een mooi gestroomlijnde 200
meter rugslag zien wat resulteerde in
drie persoonlijke records.
De meisjes minioren 5 kwamen in actie bij afstand nummer twee. Danique
Pannekoek en Nina wisten er nipt een
tijdsverbetering uit te halen. Dawid
Bartecki viel aan tijdens de 100 meter
wisselslag wat resulteerde in de mooie
tijd van 1.39,00. Mila van Duinhoven
en Ebba Vonk vlamden op de 50 meter vrij. Bij de jongens 200 wissel trakteerden Jort Kemp en Liam Breebaart
ieder in hun eigen serie op een staaltje ‘straatlengte’ voor de rest zwemmen. Liam zwom maar liefst 13 seconde van zijn tijd af. Bij de 200 rugslag
meisjes haalde Lois Bosman 3 seconde van haar tijd af en ook Anouk Hilgers haalde er bijna twee seconde vanaf. De middag werd afgesloten met de
200 meter wisselslag. Michael Masseurs zwom 12 seconde van zijn tijd af.
Luuk Scheuer wist er ook een seconde
vanaf te halen en Rick Moens, die een
hele goede race zwom, liep helaas tegen een diskwalificatie aan bij de vlinderslag. Al met al een middag met een
hoog persoonlijk gehalte en een sfeer
in de ploeg die super gezellig te noemen was. In april wordt de laatste ronde gezwommen en daarna gaan de
minioren van Oceanus zich opmaken
voor de finales in juni.

Kudelstaart - Het begint er nu toch
wel echt slecht uit te zien voor de
Kudelstaartse formatie om in ieder geval vijfde van onderen, dus
een veilige plaats, te halen. En niet
alleen de 10 punten voor die plek
waarop RKDES nu achter ligt, maar
zeker ook het vertoonde spel doet
het ergste vrezen. Trainer Koos
Abrahamy kan wel zeggen dat hij
er nog vertrouwen in heeft, maar
er zijn twijfels bij de supporters. In
de wedstrijd tegen koploper ZSGO/
WMS afgelopen zondag heeft RKDES niet één kans gecreëerd. RKDES startte zonder de zieke Damian
Veldman en zonder de geschorste
Richard de Vries. Hun invallers, Michael van Woensel en Sven Boelsma
(terug van blessure), maakten nog
een redelijke indruk. Aan de inzet
ontbreekt het niet, er wordt echt wel
met veel inzet gespeeld, maar vooral
de geringe aanvalskracht breekt de
ploeg op. Nu startte RKDES met een
4-4-2 systeem om meer zekerheid
achter in te bouwen. Aardig bedacht
natuurlijk, maar wie moet er dan
goals maken als je maar sporadisch
in het vijandelijke zestien meter gebied komt? De cijfers liegen niet,
tot nu toe slechts één winstpartij in
veertien wedstrijden en vijf gelijke
spelen hebben tot nu toe 8 punten
opgeleverd. Al na een klein kwartier

stond de plaatselijke FC tegen een
0-1 achterstand aan te kijken. Doelman Veldman schoot de bal na een
terug speelbal in de voeten van Suvakci en die wist met deze kans wel
raad. Slecht één doelgerichte actie
stond daar tegenover. Een voorzet
van rechts kon net niet binnen gelopen worden door Dani Calmez. Meteen na rust was het gedaan met RKDES, een voorzet van rechts werd in
tweede instantie binnen gewerkt
door Schet. De enige kans van RKDES kwam uit een hoekschop, maar
Roy Endhoven kopte over.
In de 55e minuut ging de RKDES
keeper weer niet vrijuit. In plaats
van de bal goed weg te stompen,
belandde deze voor de voeten van
Schet en die had geen genade: 0-3.
Na de 0-3 geloofde ZSGO/WMS het
wel en liet zich wat meer terug zakken, zodat RKDES in de slotfase nog
enigszins in het vijandelijk doelgebied kwam, maar de wedstrijd was
toen al lang gespeeld. Alleen Schoten is nog in direct vizier en daar
zal RKDES zich dan ook op moeten
gaan richten om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Dit weekend
uit naar de Spartaan. Hopelijk mag
RKDES dan de punten eens mee
naar huis nemen.
Eppo

Handbal eerste divisie

Knap gelijkspel voor dames Medailles en wisselbeker voor

Aalsmeer - Zaterdag kregen de dames van FIQAS Aalsmeer de nummer
twee uit de Eerste Divisie, Borhave, op
bezoek. Eerder in het seizoen was de
uitwedstrijd nog ruim verloren, nu liep
het anders, want FIQAS Aalsmeer had
zelfs de overwinning binnen handbereik. FIQAS Aalsmeer startte prima en
had binnen een paar minuten al een
4-1 voorsprong opgebouwd. Het sterke middenblok – Tessa de Graaf, Lisa
en Michelle Endhoven – stond goed
te verdedigen en maakte het Borhave
bijzonder lastig en Manon v.d. Sar
stond daar achter ook nog eens goed
te keepen. Aanvallend schoot Iris van
Aalsmeer weer met scherp en ook de
zussen Endhoven konden veel scoren,
onder andere uit snelle wissels met Samentha de Soet. FIQAS Aalsmeer was
in deze fase de betere ploeg en de
voorsprong bleef bijna de gehele eerste helft rond de drie punten. Pas vlak
voor rust kon Borhave terug komen. Er

was wat pech voor de Aalsmeerse dames en zo werd het 13-14 bij rust. In de
tweede helft moest FIQAS Aalsmeer alle zeilen bij zetten om in de wedstrijd
te blijven, want nu kwam Borhave af
en toe op voorsprong. De marge werd
echter nooit groter dan twee punten.
De Aalsmeerse dames bleven goed
knokken en met nog negen minuten op
de klok was de stand weer gelijk: 2424. In de slotfase leek het alsnog te lukken voor FIQAS Aalsmeer, dat na 2626 in de zevenentwintigste minuut toch
weer aan de leiding wist te komen: 2826 na twee breaks van Lisa Endhoven. In de slotminuten kreeg Borhave
echter nog een strafworp en wist ook
nog te profiteren van een tijdstraf aan
Aalsmeer zijde. Zo werd het alsnog
28-28. Komende zaterdag 31 januari wacht de Aalsmeerse dames de volgende zeer sterke tegenstander: koploper Kwiek. De wedstrijd, in de Tijenraan
Sporthal, begint om 19.30 uur.

JOGG bij sportspektakel
RKDES in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 31 januari
wordt om 12.00 uur in het winkelcentrum van Kudelstaart de sportplaatjesactie van RKDES gelanceerd in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer. Dit is het eerste sportevenement waar Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) aan gekoppeld gaat
worden. De banners van JOGG worden opgehangen en naast sportieve activiteiten voor kinderen en ouders, wordt het drinken van water gepromoot. Aalsmeer is een JOGG-gemeente. De gemeente heeft van de

aanpak overgewicht bij jongeren in
het gezondheidsbeleid een speerpunt
gemaakt. Wethouder Verburg (Gezondheidszorg en Welzijn) zal ook bij
het evenement aanwezig zijn. Wethouder Verburg: “Ik ben blij dat we JOGG
gemeente worden en dat we het probleem van overgewicht bij jongeren
kunnen gaan aanpakken. Door de
jeugd tijdens dit soort evenementen
voor te lichten hopen we dat ze gezonder gaan eten, drinken en veel gaan
sporten.” Kijk voor meer informatie op:
www.rkdes.com of www.jogg.nl.

