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Klassieke
brommers uit
schuur gestolen

Hoofdwond na
val uit auto
Aalsmeer - Op dinsdag 2 januari om half drie in de middag zijn de politie en de ambulancedienst gevraagd te komen
naar een bedrijf aan de Legmeerdijk. Op een parkeerplaats
was een man aangetroffen met
een heftig bloedende hoofdwond. De man lag naast z’n auto. Vermoedelijk is de man onwel geworden, uit de auto gevallen en ongelukkig terecht
gekomen. Hij is per ambulance
vervoerd naar het ziekenhuis.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Het wordt anders in politiek
Aalsmeer, absoluut!

KORT NIEUWS:

Aalsmeer - In de nacht of
vroege ochtend van woensdag 3 januari is ingebroken in
een schuur in de Hadleystraat.
Om binnen te komen hebben
de dieven een raam ingeslagen en vervolgens de deur geopend. Uit de schuur zijn twee
klassieke bromfietsen gestolen. De brommers uit de jaren zeventig zijn van de merken Zündapp en Kreidler. Ook
zijn de dieven er vandoor gegaan met diverse losse onderdelen voor de bromfietsen. De
Zündapp is een KS50 en het
chassisnummer eindigt op 638.
De Kreidler is een Florett waarvan het chassisnummer eindigt
op 993. Mogelijk zijn er getuigen. De eigenaar en de politie stellen tips en informatie op
prijs: 0900-8844.
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Aalsmeer - Het wordt anders in politiek Aalsmeer na de verkiezingen,
absoluut!
Op PACT kan niet meer gestemd
worden, deze samenwerking is verbroken en weer opgesplitst in de
PvdA, D66 en GroenLinks en deze drie partijen doen allen mee aan
de verkiezingen. AB heeft laten weten niet mee te gaan doen omdat er
onvoldoende kandidaten zijn, maar
één van de oprichters van deze partij is zelf in de ‘arena’ gedoken en
is een eigen partij begonnen: ‘Absoluut Aalsmeer’ is de naam en niet
Aalsmeer Anders, zoals vorige week

abuis genoemd in deze krant. Initiatiefnemers van Absoluut Aalsmeer
zijn Dick Kuin, Peter Smolders en
Martijn Schok en volgens dit drietal vult Absoluut Aalsmeer het gat
op dat is ontstaan door het wegvallen van AB. Er is weer een lokale
politieke partij waarop gestemd kan
worden!
Dick, Peter en Martijn hopen dat
veel inwoners zich scharen achter
hun partij en met hen van gedachten willen wisselen over het reilen
en zeilen in de gemeente. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar
info@absoluutaalsmeer.nl.

De drie initiatiefnemers van Absoluut Aalsmeer, van links naar rechts:
Dick Kuin, Martijn Schok en Peter Smolders.

Vliegtuig boven de Machineweg. Foto: Arjen Vos Fotografie

Presentatie position paper ‘De mensen achter de cijfers’

Gemeente wil erkenning voor
problematiek door Schiphol
Aalsmeer - In de aanloop naar een
nieuw akkoord over de ontwikkeling
van Schiphol na 2020 heeft de gemeente Aalsmeer een position paper opgesteld. Daarin vraagt zij aandacht voor de specifieke problematiek van Aalsmeer als naastgelegen
gemeente van de luchthaven.
Volgens wethouder Schiphol, Robbert-Jan van Duijn, is er van groei
in balans met de omgeving in grote delen van Aalsmeer geen sprake meer.
“De discussie over Schiphol gaat altijd over aantallen vluchten, decibellen en contouren en nooit over de
mensen die dag en nacht vliegtuigen over hun dak krijgen. Cijfers en
berekeningen sluiten niet aan bij de
beleving van inwoners. De leefbaarheid staat in grote delen van de gemeente nu al zwaar onder druk. Verdere groei van de luchthaven is voor
Aalsmeer niet verantwoord meer.
Het is tijd voor een andere aanpak.
Daarom hebben we dit position paper opgesteld.”
Groeiend aantal vluchten
Door het groeiende aantal vluchten
neemt de overlast in Aalsmeer toe.
Een voorbeeld: alleen al op 1 november 2017 vonden op één dag 500
vluchten plaats vanaf de Aalsmeer-

baan. Met name de frequentie en
het gebrek aan rust ervaren inwoners als belastend. En naast de geluidsoverlast voelen inwoners zich
vaak onveilig, onder andere door de
zogenaamde vortexwinden (wervelwinden die ontstaan door laag overkomende vliegtuigen). Ook maken
zij zich zorgen over hun gezondheid.
Ruimtelijke beperkingen
Daarbij heeft Aalsmeer te maken
met ruimtelijke beperkingen die het
Rijk de gemeente oplegt vanwege geluid en veiligheid. Maar liefst
71% van de gemeente ligt in het zogenaamde beperkingengebied vanwege het Luchthavenindelingbesluit
(LIB). Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden zijn niet mogelijk. Daardoor ligt verpaupering op de loer.
Onverantwoorde situatie
De nieuwe regering lijkt in te zetten
op verdere groei. Verdere groei van
het luchtverkeer zal – ook als vliegtuigen stiller en schoner worden –
tot nog meer overlast leiden. Voor
de leefbaarheid van Aalsmeer is de
grens bereikt.
De gemeente wil erkenning voor
de problematiek van Aalsmeer en
haar inwoners en gezamenlijk naar
oplossingen zoeken. Inwoners van

Aalsmeer accepteren dat Schiphol overlast geeft, maar willen dat
de luchthaven en het Rijk rekening
met hen houden. Dat kan met maatwerkoplossingen voor de hinderbeleving en betere compensatie.
Gedeelde kosten
Daarbij vraagt de gemeente om een
oplossing om de verpaupering van
gebieden vlakbij de luchthaven tegen te gaan. In gebieden waar niets
meer mag, moeten eigenaren worden uitgekocht en gronden opnieuw
worden ingericht. De gemeente
vraagt het Rijk en de luchtvaartsector mede hun (financiële) verantwoordelijkheid te nemen voor deze situatie.
Gezamenlijke toekomstvisie
Tot slot wil de gemeente Aalsmeer
samen met bestuurlijke partijen en
de luchthaven tot een gezamenlijke
visie voor de toekomst van de luchthaven komen, waarin de verschillende belangen worden meegenomen. Deze visie moet de input zijn
voor de nieuwe Luchtvaartnota van
het kabinet. Het boekwerk ‘De mensen achter de cijfers’ is geheel te lezen en te downloaden via de website van de gemeente en af te halen in
het gemeentehuis.

Kerstbomeninzameling populair!

‘Slepen’ voor vijftig cent
Aalsmeer - Af en toe een beetje regen hield de jongens en meiden afgelopen woensdag 10 januari niet van hun ‘werk’ af. Het was
de dag van de kerstbomeninzameling en hier viel geld mee te verdienen. Vijftig cent per boom en daar
willen de kinderen in Aalsmeer en
Kudelstaart best voor aan het werk.
In alle wijken was in de laatste week
van de kerstvakantie de ‘jacht’ op
kerstbomen geopend. En, er is flink
verzameld, zo bleek uit de stapels
in onder andere de J.P. Thijsselaan
en op het Drie Kolommenplein. Al

slepend met één of meerdere bomen kwamen de jongens en meiden gelijk vanaf de opening om één
uur naar de inzamelpunten. Sommige hadden hun bomen op karretjes
gelegd, weer anderen hadden een
winkelwagen als vervoermiddel voor
de kerstbomen. Deze moet natuurlijk wel terug gebracht worden naar
de betreffende winkel, levert tot slot
ook vijftig cent op... In ieder geval
gaat de versnipper-machine zeer
zeker op volle toeren draaien. Er is
hard gewerkt voor verdere vulling
van de spaarpotten. Goed gedaan!

10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

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

Miele specialist

Ank van der Zwaard 65 jaar oud
en bijna 40 jaar bij de Meerbode

Eigen technische dienst
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GEEN KRANT?

0251-674433

Stemmen kan tot half januari!

Wethouder Robbert-Jan van Duijn
in top 3 van Beste Bestuurder
Aalsmeer - Ook dit jaar weer verzorgt Necker van Naem samen met
Binnenlands Bestuur de verkiezing
tot Beste Bestuurder van het afgelopen jaar. Er zijn bestuurders genomineerd voor vier categorieën:
Beste Lokale Bestuurder, Beste Bestuurder van een kleine gemeente
(minder dan 35.000 inwoners), Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar
en de Beste Bestuurder decentrale
overheid. De winnaars worden bekendgemaakt op donderdag 18 januari tijdens het Binnenlands Bestuur event Kompas 2018.
In de top drie genomineerden in de
categorie Beste Bestuurder jonger

dan 40 jaar staat wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer.
Burgerparticipatie en Schiphol
Over de jeugdige wethouder staat
geschreven: “Met 23 jaar werd Van
Duijn raadslid en zes jaar later begon hij als wethouder in Aalsmeer.
Hij beet zich vast in diverse onderwerpen, waaronder burgerparticipatie. En daarin geeft hij zelf graag
het goede voorbeeld, door als vrijwilliger actief aan de slag te gaan bij
diverse activiteiten in de gemeente.
Aan de onderhandelingstafel komt
hij graag goed beslagen ten ijs.
Hij heeft dan ook het talent inge-

wikkelde dossiers in korte tijd zich
goed eigen te maken. In het bijzonder wordt zijn optreden in kwesties
rondom Schiphol gewaardeerd.”
Allemaal stemmen!
De ‘concurrenten’ van Robbert-Jan
van Duijn in deze categorie zijn Gedeputeerde Floor Vermeulen van de
provincie Zuid-Holland en wethouder Lot van Hooijdonk uit Utrecht.
Stemmen kan via www.bestebestuurder.nl tot half januari. Allemaal
doen natuurlijk. Eindelijk eens politiek Aalsmeer positief in het nieuws!
En: Robbert-Jan gefeliciteerd met
deze nominatie.

Aalsmeer - Het is feest bij de Nieuwe Meerbode vandaag 11 januari.
Medewerkster Ank van der Zwaard
is jarig, ze heeft de bijzondere leeftijd van 65 jaar bereikt. Omdat Ank
op donderdag niet werkt, is dinsdag het feestje gevierd met gebak
en bloemen.
Pas 17 jaar oud was Ank toen zij bij
de krant kwam werken. De directie
zocht een nieuwe medewerkster en
Arie Nieuwkoop wist wel iemand.
Ank deed hand- en spandiensten in
de drukkerij en heeft op de afdeling
administratie gewerkt in de Kanaalstraat waar toen de krant gehuisvest
was. Na enkele jaren verliet Ank de
Nieuwe Meerbode om zich te wijden aan haar gezin, maar niet voor
lang. Op aandringen van toen directeur Jan Goulooze kwam Ank regelmatig terug om advertentie- en platte teksten na te lezen. Toen haar vier
kinderen oud en wijs genoeg waren,
kwam Ank weer in los-vaste dienst.
Na de verhuizing naar de Visserstraat in 1991 ging Ank zich meer
toeleggen op de orderadministratie en baliewerkzaamheden. Lange
tijd heeft zij dit samen met Wil Bothe gedaan en na het AOW-vertrek
van Wil ging Ank in haar uppie door
en nog steeds is zij het eerste gezicht bij de balie en de eerste stem
aan de telefoon.

Drie dagen per week is Ank intens
bezig met haar werk en nog altijd
met veel plezier. Want Ank is weliswaar 65 jaar geworden, maar mag
nog niet met pensioen.
Volgens oud-directeur Luuc van der
Ouw vindt Ank dit helemaal niet erg.
“Ik geloof dat je het best nog fijn
vindt bij ons en de Nieuwe Meerbode, die zelf dit jaar 130 jaar bestaat.
Jij maakte er vele jaren van mee, zag
mensen komen en ja, weer gaan,
zo gaat dat. Jij bleef en dat brengt
ons tot het geven van een fraai
Aalsmeers boeket. Jij nu 65 jaar oud
en bijna 40 jaar bij de Aalsmeerse
krant uit 1888. Ik zou willen zeggen: Ank, blijf nog een poosje bij ‘de
krant die je pakt’!”

02 Nieuwe Meerbode
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Grote regionale actiedag
Stichting Living Memories

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
14 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Joop Strietman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Willem
Plaizier. Babyoppas, kinder- en
tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.H.
Bonhof en 16.30u. met ds. J. Maliepaard. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Belijdenisdienst met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. kerkkoor. Collecte:
Jeannette Noëlhuis. Oppas op
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag Diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met ds.
T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.
Kleingeld. Organist: G. Glasbergen. Om 19u. Check In.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag Dienst om
10u. met ds. H.P.J. Schormans uit
Amersfoort. Orgel: N. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst. Spre-

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
OLGA
Overleg Lichamelijk Gehandicapten
Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika ontving van
de winkelketen Shoeby in de Zijdstraat kleding en schoenen voor de
weeskinderen op het project in Oeganda. De stichting bekommert zich
al 30 jaar om de weeskinderen in dit
land, door hen te voorzien van maal-

tijden, onderdak en scholing. Met
het doel dat de kinderen hun diploma behalen, wat hen in staat stelt
om op eigen benen te staan. Shoeby draagt door deze gift hun steentje bij in de hulp aan deze kinderen.
Deze hulp wordt door de stichting
zeer gewaardeerd.

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

ker Elsa Waljaard. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.A.C.
Weij en 16.30u. met ds. J. Trommel uit Ter Aar.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof Viering met N. Kuiper. Zondag om
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.
klein koor. Zondag 14u. Poolse
diensten met Krzysztof in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. C.
Haasnood, Noordwijkerhout.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met mw. ds.
M. v/d Zwaag-de Haan, Ter Aar.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woord en gebed
viering.
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.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 15 januari
met ds. Ab Agtereek.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om
de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op 23
januari met Peter Slagter. Thema:
De wijsheid van Prediker.

sluitend is er alle gelegenheid voor
de ontmoeting met elkaar bij een
goed gesprek of tijdens een van
de spellen die klaarstaan. De middag wordt doorgaans bezocht door
zo’n 20 à 25 mensen. Iedereen vanaf 65 jaar is van harte welkom in het
kerkgebouw van de Doopsgezinde
Gemeente in de Zijdstraat 55. Telefoon kerkgebouw: 0297- 326527. Er
wordt een vrijwillige bijdrage van 2
euro per persoon gevraagd. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Ellen van Houten, ouderenpastor, via 06-14144344 of kijk
op www.dgaalsmeer.nl

Acties organiseren
Het is de bedoeling dat de hele regio in beweging komt voor het goede doel. Sportclubs, scholen, bedrijven en verenigingen kunnen
zelf acties bedenken en organiseren of meedoen aan een spinning
marathon. Radioverslaggevers komen die dag langs om verslag te
doen van de activiteiten in de regio.
Denk daarbij aan kofferbakmarkten en plantjesmarkten, sponsorlopen, cupcakes bakken, lege flessen
ophalen noem maar op. De grote
spinning marathon in de lobby van
de studio staat centraal. Daar gaan
teams van de diverse gemeenten
het tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk kilometers af te leggen en daarmee geld op te halen

Koffieochtend
voor 55+ers

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

Inloopmiddag ‘Over de
drempel’ voor 65+ers
Aalsmeer - Op zondagmiddag 14
januari is er in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer weer inloop voor
65+ers. Het thema deze middag is
‘Over de drempel van het nieuwe
jaar’. De inloop is voor alle senioren
vanaf 65 jaar in Aalsmeer en omgeving die de zondagmiddag zo lang
vinden duren. De middagen hebben een open karakter. Veel mensen hebben inmiddels de weg naar
de inloop gevonden. De inloopmiddag start om 15.00 uur en duurt tot
16.30 uur. Er wordt begonnen met
een kopje thee of koffie en er klinkt
een verhaal of mooi gedicht. Aan-

Kleding en schoenen voor
weeskinderen in Oeganda

Aalsmeer - Op 24 maart aanstaande organiseert de Stichting Living
Memories een grote regionale actiedag. Deze dag wordt van 07.00
tot 19.00 uur live uitgezonden in
een unieke gezamenlijke radio-uitzending van Radio Aalsmeer, Meerradio, RTV Amstelveen, JammFM,
RickFM en Radio Tulipa (de omroep
van Ziekenhuis Amstelland). De titel van de dag is ‘Let’s make memories’.

Nog enkele plaatsen vrij
op cursus bijenhouden
Amstelland - Bijenhouden is een
heel veelzijdig hobby. Je verzorgt
bijen en oogst honing. Je zorgt dat
de bijen voldoende te eten hebben,
maar ook dat ze niet gaan zwermen
en wegvliegen waardoor mensen er
last van krijgen. Daarnaast onderhoud je de kasten waarin de bijen
wonen. Wil je graag leren imkeren?
Dan is deze basiscursus iets voor
jou! De basiscursus is een praktische imkercursus waarin je de basisvaardigheden leert om een bijenvolk te verzorgen. De cursus bestaat uit vijf theorielessen, elf praktijklessen en een theorie- en praktijkexamen. Bij de praktijklessen zijn
praktijkbegeleiders aanwezig zodat

je goede ondersteuning krijgt en je
uiteindelijk met je eigen bijenvolk
naar huis gaat.
De cursus wordt gegeven op de bijentuin van NBV Amstelland in Amstelveen. Het theoretisch gedeelte
wordt gegeven op donderdagavond
en begint op 22 februari om 19.30
uur. De praktijklessen zijn op zaterdag om 10.00 tot 12.30 uur en beginnen op 31 maart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursus waaraan maximaal 15 mensen kunnen
deelnemen. Voor informatie en opgave kan contact opgenomen worden met Jan Westerhof, de docent
van de cursus, via 06- 22350307 of
via e-mail jan.imkerijwesterhof.nl.