1e Aannemers Beachvolleybal
Toernooi in The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 30 januari wordt het allereerste Aannemers
Beachvolleybal Toernooi gehouden
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Het Aannemers Beachvolleybal
Toernooi wordt in samenwerking met
Bouwcenter Blauwhoff georganiseerd
en is voor alle bouw- en aannemersbedrijven, groot en klein. Ruud Vismans,
directeur van The Beach vertelt dat er
in The Beach regelmatig beachvolleybal- toernooien voor diverse branches
georganiseerd worden. Een voorbeeld
hiervan is het druk bezochte horeca
beachvolleybaltoernooi. Dit keer is het
aan de aannemersbedrijven om met el-

kaar de strijd aan te gaan op het zand
van The Beach. Mede organisator en
directeur van Bouwcenter Blauwhoff,
Michael Blauwhoff hoopt op een grote opkomst tijdens dit sportieve, maar
vooral gezellige toernooi. Je hoeft geen
groot bedrijf te zijn, want een team bestaat uit 4 personen. Ben je een groter bedrijf, dan is het ook mogelijk om
met meerdere teams in te schrijven.
Verder zijn er leuke prijzen te verdelen
onder de winnaars en is er na afloop
een gezellige borrel! Aanvang van het
toernooi is 19.00 uur. Wil je meedoen?
Schrijf je dan in via de website van The
Beach www.beach.nl.

trampolinespringers Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zondag 18
januari vertrokken in de vroege
morgen de eerste springers van de
ochtendspringgroep van SV Omnia
richting Spijkenisse. Voor de tweede maal werd daar de Spijkenisse
Cup georganiseerd door G.V. Sportuna. In totaal sprongen 13 springers van SV Omnia tegen springers van de verenigingen Free Style
Gymnastic, G.V. Sportuna, Olympia Harderwijk en GTS Stedebroec.
Er zijn mooie prijzen behaald. Bij de
instappers E behaalde de jongste
deelnemer Thalissa Wijkstra de eerste plaats, bij de Jeugd E werd Ilse
Bom derde, bij de pupil D behaalde Sabine Boegman het zilver, bij de
Jeugd D meisjes veroverde Madelief Wijkstra goud en bij de Jeugd D
jongens wist Casper Dokter op één
te eindigen. In de middag waren de
oudere deelnemers aan de beurt. Bij
de jeugd C jongens wist Boris Claus
eerste te worden en is aan Teun van
der Schilden de zilveren medaille
uitgereikt.

Bij de senior D is Denise Bartling
eerste geworden, bij de Junior C
dames sprong Amber Rademakers
zich naar de tweede plaats en Marcella Adjape behaalde brons. Bij de
Junior C heren is Vincent Ligtenberg eerste geworden en bij de Senior C mocht Marvin Arendzen goud
in ontvangst nemen. Ook is de wisselbeker van de Spijkenisse Cup
gewonnen door SV Omnia, de vereniging met de drie netste springers, respectievelijk Marvin Arendzen, Madelief Wijkstra en Ilse Bom.
Het was een gezellige en geslaagde
wedstrijd. De tribune zat vol met enthousiaste toeschouwers. Ook is genoten van een mooie demonstratie.
Zaterdag
districtskampioenschap
Nu wordt er alweer druk getraind
voor de volgende wedstrijden die op
de agenda staan, het districtskampioenschap aanstaande zaterdag
31 januari en daarna de plaatsingswedstrijden die starten in februari.

Sjoelcompetitie in Dorpshuis

Persoonlijk record voor Paul
Aalsmeer - Ook de tweede competitieavond van 2015 leverde een
persoonlijke record op. Ditmaal was
Paul van den Berg de gelukkige met
1421 over 10 bakken.
Toch bracht hem dit niet bij de eerste drie in de uitslag van het puntenklassement. De Hoofdklasse is
gewonnen door Hans van Leeuwen,
op twee Petra Houweling en op drie
is Albert Geleijn geëindigd. A-Klasse: 1. Cock van der Vlugt, 2. Mariëtte van der Vlugt en 3. Marja Sprin-

gin’t Veld. B-Klasse: 1. Dirk Mol 2.
Jan Alderden en 3. Theo van Leijden. C-Klasse: 1. Klaas de Vries,
2. Jaap van Wees en 3. Mirjam van
den Berg. De volgende competitieavond wordt gehouden op donderdag 5 februari in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Twee dagen later, op
zaterdag 7 februari, vindt de tweede
voorronde voor het NK Individueel
plaats in Heemskerk. Voor informatie en uitslagen zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mirjam
van den Berg, tel. 0297-347439.

Programma handbal
Zondag 1 februari
10.45 uur:
11.30 uur:
12.15 uur:
12.20 uur:

FIQAS Aalsmeer E2 – RKDES
FIQAS Aalsmeer E1 – Havas
FIQAS Aalsmeer D3 – Zeeburg
FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
Achilles (Jeugddivisie)
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – Ventura
13.25 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 –
Hellas

13.45 uur: FIQA Aalsmeer, jongens C1 –
Quintus (Jeugddivisie)
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 –
ROAC
16.15 uur: FIAS Aalsmeer, heren 3 - US

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg 187. Publiek is van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 31 januari:
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – TAVV 1
14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – WV-HEDW 3
12.00 u
UNO 1 - F.C.Aalsmeer 3
14.15 u
F.C.Aalsmeer 5 – Buitenveldert 5
14.30 u
F.C.A’meer.Vet.1–Real Sranang Vet.4 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – Zeeburgia VR.1 14.30 u

Junioren

RKDES E4 – AFC E9
RKDES E5 – Argon E8
Buitenveldert F2 - RKDES F1
F.C.Amsterdam F1 - RKDES F2
Legm.vogels F3 - RKDES F3
RKDES F4 – AMVJ F2
RKDES F6 – Badh.dorp F3
AMVJ F5 - RKDES F7
RKDES F8 – RKAVIC F6
Ouderkerk F7 - RKDES F9
RKAVIC F7 - RKDES F 10

F.C.A’meer A2 – Hercles.Zaandam A212.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – Argon B2
12.30 u
Altius B2 - F.C.Aalsmeer B2
14.30 u
F.C.Aalsmeer B3 – RCH B2
14.30 u
Vlug en Vaardig 1 - F.C.Aalsmeer C2 12.30 u
Nieuwloten C1 - F.C.Aalsmeer C3 14.30 u
Geinburgia C1 - F.C.Aalsmeer C4 12.00 u

Meisjes

Pupillen

VVA/Spartaan 1 - SCW 1
15.00 u
SCW 3 – Kon.HFC 2
SCW 6 – Terrasvogels 1
Swift Vet.1 - SCW Vet.1
Real Sranang Vet.3 - SCW Vet.2