Aalsmeer - Op 5 januari is de eerste koffieochtend voor 55+ers gehouden bij buurtvereniging Oostend. Deze vindt vanaf nu iedere vrijdag plaats van 10.00 tot 12.00 uur
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Er word eerst gezellig koffie en thee gedronken en bijgepraat
van wat men beleefd heeft. Rond
11.00 uur wordt gestart met spelletjes, onder andere klaverjassen,
sjoelen en rummicuppen. Deelname voor niet-leden van de buurtvereniging is 2,50 euro per keer. Lid
worden van de buurtvereniging kan
vanaf 10 euro per jaar. Er kan dan
aan alle activiteiten die georganiseerd worden deelgenomen worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met mevrouw M.G. Dolk via 0297-329813.

Symposium over onderzoek
naar jonge mantelzorgers
Aalsmeer/Hoofddorp - Mantelzorg & Meer en een aantal gemeenten organiseren op dinsdag 16 januari het symposium Jong & Zorgend.
Dit staat in het teken van de resultaten van het Project Jong & Zorgend
en de wijze waarop jonge mantelzorgers in de toekomst het beste
ondersteund kunnen worden. Nog
niet eerder is in Nederland op deze schaal onderzoek gedaan naar
wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden en wat ze nodig hebben.
Wethouder Ad Verburg van Zorg en
Welzijn: “Eén op de vijf jongeren is
een mantelzorger. Je bent een jonge mantelzorger als er bij jou thuis
iemand langdurig ziek, gehandicapt,
verslaafd, in de war of depressief is.
Een voorbeeld is dat je een zusje hebt met een spierziekte, of dat
je moeder vaak somber is. Het kan
zo zijn dat je je daarom meer moet
meehelpen thuis. Dit heeft een grote
impact op een jongere. Het is daarom belangrijk om te weten wat deze
jonge mantelzorgers belangrijk vinden bij eventuele ondersteuning. Er
komen verrassende zaken naar voren in het onderzoek.”
Project en bevindingen
Het project Jong & Zorgend is een
initiatief van Mantelzorg & Meer en
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn.
Zij hebben samen met een grote groep jongeren de krachten ge-

bundeld om de behoeften van jonge
mantelzorgers in kaart te brengen.
Inmiddels hebben ruim 70 jongeren
meegedaan met de interviews. Samen met de jongeren zijn ze in kleine groepjes in gesprek gegaan met
het doel om eens goed te brainstormen over oplossingen. Het project is
mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland.
Door de interviews en brainstormsessies heeft Mantelzorg & Meer
belangrijke inzichten gekregen. Zo
geven de jongeren aan dat de mate van de door hun ervaren problemen vaak afhangt van de sfeer binnen het gezin. Voor veel jongeren is
het ontzettend belangrijk dat, wanneer er een lastige zorgsituatie ontstaat, de gezinsleden hun best blijven doen om naar elkaar te luisteren. “Ik wil het liefste dat de sfeer
thuis wat relaxter is. Iedereen is zo
gespannen dat we bijna nooit meer
echt goed over dingen durven te
praten met elkaar”, zegt Tim (16).
Andere jongeren gaven ook aan de
familieband erg belangrijk te vinden. Zo vertelde Anne (14) tijdens
haar interview: “Natuurlijk is het niet
altijd leuk om een broer te hebben
met het Syndroom van Down, maar
ik merk wel dat we daarom juist super hecht zijn binnen ons gezin!”
College Tour
Het symposium zal een College
Tour-vorm aannemen. Het evene-

Actiesite lucht in
Eind januari gaat een actiesite de
lucht in waar mensen hun acties bekend kunnen maken en/of in kunnen schrijven voor de spinning marathon. Voor de winnaars van die
marathon ligt een mooie gesponsorde prijs in het verschiet die aan het
einde van de dag zal worden uitgereikt door Henny Huisman.
Audio- en videoportretten
De Stichting Living Memories maakt
audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen in de leeftijd van
0 tot 18 jaar en biedt die kosteloos
aan de getroffen gezinnen aan. De
nabestaanden hebben daarmee een
waardevolle blijvende herinnering en
het kind heeft, afhankelijk van leeftijd, zijn of haar levensverhaal kunnen vertellen in woord en beeld. Het
feit dat de portretten kosteloos aangeboden worden betekent dat de
Stichting voor haar werk afhankelijk
is van donaties en sponsorgelden.
De Stichting heeft de ANBI-status
en is dus financieel volledig transparant. Op www.stichtinglivingmemories.nl is meer informatie te vinden.
Eerste zaterdag in lente
De dag, zaterdag 24 maart, is bewust
gekozen. Het gaat om de eerste zaterdag in de lente, een dag die uitnodigt om nieuwe herinneringen te
maken. De Stichting Living Memories wil het graag een jaarlijks terugkerend groot evenement in de
regio laten worden. Een evenement
waar mensen enthousiast van worden. Een evenement dat laat zien dat
mensen in deze regio het leuk vinden om in actie te komen voor een
gezamenlijk goed doel en daarmee
ook samen leuke herinneringen maken voor later. Herinneringen die van
onschatbare waarde blijken te zijn
als je leven plotseling een nare wending krijgt door een levensbedreigende ziekte.

COLOFON
sinds 1888

Oost-Inn: Inloop,
lunch en creatief
Aalsmeer - Op woensdag 17 januari van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting bij de OostInn. Gezelligheid onder het genot
van een kopje koffie of thee. Aansluitend wordt er van 12.00 tot 13.00
uur een overheerlijke lunch geserveerd. ’s Avonds wordt een creatieve avond georganiseerd. Het thema is ‘Grijs maar (on)wijs’. Nieuwsgierig wat dat nu weer is? Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website www.
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Opening door wethouder Verburg

voor het goede doel, Stichting Living Memories.

Stamppotten bij
Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 19 januari om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan 86. Op het menu staan
stamppotten, dat stond ook op het
menu op de eerste Open Hof keuken zes jaar geleden. De kosten bedragen 4.50 euro per persoon. Vanaf 17.45 is de deur open en kan eenieder plaatsnemen aan de tafels. De
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00
uur. Het doel van de Open Hof Keuken is ontmoeting en iedereen is
welkom. Opgeven kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch
via het nummer van de diaconie:
06-41700923 tot zondag 14 januari.
ment wordt, namens de vier gemeenten, geopend door wethouder
Ad Verburg van Aalsmeer. Vervolgens zullen de jonge zorgers onder
begeleiding van dagvoorzitter Annemarie van Campen en het beeldmateriaal van MoonDocs hun ervaringen delen. Daarnaast zal onderzoeker en lector mantelzorg Dr.
Deirdre Beneken de jongeren aanvullen met haar innovatieve visie op
mantelzorg.
Professionals en mantelzorgers zijn
van harte welkom op woensdag
16 januari van 15.30 tot 18.15 uur
in Pier K aan het Raadhuisplein 9
in Hoofddorp. Aanmelden kan via:
www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/agenda/algemeen/slotsymposium-jong-zorgend/. Meer informatie op www.jongenzorgend.nl.
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Vrijdag en zondag weer livemuziek

AGENDA

Nirvana undercover en Stef
Paglia Trio in The Shack
Oude Meer - Twee totaal verschillende en zeer verrassende bands
staan er het aankomend weekend
op het podium in The Shack. Dat
betekent dus dat de liefhebbers van
livemuziek hun muzikale hart weer
op kunnen halen. Vrijdag 12 januari:
Nirvana undercover. Uiteraard mag
Nirvana niet onderbreken in het rijtje van die geweldige undercoversessies. Dus, voor de fans van deze te gekke grungeband uit de jaren negentig: Vrijdag aanstaande
staat er een meedogenloze Nirvana tribute op het podium van The
Shack! Helaas mocht er van de muziek van Kurt Cobain en zijn muzikale kornuiten maar kort genoten worden, maar gelukkig zijn daar David
Aferiat, Tom Kenter, Arjen Koekoek
en Rob van Dijk die de die-hard
fans gaan verwennen met het onvergetelijke Nirvana repertoire. Met
Cobains dood in april 1994 kwam
er een einde aan het relatief korte bestaan van Nirvana. De invloed
en populariteit van de band bleven
echter onverminderd in de jaren die
volgden. Een rauwe mix van rockriffs, gruizige stembanden en bombastische tonen kenmerken een
band als Nirvana. Let op! Aanvang
21.00 uur. En zondag 14 januari
wordt het Shack-podium bezet door
het Stef Paglia Trio. De jonge Stef
Paglia nam voor het eerst op 12-jarige leeftijd een gitaar in de hand en
liet deze nooit meer los. Hij is vooral
bekend van The BluesBones (Win-

ner Belgian Blues Challenge 2016,
tweede European Blues Challenge)
waar hij mee in binnen- en buitenland optreedt. Hij heeft al een paar
keer het podium mogen delen met
internationale toppers, waaronder
Laurence Jones, The Nimmo Brothers, Eric Steckel en Danny Bryant. Stef Paglia laat zich graag beinvloeden door verschillende muzikale richtingen en probeert hiermee zijn eigen blues stijl te creëren. Verwacht een stevig potje groovy bluesrock van Stef Paglia op zang
en gitaar en Joel Purkess op drums.
Bon Jovi en The Black Crowes
The Shack sluit de eerste maand
van het jaar af met wederom twee
van die ongeëvenaarde undercoversessies. En voordat ze van de zomer op het grote podium staan op
De Zwarte Cross, kun je in de intieme sfeer van The Shack genieten
van deze tributes die tot in de puntjes perfect worden neergezet! Zondag 21 janauri: Bon Jovi en zondag
28 januari: The Black Crowes. Dat
wordt luidkeels meezingen met die
enorme hoeveelheid hits die deze
twee bands gescoord hebben!
Vrijdag 12 januari is The Shack open
vanaf 20.00 uur. Aanvang Nirvana
undercover: 21.00 uur. Entree 10 euro. Zondag 14 januari open vanaf
15.00 uur, aanvang Steg Paglia Trio
16.00 uur, entree 10 euro. Voor alle
info op www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Zondag klassiek in Oudkatholieke kerk

Warme opening KCA-jaar
met pianoduo Mephisto
Aalsmeer - Zondag 14 januari viert
KCA het begin van een nieuw jaar
met een prachtig concert in het
Oudkatholieke kerkje aan de Oosteinderweg. Het Belgische pianoduo Mephisto presenteert een programma met een Russische rode
draad en een uniek eigen virtuoos
arrangement van Prokofievs geniale ballet ‘Cinderella’. Als geen ander weet Sergei Prokofiev de charme van dit sprookje muzikaal te vertalen, van de speelse walsen tot de
wanhoop van de twaalf klokslagen.
In de duetten Opus 11 toont Sergei
Rachmaninov zijn buitengewone pianistieke inzicht, deze werken ademen pure melancholiek en romantiek. Ook Johannes Brahms liet zich
inspireren door de rijke Russische
cultuur, met zijn prachtige ‘Souvenir
de la Russie’.

Optreden Yura Elenbaas
Naast dit muzikale duo zal ook Yura
Elenbaas optreden. Yura is de 9-jarige winnaar van het eerste KCA
jeugdmuziek concours. Hij verbaasde en ontroerde het publiek toen
met de prachtige compositie ‘Dolly’s
Dreaming and Awakening’ van Theodore Oesten.
Glaasje glühwein
In de pauze is er volop gelegenheid
om het nieuwe KCA-jaar door te nemen onder het genot van een glaasje glühwein, aangeboden door Wittebol. Aanvang van het concert is
15.30 uur, de zaal gaat open vanaf
15.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal
verkrijgbaar voor 17 euro per stuk.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tini Man via
0297-329592.

Gypsy jazz, klassiek en folk

Tim Kliphuis trio komt in
Bacchus jubileum vieren
Proosten en muziek in Joppe
Aalsmeer - Het was druk in Joppe afgelopen weekend. Het café
was het trefpunt van het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap.
De bestuursleden Jan, Joost, Kim en
Dirk hadden de liefhebbers van oude bromfietsen uitgenodigd om vrijdag 5 januari te komen proosten op
een veilig, gezellig en ronkend 2018
en hier was groots gehoor aangegeven.
Zaterdagavond 6 januari opnieuw
‘volle bak’ in Joppe. Het eerste liveoptreden stond op het programma en hiervoor was plaatsgenoot
Hein Meijer gecontracteerd. De
zanger en gitarist liet van zich horen met zijn Little Boogie Boy Bluesband. Het trio trok veel bezoekers
en gezien alle vrolijke gezichten is
volop genoten van de boogie- en

bluesmuziek. Op zaterdag 20 januari is de volgende livemuziekavond
in Joppe. Dan gaan rond half tien
’s avonds de spots aan voor de Up
Around the Band.

Aalsmeer - Het trio van violist Tim
Kliphuis – beroemd geworden door
zijn swingende uitvoering van Vivaldi tijdens het Koningsconcert 2017
– komt zijn tienjarig jubileum vieren
in cultureel café Bacchus op zaterdag 20 januari. Het is het 25ste jazzseizoen in Bacchus, dus het wordt
dubbel feest!
De Nederlandse violist Tim Kliphuis
en zijn musici Nigel Clark (gitaar) en
Roy Percy (bas) vormen wereldwijd
een van de bekendste crossovergroepen. Hun mix van gypsy jazz,
klassiek en folk is populair in ZuidAfrika, Amerika, Europa en Rusland.
De eerste cd met orkest, ‘Reflecting
the Seasons’, stond bovenaan in de
iTunes charts en leidde tot een optreden voor het koningspaar.
Kliphuis’ geïmproviseerde geluid is
totaal nieuw en toch gebaseerd op
tradities. Hoewel hij klassiek getraind is, brak hij door omdat hij
speelde met Europese zigeuner-gitaristen. Maar al snel ontwikkelde
hij een meer persoonlijke stijl waar-

mee hij klassieke, jazz- en folkzalen
wereldwijd aandeed. Sinds 2012 is
hij jazzviooldocent aan het Fontys
conservatorium van Tilburg en sinds
2015 is hij improvisatiedocent aan
het Conservatorium van Amsterdam. Jaarlijks in augustus organiseert Kliphuis het Grappelli-Django
Camp in Nederland, waar violisten,
gitaristen en bassisten les krijgen in
gypsy jazz. Kliphuis werkte samen
met legendes als Frankie Gavin, Richard Galliano, Les Paul en het Rosenberg Trio. Door de combinatie van klassieke perfectie, een vrije
aanpak zonder muzikale grenzen en
ijzersterke communicatie met het
publiek heeft het Tim Kliphuis Trio
fans van Amerika tot Rusland.
Het KCA jazzconcert in cultureel
café Bacchus aan de Gerberastraat
begint op zaterdagavond 20 januari
om half tien (zaal open: negen uur –
wees er op tijd bij). Toegang: uw gift.
Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297360355 en Reinoud Staps, tel. 0297325304.

Exposities
Zaterdag 13 januari:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 16u.
Tot en met 21 januari:
* Expositie Grafiekgroep Bergen
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat om
16u. Open iedere donderdag tot en
met zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe
in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij
Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartseweg. Open: 8-18u. Woensdag 18u.
Diversen
Donderdag 11 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over ‘Hoe
hard is winterhard’ in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 12 januari:
* Koffie-ochtend 55+ in Middelpunt,
Wilhelminastraat van 10 tot 12u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis aan Dreef 1 vanaf 20u.
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* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 13 januari:
* Open huis bij De Werkschuit, Baccarastraat van 13 tot 16u.
Zondag 14 januari:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout, 9.30-13u.
* Watertoren aan Westeinder open
van 13 tot 17u. Ook 28 januari.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Dinsdag 16 januari:
* Koffieochtend in het Lichtbaken,
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Financieel Café in Place2Bieb in
Kudelstaat van 12.30 tot 14.30u.
* Doe van alles workshop in wijkpunt Voor Elkaer, 14.30 tot 16.30u.
* Klaverjassen bij Ons Aller Belang
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
16 en 18 januari:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16 van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag en donderdag.
Woensdag 17 januari:
* Inloop Oost-In in De Mikado, Catharina Amalialaan 66 vanaf 9.30u.
Van 12 tot 13u. lunch.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 18 januari:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Speelavond DES in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 januari:
* Open Hof Keuken in ‘t Baken,
Sportlaan 86 vanaf 18u.
Bijeenkomsten/Vergaderingen
Vrijdag 12 januari:
* Jaarvergadering IJsclub Aalsmeer
Oost in The Beach, Oosteinderweg
246a vanaf 20u. Na afloop lezing
over geschiedenis Oosteinde.
Zaterdag 13 januari:
* Nieuwjaarsreceptie CDA bij Heemhorst Watersport vanaf 16u.
Maandag 15 januari:
* Adviesraad Wmo bijeen in gemeentehuis vanaf 15u.
Dinsdag 16 januari:
* Openbare vergadering commissies
Maatschappij en Bestuur en Ruimte
en Economie in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 17 januari:
* Tweede meetup GroenLinks over
duurzaamheid in De Waterlelie,
Dreef vanaf 20u.
Maandag 29 januari:
* Vierde en laatste ‘Aalsmeer Inzicht’
over de toekomst in gemeentehuis
vanaf 19.45u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

GEWOON
BEREIKBAAR

Muziekwinkel in Schoolstraat met
de auto bereikbaar via de Dorpsstraat!
(Wegens rioleringswerkzaamheden in Weteringstraat)

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

Jaar feestelijk ingeluid met livemuziek

Wandelen langs kunstwerken (3)

Cabaret van Kees van Amstel
zaterdagavond in Bacchus
Aalsmeer - De vrijwilligers van cultureel café Bacchus hebben vrijdag
5 januari het nieuwe jaar ingeluid
met muziek van het trio Taek Blank
& Frank. De drie doorgewinterde
muzikanten trakteerden op classic
rocktunes en oude soulklassiekers.
Er werd een swingend feestje gevierd en het grote aantal bezoekers
kon de muziek wel waarderen.
Voor aanstaande zaterdag 13 januari is Bacchus afgehuurd door
KCA en getrakteerd wordt op een
heerlijke avond cabaret met Kees
van Amstel. Hij brengt de voorstelling ‘De man die ik niet wilde worden’. Kees is veranderd! Hij merkte
dat hij, vanwege zijn cynische blik
op de wereld, steeds vaker werd gemeden. Maar nu is hij chill en relaxed. Hij ziet de zonzijde en is ‘Zen’!
In ‘De man die ik niet wilde worden’

Muziek/Cabaret/Theater
Vrijdag 14 januari:
* Nirvana undercover in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 21u.
Zaterdag 13 januari:
* Optreden Neva Ensemble in St.Jan
kerk, Kudelstaart vanaf 15u.
* Cabaretier Kees van Amstel met
‘De man die ik niet wilde worden’ in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 14 januari:
* Pianoduo Mephisto in Oudkatholieke kerk, Oosteinderweg, 15.30u.
* Stef Paglia Trio in The Shack, Oude
Meer vanaf 16u.
Woensdag 17 januari:
* Theaterstuk ‘Hulp’ in Ontmoetingskerk, Rijsenhout vanaf 19.45u.
Zaterdag 20 januari:
* Up Around the Band live in café
Jope, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Tim Kliphuis Trio in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 21 januari:
* Culturele instuif KCA in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat v/a 15.30u.
Zaterdag 27 januari:
* Aftrap Dance Classics 2018 in café Op de Hoek, Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 28 januari:
* Marcel de Groot en Cor Mutsers
bij Bob & Gon in The Club, Studio’s
Aalsmeer vanaf 15.30u.

• Nieuwe Meerbode

schetst Kees van Amstel een grappig en indringend portret van zijn leven als gezapige vijftiger. Van Amstel is een begenadigd verteller, die
de rust durft te nemen om een verhaal op te bouwen en daarbij niet
voortdurend op zoek gaat naar de
grap. Op andere momenten is de
grapdichtheid juist weer bijzonder
hoog. Hij heeft een vet Amsterdams
accent en kan lekker kwaad worden. Bijvoorbeeld wanneer hij over
zijn belevenissen als leraar Engels
op het MBO vertelt.
Kaarten voor deze voorstelling op 13
januari zijn te reserveren via www.
cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297-342657.
Entree: 12 euro. Aanvang om 21.00
uur in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Zaal open vanaf
20.30 uur.

Eenvoud van communicatie
Zondagmiddagconcert in The Club

Stuivertje wisselen voor Sven
en Marcel bij Bob & Gon
Aalsmeer - Tja, zo gaat dat met
beroemdheden. Het traditionele januari programma van Sven Ratzke in The Club leek even de mist in
te gaan vanwege een optreden in
Amerika, maar Bob & Gon vonden
een geweldige oplossing. Marcel de
Groot en Sven Ratzke hebben stuivertje gewisseld!
Zondag 28 januari komt Marcel de
Groot naar Studio’s Aalsmeer waar
hij samen met Cor Mutsers #Held
laat horen. De voorstelling heeft zoveel succes dat de zoon van Boudewijn ook dit seizoen met zijn - volgens de bezoekers en pers - bloedmooie programma het land intrekt.
In #Held speelt Marcel de Groot
(zang en gitaren) samen met Cor
Mutsers (zang en gitaren) een
gloednieuw repertoire, wat ouder
werk en hier en daar een cover of
vertaling. Voor zondag 28 januari
zijn nog losse kaarten à 21.50 euro verkrijgbaar bij Wijnhandel Wit-

tebol in de Ophelialaan 116 en aan
de kassa. Reserveren per mail is ook
mogelijk via tickets@crowntheateraalsmeer.nl. De voorstelling begint
om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 14.45 uur. De voortelling van Sven
Ratzke op zondag 18 februari is geheel uitverkocht.
Janna van Zon

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is rijk aan bijzondere kunstwerken,
die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de
komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is
de historische of actuele waarde, de
achterliggende, diepere betekenis
van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?
Communicatie (1989, brons)
Aart Lamberts 1947
Locatie: Dorpsstraat 9, naast het
Oude Raadhuis met op de achtergrond de monumentale Dorpskerk.
Het beeld Communicatie suggereert
een gesprek of een ontmoeting tussen mensen. Dit thema sluit aan bij
zowel de oude als de nieuwe functie
van het nabijgelegen Oude Raad-

huis. Toen het nog als gemeentehuis
dienst deed op deze plaats zijn vele huwelijken gesloten. Ook de huidige functie, ontmoetingsplaats tussen mens en kunst, past uitstekend
binnen het thema communicatie in
het werk van Aart Lamberts.
De figuren zijn teruggebracht tot
de essentie, details worden ondergeschikt gemaakt aan de behoefte
van de beeldhouwer om eenvoud en
kracht aan het beeld te geven, zelfs
een zekere monumentaliteit. Het
is een kunstwerk waarin de kijker
ruimte voor zichzelf heeft.
Expositie
En als u/jij dan toch in de buurt
bent. Stap het Oude Raadhuis binnen voor de expositie van de Grafiekgroep Bergen. Zeker de moeite
waard en tot en met 21 januari iedere donderdag tot en met zondag
te bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur.
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Start jubileumjaar ‘Con
Amore’ met receptie
Aalsmeer - “Aalsmeers Mannenkoor Con Amore: 1958-2018. Van
klein koor na een samengaan met
het dubbelkwartet tot een groot
mannenkoor en weer terug tot bijna de start.” Zo opende de voorzitter van Con Amore afgelopen zaterdag 6 januari zijn nieuwjaarstoespraak. Hij memoreerde de start, de
voortgang, hoge en diepte punten
en stond stil bij de opdracht aan het
koor: “Maak eer een mooi jubileumjaar van.” Er staan twee concerten
in de planning, in april een musicaloperette concert in Rijsenhout met
medewerking van Scala uit Hoofddorp en op 28 oktober een concert
in de Open Hofkerk met medewerking van een tenorsolist. Con Amore start van af heden met de studie
voor de beide concerten. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom! Er wordt
iedere maandagavond gerepeteerd
in The Beach aan de Oosteinderweg. Kom gerust eens kijken, luisteren en/of meezingen.
De nieuwjaarsreceptie werd voortgezet met een met een hapje en
een drankje. De hapjes waren ge-

maakt door een koorlid en geweldig mooi om te zien en heel smaakvol. De prachtige verloting was ingebracht door de adverteerders van
het clubblad ‘Vocaal’ en 37 personen (bedrijven) die Con Amore een
warm hart toedragen. Aan het einde van de middag hebben de koorleden nog even gezongen en daarna
naar huis. Elk koorlid had wel een
prijsje, sommige koorleden gingen
zelfs bepakt en bezakt huiswaarts

2e Culturele instuif KCA
in het Oude Raadhuis

Graffiti, circus, gitaar, musical, dj

Korte cursussen voor jeugd
van start bij Cultuurpunt

Grafiekgroep in Oude Raadhuis

Gretha de Jong: ‘Kunst
kijken is altijd persoonlijk’
Aalsmeer - De Grafiekgroep Bergen, één van de oudste grafiekgroepen in het land, is met negen kunstenaars neergestreken in het Oude Raadhuis. Het heeft een heel diverse expositie opgeleverd die geïnspireerd is op het werk van Bergens
vermaardste dichter Adriaan Ronald
Holst. Het grafisch vakmanschap en
het plezier spatten er van af. Een expositie die zeer de moeite waard is
om gezien te hebben.
KCA houdt het Oude Raadhuis
draaiende met de inzet van een grote groep vrijwilligers. Reden genoeg
om een zo nu en dan een suppoost
aan het woord te laten en te vragen
over wat hun favoriete kunstwerk
is bij deze expositie. Deze keer de
favoriet van Gretha de Jong. Voormalig boekenverkoper Gretha de
Jong twijfelt heel even, maar kiest
dan voor het kunstwerk dat symbool staat voor de hele expositie. Het gaat haar om de rolprent
van Piet Lont in de grote zaal. Op
die rolprent staan houtsneden van
drie mensfiguren en het gedicht
Eens van Holst. “Ik vind het geweldig prachtig”, zegt Gretha de Jong.
“Dit gaat voor mij over vage mensen
die in het verleden leven en af en
toe in herinnering komen. Dat is wat
hier gebeurt. Het gaat voor mij over
onze overledenen die steeds minder in herinnering leven en die tegelijkertijd steeds verder weg gaan.
Die combinatie van woord en beeld
doet het voor mij. Dat is interessant. Alleen ik weet niet zeker of ik
die mensen zou willen ontmoeten.
Die onderste figuur misschien wel,
die lijkt wat op mijn moeder. Daarbij vind ik het kleurgebruik ook heel

Musiceren, zingen of poëzie

Aalsmeer - Op maandag 5 februari start het nieuwe cursusblok van
Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus,
graffiti en DJ. Een paar keer per jaar
organiseert Cultuurpunt Aalsmeer
korte, oriënterende cursussen. Cursussen als ‘Ontdek je talent op een
instrument’, ‘gitaar groepsles’, ‘musical’ en ‘DJ’ zijn al echte ‘all time favorites’ geworden. Maar ieder cursusblok probeert het Cultuurpunt weer
met vernieuwingen te komen. Zo is
dit keer de cursus ‘Ontdek je talent
in een band’ nieuw toegevoegd en

een podium bieden. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat eens in de zes
weken het Oude Raadhuis hiervoor
open staat.
Bij de eerste instuif mochten de aanwezigen al genieten van Aalsmeer
dichters Stef Wouters, Gerard Zelen en Bram Landzaat, die op verrassende wijze hun pennenvruchten
presenteerden. Zondag 21 januari is
het ook nog mogelijk het werk van
Grafiekgroep Bergen te bekijken,
ook zeker de moeite waard.
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om de stoute schoenen aan te trekken en de sprong in
het diepe te wagen. Musiceren op
piano, met de stem of een ander instrument, het voordragen van proza of poëzie, u bent vrij om het te
doen. De culturele instuif in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat start
om 15.30 uur. Aanmelden kan bij
Wilbert Streng via 06-22627963 of
wjmstreng@hotmail.com.

mooi en dat is natuurlijk altijd iets
dat heel persoonlijk is. Kunst kijken
is altijd persoonlijk.”
Zoon van een visser
Piet Lont is geboren in 1947 als zoon
van een visserman. Hij studeerde af
aan de Rijksacademie in Amsterdam en de Academie voor Schoone Kunsten te Antwerpen. Piet
maakt onder andere olieverfschilderijen, pastel, glas in lood ramen
en houtsneden. Daarnaast heeft
hij een kleine boekdrukkerij. In zijn
werk komt onder andere zijn liefde
voor de zee, voor de stad en voor de
mensen naar voren. Voor het Oude
Raadhuis selecteerde hij speciaal
een serie houtsneden die nauw verwant is aan de zee. Allerlei zeedieren als het zeepaardje, schelpen en
kreeftachtigen bevolken zo de grote
zaal van het Oude Raadhuis.
De graficus en de dichter
De Grafiekgroep Bergen bestaat
ruim 40 jaar. De meeste van hen
wonen in de kop van Noord-Holland en zijn lid van kunstenaarscentrum Bergen. De groep bestaat
sinds 1976 en om dit te vieren hebben negen leden elk een gedicht
van hun plaatsgenoot Adriaan Roland Holst, de ‘Prins der Dichters’,
gekozen en zich daardoor laten inspireren. Zo is er ondanks de diversiteit in stijlen toch een verbondenheid ontstaan. Er is een prachtige catalogus beschikbaar met als
titel ‘de Graficus en de Dichter’. De
expositie is tot en met 21 januari te
zien. De openingstijden zijn donderdag tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

The Amstel Gospel Choir
houdt open repetitie
Optreden Neva Ensemble
in Sint Jan Geboorte kerk
Kudelstaart - Zaterdag 13 januari komt het Russische Neva Ensemble optreden in de Sint Jan Geboorte kerk aan de Kudelstaartseweg
247. Het concert begint om 15.00
uur. Reeds diverse malen was dit
ensemble in deze kerk te horen, zoals de muziekliefhebbers zich wellicht herinneren. Er wordt een grote
opkomst verwacht.
Het Ensemble bestaat uit vijf solisten van topniveau, die er met elkaar

avonden in Wijkcentrum Westend in
Amstelveen.
The Amstel Gospel Choir is een
koor dat groeit, maar blijft op zoek
naar nieuw zangtalent. Swingende gospels maar ook gevoelige ballads staan op het programma deze
avond. Een repetitie van The Amstel Gospel Choir staat garant voor
swingen, hard werken maar vooral
genieten! Aanmelden hiervoor kan
op www.amstelgospel.nl
Uiteraard zijn geïnteresseerden altijd welkom om een andere repetitie bij te wonen.

Creatieve cursussen bij De
Werkschuit voor iedereen!
Aalsmeer - Op 29 januari start het
seizoen bij De Werkschuit en het
creatieve centrum biedt weer een
gevarieerd cursusaanbod voor alle
leeftijden. Nieuw is het tieneratelier
3D vormgeven op maandagmiddag.
Voor kinderen vanaf 6 jaar en jongeren vanaf 9 jaar is er tekenatelier op
woensdag en zaterdag en creatieve vorming op woensdag- en donderdagmiddag. Ook nieuw zijn de
cursussen Fazendoo, Leer de Werk-

Reünieavond OJC Shiva
moetingsplaats voor vele jongeren
uit Uithoorn en dorpen uit de omtrek, zoals onder meer Mijdrecht,
Vinkeveen, Wilnis, Aalsmeer, Kudelstaart en Nieuwkoop.
In de ruim 20 jaar van het bestaan
hebben vele bezoekers geweldige
avonden beleefd tijdens optredens
van allerlei soorten bands. Ook werden er thema-, dans- en film avonden georganiseerd. Er zijn al tientallen aanmeldingen voor de reünieavond, dus als je er zeker bij wilt zijn,
is nu opgeven een aanrader. Dit kan
via: first_last_always@hotmail.com.
Graag aangeven bij de aanmelding
wanneer je bezoeker of medeweker
was en met hoeveel mensen je wilt
komen. Er is per 1 januari ook een
website waarop oude foto’s, posters
en verhalen zijn te vinden: www.ojcshiva.nl. Ook staat hier het laatste
nieuws op omtrent de reünie. De reunieavond wordt gehouden in The
Shack aan de Schipholdijk 253b in
Oude Meer

voor zorgen dat er prachtige muziek
ten gehore komt. Zij trekken ieder
jaar drie maanden door Nederland
om hun prachtige klanken te laten horen. Voor de pauze trakteert
het Ensemble Slavisch-Byzantijnse
koorwerken en na de pauze kan geluisterd worden naar Russische folklore. De toegang is gratis. Na afloop houden de leden van het Ensemble een deurcollecte en is er de
mogelijkheid om hun CD te kopen.

Amstelland - Op dinsdagavond
16 januari houdt The Amstel Gospel Choir een open repetitie in Wijkcentrum Westend in Amstelveen
van 20.00 tot 22.30 uur. The Amstel
Gospel Choir nodigt vooral mannen
én vrouwen tot 50 jaar uit voor deze
open repetitie.
Zingen geeft plezier en is éen van
de grootste hobby’s in Nederland.
The Amstel Gospel Choir is een ambitieus koor en bestaat momenteel
uit 21 leden. Het koor staat onder
muzikale leiding van Vladimir Pairel
en repeteert wekelijks op dinsdag-

Zaterdagmiddag open huis!

Zaterdag 13 januari kunnen kinderen
dieren-maskers uit Venetië beschilderen of collages maken van hout tijdens de open dag van de Werkschuit.

Amstelland - Het voormalige Open
Jongeren Centrum Shiva in Uithoorn
organiseert op zaterdag 27 januari een reünieavond voor oud bezoekers en oud medewerkers. De uit
Leiden afkomstige band ‘The Grave Dohls Foo Fighters’ Tributeband
zal een spetterend optreden geven.
De band is opgericht in juni 2012
en timmert dus al ruim 5 jaar aan
de weg. Nummers als ‘This is a call’,
‘Everlong’, ‘Best of you’ en ‘Walk’
zullen zeker ten gehore gebracht
worden.
Ook zal Leen van Steen voordragen
uit het boek ‘Heethoofd’. In dit boek
is een hoofdstuk gewijd aan OJC
Shiva toen de punkband daar een
roemrucht optreden gaf.
Voor en na de voordracht is er gelegenheid om het boek van Leen van
Steen te kopen en zal Leen het boek
signeren. Na het optreden kan weer
ouderwets gedanst kunnen worden.
Van de midden jaren 70 tot midden
jaren 90 was OJC Shiva een ont-

de cursussen ‘circus’ en ‘graffiti’ keren na een succesvol eerste blok terug. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere bij Solidoe Oostkroost, Place to Bieb, De
Binding, Basisschool De Zuidooster
en gymzaal De Rietpluim. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen,
zoals dag, tijd en locatie, is te lezen
op de website van het Cultuurpunt,
waarop ook het inschrijfformulier is
te vinden. Wil jij jouw talent ontdekken? Kom, durf en schrijf je in!