F.C.Aalsmeer D1 – Swift D2
Sp.Almere 2 - F.C.Aalsmeer D2
F.C.Aalsmeer D4 – Ouderkerk D4
AFC D6 - F.C.Aalsmeer D5
F.C.Aalsmeer D6 – SDO D5
DCG D5 - F.C.Aalsmeer D7
F.C.Aalsmeer E2 – Arsenal E1
F.C.Aalsmeer E3 – SCW E1
Swift E4 - F.C.Aalsmeer E4
F.C.Aalsmeer E5 – De Vecht E1
F.C.Aalsmeer E6 – AFC E11
Roda’23 E13 - F.C.Aalsmeer E7
Pancratius E10 - F.C.Aalsmeer E8
F.C.Aalsmeer E9 – Swift E9
RKAVIC E6 - F.C.Aalsmeer E10
F.C.Aalsmeer F1 – Abcoude F2
F.C.Aalsmeer F2 - DWS F2
Hertha F2 - F.C.Aalsmeer F3
Ouderkerk F4 - F.C.Aalsmeer F4
Swift F1 - F.C.Aalsmeer F5
F.C.Aalsmeer F6G – CSW F6
KDO F3 - F.C.Aalsmeer F7G
F.C.Aalsmeer F8 – AFC F13
F.C.Aalsmeer F9 – Buitenveldert F8
RKAVIC F4 - F.C.Aalsmeer F 10
SCW F2 - F.C.Aalsmeer F 11

11.30 u
12.30 u
11.15 u
12.30 u
11.15 u
14.00 u
9.00 u
10.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
10.15 u
10.30 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
8.45 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – De Meern MA.111.30 u
F.C.Aalsmeer MC.1 – Kon.HFC MC.1 14.30 u
RKDES MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 11.00 u
RKDES MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 11.00 u
F.C.A’meer ME.2 –Legm.vogels ME.1 9.00 u
Overbos ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.3 8.30 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – DCG ME.1
10.30 u

R.K.D.E.S.
Badh.dorp D1 - RKDES D2
IJburg AFC D4 - RKDES D3
Pancratius D9 - RKDES D4
RKDES D5M – IJburg AFC D9M
RKDES D6 – Legm.vogels D4
Roda’23 E2 - RKDES E1
Badh.dorp E2 - RKDES E2
RKDES E3 – Buitenveldert E5

11.00 u
17.00 u
11.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
11.00 u

SCW MB.1 - RKDES MB.1
RKDES MC.1 – F.C.Aalsmeer MC.2
RKDES MD.1 – F.C.Aalsmeer MD.1
Buitenveldert ME.5 - RKDES ME.1
RKDES ME.2 – CSW ME.2

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

14.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u

Junioren
Hillegom B1 - SCW B1
Bl.Wit.A’dam C1 - SCW C1
SCW C2 – Legm.vogels C5

15.00 u
10.15 u
12.00 u

Pupillen
SCW D1 – Amstelveen D2
F.C.Aalsmeer E3 - SCW E1
SCW E3 – Buitenveldert E8
Roda’23 E12 - SCW E4
SCW E5 – AMVJ E4
SCW F1 – F.C.Aalsmeer F5
SCW F2 – F.C.Aalsmeer F 11
SCW F3 – Zandvoort F5

8.45 u
10.30 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
8.45 u
11.00 u
11.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – RKDES MB.1
SDZ MD.3 - SCW MD.1
SCW ME.1 – Hertha ME.2

14.30 u
16.00 u
8.45 u

Zondag 1 februari:
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – RCH 1
Arsenal 2 - F.C.Aalsmeer 2
KDO 6 - F.C.Aalsmeer 6

14.00 u
12.00 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
VVA/Spartaan 1 - RKDES 1
RKDES 4 – VVA/Spartaan 2
RKDES 5 – DIOS 2
RKDES 6 – Hoofddorp 14

14.00 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – KDO A1
RKDES B1 – Kon.HFC B2
Kon.HFC B5 - RKDES B2
RKDES C1 – Roda’23 C4
RKDES C2 – Abcoude C4

12.00 u
11.00 u
15.00 u
10.00 u
12.00 u

Judowedstrijden Noord-Holland

Jens de Jager kampioen!
Aalsmeer - Vorig jaar als laatstejaars in de klasse onder de 18 jaar
heeft Jens de Jager vele judo-successen weten te behalen, waaronder de derde plaats op het Nederlands kampioenschap. Afgelopen
zondag 25 januari heeft Jens voor
het eerst in de klasse onder de 21
jaar gejudood. Met zijn 17 jaar al direct heel succesvol, want met ip-

pons won Jens alle wedstrijden met
maximale punten en is hij distriktskampioen van Noord-Holland geworden.
Dankzij dit mooie resultaat heeft
deze Oost-bewoner zich ook rechtstreeks geplaatst voor het Nederlands kampioenschap wat gaat
plaatsvinden in Nijmegen op 07 februari aanstaande.

job in de regio

Op zoek naar werk
Wij zijn op zoek naar een parttime
SCB (Schade Centrum Biemond) is een
universeel autoschadeherstelbedrijf
en
behoort tot de best
geoutilleerde bedrijven in de regio. Als
dochteronderneming
van Mercedes-Benz
dealer Biemond & van
Wijk richt SCB zich
op het schadeherstel
van àlle merken maar
vanzelfsprekend bestaat een belangrijk
deel van het werkaanbod uit het herstel
van Mercedes-Benz
personenauto’s
en
bestelwagens.
Vanuit een ultramoderne werkplaats werken de gemotiveerde
medewerkers aan topkwaliteit.

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek
naar een

JUNIOR
SCHADERECEPTIONIST m/v

Tot de belangrijkste taken behoren:
• ontvangst van klanten aan de balie
• intake van de schadewerkzaamheden en
verwerking hiervan in de computer.

medewerker/ster
voor de bediening

voor enkele dagen in de week.
Wij zoeken iemand die flexibel is en
bij vakanties en ziekte extra uren kan
werken. Ervaring is een pre.

Wij vragen:
• een opleiding op MBO-niveau
• goede contactuele eigenschappen en een
representatief voorkomen
• een accurate en leergierige instelling
• affiniteit met auto’s
• in bezit van rijbewijs B.
• eventuele kennis van Audatex, Autoline en/of
(enige) ervaring in de automotive branche is een pré.

Wil jij werken in de leukste lunchroom
van Uithoorn, bel dan naar
0297-568911 en vraag naar Mark.
Je mag ook mailen naar
mark@hettheehuisuithoorn.nl

Amstelplein 57 • UithooRn
tel 0297-568911
*Te koop:

Te koop:
Sparta herenfiets i.g.st. pickup
retro m. voordrager, 2 poot standaard, 28”, zwart €110,-.
Orginele hindeloper ladenkast, Tel. 0297- 321649
Vermist:
d. bl. h. 56 x br. 53 x d. 30 cm,
€65,-. Tel. 0297- 326719
Wie heeft er er bij.
Drog.Parf. v.d. Zwaard,
Aangeboden:
Gratis af te halen: twijfelaar m. dinsdagmiddag een
matras en lattenbodem, zitstoel fietssleutel van de vloer
opgeraapt?
leer.
Tel. 06- 2533158/0297-326801 Tel. 06-16738369