Aalsmeer - De Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer is op zoek naar
nieuwe wegen om kunst en cultuur
in Aalsmeer te verspreiden en meer
belangstellenden te trekken naar
verschillende vormen van kunstuitingen.
Het Oude Raadhuis is al jaren de
plaats waar de beeldende kunst
tot zijn recht komt in de wisselende tentoonstellingen die daar plaats
vinden. Op zondag 21 januari wil
KCA voor de tweede keer gelegenheid geven om andere kunstvormen
te uiten. Er staat in het Oude Raadhuis een piano die zich prima leent
voor een mooi pianostuk al dan niet
begeleid door zang of andere instrumenten.
Gezien de aard van het gebouw
leent jazz zich minder en dat laat
KCA ook graag over aan Bacchus.
Wel voor andere vormen, zoals het
voordragen van proza of poëzie wil
de stichting graag op die zondag

schuit kennen en Werken met de
hittepers. Bij De Werkschuit is het
tevens mogelijk korte workshops te
volgen, onder andere in edelsmeden, vilten en olieverf en acryl. Op
dinsdag presenteert De Werkschuit
de cursussen speksteen objecten,
handletteren en beeldhouwen, een
beeld voor binnen of buiten? Op
woensdag vindt de cursus tekenen
en schilderen plaats en op donderdag en vrijdag staat de cursus boetseren met klei op het programma.
Zaterdag kan deelgenomen worden
aan een fotocursus in praktijk en
aan portrettekenen en -schilderen.
Zaterdag open huis
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie en opgave op www.werkschuit-aalsmeer.nl of bezoek het
open huis op zaterdag 13 januari
van 13.00 tot 16.00 uur. Deze middag is het mogelijk om in te schrijven voor alle cursussen. Voor kinderen zijn er knutsel-mogelijkheden,
waaronder schilderen en kleien. En
voor alle jeugdige inwoners ligt een
leuke attentie klaar. De cursuslocatie van De Werkschuit is Het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat
15. In het voorjaar gaat het creatieve centrum verhuizen naar de Oosteinderweg 287.

Theater over missie en medemenselijkheid

‘Hulp’ in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - De Diaconie van de
Protestantse Gemeente Rijsenhout,
Classic Hoofddorp en Elise Kant van
Kerk in Actie nodigen hierbij belangstellenden van harte uit voor
het bijwonen van het theaterstuk
‘Hulp’ van Anoek Nuyens op woensdag 17 januari. Een inspirerend the-

aterstuk over hulp in ontwikkelingslanden. Wat betekenen weldoen
en medemenselijkheid in de 21ste
eeuw? Vijftig jaar lang bestuurt de
oudtante van Anoek de goede doelen stichting Auxilium (Latijn voor
Hulp).Sinds de oprichting in de jaren zestig worden met de stich-

Meezingen in De Meent
Amstelveen - Het koor ‘Zomaar
Gewoon’ organiseert op zondag
14 januari vanaf 14.30 uur weer de
traditionele meezingmiddag in De
Meent aan Orion 3 in Amstelveen.
Volgens dirigente Elly Meekel is het
overweldigend om te zien hoeveel
plezier de bezoekers steeds weer
beleven aan het (mee)zingen.
Volgens haar is zingen gezond voor
lijf en leden, verhoogt het de weer-

stand en verlaagt het de stress. De
meezingmiddag, vol liedjes die garant staan voor veel sfeer en gezelligheid, wordt gehouden onder het
motto ‘het zou stil zijn in het bos als
alleen de mooiste vogels zouden
zingen’.
Voor iedereen ligt een tekstboekje
klaar. Tussendoor is er genoeg tijd
voor het bestellen van een drankje en een hapje. De entree is gratis.

ting diverse kleinschalige medische
projecten in Afrika financieel ondersteund. Nu haar oudtante 97 is,
vindt ze het tijd voor een nieuwe generatie en draagt ze de verantwoordelijkheid voor de stichting over aan
Anoek. Maar welke koers is de juiste? En gelooft men eigenlijk nog wel
in ontwikkelingssamenwerking anno 2018? Om antwoord te vinden
reist Anoek af naar Afrika. Daar ontdekt ze tragische, persoonlijke verhalen, maar ook nieuwe geluiden.

Het stuk ‘Hulp’ is een journalistiek
theaterproject over een erfenis die
dwingt na te denken over een nieuwe missie, verantwoordelijkheid en
medemenselijkheid in een tijd waar
het individu boven alles gaat.
Na afloop is er gelegenheid tot discussie onder begeleiding van een
gespreksleider. De voorstelling op
17 januari is in de Ontmoetingskerk
aan de Werf en begint om 19.45 uur.
De toegang is gratis en de koffie
staat klaar.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de 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 DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Rajderkar
den Hamer

M.R.
J.

14-05-1989 02-01-2018
31-07-1959 05-01-2018

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

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

Geslachtsnaam

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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Kierzkowska
Kierzkowski

U.M.
N.J.

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

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.
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.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

10-05-1965 05-01-2018
14-07-1999 05-01-2018

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

VERGADERING DINSDAG 16 JANUARI 2018
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en economie op dinsdag 16 januari 2018, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.35
20.50

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer R.K. van Rijn
Vaststelling van de agenda
Investeringskrediet t.b.v. aanpassingen
de Waterlelie in verband met energieuitwisselingsnet Hornmeer
Vragenkwartier
Sluiting

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.
- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2018/000065), het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel
- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2018/000074), het vervangen van de huidige aanbouw op de begane grond
- F.A. Wentstraat 1, 1431 KZ (Z-2018/000061), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. sportschool CrossFit
- Aalsmeerderweg 294, 1432 CX (Z-2018/000131), het realiseren van doorbraken en interne verbouwing
- Dr. J. Wasscherstraat 2, 1432 PS (Z-2018/000222), het
aanleggen van een in- en uitrit
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
- Rietwijkeroordweg achter 66, 1432 JE (Z-2017/059091),
het aanleggen van in- en uitritten
- Moslaan 14, 1433 WJ (Z-2017/060340), het plaatsen van
een dakkapel op de voorgevel van de woning
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 116, 1431 AR (Z-2017/055966), het vergroten
van het kleine raam aan de straatzijde tot het formaat van
het tweede, reeds aanwezige raam. Verzonden: 4-1-2018
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Raadhuisplein 16, 1431 EH (Z-2017/059218), het plaatsen
van een bouwvuilcontainer op 22 december 2017 t/m 2
januari 2018. Verzonden: 29-12-2017
- Willem-Alexanderstraat 105, 1432 HL (Z-2017/056506),
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning. Verzonden: 4-1-2018
- IJsvogelstraat 11, 1431 VR (Z-2017/044992), het uitbreiden van een woonhuis aan de voorzijde begane grond en
1e verdieping. Verzonden: 05-01-2018
Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
- Hornweg 137, 1432 GG (Z-2017/035146), het oprichten
van een woonhuis.
Verzonden: 04-01-2018
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z-2017/060673), het slopen
van een woonhuis en garage
- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2017/060979), het slopen van
een woonhuis
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/062110), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Koninklijke
Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland U.A.
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS (Z-2018/000232), het
slopen van een tuinbouwkas t.b.v. renovatie
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2017/056437), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Bakkersland
Aalsmeer BV
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
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.
- Legmeerdijk 313, 1431 GB(Z-2018/000190), Winterfair op
11 en 12 januari 2018, verzonden 8 januari 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl .
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239, 1433GH (Z-2018/001195), Carnaval op 10 februari 2018, melding akkoord 9 januari 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 11-01-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw OosteindeMachineweg’, concept welstandscriteria en
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder inclusief bijlagen
t/m 11-01-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken en ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005 – Kudelstaartseweg 60
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken
t/m 01-02-18 Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende plannen m.b.t. Landelijk Gebied
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376
t/m 01-02-18 De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken - Uiterweg (planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93
(planidentificatiecode
NL.IMRO.0358.11EVG01) met bijbehorende stukken en het
raadsbesluit
t/m 01-02-18 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw
Oosteinde -Hornweg 315”
t/m 01-02-18 De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
afwijking van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,
5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3
t/m 01-02-18 Het besluit tot vaststelling van de beheersverordening ”Green Park Aalsmeer 2017” met
de bijbehorende stukken
t/m 02-02-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3,
kadastraal bekend B 9577 (Z-2017/035640)

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Volendammer vishandel Veerman
al veertig jaar in Aalsmeer
is twee euro waard, welke je inlevert bij de deelnemende winkeliers.
Vervolgens zijn er een trekkingen
per jaar waarbij prachtige prijzen te
winnen zijn met als hoofdprijs een
auto, dus plakken loont!
Dit jaar bestaat de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers vierenzestig jaar, een goede reden om de deelnemers in het
zonnetje te zetten in deze rubriek.
Tweewekelijks wordt hen een vijftal
vragen voorgelegd. Jan van ’t Hart
van drogisterij De Horn sloot 2017
af. In de eerste van het nieuwe jaar
zijn de broers André en Mark Veerman van de Volendammer Vishandel Veerman aan het woord.
Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per

twee euro aan boodschappen ontvang je een zegel. Een volle kaart

Wat voor winkel hebben jullie?
“Nou, we hebben dus een viswinkel en we zitten al veertig jaar in

Aalsmeer. De hele dag door wordt
er warme kibbeling gebakken en
verkocht, we hebben altijd verse
kabeljauw en we halen verse vis
van de afslag in IJmuiden. Kwaliteit
staat bij ons op één.”
Hoe lang en waarom zijn jullie lid?
“Een jaar of vijf, zes. Niet zo heel
lang. Omdat medewinkeliers in de
straat ook lid waren, zijn wij dat ook
geworden. Het leeft wel. We hadden
laatst een meneer die terugkwam
voor zegels. Was ie vergeten, maar
zijn vrouw stuurde hem gewoon terug hoor. Dat is toch mooi.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Aalsmeerders zijn eigenlijk net als
Volendammers. Niet lullen, maar
poetsen. We voelen ons hier erg
thuis.”
Wat is de invloed van internet op
jullie bedrijf?
“Geen last van. Een stukje vis wil je
gewoon zien.”
Hoe zie je de toekomst van jullie
winkel?
Lachend: “Nog veertig jaar erbij
moet makkelijk lukken. Het blijft
leuk. Dat komt mede door onze vaste klanten en een team van tien bezielende medewerkers.”
Door Miranda Gommans

Trainingen Mindfulness en
Levenskunst in TCO
Aalsmeer - Wil jij het nieuwe jaar
goed beginnen en jezelf aan het
werk zetten? Dan is een training
mindfulness of Levenskunst misschien hetgeen waar je nu naar
op zoek bent. Om dit te onderzoeken worden belangstellenden uitgenodigd voor een gratis kennismakingsles en intakegesprek in het
TCO. De training Mindfulness start
vanaf 18 januari. De training Levenskunst start vanaf 2 februari. De
trainers: “In een persoonlijk gesprek
kunnen we meer aandacht besteden aan persoonlijke vragen en beter inschatten of een training op dit
moment iets voor jou kan betekenen.”
Bewuster in het leven
Wetenschappelijk onderzoek heeft
inmiddels uitgewezen dat Mindfulness krachtige tools kan aanreiken
om overmatige stress beter te kunnen hanteren. Later onderzoek heeft
uitgewezen dat mensen met terugkerende depressie ook minder vaak
een terugval krijgen door beoefening van Mindfulness. Echter de
training heeft zeker ook veel te bieden aan mensen die niet echt klachten ervaren, maar wel graag bewuster in het leven willen staan en hun
inzicht in hun lichamelijk en geestelijk functioneren willen vergroten. Je
hoeft dus niet persé iets te ‘mankeren’ om baat te hebben bij een training Mindfulness.
Woorden die bij Mindfulness passen zijn: zelfbewustwording, zelfinzicht en milde aandacht voor jezelf (zelfcompassie), zonder oordeel
aandacht leren geven aan wat zich

nu afspeelt. Van moeten naar ontmoeten gaan. Zoveel mogelijk leven in het nu schenkt een vorm van
vrijheid en rust, hetgeen een verrijking van je leven zal zijn. Een training Mindfulness bestaat uit acht
trainingsavonden of ochtenden en
een stilteochtend.
Eigen wijsheid en kracht
Iedereen heeft zijn of haar eigen levensvragen en thema’s waar men
tegenaan loopt of erger, waar men
soms zelfs op stuk loopt. In wie je nu
bent en wat je doet, is je geschiedenis en familie van herkomst van grote invloed geweest. In je jeugd worden patronen ontwikkeld die ooit
helpend waren, maar je nu kunnen
afhouden van je eigen levenspad.
De intensieve vitaliteitstraining Levenskunst geeft de mogelijkheden
om daar van los te maken en van
struikelblokken stapstenen te maken. De ‘familieopstelling’ wordt gebruikt als inzichtgevend en helend
instrument. De training helpt je om
je weer in contact te brengen met
je eigen wijsheid en kracht en laat
jouw levensenergie weer stromen.
De training is gebaseerd op NLP en
Systemisch Werk en bestaat uit vier
dagen en één avond.
Bel of mail voor Mindfulness: Joke
van der Zwaan, 06-23861976, info@
wingsandfootprints.nl
Voor Levenskunst: Marianne Buskermolen, 0297-324757, info@tcoaalsmeer.nl
Meer info: www.wingsandfootprints.
nl of www.info@tco-aalsmeer.nl
Locatie trainingen: TCO aan de Oosteinderweg 272.

Divers aanbod op Radio Aalsmeer

That’s Life over schilderen,
asielhonden en exposities
Aalsmeer - Jenny Piet en Wilbert Streng trappen het culturele jaar van 2018 vanavond, donderdag 11 januari, af met hun programma ‘That’s Life’. Als eerste is Amanda Poortvliet, portrettiste en kunstschilderes, te gast. Amanda maakt
prachtige portretten van olieverf op
linnen, maar ook het dierenrijk heeft
haar aandacht. Daarna komt Marlies de Bats langs om te vertellen
over de stichting ‘Duchcell-dogs’
die asielhonden weer gelukkig
maakt door ze te koppelen aan een
gedetineerde. Een bijzondere combinatie, maar een prachtig mooi verhaal. Verder ook Heleen van Haaften
van het Oude Raadhuis en zij neemt
twee kunstenaars mee die momenteel daar exposeren. De afsluiter is
een verhaal geschreven door Janna
van Zon en Wilbert Streng over de
huidige expositie van Tobias Rothe
in het gemeentehuis, een ontdek-

kingstocht van Aalsmeer Oost naar
het gemeentehuis. De radiotechniek
wordt verzorgd door Frans van der
Wee.
‘Let’s Go’ over inzameling
De Kerstvakantie is over en dat betekent dat vele kerstbomen ook de
deur uit gaan. Voor heel veel kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart het
moment om de spaarpot aan te vullen, want een kerstboom inleveren
wordt namelijk beloond met 50 eurocent! Kim ging afgelopen woensdag met de microfoon op pad en
ging langs bij een van de inzamelpunten van het vuilnisbedrijf de
Meerlanden. Hoeveel kerstbomen
zijn er ingeleverd? En wie leverde
de meeste bomen in? Je hoort het
vrijdag 12 januari vanaf 18.00 uur in
‘Let’s Go’. Was jij nou zo’n top verzamelaar? Dan zoeken Kim en Laurens jou, want dan mag jij erover ko-

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
Collega’s gezocht!!
Zet jij de cliënt centraal en wil
jij zorg op maat leveren zodat
de cliënt zolang als mogelijk
zelfstandig thuis kan wonen?
Dan komen wij graag met je in
contact!
bekijk onze vacatures op www.
zorgcentrumaelsmeer.nl/
vacatures
Dineren in wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 17 januari staat er
een heerlijk 3-gangendiner op
het menu. U kunt gaan genieten
van een winter cocktail met
toast en zeeboter. Daarna krijgt
u kalkoen reepjes in roomsaus,
geserveerd met sla met ei, tomaat
en komkommer, gestoofde appeltjes en gefrituurde aardappelen. En tot slot krijgt u een ananas
pudding en slagroom naar keus
geserveerd. De kosten bedragen
€12,Op vrijdag 19 januari wordt er
weer een heerlijk 3-gangendiner
voor u bereidt. Vooraf kunt u
gaan genieten van een heldere
tomatensoep met stokbrood en
kruidenboter. Daarna krijgt u een
wienerschnitzel met remouladesaus geserveerd

met tomatensalade, gestoofde
prei, aardappelen uit de oven.
En als dessert, flensjes + warme
kersen en ijs met slagroom naar
keus.De kosten bedragen €13,Voor reserveren kunt u bellen met
onze gastheer of gastvrouwen op
nummer 0297-820979.
Workshop in Voor Elkaer
Op dinsdag 16 januari is er een
‘’doe van alles workshop’’.
Een gezellige workshop waarin
u zelf kunt aangeven wat u leuk
vind. Diverse materialen zijn aanwezig. De kosten zijn €4,- incl. een
consumptie. 14.30-16.30 uur.
Vrijwilligers gezocht!!
Wilt u graag iets doen voor
uw medemens?
Het hoeft niet veel tijd te kosten!
Wat doen wij? Tafeltje Dek Je
biedt maaltijden aan aan ouderen, zieken en gehandicapten die
niet in staat zijn zelf hun maaltijd
te verzorgen.
Wat kan ik als vrijwilliger betekenen? Als vrijwilliger helpt u met
het rondbrengen van de maaltijden. Wanneer? éénmaal in de
vijf weken op drie dagen één uur
(meer mag ook).
Contact: Tafeltje Dek Je,
Zorgcentrum Aelsmeer
Tel: 0297-32 60 50, e-mail:
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Jubileumjaar voor Boerenvreugd

Kinderboerderij 25 jaar!
Jeremy Homan: “Zaai is
een unieke kans”
Aalsmeer - Wegens het succes
van het coach project ZAAI biedt
de gemeente ook dit seizoen startende ondernemers de mogelijkheid
om zes maanden een coachtraject
te volgen bestaande uit een aantal
masterclasses, intervisie avonden,
individuele en plenaire coachsessies. Dit jaar hebben zich 27 Zaailingen aangemeld, daarvan mogen
er 20 kandidaten deelnemen aan de
project dat mede wordt ondersteund
door Ondernemend Aalsmeer en
Rabobank Regio Schiphol.
Een geboren elektricién
Met veel trots vertelt Jeremy Homan van Ledsdream Lightdesign
aan het begin van het gesprek dat
hij uit een echte elektricién familie
komt. “Mijn opa en vader waren beide elektricién Als klein jongetje ging
ik al tijdens de vakanties met mijn
vader mee.” Wat Jeremy zo aantrekt
in het vak is de uitdaging om iets
moois te maken. “Met de continue
verandering van het proces houd ik
mij graag bezig. Licht is een emotie,
je moet hem alleen zien te pakken.”
Duurzaamheid
Jeremy Homan heeft zich gespecialiseerd in Led verlichting. “Je moet
met je tijd mee gaan, Led verlichting is zeer lucratief en levert zowel de particulier als het bedrijf een
interessante besparing op. Ik vind
het heel mooi om met duurzaamheid bezig te zijn. Het is toekomstgericht waardoor onze kinderen er
later ook profijt van hebben.” Over
zijn dagelijkse werk heeft Homan
niet te klagen. “Ik vind het heerlijk
om met mijn handen te kunnen werken. Mensen blij te maken.” Aan opdrachten geen gebrek, juist vanwege het gebrek aan goede ambachtsmensen. “Het is mooi dat de technische School weer in ere wordt hersteld.”
Amsterdam Light Festival
Het is niet alleen het aanleggen van
men vertellen in de studio bij Radio
Aalsmeer! Stuur een mailtje naar
letsgo@radioaalsmeer.nl.
Owen in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag ontving de
Aalsmeerse talkshow ‘Door de
Mangel’ Kees Tromp, een markante
Aalsmeerder bekend van ‘De Ezelkeet’ aan de Oosteinderweg. Tromp
is geboren in Broek op Langedijk en
kwam als jongetje van 12 al dagelijks op de fiets naar Aalsmeer om
te werken. Zijn vrouw Alida leerde
hij al snel kennen in Kudelstaart. “Ik
kreeg toen Alida en die heb ik gered
van de boerderij aan de Achterweg.
Zij viel op tussen de bloemkolen.”
Ezel Kees noemde zichzelf een ‘selfmademan’. “Ik doe graag alles zelf.
Ik wil niet afhankelijk zijn van een
ander”. Naast de ezels is Tromp een

leidingen, maar ook het zelf restaureren van lampen en het maken van mooie industriële ontwerpen wat Jeremy zo aantrekt in zijn
vak. Hij volgde daarvoor een cursus aan de Lightning and Design
Academy en samen met een aantal studiegenoten ontwierp hij voor
het zeer druk bezochte Amsterdam
Light Festival een fraai licht object
(zie foto) dat verleden jaar en ook
dit jaar weer te zien is gedurende
de donkere maanden. “Het was voor
mij een droom om ooit eens mee te
doen mogen doen aan dit bijzondere internationaal zeer gewaardeerde
Light Festival en dat deze droom is
uitgekomen vind ik fantastisch!”
De handreiking van Zaai
Oud Zaailing Marcel Pannekoek is
een geweldige ambassadeur. Zijn
ervaring met Zaai heeft hem zoveel
opgeleverd dat hij iedere startende
ondernemer aanraadt het coachtraject te gaan volgen. “Ik doe wel
wat werkzaamheden met Marcel en
hij wees mij op de mogelijkheid van
Zaai. Ik ben blij dat ik naar hem heb
geluisterd, ik zie Zaai als een unieke kans. Zaai was voor mij een stok
achter de deur. Ik heb 16 jaar voor
een baas gewerkt. Nu ik voor mijzelf ben begonnen, niet tegen hard
werken opzie, miste ik achteraf gezien wat structuur en die handreiking heb ik nu gekregen. Ik heb geleerd om meer systematisch te werken. Hetgeen mij veel kostbare tijd
oplevert.” Homan die een mbo technische en een leidinggevende opleiding volgde is ook zeer gelukkig met
de intervisie avonden. “Ik heb altijd
wel een vraag die ik kan voorleggen
waarop ik feedback krijg van de andere Zaailingen. Dat werkt heel positief. Mijn voorstelling die ik had
van Zaai is helemaal uitgekomen.”
Bel voor meer informatie: Kirsten
Verhoef, project organisator via
0298-366182 of stuur een mail naar
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon
van de laatste seringenkwekers.
De ezels van Kees zijn landelijk bekend en spelen zelfs een rol in de
komende televisieserie ‘Luizenmoeders’. Op maandag 15 januari zal
als 195e gast in ‘Door de Mangel’
Owen den Engelsman achter de microfoon aanschuiven. Owen is managing director, entertainer, Appletrainer, traveller en Instagrammer.
Gespreksstof genoeg dus komende
maandag vanaf 19.00 uur in ‘Door
de Mangel’. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt de
lokale omroep informatieve en interessante programma’s. In de nacht
en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat dit jaar 25 jaar.
De eerste bestuurders van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer, die
ruim 25 jaar geleden begonnen met
het bijeenbrengen van de benodigde financiën en vrijwilligers, slaagden er in korte tijd in de stolp aan de
Beethovenlaan te bouwen en in gebruik te nemen. Niet alleen het gebouw van de kinderboerderij, maar
ook de organisatie van de boerderij stond vanaf het begin als een
huis. De oorsprong van de kinderboerderij ontstond vanuit het comité Kudelstaart 750 jaar. In 1988 werd
dit feest gevierd en daar was geld
van over. Een enquête onder de Kudelstaarters wees op een duidelijke voorkeur voor een kinderboerderij als bestemming voor het positief saldo. Hoewel de steun vanuit de Aalsmeerse politiek aanvankelijk niet onverdeeld was, heeft
Boerenvreugd zichzelf ontwikkeld
tot een alom geliefde organisatie.
Reeds jaren leggen de verschillende gemeentebesturen bezoeken af
om waardering te tonen en elkaars
belangen te bespreken. De sleutel voor het succes is en blijft, naast
de trouwe en energieke groep vrijwilligers, de samenwerking met de
cliënten en medewerkers van Ons
Tweede Thuis. Dankzij deze samenwerking kan Boerenvreugd ruime
openingstijden hanteren en hoeven
de vrijwilligers doordeweeks niet ingezet te worden voor het verzorgen
van de dieren. Dit jaar zal het 25-jarig jubileum worden gevierd met alle betrokkenen: vrijwilligers, medewerkers, cliënten, donateurs, sponsors en bezoekers. De evenementen, die door de activiteitencommissie worden georganiseerd, staan
in het teken van ‘Feest’. Het eerste
feest is het Midwinterfeest op 4 februari. Heel veel leuke en leerzame spelletjes staan deze dag op het
programma. Kinderen mogen vogel-

voer maken voor de vogeltjes in de
tuin, een sneeuwpop knutselen en
kunnen meer te weten komen over
de winterslaap en de winterrust bij
dieren en over het verschil tussen
bollen en knollen.

Koffieochtend in
het Lichtbaken

zamenlijke kerken bieden inwoners van Rijsenhout deze gezellige morgen aan. De koffie staat
om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat
een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij Klaas Kersloot via
0297-323774 of bij Gre Tuinstra via
0297-331545.

Rijsenhout - Op dinsdag 16 januari zijn belangstellenden weer hartelijk welkom in Het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg voor een
gezellige koffieochtend. De ge-

Winterlandschap
Verder zijn er leuke prijzen te winnen met snel een sneeuwpop bouwen, met wintersjoelen en met ringgooien in het winterlandschap. Er
wordt een grote tent neergezet op
het terrein, zodat alle activiteiten
ook bij minder goed weer kunnen
plaatsvinden. Het midwinterfeest is
4 februari van 11.00 tot 15.00 uur op
de kinderboerderij aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.
Jubileumactiviteiten
Noteer ook alvast de andere jubileumactiviteiten: Op maandag 2 april
wordt een gezellig Paasfeest gevierd, op woensdag 16 mei gaan
de schapen gescheerd worden, op
zondag 27 mei staat een feestelijke
voorjaarsmarkt op het programma,
op zondag 8 juli wordt de verjaardag van Boerenvreugd groots gevierd en op zondag 14 oktober vinden allerlei activiteiten plaats rond
het kabouterfeest.
Grote speeltuin
De kinderboerderij is, met uitzondering van maandag, dagelijks te
bezoeken. Er zijn schapen, geiten,
ezels, kippen en onder andere konijnen en cavia’s. Bovendien heeft
Boerenvreugd een grote speeltuin
inclusief een zandbak. Een bezoek
waard! De toegang is gratis, een bijdrage in het spaarvarken bij de ingang wordt op prijs gesteld. Zoals
alle 25 voorgaande jaren is Stichting Kinderboerderij Aalsmeer voor
de exploitatie ook nu nog steeds afhankelijk van sponsoring, giften en
donaties. Kijk voor meer informatie
op: www.boerenvreugd.nl.
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Nieuwe app Omgevings
Info Schiphol gelanceerd

Wmo, jeugdbeleid en participatiewet

Adviesraad vergadert weer
Aalsmeer - De decembervergadering startte met het bekijken van
de documentaire ‘Ruimte voor raden - samenwerken voor optimaal
betrekken burgers’ en daarna werd
besproken op welke wijze de achterban beter betrokken zou kunnen
worden. Er werd besloten om actief
met verschillende groepen en organisaties te gaan spreken. Daarna
verzorgde Grace Stelk van de GGD
Amsterdam een presentatie over
haar werkzaamheden als toezichthouder Wmo Amstelland. De toezichthouder richt zich op de uitvoering van de Wmo en in het bijzonder
op de kwaliteitseisen. Het toezicht
is belegd bij de afdeling Hygiëne en
Inspectie van de GGD Amsterdam.
In de januarivergadering zal Dunja van Klaveren de voortgang van
woon-/servicezones toelichten.
In de komende maanden zal er wellicht op andere momenten vergaderd moeten worden. De eerstvolgende vergadering is maandagmid-

dag 15 januari vanaf 15.00 uur in het
gemeentehuis.
Luisterend oor
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid
om leden van de Adviesraad deelgenoot te maken van uw ervaringen met de Wmo, jeugdbeleid en
participatiewet. U kunt op elk gewenst moment via asdaalsmeer@
gmail.com uw ervaringen vermelden. De Adviesraad handelt geen
individuele vragen en klachten over
toekenning, weigering of uitvoering
van hulp af, maar kan wel een luisterend oor bieden met als doel het
optimaliseren van het Sociaal Loket
en de Wmo voorzieningen/diensten.
In voorkomende gevallen zullen de
bevindingen van de Adviesraad zo
nodig anoniem besproken worden
met het Sociaal Loket of desbetreffende beleidsambtenaren. Zie voor
agenda, verslagen en nadere informatie de website www.wmoraadaalsmeer.nl.

De Poddeworsten kreeg als langzaamste team de Rode Lantaarn uitgereikt.

‘Pramenrace moeten we koesteren’

Prijzen uitgereikt tijdens
nieuwjaarsreceptie SPIE

en (ook) hij deed een poging om het
bestuur weer tot elkaar te brengen:
“De Pramenrace is uniek in ons land
en dat moeten we koesteren. Zorg
er met elkaar voor dat we ook dit
jaar weer een mooie race organiseren.” Zou deze ‘oproep’ het tij kunnen keren? In ieder geval worden
alle zeilen bijgezet om Aalsmeer op
de tweede zaterdag in september te
trakteren op weer een prachtige en
leuke Pramenrace. En hier hopen alle deelnemers en kijkers natuurlijk
op. Het is pas januari, maar september lonkt wat dit betreft wel al...
Wethouder Ad Verburg bij de opening van de SPIE-receptie.

Position paper ‘De mensen achter de cijfers’

Aalsmeer en Schiphol
niet meer in balans
Aalsmeer - Cijfers zijn er volop
over Schiphol. Van geluidspercentages, baangebruik en vliegtuigbewegingen zijn ze bekend, op te vragen
en in te zien. Maar dit zijn nou echter niet de ‘cijfers’ waar Aalsmeer
aandacht voor vraagt. De gemeente
vraagt juist aandacht voor de mensen achter de cijfers. Voor de inwoners van Aalsmeer, die wat Schiphol betreft in een (helaas) unieke situatie zitten. De gemeente wordt namelijk als enige omliggende gemeente door liefst drie banen ‘overvlogen’ en dit gaat gepaard
met (veel) geluidsoverlast is. Op
een aantal locaties in de gemeente wordt het steeds onhoudbaarder om nog te wonen en te werken.
“Van ‘groei in balans met de omgeving’ van de luchthaven is in grote delen van Aalsmeer geen sprake meer. De gebieden in de directe
omgeving van de luchthaven staan
zwaar onder druk. Verdere groei van
Schiphol is voor de leefbaarheid in
Aalsmeer niet verantwoord en dus
voor ons onacceptabel”, aldus wethouder Robbert-Jan van Duijn tijdens de presentatie van het boekwerk ‘De mensen achter de cijfers’.
“Vele omwonenden voelen zich niet
(meer) serieus genomen in hun toenemende gevoel van overlast. Cijfers en berekeningen sluiten niet
aan bij de dagelijkse praktijk en de
beleving van omwonenden. De discussie over Schiphol is nu heel abstract en gaat nooit over de mensen
die dag en nacht vliegtuigen over
hun dak krijgen. Wij willen erkenning voor de problematiek en gezamenlijk naar mogelijke oplossin-

gen zoeken.” In het position paper,
dat tot stand is gekomen in nauw
overleg met de gemeenteraad en
met inbreng van inwoners, laat de
gemeente zien wat overlast van het
vliegverkeer doet met mensen. In
het boekwerk ‘De mensen achter de
cijfers’ wordt duidelijk dat de meeste inwoners Schiphol en de geluidsoverlast accepteren, maar een tandje minder en meer rekening houden
met de ‘buren’ wordt nu toch wel
geëist. En dit kan best. De gemeente wil met de overheid en de luchthaven in gesprek over onder andere het vermijden van pieken in de late avond, minder vroeg starten met
vliegen in het weekend, niet starten
in de vroege ochtend als het maar
om een paar vliegtuigen gaat en de
baan daaropvolgende uren niet gebruiken, geen bochten vliegen boven de wijk, meer rustmomenten op
een dag en gedurende de week en
een nachtregime voor de Zwanenburgbaan. En in de persoonlijke levenssfeer over een ruimhartige isolatieregeling en zekerheid en een
uitkoopregeling voor bewoners die
willen vertrekken. Met het boekwerk is de wethouder voornemens
op pad te gaan. Aanbieden aan het
Rijk en in discussie gaan met Schiphol. Wat dit laatste betreft, is het
eerste succesje geboekt. Schiphol
heeft al contact opgenomen met de
gemeente. “We worden serieus genomen en terecht”, aldus een vastberaden wethouder Van Duijn. ‘De
mensen achter de cijfers’ is te lezen op de website van de gemeente
(www.aalsmeer.nl) en is af te halen
in het gemeentehuis.

Buurt slaat handen ineen
na inbraak in woning
Aalsmeer - Liefst vier woninginbraken zijn afgelopen week gepleegd
in de gemeente. In het kader van het
Donkere Dagen Offensief houdt de
politie extra controles en wordt, ook
door de gemeente, flink gehamerd
op het altijd sluiten van deuren en
ramen en het gebruik van goed
hang- en sluitwerk. Na een inbraak
in een woning in de Touwslagerlaan
in de avond of nacht van dinsdag 2
op woensdag 3 januari hebben de
bewoners in deze nog nieuwe wijk
bij de Lijnbaan direct de handen ineen geslagen. De bewoners hebben
gelijk een buurtapp opgezet (bordjes om dit aan te kondigen zijn verkrijgbaar via de gemeente) en hebben besloten om collectief nieuwe
sloten aan te gaan schaffen. Bij de
inbraak is het slot uit de voordeur
getrokken, kerntrekken wordt dit
wel genoemd. Het hele huis is door
de dieven doorzocht en er zijn diverse goederen ontvreemd. Een bewoner zag de voordeur open staan,
vertrouwde het niet en heeft contact opgenomen met de politie. Er is
op tweede Kerstdag door een aantal
bewoners een blanke man gezien

die vrij opvallend naar binnen keek
in diverse huizen. De man droeg
een rood shirt. Wie meer tips heeft,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
Inbreker aangehouden
Tijdens een inbraak in een woning
aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart
op donderdag 4 januari kon de dader aangehouden worden. De politie kreeg een melding rond half elf in
de avond en is direct ter plaatse gegaan. Een 29-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats uit Nederland
werd in het huis aangetroffen. Hij is
aangehouden en meegenomen voor
verhoor. Geen inbrekers, wel een
overhoop gehaald huis troffen bewoners van de Dorpsstraat op zondag 7 januari even over half negen in
de avond. Vermoedelijk zijn de dieven
het huis ingegaan via een raam bij de
achterdeur. Alle kasten en laden zijn
geopend. Kennelijk waren de inbrekers op zoek naar geld. De kostbare
spullen zijn niet aangeraakt.
Harde klap
De vierde inbraak deze week was in

Aalsmeer - Het was anders dan
andere jaren, de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Pramenrace In
Ere. Best logisch, het was de eerste
bijeenkomst waar het SPIE-bestuur
zich in afgeslankte vorm presenteerde. Toch was het wel gezellig en
kwamen diverse deelnemers en belangstellenden de handen schudden
van Erna, Jan, Marlon en Arnaud.
De breuk binnen het SPIE-bestuur
heeft heel wat stof doen opwaaien.
Over de reden waarom vier van hen
zijn opgestapt wordt flink gespeculeerd. Hou het op opgekropte ergernissen, met de vorm van organisatie
heeft het in ieder geval niets te maken en wat dit laatste betreft staan
eigenlijk alle neuzen nog altijd dezelfde kant op. Zowel de huidige
als de opgestapte SPIE-bestuursleden hebben maar één doel en één
wens: De Pramenrace behouden in/
voor Aalsmeer! Wethouder Ad Verburg was uitgenodigd om de nieuwjaarsbijeenkomst officieel te openen

De Poddeworsten en EPPP
Diverse teams waren naar de receptie gekomen. De Poddeworsten
wisten al dat ze niet met lege handen naar huis zouden gaan. Jarenlang heeft Daan en zijn team het uiterste ingezet om als winnaar op het
podium te mogen staan, maar afgelopen september hadden de mannen een ander doel: Vooral genieten
en niet te snel. Het heeft het team
De Rode Lantaarn opgeleverd, want
deze wordt uitgereikt aan het team
dat het langste over de Pramenrace
heeft gedaan. Ook uitgenodigd waren De Wijzen uit ‘t Oosten, Kung
Fu Penta’s, Datifloateam, Dirrekies
Gaatje en team EPPP. Wie mag er
uit eten met het SPIE-bestuur? Deze
smakelijke prijs is uiteindelijk overhandigd aan team EPPP. Dit team
had de leukste zoek de verschillen foto ingeleverd tijdens de race.
De mannen hadden er serieus werk
van gemaakt: ander shirtje aan, petje op en zelfs andere kussentjes op
de bank. Binnenkort gaan de mannen gezellig uit eten met het SPIEbestuur.