Wij bieden:
25 Mtr. magazijnstelling,
• een uitdagende baan in een dynamische omgeving verstelb. Tel. 06- 51094994
• prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Te koop:
Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen
bij de heer A. Overbeek op tel.nr. 0297-340 253.
Sollicitaties, voorzien van CV kunt u richten aan:
ad.overbeek@schadecentrumbiemond.nl
Schade Centrum Biemond B.V.
Lakenblekerstraat 5-9
1431 GE Aalsmeer
tel.: (0297) 340 253

Dillewijn Zwapak B.V. is een internationale groothandel op het gebied van verpakkingen
en verpakkingsmaterialen voor de sierteeltsector. Wij staan bekend als een creatieve en
innovatieve onderneming die producten van hoge kwaliteit ontwikkelt, produceert en
levert. Het hoofdkantoor en centrale magazijn zijn beiden gevestigd in Aalsmeer.
Voor de afdeling Finance & Accounting zijn wij op zoek naar een energieke collega die
ons team komt versterken als

Medewerker Finance & Accounting
(20 uur per week)
Wat zijn je werkzaamheden?
- Het zelfstandig voeren van de administratie van een tweetal entiteiten
- Verwerking inkoopfacturen
- Verzorgen facturatie
- Grootboekadministratie bijhouden
- Bijhouden rekening courantverhoudingen
- Liquiditeitenplanning maken
- Ondersteuning personeelszaken inzake de grootboeksalarisadministratie
- Verzorgen van diverse doorbelastingen aan andere entiteiten.
- Verzorgen BTW-aangiftes
- Voorbereiden jaarwerkzaamheden
Wat voor kandidaten zoeken wij?
- MBO+ werk- en denkniveau
- In het bezit van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie
- Communicatief vaardig in woord en geschrift in Nederlands en Engels.
- Goede beheersing van Excel en Word
- Minimaal 3 jaar werkervaring
- Verantwoordelijk, kritisch en proactief
- Zelfstandig en positief ingesteld
- Teamspeler
Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke baan met veel afwisseling in een groeiende, professionele
organisatie. De omgeving waarin je werkt is dynamisch met ruimte voor eigen initiatief.
De werksfeer is te schetsen als prettig, informeel en soms hectisch. Het bedrijf kenmerkt
zich als een prestatiegerichte en daadkrachtige onderneming. Uiteraard worden
passende arbeidsvoorwaarden geboden.
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met
Roland van den Bos, manager finance, tel. 0297 – 354111.
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende baan?
Mail je CV met korte motivatie ter attentie van Anne-Marie Albers, PZ,
e-mail: a.albers@dillewijnzwapak.nl

PARTTIMER
GEZOCHT!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

GMD KOERIERSDIENSTEN
Zoekt voor nat.- internationale ritten
en distributie ritten flexibele
oproepkrachten
Studenten m/v
Met rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring. Werktijden op oproepbasis.

Wij zoeken versterking
voor de donderdag en de vrijdag,
gegarandeerd 20 uur per maand.
Je komt te werken in de logistiek voor het verzendklaar maken
van planten en bloemen. Zoek je een leuke bijbaan in een klein
dynamisch bedrijf gevestigd in de Flora Holland bloemenveiling te
Aalsmeer, dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Interesse?
Stuur dan een email met je CV en pasfoto naar: renate@nudim.nl
Web: www.nudim.nl

65 plussers
Met rijbewijs B en/of rijbewijs C+E.
Rijervaring met bestelwagen en of
vrachtwagen. Werktijden op oproepbasis.
In het bezit van ADR is een pré.
Geïnteresseerd? Stuur een mail met pasfoto naar info@gmdlogistiek.nl
GMD Logistiek
IJmuiden

Schiphol

Turfstekerstraat 23-31 1431 GD AALSMEER
Telefoon: +31 (0) 297 354 111 www.dillewijnzwapak.nl

Te koop:
Scootmobiel, merk Elegance
plus, kl. rood, bouwj. ‘14, t.e.a.b.
Tel. 0297-323774
Gevraagd:
Etos babyzegels: wie heeft ze
nog liggen en gebruikt ze niet?
Tel. 06-39624630
Te koop:
Winterjasje, jongen mt. 80
z.g.a.n. € 7,50. Babyroy jas
jongen mt.92. Lot&binc z.g.a.n.
€12,50. Mexx winterjas, jongen,
€5,-. Tel. 06-39624630

Welkom en afscheid in de Raad

en watergangen gaan uitgebaggerd
worden. En toen was het elf uur, tijd
om af te hameren.

Aalsmeer - De Raad begon afgelopen donderdag 22 januari met de
benoeming van de nieuwe waarnemend griffier, de heer Th. van Waes
is nu het gezicht naast voorzitter
Vonk. Voordat hij officieel aan de
slag mocht gaan, werd hem de eed
afgenomen. Hij beloofde zijn werk
naar eer en geweten te zullen vervullen. De heer van Waes is welkom
geheten, afscheid is genomen van
de begeleidster van het herstelproces, Geeske Wildeman. Haar werk zit
er op, de situatie is weer werkbaar
en er zijn duidelijke afspraken op
papier gezet. Het is nu aan de heren
en dames politici zelf om verder te
werken aan verbeteringen. Het vergaderstelsel gaat overigens herzien
worden. Mogelijk wordt gekozen
voor meer vergaderen, want eens
per maand bijeen voor de Raad lijkt,
gezien de lengte van de avonden, te
kort. En nog werd niet aangevangen met het behandelen van de onderwerpen op de agenda. Raadslid
Danny Tol van AB en de fractieassistenten Joop Kok van PACT en Jason Pijnaker van de VVD waren jarig
geweest en kregen, zoals inmiddels
gebruikelijk, een feestelijke fles wijn.

het mogelijk verdwijnen van jeugdhonk The Future in Kudelstaart. Wethouder Gertjan van der Hoeven gaf
in een reactie aan dat gezien de problemen met jongeren in Kudelstaart
handhaving ook door het college op
prijs wordt gesteld. Er gaat gekeken
worden of de jongeren een nieuw,
eigen honk kunnen krijgen. En natuurlijk zijn er zorgen over buurthuis Hornmeer dat plaats moet gaan
maken voor nieuwbouw. Overigens,
zo werd tijdens het behandelen van
de ontwikkelvisie project Hornmeer
vastgesteld: Wat nieuwbouw in de
Roerdomplaan en Meervalstraat betreft zijn het college en de fracties
het eens dat een ouderencomplex
met maximaal drie lagen in combinatie met betaalbare eengezinswoningen de voorkeur hebben. Mogelijk krijgen de huidige gebruikers van het buurthuis een plek in
de nieuwbouw. Een andere optie is
de oude kantine van VVA aan de
Dreef. Onder genoemde ontwikkelvisie vallen ook de herinrichtingen
van het Hornmeerpark en het VVA
terrein. Voor beide projecten gaat de
gemeente subsidie aanvragen bij de
Stichting Leefomgeving Schiphol.

Onder andere hebben de fracties
deze afspraak gemaakt tijdens de
besprekingen over het herstelproces. Aan alle raadsleden wordt om
deze tijd gevraagd of zij willen stoppen en een week later verder vergaderen of dat zij willen doorgaan.
“Schorsen of niet”, zo vroeg voorzitter Jobke Vonk de fracties. Allen kozen om de vergadering voor te zetten. Het vragenkwartier stond nog
op het programma.
Er waren vragen van PACT over
Schiphol en de fractie stelde samen
met de VVD en HAC in een motie
voor het geplande besloten overleg
over de verbinding op de Middenweg en het verloop van de gerechtelijke procedure, die nu gevoerd
wordt, in het openbaar te behandelen. Het college gaf aan de voorkeur
te houden aan besloten overleg en
kreeg in deze steun van haar coalitiepartijen AB en CDA. De motie
werd verworpen.