Team EPPP mag uit eten met het SPIE-bestuur. Foto’s: Judith Keessen

Amstelland - Op maandag 8 januari heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora
van Nieuwenhuizen-Wijbenga, de
mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app
kunnen omwonenden van Schiphol
via smartphone, tablet of computer
informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen.
Actuele baangebruik
De app bestaat uit verschillende informatieve onderdelen. Nieuw onderdeel is de informatie over het actuele baangebruik op Schiphol. Met
de app kan worden geraadpleegd
welke banen op dit moment worden
ingezet en waarom. Informatie over
het actuele vliegverkeer rond Schiphol werd al getoond op de website
Vliegverkeer InZicht en is nu geïntegreerd in de app, zodat dit ook mobiel is te raadplegen. Dit onderdeel
van de app toont informatie over individuele vluchten, zoals de gevolgde luchtverkeersweg, actuele vlieghoogte en vliegsnelheid, details over
de vliegtuigen, de bestemming van
het vliegtuig en informatie over de
luchtvaartmaatschappij. Met de app
kan de gebruiker ook informatie opvragen over het vliegverkeer op een
specifieke locatie, zoals de eigen

woonplek. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk het aantal vliegtuigen dat overvliegt en de gemiddelde vlieghoogte van vliegtuigen
op die specifieke locatie te vinden.
Verdere ontwikkeling
De app is tot stand gekomen door
intensieve samenwerking tussen
bewoners, bestuurders, luchtvaartsector en het Rijk in de Omgevingsraad Schiphol. Het is het resultaat
van de afspraak tussen deze partijen om informatievoorziening en
dienstverlening voor omwonenden
van Schiphol te bundelen en samen
te brengen op één plek. Toekomstige uitbreiding van de app is onderwerp van gesprek in de Omgevingsraad Schiphol. De app is vormgegeven als een basisapplicatie waaraan elementen kunnen worden toegevoegd. Te denken valt aan informatie over geluidmetingen en verwachtingen over het vliegverkeer in
de komende dagen (geluidsweerbericht). Ga naar omgevingsinfoschiphol.nl voor de app. Voor meer
informatie over de Omgevingsraad
Schiphol ga naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch
contact met het secretariaat van de
Omgevingsraad Schiphol, de heer
Johan Weggeman via 06-52596905.

Stenen eruit voor nieuwe
riolering Weteringstraat
Aalsmeer - ‘Stenen op drift’ voor
nieuwe riolering Weteringstraat
Aalsmeer – De werkzaamheden aan
het riool in het Centrum zijn in volle gang. Zoals aangekondigd is afgelopen maandag 8 januari gestart
met de volgende fase en hiervoor is
de kruising bij de Weteringstraat afgesloten. De Markt- en de Schoolstraat lopen hierdoor nu dood. De
Schoolstraat mag nu ingereden
worden via de Dorpsstraat en om
beide straten weer te kunnen verlaten zijn zogenaamde keerpunten gemaakt. Het is best behelpen
voor de bewoners en bedrijven in
beide straten, maar het is een ‘klus’
die nou eenmaal aangepakt moet
worden. Er wordt gesaneerd, een
nieuw vuilwaterriool en een nieuw
hemelwaterriool aangelegd en tot

slot volgt nieuwe bestrating. Aangevangen is op de kruising en volgens de gemeente blijft deze zo’n
anderhalve tot twee weken afgesloten. Zo snel mogelijk wordt gewerkt
om deze route in het Centrum weer
open te stellen voor verkeer. Daarna
gaan de medewerkers verder links
en rechts van de kruising en als de
werkzaamheden volgens planning
gaan, kan na twee tot tweeënhalve
maanden het sein ‘klaar’ gegeven
worden. Overigens is op de kruising
onder de huidige riolering nog een
tweede oude riolering aangetroffen
en deze stond niet op de tekening.
Ook deze buizen moeten eruit en dit
houdt in dat er nog dieper gegraven moet gaan worden. Vooralsnog
wordt vanwege de ‘vondst’ niet gerekend op vertraging.

Op 29 januari in het gemeentehuis

Vierde en laatste avond
‘Aalsmeer Inzicht’
Aalsmeer - Op maandag 29 januari vindt de vierde en laatste bijeenkomst van Aalsmeer Inzicht in het
gemeentehuis plaats. De gemeente
hoopt weer veel inwoners te mogen
begroeten om met elkaar de reeks
van Aalsmeer Inzicht af te sluiten.
Samen wordt de balans opgemaakt
en wordt de agenda bepaald voor
de toekomst. Wat vinden inwoners
echt belangrijk en waar moeten de
gemeente en de inwoners met elkaar mee aan de slag?
Let op! Had jij je eerder aangemeld
voor de bijeenkomst van 11 december? Deze aanmeldingen worden
niet automatisch meegenomen naar
de nieuwe datum. Daarom vraagt de
gemeente om opnieuw aan te melden via de website www.aalsmeer.
de Spoorlaan op maandag 8 januari. Aan de achterzijde van de woning hebben dieven een ruit ingeslagen en zijn het huis ingegaan.
Alle kamers zijn bezocht en diverse
kasten en laden geopend. De buit
is vooralsnog onbekend. In de middag hebben omwonenden een harde klap gehoord, mogelijk had dit
te maken met de inbraak, die tussen drie uur ’s middags en acht uur
in de avond heeft plaatsgevonden.
Ziet u onbekende personen in de
buurt, die verdacht gedrag vertonen
en vertrouwd u het niet? Bel dan direct de politie via 0900-8844.

nl. Vanaf 19.30 uur is de inloop en
het programma start om 19.45 uur
met een terugblik op de vorige bijeenkomsten. Om 20.00 uur presenteert Ferenc van Damme de voorstelling ‘Elimineer de burger’. Vanaf 20.30 uur worden denktanks gevormd en in groepsverband gepraat
over prioriteiten en wat nodig is om
in actie te komen
Om 21.15 uur gaat direct de democratie gelden: stemmen over de
beste ideeën voor Aalsmeer. Nagepraat wordt vanaf 21.45 uur hoe nu
verder en om 22.00 uur is de afsluiting met een drankje.
Neem voor de bijeenkomst een
smartphone of tablet mee: Er wordt
van een online stemmiddel gebruik
gemaakt.

Burgemeester Uithoorn
vertrekt naar de politie
Uithoorn - Burgemeester Dagmar
Oudshoorn van Uithoorn volgt Hanneke Ekelmans op als hoofd Operatiën van de Politie Eenheid Amsterdam. Aanstaande 1 maart is haar
eerste werkdag. “Het kwam op mijn
pad”, vertelt Dagmar, “en ik wist eigenlijk meteen: dit wil ik doen. In
mijn jaren als burgemeester van Uithoorn is mijn respect voor de politie
en affiniteit met haar vele taken en
uitdagingen enorm gegroeid. Voor
mij betekent het een geweldige eer
om voor deze eenheid en het korps
als geheel mijn regionale netwerk,
mijn bestuurlijke kennis en kunde
en mijn levenservaring in te mogen
zetten.”
Pijn in mijn hart
“Dat betekent niet dat het afscheid
mij niet zwaar valt. Bijna 8 jaar
mocht ik burgermoeder zijn van Uithoorn. De inwoners van Uithoorn en
De Kwakel heb ik in mijn hart gesloten. Hun vermogen om met elkaar iets nieuws neer te zetten, de
betrokkenheid met elkaar en met
het reilen en zeilen van de gemeen-

te, maakte het werken in deze gemeente tot een unieke periode die ik
nooit had willen missen. Met pijn in
mijn hart zeg ik hier gedag, maar als
geïnteresseerde inwoner blijf ik Uithoorn en De Kwakel natuurlijk wel
op de voet volgen.”
Nieuwe uitdaging
“Ik ken het politiewerk van de zijlijn,
maar besef terdege dat ik bepaalde
operationele kennis ontbeer. Reken
maar dat ik mij daar grondig in zal
verdiepen, zodat ik mijn bevoegdheden daadwerkelijk kan gebruiken. Er is mij alles aan gelegen om
te laten zien dat ook een relatieve
buitenstaander van betekenis kan
zijn voor het korps – in het bijzonder
de Eenheid Amsterdam, waaraan ik
gehecht ben geraakt”, aldus burgemeester Oudshoorn.
“Leuke collega”
Burgemeester Jeroen Nobel over
het vertrek van collega burgemeester Dagmar Oudshoorn. “Leuke en
prettige collega die wij zeker gaan
missen in onze regio.”
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we wijken in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart zijn komen wonen, zijn net
zo goed Aalsmeerders. Ook mogen
we best wat opener zijn tegenover
de mensen die hier tijdelijk wonen.
Het is belangrijk om met elkaar in
gesprek te gaan. Het is een manier
om te ontdekken wat we met elkaar
delen en wat ons bindt. Wat we in
ieder geval met elkaar delen, is dat
we het fijn vinden om hier te wonen,
te werken en te leven.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Inwoners vinden Aalsmeer fijn wonen, werken en leven

Burgemeester Nobel: “Samen
inzetten voor mooie gemeente”

Aalsmeer - “Een nieuw jaar is een
moment om terug te kijken en vooruit te blikken”, begon burgemeester Jeroen Nobel zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de gezellige en goed
bezochte nieuwjaarsreceptie van de
gemeente in de sfeervol aangeklede burgerzaal afgelopen maandag
8 januari.

“Afgelopen jaar hebben we inwoners en ondernemers uitgenodigd
om met elkaar na te denken over de
toekomst. Het waren bijzondere bijeenkomsten. De belangstelling was
groot en ik heb veel mensen ontmoet. Het waren inspirerende ontmoetingen. Wat mij opviel is dat de
meeste Aalsmeerders optimistisch
zijn en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Dat past bij de typische ondernemersmentaliteit van
Aalsmeer. Aalsmeerders zijn aanpakkers en doeners. De toekomst
is dus niet afwachten, maar gewoon
doen.”
Uit de bijeenkomsten over de toekomst kwam een helder beeld. Inwoners willen dat Aalsmeer bereikbaar en groen blijft, evenals veilig.
De meesten, zowel jong als jong,
vinden het prettig wonen in ‘hun’
Aalsmeer. Dit kwam ook naar voren tijdens de rondetafelgesprekken
met inwoners over Schiphol. Hinder
is er zeker, en steeds meer, maar
mensen willen niet weg omdat ze

hier fijn wonen. Inwoners en vooral ondernemers vinden het ook belangrijk om de economische krachtige positie in de regio te behouden.
De meesten zien de dynamiek en de
vitaliteit van de metropoolregio als
een kans. “Tja, daar zijn wij een ondernemersdorp voor”, aldus Nobel.
Minder eenkennig
De eerste burger vroeg tevens aandacht voor verduurzaming, ook dat
vinden inwoners steeds belangrijker,
en voor meer samenwerking op diverse vlakken, waaronder op sociaal
gebied. “Inwoners willen graag de
Aalsmeerse identiteit behouden en
een zorgzame en betrokken samenleving blijven.” Vrijwilligers noemde
Nobel de smeerolie in de samenleving. “In de zorg, bij de ondersteuning van kwetsbare mensen en voor
een bloeiend verenigingsleven.” De
burgemeester merkte hierbij wel op
dat de ‘echte’ Aalsmeerders wel wat
minder eenkennig zouden moeten
worden. “Mensen die in de nieu-

Eerste commissievergadering in 2018 op 16 januari

Aanpassingen in zwembad
voor energieuitwisselingsnet
Aalsmeer - De kerstdagen en oud
en nieuw zijn weer voorbij, bijna alle nieuwjaarsrecepties zijn gehouden, op naar de orde van de dag.
En dat is voor de leden van de gemeenteraad weer vergaderen. De
eerste commissie in 2018 is op dins-

dag 16 januari en het betreft gelijk
een gecombineerde vergadering
van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur.
Donderdag 18 januari is er dus geen
commissie. De eerste raadsvergadering dit jaar is op donderdag 1 febru-

Zorgen om ontwikkelingen Schiphol

D66: Genoeg is genoeg!
Aalsmeer - D66 maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelin-

D66-lijsttrekker Wilma Alink-Scheltema

gen van Schiphol. De afgelopen jaren is het aantal vluchten die van de
Aalsmeerbaan zijn gestart met 33%
gegroeid tot bijna 60.000 in 2016.
Daarnaast zijn ook de nachtvluchten van de Zwanenburgbaan onacceptabel gegroeid. Vanaf Schiphol zijn er in 2017 meer dan 30.000
vluchten nachtvluchten vertrokken.
D66 Aalsmeer is tegen verdergaande groei van Schiphol, tegen groei
van vluchten boven Aalsmeer. Genoeg is genoeg!
Dinsdag 3 januari kwam de NOS
met een onderzoek over het gemeentelijke vertrouwen in de luchthaven Schiphol. Hiervoor zijn 31
omliggende gemeenten van Schiphol benaderd. Ook Aalsmeer. Uit dit

ari. In de vergadering van de commissies op 16 januari staat slechts
één agendapunt. Burgemeester en
wethouders stellen voor een investeringskrediet te verlenen van maximaal 446.500 euro ten behoeve van
aanpassingen van de installaties in
onderzoek blijkt dat acht gemeenten, waaronder Uithoorn, geen vertrouwen hebben in de onderzoeksresultaten van de milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd door
luchthaven Schiphol. De gemeente Aalsmeer heeft volgens het onderzoek nog alle vertrouwen in de
luchthaven en in de MER. Eerder in
2017 had Sharon Dijksma Schiphol
nog op de vingers getikt dat Schiphol het verkeerde rekenmodel had
gebruikt. Uit de door Schiphol uitgelekte gegevens van de MER zou
blijken dat groei best mogelijk is!
Er klonken mooie woorden van de
wethouder tijdens radio-uitzendingen op Radio 1 en BNR op 3 januari 2018 waar ook hij zijn zorgen
uit over de toename van het aantal
vluchten en waarin hij meevoelt alle inwoners die als gevolg van deze toename veel overlast ervaren.
D66 Aalsmeer vraagt dan toch wel

Verkiezingen en stemmen
Burgemeester Nobel attendeerde op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij riep de raadsleden op in gesprek te blijven met
inwoners en inwoners om vooral
te gaan stemmen. Ook de komende week overigens, want wethouder Robbert-Jan van Duijn is genomineerd als beste jonge bestuurder
van het jaar. “Daar zijn we natuurlijk heel trots op”, aldus Nobel en hij
kreeg in deze een bevestigend applaus. Stemmen kan tot 18 januari via een link op de website van de
gemeente en via binnenlandsbestuur.nl. Tot slot nodigde de burgemeester iedereen uit om te komen
naar de slotbijeenkomst van de toekomstverkenning op maandag 29
januari. “Het is van belang om ons
samen in te zetten voor deze mooie
gemeente, zodat onze kinderen en
kleinkinderen hier straks ook met
plezier kunnen wonen en met optimisme en vertrouwen naar hun toekomst kunnen kijken.”
Gezellig treffen met livemuziek
Na de speech van burgemeester Nobel kwamen alle gesprekken
weer snel op gang. Het is zelfs ieder jaar best moeilijk om alle aanwezigen stil te krijgen voor dit officiële moment. De receptie wordt
door de meesten gezien als een gezellig treffen, even bijpraten, nieuwe
mensen ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en
livemuziek. Dit jaar werd hier invulling aangegeven door het trio Baer
Traa en in deze keuze van de burgemeester kon menigeen zich vinden. “Lekkere muziek.” Misschien
niet door iedereen opgemerkt, maar
ook aanwezig was kinderburgemeester Derek Buikema. Hij heeft
niet van zich laten horen op het podium, maar wel gesproken voor de
microfoon van Radio Aalsmeer. Een
groep vrijwilligers van de lokale omroep was aanwezig om verslag te
doen van de bijeenkomst.
zwembad de Waterlelie vanwege
het energieuitwisselingsnet Hornmeer. Het college wil faciliteren dat
door samenwerking tussen IKC Triade (JongLeren en Solidoe), NL/DC,
Fertiplant en ESA BV een warmtekoude uitwisselingsnet ter benutting van afvalwarmte en verminderen van gebruik van fossiele energie
wordt aangelegd. Dit warmte-koude uitwisselingsnet kan onder voorwaarden na realisatie ook ingezet
worden voor toekomstige woningbouw. Om dit uitwisselingsnet met
de overige deelnemers te kunnen
realiseren moeten de installaties in
het zwembad aangepast worden.
De gemeente heeft in deze een rol
omdat zij de enige aandeelhouder
van de ESA én eigenaar van de Waterlelie is. Door genoemde deelnemers is een energieplan opgesteld
en er is reeds DEI-subsidie (regeling
Ondernemend Nederland in het kader van Demonstratie Energie Innovatie) van 452.022 euro. Dankzij deze subsidie kunnen de deelnemers
zelf het energie-uitwisselingsnet
aanleggen. Volgens het college sluit
de aanleg van dit uitwisselingsnet
aan bij de ambitie van de raad om in
2040 als gemeente fossielonafhankelijk te zijn. De commissievergadering op 16 januari is openbaar (belangstellenden zijn welkom), begint
om 20.00 uur en staat onder voorzitterschap van fractievoorzitter Robert
van Rijn van de VVD. Besloten wordt
de avond met het vragenkwartier. Er
wordt overigens alleen gesproken
over het krediet voor het energienet, besluitvorming vindt plaats in
de raadsvergadering van donderdag 1 februari.
af hoe dat rijmt met het vertrouwen
in de luchthaven, in de resultaten
van de MER en dus in de groei, zoals aan de NOS door de gemeente
is aangegeven. Op 7 december 2017
heeft de gemeenteraad Aalsmeer
een position paper aangenomen dat
begint met het wantrouwen tussen
de luchthaven en omgeving. Het
draagvlak voor de luchthaven brokkelt snel af en de overheid boet aan
geloofwaardigheid in. Omwonenden voelen zich niet meer serieus
genomen “in hun toenemende gevoel van overlast”. D66 onderschrijft
de paper hoewel de fractie vindt dat
de toon scherper kan en door het
ontbreken van harde doelstellingen
te vrijblijvend is.
Meer tanden laten zien
D66 Aalsmeer wil dat de gemeente nog meer de tanden laat zien en
uitdraagt dat genoeg is genoeg. Zo-

Navigatie uit
auto gestolen
Met hartslag naar
ziekenhuis
Aalsmeer - Om half twee in de
nacht van maandag 8 op dinsdag
9 januari zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een reanimatie in
de Cyclamenstraat. De politie, de
ambulancedienst en vrijwilligers
van de AED-groep zijn snel ter
plaatse gegaan. Direct is hulp geboden aan de 70-jarige vrouw en
met succes. De inwoonster is met
hartslag naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft hulp
verleend met het uit het huis halen van de vrouw. Eerder deze week, op woensdag 3 januari
rond half vijf in de ochtend, hebben de hulpdiensten eveneens
hulp verleend bij een reanimatie
in de Apollostraat. Ook de huisarts was gealarmeerd. De reanimatie is gestopt. De 87-jarige bewoner is overleden.

Aalsmeer - In de nacht van zondag 7 op maandag 8 januari is ingebroken in een bij het Weteringplantsoen geparkeerde auto. Van
de cabriolet is een ruit ingeslagen. Uit de auto is de navigatieapparatuur gestolen. De diefstal
heeft tussen zes uur ’s avonds
en half elf de volgende ochtend
plaatsgevonden. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht
van zaterdag 6 op zondag 7 januari is een fiets gestolen uit de
Koolwitjesstraat. Het betreft een
damesfiets van het merk Cortina,
type U4 transport. Het serienummer van de fiets eindigt op 094.
De diefstal heeft tussen half negen ’s avonds en kwart over drie
in de middag plaatsgevonden.

Bijzondere gast tussen de orchideeën

Zwaan waait dwars door
kasdek van kwekerij
Aalsmeer - “We dachten dat we er
goed vanaf kwamen met de storm
van afgelopen woensdag 3 januari. Rond één uur in de middag echter paniek in de kwekerij. Een grote zwaan was dwars door het kasdek gewaaid”, vertelt Johan Koehler
van OTM Orchids aan de Rietwijkerdwarsweg. “Een groot raam lag er
volledig uit en het arme dier waggelde bloedend door de orchideeën.
Veel gewasschade. We hebben de
zwaan maar met rust gelaten om erger te voorkomen. Uiteindelijk heeft
een medewerker van de dierenambulance de zwaan kunnen vangen
en naar de Vogelopvang gebracht.
We hopen maar dat hij het redt”, besluit Johan.

Kleine brand in jachthaven
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 5 januari omstreeks drie uur is er brand
uitgebroken in een botenopslag
bij Jachthaven Dragt aan de Stommeerweg. Eén van de boten in de
opslag was door nog onbekende reden in brand geraakt. In de loods
liggen ongeveer 30 boten opgeslagen en mogelijk waren er nog gasflessen aanwezig. De brandweer
is daarom met groot materieel ter
plaatse gegaan. Ook de blusboot

werd ingezet om de brand te bestrijden.
Het vuur hadden de brandweermannen snel onder controle. Er
werd afteraf gesproken van een
kleine brand. Er was wel een hevige rookontwikkeling. Drie personen, waaronder de eigenaar en de
havenmeester, hebben rook ingeademd. Twee zijn ter controle naar
het ziekenhuis vervoerd.
Foto: Marco Carels

Op 17 januari in De Waterlelie

Tweede meetup GroenLinks
over duurzaamheid
Aalsmeer - Op woensdag 17 januari organiseert GroenLinks Aalsmeer
om 20.00 uur de tweede meetup in
sportcentrum de Waterlelie aan de
Dreef. Spreker is Hugo van Luling
van Meer Vastgoed, die met het oog
op de toekomst in Aalsmeer een
wijk wil ontwikkelen die geen gasaansluitingen meer heeft. Hij gaat
vertellen dat duurzaam en een positieve businesscase wel degelijk samengaan, maar dat de voorschriften
van het Rijk en de gemeente nog
steeds achterlopen op de praktijk.
Leo Bakker en Kees Buskermolen
vertellen over de warmtepompinstallatie die ze hebben geplaatst
en hoe ze volgend jaar geheel zonder gasaansluiting zullen wonen.
De meetup is de tweede in de reeks
van vier die worden georganiseerd
rondom het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het programma is gebaseerd op vier belangrijlang de geluidsoverlast, veiligheid
en gezondheid van alle inwoners
van de Gemeente Aalsmeer niet serieus worden genomen heeft D66
Aalsmeer geen vertrouwen in de
huidige koers en de MER.

ke principes: duurzaamheid, omgevingsbewust, vooruitstrevend, nieuwe economie. Iedere meetup laat
GroenLinks zien wat er met deze
begrippen wordt bedoeld en wat dit
voor de lokale politiek gaat betekenen.
Samenwerking
De aanpak die is gekozen is speciaal gericht op samenwerking met
anderen. Wanneer iedereen weer
op de traditionele manier politiek
gaat voeren zal je zien dat met elkaar niet de juiste dingen benoemd
worden. Daarom heeft GroenLinks
besloten om de ontwikkelingen binnen de gemeente Aalsmeer telkens
te beoordelen langs vier meetlatten.
Dat betekent dat straks alle voorstellen die in de Raad zullen komen
altijd met die invalshoek worden
bekeken en beoordeeld. Op 15 november was de eerste meetup over
het thema ‘vooruitstrevend’ en werd
naar aanleiding van een presentatie stevig gediscussieerd over diverse toekomstscenario’s. Meetup drie
is op 7 februari en gaat over ‘omgevingsbewust’ en meetup vier is op
7 maart en heeft als onderwerp de
‘circulaire economie’.
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Watertoren in januari twee
zondagmiddagen geopend
Aalsmeer - De watertoren is komende zondagmiddagen 14 en 28
januari geopend voor alle belangstellenden.
Sowieso is het interessant om dit
Aalsmeerse rijksmonument van binnen te bekijken en te laten voorlichten hoe de werking binnen de toren
heeft plaatsgevonden. Uiteraard is
er de gelegenheid om naar boven te
klimmen en vanaf 50 meter hoogte
heeft men een 360 graden uitzicht
over Aalsmeer en de verre regio.
De watertoren, die tot begin jaren
negentig heeft gefungeerd als drukverhoger binnen het drinkwater leidingssysteem van Aalsmeer en omliggende plaatsen, ziet er grotendeels nog hetzelfde uit als de oorsprong.
In 1926 tot 1928 werd gestart deze
hoge toren gebouwd en men begon
met het heien van maar liefst 452
palen van 15 meter lengte. Daarop werden onder andere de enorme
kolommen gebouwd, die de twee
bovenbekkens moesten gaan dragen. Het eerste bekken wat men tegenkomt is er één van ruim 460.000
liter en het bovenste bekken maar
liefst ruim 530.000 liter. Deze bekkens waren vroeger geheel gevuld

met leidingwater, dat gehaald werd
vanuit de duinen aan de kust. Onder de begane grond ligt nog een
derde bekken van 146.000 liter, zodat de totale voorraad water de miljoen liter overschreed.
De stoere watertoren heeft zich altijd geweerd tegen onstuimige
weersomstandigheden: zelfs stormen met windkracht tien en méér
kon de toren hebben. Tijdens de
oorlogsjaren had de toren geluk –
ondanks de nabijheid van Schiphol,
dat een mikpunt zou kunnen zijn is de watertoren ongeschonden deze jaren doorgekomen. In tegenstelling tot veel andere watertorens in
den lande, die zwaar beschadigd
werden.
Aalsmeer is trots op haar watertoren en de mensen van de beheersstichting zorgen ervoor, dat iedereen er zoveel mogelijk gebruik van
kan maken. De openingstijden op
de zondagmiddagen zijn tussen
13.00 en 17.00 uur. Wil men naar boven dan zijn de kosten voor de kinderen 1 euro en voor volwassenen
2 euro.
Meer informatie over de watertoren
is te vinden op de website: www.
aalsmeer-watertoren.nl

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Winst Gerrit en
Riet op soos

Aalsmeer - Op donderdag 18 januari vindt weer een gezellige ouderensoos plaats in ‘t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Klaverjassen en rummicuppen staan op het
programma. Het kaarten begint om
13.30 uur. Op donderdagmiddag 4
januari is de eerste ouderensoos in
het nieuwe jaar gehouden. Het klaverjassen is gewonnen door mevrouw Agtersloot met 5280 punten.
Op twee is mevrouw Stokman geeindigd met 5183 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw
de Koter met 3804 punten. Bij het
rummicuppen was de hoogste eer
voor mevrouw Verhoef met 134
punten, gevolgd door mevrouw Valentijn met 153 punten. De poedelprijs ging naar mevrouw Millenaar
met 324 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma
en zowel trouwe kaarters als nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
Op donderdag 4 januari is het jokeren gewonnen door Gerrit van
der Geest met 84 punten, Bets Teunen werd met 166 punten tweede
en Gerard de Wit met 262 punten
derde. Bij het klaverjassen was de
hoogste eer voor Riet Pothuizen met
5795 punten, Elisabeth Romkema
werd tweede met 5275 punten, en
Rudolf Häussler derde met 5139
punten. De poedelplaats was deze week voor Marry Akse met 3673
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Sietze, Martijn, Stefan en Joost zonder Teun

Deelnemers en organisatie
autorally FCA tevreden!
Aalsmeer - Zaterdag 6 januari werd
de autorally van FC Aalsmeer verreden. Doordat het weer een stuk beter was in vergelijking met afgelopen editie (sneeuw en gladheid),
kon er op ‘normale’ tijd gestart worden. De deelnemers werden in eerste instantie naar de kleedkamers
gestuurd. In kleedkamer 1 kreeg
één persoon per auto een vlog van
de organisatie te zien, terwijl de andere deelnemers allerlei afbeeldingen en foto’s te zien kregen. In de
combinatie van vlog en afbeeldingen waren door de organisatie een
aantal clous verwerkt, welke de rest
van de dag van pas zouden komen.
Zo werd er in de vlog verteld dat de
deelnemers waarschijnlijk viraal de
wereld over zouden gaan, maar dat
Europa toch wel ver genoeg was,
hierdoor telde dus alleen de antwoorden die van toepassing waren op Europa of Europeanen, alles daarbuiten dus niet. Er werd ook
gesproken over een paars kabinet.
Maar die heeft Nederland nu niet,
dus de kleur paars was taboe voor
deze dag. Nadat alle teamleden hier

even over na hadden kunnen denken stapten ze nog enigszins verbaasd in de auto
De eerste opdracht die elk team
kreeg was: maak een leuke selfie,
deze selfie werd op de facebook pagina van FC Aalsmeer geplaatst en
de selfie met de meeste likes verdiende bonuspunten. Dit was een
opdracht die gewoon uitgevoerd
moest worden. Eén team dacht hier
anders over en vroeg of de foto toch
buiten de uitslag gehouden kon
worden, dit kostte ze uiteindelijk het
podium.
Het eerste deel van de route bracht
de deelnemers via Penningsveer,
Spaarnwoude, Santpoort en Velsen
richting IJmuiden. Hier gingen de
deelnemers over de zeesluizen naar
de overzijde van het Noordzee kanaal. Gedurende de route gingen de
rallydeelnemers op zoek naar antwoorden op de gestelde vragen, uiteraard rekening houdend met de
clous. Aangekomen in Beverwijk,
was er een tussenstop in Café Sport.
Hier moest deel 1 worden ingele-

Sterke start van 2018
voor Daniël Giacon

Freerunnen en meer met CombiFun

Kinderen vermaken zich
prima in kerstvakantie
Aalsmeer - Het is vrijdagmiddag 5
januari. De Proosdijhal stroomt vol
met kinderen. Het is weer tijd voor
CombiFun. Elke vakantie organiseren Team Sportservice Aalsmeer,
Cultuurpunt Aalsmeer en de Binding een activiteit om kinderen kennis te laten maken met sport, cultuur en welzijn.
Tijdens deze activiteitenmiddag in
de kerstvakantie staan er drie verrassende workshops op het programma. Bij de sportactiviteit
gaan de kinderen aan de slag met
freerunnen. Bij deze workshop leren
de kinderen over obstakels te springen en te klimmen. Ondertussen
laat docent Gaetano van Freerun
University een paar toffe tricks zien,
zoals salto’s. De kinderen zijn onder
de indruk en extra gemotiveerd om
hard te oefenen.
Aalsmeers Jeugdorkest
Een paar ruimtes verderop klinkt
muziek. Blaasmuziek wel te verstaan. Onder leiding van de dirigent
van het Aalsmeers Jeugdorkest, André Vulperhorst, leren de kinderen de basis van het spelen op een
blaasinstrument. Dit doen zij door
de instrumenten te bestuderen en
op een speelse wijze de juiste manier van blazen onder de knie te krijgen. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen zelfs al een paar
tonen spelen met z’n allen. De kinderen worden na afloop van har-

te uitgenodigd om deel te nemen
aan het Aalsmeers Jeugdorkest. Uiteraard zijn alle andere kinderen uit
Aalsmeer ook van harte welkom.
Weerbaarheid
De Binding gaat voor welzijn deze
keer aan de slag met het onderwerp
‘weerbaarheid’. Samen met Judocoach Ron van Raaphorst gaan de
kinderen in een echte dojo op een
speelse wijze aan de slag met weerbaarheid. Hierbij leren zij verschillende Judotechnieken aan. Zo leren ze vallen, beschermen en zelfs
een beetje werpen. JOGG haakt aan
en voorziet de kinderen van water
en fruit. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te
maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met Sportservice Haarlemmermeer, GGD Amsterdam, zorgverzekeraar en diverse lokale partijen bij aan de JOGGaanpak in Aalsmeer. Gezamenlijk
maken zij de gezonde keus normaal
in Aalsmeer.
Volgende vakantieactiviteit
Na afloop gaan alle kinderen enthousiast, een stuk wijzer en lekker
vermoeid naar huis. Het was weer
een mooie vakantieactiviteit. De volgende CombiFun staat gepland op
vrijdag 2 maart in de voorjaarsvakantie.