The Future en Hornmeer
Gestart werd met het voorstel van
het college om een scenario te gaan
uitwerken voor heroriëntatie van
maatschappelijk vastgoed. De gemeente bezit circa 69 gebouwen en
zo’n 200 stukken grond. Er is verouderd vastgoed en dit wil de gemeente afstoten. Er gaat een inventarisatie gemaakt worden waarbij duurzaamheid en efficiënt gebruik uitgangspunten zijn. PACT en HAC gaven aan zich zorgen te maken over

Beschermde dorpsgezichten
Over het aanwijzen van het eerste deel van de Cyclamenstraat, de
woningen bij het Seringenpark en
het plassenlint langs de Stommeerweg tot gemeentelijke, beschermde dorpsgezichten hebben de fracties precies de aangegeven 25 minuten gesproken. Het aanwijzen tot
beschermd dorpsgezicht betekent
overigens niet dat de bewoners hun
huis in oude staat zouden moeten
herstellen. Het mag blijven zoals het

is, dit geldt namelijk alleen bij het
geven van de monumentale status.
Toevallig is wel dat woningbouwvereniging Eigen Haard onderhandelingen voert met de bewoners van de
Cyclamenstraat om hen de mogelijkheid te geven hun huurhuis te kunnen aankopen. De VVD vond het wel
jammer dat de gemeente niet ook
gekozen heeft om het Stokkeland op
de beschermde lijst te zetten.

Te koop:
Redelijke praam + zeer mooie
penta. Voor de aankomende
pramenrace. Je kunt er zo mee
weg varen . Tel. 0297-870877
Te koop:
Winterbanden Continental, 15 “,
185/65, met lichtmetalen velgen
5x110 , €225,-.
Tel. 06-48857656
Te koop:
Accordeon Hohner type
Verdillim €500,-.
Tel. 06- 30027647

Zwemmen

19 Medailles op NK voor
Masters van Oceanus

Tekst
Schorsen of niet?
Hierna is gesproken over het preventie- en handhavingsplan alcohol
en het verbeteren van het bluswaterniveau. Beiden unaniem akkoord.
Het handhavingsplan overigens met
de verandering dat het woord ‘overmatig’ geschrapt wordt. Voor beteren van het bluswaterniveau wordt
onder andere van de gereserveerde
gelden van 118.500 euro een tankautospuit met dompelpomp aangeschaft voor de brandweer en sloten

De nieuwe waarnemend griffier Th. van Waes legt de eed af.

Aangeboden:
Mechanische typemachine.
€5,10. Lekker gezond, smoothiemaker met leuk receptenboekje €3,10. Tel. 06-30459550
Gezocht:
Nw. leden voor Biljartvereniging
Aalsmeer. Speelmiddagen en
avonden. Ook deelname aan
knbb competities.
Tel. 0297-324590
Gevraagd:
Traphekje.
Tel. 0297- 325809

Aalsmeer - Het is een ontzettend
mooi Open Nederlands Master Kampioenschap geworden voor de Oceanus Masters, maar liefst 19 medailles
zijn door de ploeg bij elkaar gezwommen. Het Onmk korte baan werd dit
jaar georganiseerd in Heerenveen.
148 Zwemverenigingen waren aanwezig met 849 deelnemers die gedurende 3 dagen gingen strijden om
het eremetaal in de diverse leeftijdklassen. Door de vele aanmeldingen
kwamen een groot aantal zwemmers
op de reserve/afwijslijst te staan. Alle Oceanus Masters konden aan de
start verschijnen en zij begonnen
met de 1500 vrije slag, Katinka Elders
voor het eerst uitkomend in de klasse 55+ werd vierde, Laura Staal eerste en Margreet van der Pol derde, de
eerste medailles waren binnen. Arjan Bellaart werd eerste bij de 800
vrije slag en zwom nog een persoonlijk record ook. De Dames 4x200 vrije
slag estafette flikte het weer en werden wederom Nederlands Kampioen
160+. Bij de 200 wissel werd Annette
de Visser zesde, Laura Staal tweede,
Arjan Bellaart tweede en Ronald Grove zevende. Ronald veroverde bij de
100 schoolslag een negende plaats,
daar waar Arjan en Annette brons en
goud wegkaapten bij de 200 vrije slag
en Annette haar tijd ook aanscherpte.
Dag twee begon met een half uur vertraging door de barre weersomstandigheden, de organisatie nam geen
risico en gaf iedereen de gelegenheid om veilig te arriveren alvorens
de 400 vrije slag van start ging. Arjan Bellaart eerste en een persoonlijk

record, Annette de Visser tweede en
Laura Staal vierde. De 200 schoolslag
volbracht Ronald Grove in 3.02,21.
Net voor de pauze de 4x100 wissel estafette mix. De ploeg bestaande uit Arjan, Ronald, Margriet en Annette werd op 3 seconde na tweede,
zilver. Na de pauze vlinderde Margriet Grove zich naar het goud. Het
koningsnummer leverde Ronald een
twaalfde plek, Arjan vijfde en Annette
een vierde plaats op. Margriet zwom
zichzelf naar het goud op de 100 rug,
Arjan wist beslag te leggen op zilver en Laura werd met 1.22,90 keurig vijfde. De slotafstand van de dag
was 400 wissel, een loodzwaar nummer waar alle slagen aan bod komen,
Met 5.54,09 werd Ronald vierde. Dag
drie en de laatste dag van dit geweldig georganiseerde Onmk, Bij de 800
vrije slag wisten Annette de Visser
en Laura Staal beiden een bronzen
medaille veilig te zwemmen, Ronald
Grove werd vierde bij de 1500 vrije
slag. Ook de 200 rugslag was goed
voor eremetaal. Laura Staal 2.54.05
brons en Margriet Grove 2.57,16 zilver. Nog twee Oceanezen kwamen er
in actie bij de 100 wissel. Ronald Grove werd zevende en Margriet Grove sloot haar Onmk af met een zilveren medaille bij de 100 vlinderslag
1.22,24. Wat een succes is het geworden maar liefst zeven maal is de titel Nederlands Kampioen in de wacht
gesleept en in totaal heeft de ploeg
19 medailles mogen ophalen en mee
naar huis genomen. In mei staat het
Onmk lange baan op het programma
en dan is Eindhoven de gastheer.
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Flyer actie Basketbal Vereniging

BVA zoekt spelers m/v
Aalsmeer - Basketball Vereniging
Aalsmeer is in en na het jubileum
jaar, vorig jaar bestond de vereniging 50 jaar, in een opgaande lijn
terecht gekomen. Allereerst het Heren 1 team dat in het vorig seizoen
2013-2014 op Rayon niveau is gaan
spelen en nu, in het huidige seizoen,
aardig op weg is naar het kampioenschap.
Ook ziet de vereniging een aanwas van nieuwe leden en voornamelijk bij de jeugd is dat het geval. De meeste teams zijn nu redelijk bezet. Toch is de vereniging op
zoek naar nieuw talent in alle leeftijdscategorieën, zodat ook volgend
seizoen weer een stap omhoog gemaakt kan worden. BV Aalsmeer
heeft daarom besloten om een grote actie te starten en wel door het
rondbrengen van ongeveer 5000 flyers in grote delen van Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. De vereniging hoopt hiermee meer aandacht

te krijgen voor basketbal en hoopt
dat het mensen zal aanzetten om
een keer te komen meetrainen of
zich op te geven als lid. In de afgelopen maanden hebben zich al diverse mensen aangemeld die vroeger gebasketbald hebben en het nu
weer wilden oppakken.
Sinds vorig jaar is er ook weer een
damesteam actief en ook zij hoopt
dat er meiden en dames zijn die
het team willen komen versterken.
Ook dan kunnen er meer teams
gevormd worden wat de prestaties zullen verhogen. De trainingen
van BV Aalsmeer vinden plaats in
de Bloemhof en de thuiswedstrijden worden gespeeld in de Proosdijhal in Kudelstaart. Elders in deze
krant staat een advertentie van BV
Aalsmeer met daarin alle relevante
informatie en adressen om aan te
melden. Aanmelden kan ook via info@bvaalsmeer.nl of via de website
www.bvaalsmeer.nl.

Koningsverschieting HBV Target
Kudelstaart - Op 22 januari vond
bij handboogvereniging Target
de jaarlijkse koningsverschieting
plaats. Het is traditie in het handboogschieten dat elke vereniging
een koning en een koningin kiest
door middel van een onderlinge
wedstrijd. De besten noemen zich

koning, koningin, prins en hertog en
voor de tweede en derde plaatsen
zijn er titels zoals, ridder, heraut, ritmeester of page. Het is dan de bedoeling dat de koning en de koningin zich in de loop van het jaar moeten meten met de titelhouders van
andere verenigingen in het land,

Basketbalcompetitie

Fantastische overwinning
jongens U14 op Volendam
Wedstrijdturnen

10 Medailles voor turnsters
Omnia op rayonwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 25 januari werd de tweede voorwedstrijd
turnen georganiseerd in de Hall of
Gymnastics in Amsterdam-Sloten.
SV Omnia 2000 nam met 28 turnsters deel aan deze rayonwedstrijd
onder leiding van de trainsters Ilse Sandifort, Gerda Kockelkorn en
Anneke Nap. Trainster Mariët Tas
was deze dag jurylid bij de vloeroefeningen. In de jongste categorie instap D2 turnden acht Omniameisjes. Van de 25 deelneemsters
eindigde Eva Hermans op de 19e
plaats, Esmée Rolden werd 14e, Elvie van Teeseling 12e, Linde van der
Meulen 11e. De overige vier Omniaturnsters vielen allemaal in de prijzen. Zuzanna Rydzinska eindigde
op de 5e plaats en kreeg hiervoor
een medaille. Bernice Ohm werd
3e en kreeg een bronzen medaille, Feline Havinga won de zilveren
medaille met de 2e plaats en Lotus
Baardse werd 1e en won dus goud!
In de categorie pupil 1 D2 turnden
zeven Omnia-turnsters. Van de 18
deelneemsters werd Mandy Strubbe 17e, Mary-Ann Maas 16e, Tessa van den Haak 14e, Jada Mennens 11e, Maud Sanders 10e, Teddy Kleijberg 8e. Fenna Voorn leverde de beste prestatie en wist door
zeer constant turnen de 4e plaats
te bereiken. Hiervoor werd ze met
een medaille beloond. In de categorie pupil 2 D2 twee Omnia-turnsters: Chiara Palermo en Jade van

Zelst. Van de 22 deelneemsters werden zij resp. 10e en 15e. In de categorie jeugd 1 D2 turnden drie Omnia-turnsters: Anouk Caarls eindigde van de 23 deelneemsters op de
15e plaats, Shanna Dernison op de
10e plaaats. De jarige Danielle Lohuis kon dubbel feest vieren, want
zij won met de 3e plaats een bronzen medaille. Shania Bleeker deed
als enige van SV Omnia mee in de
categorie jeugd 2, vierde divisie. Ze
won met de 3e plaats de bronzen
medaille. In de categorie junior, 5e
divisie vier Omniaturnsters: Nikki
Rosenboom en Veerle de Jong, die
allebei voor het eerst de salto achterover in hun vloeroefening maakten, eindigden resp. op de 8e en 6e
plaats van de 10 deelneemsters. Richelle Dekkers werd 5e en Jasmin
Aileen won de zilveren medaille met
de 2e plaats. In de categorie junior, 4e divisie maar 3 deelneemsters,
maar dan is het toch knap als je van
deze drie op dit niveau de hoogste
plaats haalt. GuoXin won goud met
een 0,50 punt verschil op de nummer 2. Van de 12 deelneemsters in
de categorie senior, 5e divisie eindigde Kirsten Kniep op de 9e plaats
en Nilou Spring in ’t Veld wist een
mooie 2e plaats te behalen en won
dus zilver. De trainsters en turnsters
van SV Omnia 2000 kunnen terugkijken op een zeer succesvolle rayonwedstrijd! Met 28 deelneemsters
zijn liefst 10 medailles behaald.

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Midi’s verslaat Piller Sport
Aalsmeer - Tijdens de achtste
speelronde van de ZABO competitie heeft koploper Sportcafé de
Midi’s een knappe overwinning
geboekt op Piller Sport. Door dit
resultaat is Piller Sport gezakt naar
de derde plaats in de ranglijst en is
op acht punten achterstand gezet
door de lijstaanvoerder.
De zaalvoetbalploeg van La Furia
Roja bezet momenteel de tweede
plaats en volgt op vijf punten achterstand van de nummer één positie. De openingswedstrijd van
speelronde 8, die plaatsvond in
de Proosdijsporthal was de topper
tussen Sportcafé de Midi’s en Piller Sport. De wedstrijd was vooral
in de eerste helft spannend. Binnen vijf minuten had Sportcafé de
Midi’s een 2-0 voorsprong opgebouwd. Nadat de 2-1 was gevallen produceerde Piller Sport in de
twaalfde minuut de gelijkmaker:
2-2. Vlak voor de wissel trof Sportcafé de Midi’s opnieuw het vijandelijke doel en ging de rust in met
een 3-2 voorsprong. Na zes minuten speeltijd in de de tweede helft
bracht Sportcafé de Midi’s, tijdens
een man-meer situatie de marge
op twee doelpunten: 4-2. Direct
hierna werd ook de 5-2 gescoord
en daarmee leek de topper van
de avond wel beslist. Piller Sport
kreeg nog een uitstekende mogelijkheid op 5-3 maar die kans bleef
onbenut. In de slotfase kwam de
zege van Sportcafé de Midi’s niet

in gevaar, het team speelde het
duel vakkundig uit en maakte nog
drie fraaie doelpunten. Hierdoor
eindigde het duel met een ruime
8-2 overwinning voor de koploper.
Piller Sport lijkt voorlopig even afgehaakt voor de ZABO-titel 2015.
ZABO ronde 9. De ZABO competitie wordt zaterdag 31 januari voortgezet met speelronde 9 oftewel de laatste ronde van de eerste competitie-helft. Er wordt wederom gezaalvoetbald in de Proosdijhal aan de Edisonstraat in Kudelstaart. Publiek is van harte welkom en de toegang is gratis. Het
programma ziet er als volgt uit: om
18.35 uur Polonia Aalsmeer tegen
La Furia Roja. Om 19.20 uur EZ
Flower tegen Café Sportzicht. Om
20.05 uur Amsec Beveiliging tegen
Heemhorst Watersport. Om 20.50
uur Piller Sport tegen LEMO en
om 21.35 uur Sportcafé de Midi’s
tegen Holex.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer -Afgelopen weekend
moest de U14 van Basketbal Vereniging Aalsmeer uit naar Volendam. Altijd een spannende wedstrijd vanwege de rivaliteit tussen
Aalsmeer en Volendam, zeker wat
handbal betreft. De wedstrijd begon
met een score in de tweede minuut
en na die eerste score waren de jongens niet meer te stoppen! Aalsmeer
heeft de hele wedstrijd voor gestaan
en gedomineerd. In de eerste periode scoorden Boyd Huzemeijer, Rody Moen, Wout Haakman en Martijn Kievit allemaal twee keer. Volendam had niet veel in te brengen
en scoorde dan ook helemaal niet.

Daarmee eindigde de eerste periode
met 0-16! De tweede periode ging
Aalsmeer in de zelfde sneltreinvaart
door. De mannen van de U14 gaven
ook deze wedstrijd weer mooie lange passes. Wout liep veel vrij op de
helft van de tegenpartij, waardoor de
andere jongens mooie lange passes
naar hem konden maken en hij in
deze periode voor de meeste scores
zorgde. De tweede periode eindigde, mede daardoor, op 6-28. De jongens bleven de hele wedstrijd gedreven en goed samenspelen. Na een
score van Volendam begon Martijn
met een score voor Aalsmeer. Dex
van Klingeren scoorde deze periode

de zogenaamde koning der koningen wedstrijd. In Barebow klasse (traditionele boog zonder richtmiddelen) haalde Jos de Vries de titel hertog binnen, Fedor Boere mag
zich eerste ritmeester noemen en
Woud Ouwens tweede ritmeester. In
de Recurve klasse (moderne handboog met vizier) is Johan Ruhe gekroond tot koning en Judith van Bodegom tot koningin. John Reusink
mag zich eerste ridder noemen en
Cor de Jong tweede ridder. In de
Compound klasse (high tech boog)
is Jos van ‘t Schip gekroond tot koning. Jaap Verbruggen wist de titel
eerste heraut te veroveren en Marcel van Rekum tweede heraut. In de
Jeugdklasse is Jelle Prent tot prins
‘geslagen’ en de titel page is behaald door Jordi Vlieland. Ook voor
degene met de minste punten is er
een titel. Rob v/d Jagt mag zich een
jaar lang hofnar noemen. Rob is pas
enkele maanden lid van HBV Target
dus er zijn de komende jaren nog
voldoende mogelijkheden voor hem
om zich te revancheren. Meer weten over de handboogsport? Kijk
dan op www.hbvtarget.nl.
maar liefst zes punten. Twee daarvan
waren twee vrije worpen die hij heel
mooi achter elkaar raak schoot. Alex
Cardoso de Bastos zorgde ervoor dat
de score voor Aalsmeer op 36 kwam.
Michael Aileen schoot de bal voor de
laatste keer deze periode in de basket en zo eindigde de derde periode
met de stand van 18-56. In de vierde
periode werden de scores gewoon
voortgezet, nadat Jeroen van Donk
de eerste punten in deze periode
liet noteren. Rody maakte een paar
mooie scores met zijn welbekende
Lay-Ups vanaf de rechterkant. Fantastisch is dat alle jongens hebben
gescoord deze wedstrijd en dat ze
gezamenlijk de eindstand op 29-78
wisten te zetten! Het team U14 heeft
daarmee hun derde wedstrijd op rij
gewonnen onder leiding van Bram
en Kees Buskermolen! Rody scoorde 20 maal, Wout 16, Martijn 14, Alex
10, Dex 6, Boyd en Jay elk 4 en Jeroen en Michael beiden 2.

Winst voor
jonge darters

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD in thriller toch
langs naaste belager Kios
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
speelde VZOD/FIQAS een streekderby
tegen buurman KIOS uit Nieuw Vennep. Kios was inmiddels de koploper
uit Kudelstaart op twee punten genaderd, dus het belang van de wedstrijd
was bij beide ploegen bekend. Donja Passies was niet geheel wedstrijdfit, maar werd uit tactische en mentale overwegingen toch opgesteld en
na een minuut vervangen door Hanna Viet. KIOS kwam desondanks toch
het best uit de startblokken: 0-2. Martijn Vervark bracht het team van trainer/coach Frits Visser in de wedstrijd
met een afstandsschot: 1-2. Helaas
miste VZOD vervolgens een strafworp
waar KIOS gretig van profiteerde: 1-3.
Eric Spaargaren verzilverde vervolgens
wel een strafworp: 2-3. Onreglementair afstoppen van Bart Verheul betekende opnieuw een strafworp en
ook die benutte Spaargaren feilloos:
3-3. Het was echter toch weer KIOS
die weer op voorsprong kwam, onmiddellijk gevolgd door een door Vervark versierde strafworp die door Thomas van der Zwaard benut werd. Wederom een strafworp van Spaargaren
bracht VZOD voor het eerst op voorsprong: 5-4. De ploegen waren bijzonder aan elkaar gewaagd en vochten
voor elke centimeter. Dit was leuk voor
het talrijk opgekomen publiek, maar
resulteerde dus ook in een flink aantal strafworpen in dit duel. Nu waren

het weer de gasten uit Nieuw Vennep
die veerkracht toonden door tweemaal
te scoren: 5-6. De verder goed leidende scheidsrechter keurde toen om onduidelijke reden een treffer van Viet
af waar KIOS aan de andere kant wel
wist te scoren: 5-7. Vlak voor de rust
scoorde Josine Verburg van afstand
6-7 waarna Van der Zwaard in de laatste seconde even niet oplette. Zijn
heer scoorde van onder de paal en de
teams zochten met een 6-8 stand de
kleedkamers op. Trainer/coach Visser
had in de rust ongetwijfeld een hartig
woordje gesproken want VZOD startte furieus. Van de Zwaard verzilverde
een zelf verdiende strafworp waarna
Vervark van afstand raak knalde: 8-8.
Maar opnieuw raakte KIOS niet van de
wijs en scoorde tweemaal: 8-10. Toen
begon Vervark te excelleren. Zijn vak
draaide moeizaam, maar op fantastische wijze kreeg hij het Kudelstaartse
publiek op de banken: afstandsschot
9-10. Terwijl de verdediging het aan de
andere kant goed dichthield scoorde
Vervark van afstand ook de 10-10 en
vierde dit terecht met veel zelfvertrouwen. VZOD/FIQAS kreeg hiermee een
boost en gooide er nog meer energie
in. De scheidsrechter had intussen zijn
handen vol, maar bleef overeind. Zeker
in de paalzone werden verhitte duels
uitgevochten. Een minuut later was het
de talentvolle Alyssa te Riele die raak
schoot: 11-10. Aangemoedigd door

Maak ZwemABC compleet
en geef uw kind op voor C
Aalsmeer - Het zomerseizoen staat
weer voor de deur. Een periode van
genieten van de zon en het water.
Dat uw kind dan goed moet kunnen
zwemmen is een veilig idee. Veel
kinderen in Nederland behalen hun
A en B-diploma op jonge leeftijd.
Dan zijn ze heel zwemvaardig.
Maar wie jong leert, moet ook veel
blijven trainen om de zwemvaar-

digheid op peil te houden. Daarom is het belangrijk om ook lessen
voor het C-diploma te volgen. In deze lessen worden kinderen uitgedaagd nog beter en meer te zwemmen en er zit een groot stuk survivalzwemmen in. Ook de rubberboot
en hoe daar mee om te gaan als deze omslaat zit in de lessen verweven. Zwembad De Waterlelie heeft

Aalsmeer - Het was weer dinsdagavond, dus darten, en zo af en toe
komt er eens een nieuwkomer om
eens te kijken of het darten zo makkelijk is als hij denkt en of het iets is.
Wel het bleek toch niet vanzelf te
gaan, er kom toch meer bij kijken,
de uitgooi was best moeilijk, maar
het lukte vrij aardig.
De competitie verliep soepel, de
jonge spelers waren zeer goed in
vorm, zo behaalde Guido Scholte de
eerste plaats, tweede werd Sander
ter Schure op de derde plaats eindigde Tibor Hogervorst. De volgende dartavond begint om 20.00 uur
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55, de zaal is vanaf 19.30
uur open.
het zeer talrijke thuispubliek waarbij
de jongste jeugd met twee grote trommels en accutoeter de hele wedstrijd
onvermoeibaar van zich lieten horen
was het even later ook Verheul die
aanlegde en met precisie de 12-10 van
afstand liet aantekenen. Maar KIOS
gaf zich nog niet gewonnen en maakte 12-11. Toen zes minuten vóór tijd de
lepe Vervark nog even aanzette en zijn
tegenstander zijn hielen liet zien, kon
de scheidsrechter niet anders dan de
overtreding bestraffen met wederom
een strafworp. De Proosdijhal ontplofte bijna, maar de bal moest er nog wel
in. Van de Zwaard had inmiddels een
aantal maal geoefend deze middag en
deze ging er dan ook feilloos in: 1311. Toen KIOS twee minuten later toch
de 13-12 wist te maken, werd het toch
weer spannend. Gelukkig voor VZOD
viel de gelijkmaker niet meer en zo
vielen de spelers elkaar na het laatste fluitsignaal juichend in de armen.
Een zwaarbevochten overwinning was
een feit, maar ook die levert twee punten op. Trainer/coach Frits Visser na
afloop: “Goed gedreven herstel toont
de weerbaarheid. Op naar de volgende finale.” En dit is de lastige horde tegen Atlantis in Mijdrecht om 16.30 uur
aanstaande zaterdag.

extra C-groepen gemaakt, zodat
ook uw kind met nog meer zwemervaring het nieuwe zomerseizoen in
kan gaan.
Wat een geruststelling. Vanaf heden
zijn er in diverse groepjes nog plekjes open. Vandaag bellen is misschien deze week nog beginnen.
Kinderen hebben gemiddeld 15
klokuren nodig om tot het afzwemmen voor diploma C te komen. Belt
u voor alle mogelijkheden naar:
0297-322022. Meer informatie over
de zwemlessen en alle activiteiten in
het zwembad is te vinden op www.
esa-aalsmeer.nl of volg De Waterlelie op Facebook en Twitter.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 2 februari houdt Allen Weerbaar een speelavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om 19.30 uur gaan
de deuren open voor inschrijving en
koffie of thee. De kaarten worden
verdeeld vanaf 20.00 uur. Zin om
bij Allen Weerbaar te komen kaarten? Iedereen is van harte welkom.
Het kaarten op maandag 19 januari is gewonnen door mevrouw T.
Könst met 5333 punten, op de tweede plaats is de heer D. Tromp geëindigd met 5134 punten en plaats drie
was voor mevrouw T. Buwalda met
5002 punten. Hekkensluiter was de
heer T. Könst met 3739 punten en
de marsenprijs is uitgereikt aan mevrouw A. vd Stroom. Bij het jokeren
behaalde mevrouw M. Groenendijk de hoogste eer en op de laatste
plaats eindigde mevrouw J. de Vries.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 30 januari is er koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is
van harte welkom. Voor een maat
kan gezorgd worden. Aanvang
kaarten 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur voor koffie en thee en inschrijving. Adres van het buurthuis
is Roerdomplaan 3. Het kaarten op
vrijdag 23 januari is gewonnen door
Ria Smeenk met 5492 punten, op
twee George Lemmerzaal met 5452
punten en op drie is Wim Springintveld geëindigd met 5314 punten. De
poedelprijs was voor Frits Zeldenthuis met 3287 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond op
dinsdag 20 januari van Bridgeclub
Strijd en Vriendschap.
A Lijn:
1 Trees de Jong en Hans Pothuizen
2 Ina Eijsbouts en Janny Tates
3 André Lanser en Joris v.d. Zwaard
4 Gré Aartse en Jasper Blom
5 Maarten en Mary Jongkind
B Lijn:
1 Nelly Mul en Marry Tulp
2 Gonny en Pim van der Zwaard
3 Anny v. Buyten en T. Neij-Biesheuvel
4 Gerrit v. Leeuwen en Jan v. Zwieten
5 Wil Groot en Ans Nieuwendijk
C Lijn:
1 Van Beek en Gerard Verlaan
2 Laurens en Rina Veldt
3 Annie en Sima Visser
4 Diny v.d. Lans en L. Meewisse-Taal
5 Atie Doeswijk en Huub Zandvliet

63,16
61,58
55,97
54,38
53,89
56,85
56,25
55,65
52,38
51,79
71,88
62,85
59,72
55,21
54,17

Huub wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 22
januari is het kaarten gewonnen door
Huub Bouwmeester met 5390 punten,
gevolgd door An Uiterwaal met 5291
punten en op drie Daan Sandee met
5163 punten. Bij het jokeren bleef Bets
Teunen met 172 punten voor op Hennie de Wit met 183 punten. Belangstelling voor deze kaartmiddag? Kom
eens kijken. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297–340776.

Ton Könst wint
kaartmarathon
Aalsmeer - Zaterdag 10 januari is bij
BV Oostend de jaarlijkse halve marathon gekaart. Dit keer een andere winnaar. De heer P. Könst is na twee achtereen volgende jaren van zijn troon
gestoten. Hij is opgevolgd door Ton
Könst met 10362 punten. Op twee is
de heer Kluinhaar geëindigd met 9879
punten en op drie mevrouw van der
Made met 9783 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan de heer J. Alderden met 7666 punten en de marsenprijs is uitgereikt aan de heer H. van
der Stroom met 5 marsen.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 4
februari en begint om 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 21 januari is gewonnen door Tom Verlaan met 5281 punten. Op twee is Wim Spring in ‘t Veld
geëindigd met 5177 punten en op
drie Lenie van Klink met 5112 punten.