Korfbalcompetitie

VZOD houdt vol tegen
DSO en wint in Alkmaar
Kudelstaart - De eerste wedstrijd
van het nieuwe jaar was gelijk een
enorm belangrijke voor de Kudelstaartse korfballers van VZOD.
Tegen de nog puntloze gastheer
DSO uit Alkmaar was het zaak om
de nodige punten te behalen. VZOD
had nog slechts éénmaal gewonnen
dus kon er een flinke slag gemaakt
worden in de strijd om handhaving.
De beginfase was voor het strijdlustige DSO en zij nam een 4-1 voorsprong. VZOD/FIQAS leek wakker
geschud en via Jessica Zijerveld en
twee treffers van Maura van Limpt
was de stand na tien minuten alweer
gelijk getrokken: 4-4. Eric Spaargaren zette vervolgens de Kudelstaarters van afstand voor het eerst op
voorsprong en na een tegendoelpunt waren het Vincent Algra, Hein
van Leeuwen en Eric Spaargaren
die de blauw-zwarten met 5-8 aan
de leiding brachten. Toch zou deze voorsprong als sneeuw voor de
zon verdwijnen want mede door een
verloren duel om een uitbal stond
het alweer snel 9-9. DSO staat niet
bepaald bekend om de verfijnde
techniek, maar heeft daarentegen
“niet kletsen maar poetsen” hoog in
het vaandel staan.
Een slim genomen vrije bal werd
door Algra afgemaakt waarna Van
Limpt er met een mooie bovenhandse actie bij de paal nog een
schepje bovenop deed: 9-11. DSO
was echter nog allerminst verslagen en haakte op slag van rust
weer aan met de gelijkmaker: 11-

11. Trainer/coach Gradus van Limpt
had in de rust zijn formatie weer
op scherp gezet en dit resulteerde
in een raak afstandsschot van Van
Leeuwen. Nadat DSO een strafworp
had verzilverd waren achtereenvolgens Nikki Koningen, Eric Spaargaren en Alyssa te Riele trefzeker en
bracht de Kudelstaartse korfballers
op een ogenschijnlijk comfortabele
12-15 voorsprong. Het verschil werd
na een kwartier gecontinueerd op
14-17 en zelfs uitgebouwd tot 14-19
door de onder andere net in het veld
gekomen Hanna Viet. Inmiddels
vorderde de tweede helft aanzienlijk en stond er nog een kleine tien
minuten op de klok. VZOD/FIQAS
kon zich echter nog niet rijk rekenen, want de gladiatoren van DSO
mochten dan wel op de rug liggen,
ze waren nog niet knock out. Door
onoplettendheid en te weinig agressie in de slotfase maakte het team
van trainer Van Limpt het zichzelf
nog lastig en liet DSO terugkomen
tot zelfs 18-19. Gelukkig herpakte
VZOD/FIQAS zich tijdig en met een
verlossende vrije bal werd de eindstand op 18-20 bepaald. Opluchting en blijdschap vulden de Kudelstaartse supporters en zo kan er
met vertrouwen toegewerkt worden
naar aanstaande zaterdag 13 januari als in de Proosdijhal om 17.25 uur
EKVA ontvangen wordt. Dit team
staat één plaatsje boven VZOD en
het kan spoken in een druk bezette
en luidruchtige Proosdijhal

verd en was er een foto-opdracht.
Na ook de innerlijke mens te hebben voorzien, gingen de deelnemers
op pad voor deel twee van de route.
Deel twee ging via Uitgeest en Limmen richting Heiloo, terwijl onderweg weer de nodige vragen beantwoord moesten worden. Ook had
de organisatie foto’s langs de route opgehangen van sporters, waarvan de naam en belangrijkste sportprestatie moest worden vermeld.
Maar was die prestatie nu binnen of buiten Europa? Vanuit Heiloo reden de deelnemers terug naar
FC Aalsmeer, waar in de kantine
rond 18.00 uur nog een ‘grande finale’ werd gespeeld. Via de televisieschermen en beamer werd een
quiz gehouden. Na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Eef Niezing
was het woord weer aan de organisatie van de rally. De vlog werd op

groot beeldscherm getoond aan alle deelnemers, met de uitleg van alle instinkers. Nadat alle antwoorden waren gegeven volgde de prijsuitreiking. De poedelprijs ging naar
team Parijs Dakar. The Four Tops
hadden net als Parijs Dakar 49 punten verzameld, echter hadden de
dames van The Four Tops bonuspunten gekregen voor hun chocola die zij hadden gegeven aan de organisatie. Op de derde plek kwam
de gele Ferrari binnenrijden, plek
twee werd opgeëist door Need 2
Feed en de eerste prijs ging net als
vorig jaar naar team Sietze, Martijn,
Stefan, Joost zonder Teun. Kijk voor
de volledig uitslag op de website
van FC Aalsmeer.
De organisatie kijkt tevreden terug
en is al druk aan het brainstormen
voor de rally van 5 januari 2019. Wat
zullen ze nu weer gaan bedenken?

Aalsmeer - Floretschermer Daniël
Giacon is het jaar sterk begonnen.
De Aalsmeerder vertrok op Nieuwjaarsdag voor een trainingsstage
in het Italiaanse Padua. Bij de club
van de Bondscoach Andrea Borella
werd de Nederlandse selectie klaargestoomd voor een groot Juniorentoernooi in Udine.
Op zondag 7 januari betrad Daniel de schermloper op de wereldbekerwedstrijd U20. In de poule verloor hij slechts één van de zes partijen. Vervolgens won hij met ruime
voorsprong de partijen op Tableau
128 en Tableau 64. Bij de beste 32
schermers werd hij gestopt, met en

mooie 25e plaats van de 167 deelnemers als resultaat.
Dit toernooi was het laatste kwalificatietoernooi voor de Europese Jeugd Kampioenschappen. Door
zijn goede prestaties op de kwalificatietoernooien is Daniël geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen in de categorie floret Junioren (U20) op de Europese
Jeugdkampioenschappen op 9 en
11 maart in Sotsji.
Om de reis naar Sotsji te bekostigen
is Daniël op zoek naar sponsors. Informatie over de sponsormogelijkheden staat op de website www.danielgiacon.nl.

Middelpolder ontdekken
met de gidsen van IVN
Amstelveen - Wil je knorrende en
fluitende eenden zien, kom dan zondag 14 januari naar de Middelpolder. Overwinteren in Nederland is
populair onder smienten en de Middelpolder is één van de plekken
waar het aangenaam toeven is voor
dit talrijke maar kleine eendje.
Er is geen polder in Amstelveen die
zo afwisselend is als de Middelpolder. Van de Kalfjeslaan tot aan de
Ouderkerkerlaan kom je langs rietkragen, grote stukken onverveende polder en het oude Bankrasmeer.
Kijk je omhoog, dan zie je groepen
Sijsjes, Putters en Vinken (en wie
weet een heuse Grote barmsijs), die
zich tegoed doen aan de zaadjes in
de elzenkatjes en dat alles geflan-

keerd door de Amstel.
Kortom, een magische plek waar
geschiedenis en natuur samenkomen.
De gidsen van het IVN nemen belangstellenden graag mee en laten
deze bijzondere polder zien. Zondag
14 januari om 10.00 uur verzamelen
op de Jeanne d’Arclaan 8 (schooltuinen) in Amstelveen. Na afloop
kan kennis gemaakt worden met
andere IVN-ers tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.
De rondleiding is gratis en parkeren
in de buurt – ook gratis – is geen
probleem. Aanmelden is niet nodig.
Toch nog met vragen? Bel dan 0625083910 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

EK kwalificatietoernooi in Bloemhof

Tweede plaats Nederlands
Doven Vrouwenteam
Aalsmeer - Van 5 tot en met 7 januari vond in de Bloemhof een bijzonder EK kwalificatietoernooi plaats.
Het betrof het zaalvoetbaltoernooi
voor doven. Ook het Nederlandse Doven Vrouwenteam was present. Er werd gespeeld om plaatsing
op het Europese kampioenschap in
Tampere te Finland. Het Oranje team
won van Denemarken met 4-1, van
Italië met 3-2, ging onderuit tegen
Duitsland (2-8) en speelde met 3-3
gelijk tegen Ierland. Een prachtige
prestatie, die uiteindelijk de tweede plaats opleverde. De eerste vier
plaatsen geven direct toegang tot
het eindtoernooi en dit betekent
dus dat Nederland door is. Net als
Duitsland, Denemarken en Ierland.
Italië is uitgeschakeld.
Eindstand EK kwalificatie: 1. Duitsland (4-12), 2. Nederland (4-7), 3.
Denemarken (4-6), 4. Ierland (4-4)
en 5. Italië (4-0).
Voor Dave van Maris uit Kudelstaart,
sinds 2016 bondscoach van het

vrouwenteam, is een droomwens
uitgekomen. “Het is ongelofelijk
dat wij ons geplaatst hebben voor
het Europese kampioenschap van
4 tot 13 december dit jaar in Finland! De tweede plaats in de poule hadden wij nooit gedacht. Dit omdat het vrouwenteam al zeven jaar
geen internationaal toernooi gespeeld heeft! Tijdens het EK in 2010
behaalde het team de tiende plek en
tijdens het WK in 2011 wist Nederland de vijfde plek te veroveren.”
Sponsors gezocht
Dave vervolgt: “Omdat het team
geen subsidie krijgt van de KNDSB
(Koninklijk Nederlandse Doven
Sport Bond) probeer ik nu met de
staf en het bestuur sponsors te vinden om de deelname aan het EK te
bekostigen.” Organisaties en particulieren die het vrouwenteam willen
sponsoren kunnen contact met het
bestuur opnemen via kndsb.futsal@
gmail.com.
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Beginnerscursus hardlopen
bij Atletiekvereniging

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Victorie Rijk, Victor rijk!
Kudelstaart - De achtste en laatste speelavond van het jaar van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart was met 37 darters
goed bezocht. Christopher Brouwer deed wat hij de speelavond ervoor ook deed; winnen. Het was alweer zijn derde speelavond overwinning dit seizoen. Erik Jan was
de finalist. De hoogste uitgooi werd
gegooid door twee darters, een niet
veel voorkomende gebeurtenis. Ditmaal gooiden Martin Bax en Dylan
Schoonderwoerd ieder apart knap
121 uit. Huib Gootjes kwam met zijn
Sjanghai 120 finish weliswaar één
puntje te kort, maar kwam in het
tweede niveau alsnog tot succes.
Hij won knap van Danny de Hartog,
William Hunitetu en Rene Verhoeven (in de finale), waarmee hij voor
het tweede keer dit seizoen, en de
vijftiende keer ooit, een finale won.
Sander ter Schure verdiende nog
een aparte vermelding, hij bereikte knap de halve finale via Bak. Ook
Ans Engel en Pietje van Overbruggen bereikten de halve finale, maar
dan van het derde niveau. De finale
ging echter tussen Victor van Schie
en Rick Fransen. Rick won uiteindelijk deze finale, het was zijn vijfde
gewonnen finale ooit. Toch was Victor misschien wel de grootste winnaar deze avond, in geld gemeten in
ieder geval wel. Hij gooide één pijl
raak bij het spel de Triple Pot, zodat één derde van de goed gevulde
pot voor hem was. De finale van het
vierde niveau ging tussen Jan van
Zanten en Luc van de Meer, hier
wist Jan voor de vierde keer ooit een
finale winnend af te sluiten.

Vrijdag eerste speelavond
Morgen, vrijdag 12 januari, is de volgende en eerste speelavond van het
jaar. Een goede voornemen is dit
jaar dus makkelijk gevonden; gezellig komen darten in het Dorpshuis van Kudelstaart. Hopelijk zijn
er weer veel nieuwe gezichten, elke darter kan namelijk zonder opgave vooraf meedoen. De Poel’s Eye is
laagdrempelig en geschikt voor alle
niveaus; hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Man en vrouw, jong en oud,
iedereen speelt door elkaar, maar
dankzij het vier niveau systeem
komt iedereen op zijn eigen niveau
terecht. Het motto van de Poel’s Eye
is dan ook; zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost 4 euro en
de minimum leeftijd is 15 jaar. Op
de website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.
Golddigger Victor van Schie (links)
naast winnaar Rick Fransen.

Roos verslaat de Haas op
Ringvaart schaatsavond
Aalsmeer - Zaterdag 6 januari was
er op de overdekte ijsbaan in Haarlem een schaatsavond voor jong en
oud, recreant en wedstrijdschaatser, georganiseerd door de ijsclubs
rondom de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De acht deelnemende schaatsverenigingen hadden allemaal hun eigen stand om zoveel
mogelijk mensen te enthousiasmeren voor het schaatsen in de breedste zin van het woord. Je kon onbeperkt 100 meter starts maken, een
goede oefening voor de vele jeugdige VZOD-deelnemers. Vervolgens
kwam er een haas op de baan die
in het begin rustig zijn rondjes reed.
Na een poosje bleek de Haas ook
hard te kunnen schaatsen en elke
schaatser die ingehaald werd mocht
daarna alleen nog op de blauwe inrijbaan schaatsen. Toch was er ook
een schaatsster die de Haas zelfs
een rondje in wist te halen en dat
was Roos Aarsen. Ja, toen was de
Haas het haasje... En nog was het
niet gedaan met de jeugdactiviteiten, het was nu tijd voor het Rondje
Ringvaart. In een half uur tijd zoveel
mogelijk verschillende stempels halen bij de stempelplaatsen van de
ijsclubs die rond de Ringvaart gevestigd zijn. Vele rondjes werden
geschaatst soms hand in hand
met pa of ma, een echte prestatietocht die uiteindelijk beloond werd
met een echte chocolade medaille.
Voor wie intussen zijn techniek wilde verbeteren, waren er trainers op
de baan beschikbaar om tijdens een
echte schaatstclinic aanwijzingen te
geven. Na een korte dweilpauze was
het tijd voor de marathon. Eerst een
over 10 ronden voor de recreanten
waarbij meedoen belangrijker was
dan winnen, gevolgd door een echte club-estafette van 10 minuten. Je
moest minimaal met drie rijders elke
ronde de finishlijn passeren en pro-

Weer competitie
bij bridgeclub
Aalsmeer - Na de stop tussen de
feestdagen hervatte Bridgeclub Onder Ons op 3 januari de competitie.
Bij sommige paren was te merken
dat een, weliswaar korte, periodieke onthouding niet ten goede kwam
aan het spelpeil, maar niet getreurd:
volgende week is weer een herkansing! In de A-lijn ging de winst naar
Trees de Jong en Hans Pothuizen
met 61.25%. Op twee Ton Leuven en
Ben van Herk met 58.33% en op drie
Wil Stokman en Francoise Daudel
met 57.50%. In de B-lijn op één Ria
Slagboom en Kees Brockhoff met
59.06%. Gedeeld tweede en derde zijn Mien Korenwinder met Angela Korenromp en Joke Hendrikse
met Rietje van der Zwaard geworden met 55.73%. De C-lijn is gewonnen door Tiny Brander en Hanneke
van Dorp 64.58%, gevolgd door Leny van der Meij en Chris Visbeen
met 62.92% en Jan en Toos Overwater met 53.75%.

beren zoveel mogelijk rondjes te rijden. Er deden wel zeker 15 teams
mee die er met zijn allen een prachtig spektakel van maakten.
Ter afsluiting werd er een marathon
verreden over 25 ronden, de opvolger van het marathonkampioenschap van de gemeente Kaag en
Braassem. De vele deelnemers van
de aanwezige clubs zorgden voor
een waar spektakel waarbij de jury
langs de kant de handen vol had om
uiteindelijk de winnaars in de 6 categorieën aan te kunnen wijzen. Nadat het dweilorkest de laatste medley had gespeeld vond de prijsuitreiking plaats: bloemen en zelfgebakken taarten. Een geslaagde en zeer
sportieve happening was ten einde waar in de gezellige kantine van
de ijsbaan nog lang over werd nagepraat. Voor meer informatie over
schaatsen op de baan kijk op: www.
stgvzod.nl

Klaverjassen bij
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 16 januari
organiseert buurtvereniging Ons Aller Belang weer een klaverjasavond
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Het kaarten begint om 20.00
uur. Na drie spellen wordt weer de
bekende verloting gehouden waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Eerste prijs voor familie v/d Bergen

RKDES luidt nieuwe jaar in
met puzzelrit en receptie
Kudelstaart - Volgens jarenlange
traditie start RKDES het nieuwe jaar
met een puzzelrit en aansluitend de
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd
met de puzzelrit afgelopen zondag
7 januari het groene hart van ZuidHolland bezocht en werd de lunch
genuttigd in Rijpwetering bij restaurant De vergulde vos. Er waren 34
equipes van in totaal 120 personen
die werden geleid naar dorpjes en
over wegen waar ze nog nooit waren geweest. Dit dankzij de inspanning van Aad en Anita Buskermolen
en Eppo Buskermolen die zoals ieder jaar de puzzelrit hadden uitgezet met de nodige verrassingen. De
antwoorden van de puzzelrit werden doorgenomen tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de hand van een

mooie powerpoint gemaakt door
Karin Buskermolen. Dit leverde, zoals altijd, weer de nodige discussie en hilariteit op. Net als vorig jaar
ging de eerste prijs naar de equipe
van Peter van de Bergen die samen
met zijn vrouw Helga en de kids Jamie en Luca de meeste punten had
weten te verzamelen. Met 69 punten
bleven zij op 1 punt de vier andere
equipes voor die met 68 punten net
te kort kwamen voor de winst. Na
de prijsuitreiking werd er nog lang
nagepraat tijdens de goed bezochte
nieuwjaarsreceptie van RKDES. Onder het genot van een drankje werden de nieuwjaarswensen uitgewisseld en met een woordje van het
hoofdbestuur is het sportjaar 2018
ook in Kudelstaart ingeluid!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

van alles over allerlei onderwerpen
die met hardlopen te maken hebben, zoals techniek, schoenen en
kleding, voeding en afvallen, blessures en blessurepreventie. De trainingen vinden plaats op en rondom
de atletiekbaan aan de Sportlaan.
De eerste training is op zaterdag 27
januari van 09.00 tot ongeveer 10.30
uur. Daarna is er gelegenheid om in
de kantine nog even na te praten
en een kopje koffie of thee te drinken. Na afloop van deze cursus start
er direct een vervolgcursus waarbij
doorgetraind wordt tot de 5 kilometer van de Westeinderlooop op zondag 22 april 2018.
Proeftraining
Enthousiast? Neem dan contact op
en ontvang een wandelschema om
je optimaal voor te bereiden op deze beginnerscursus. Bij voldoende
belangstelling wordt op zaterdag 20
januari een gratis proeftraining gegeven. Aanmelden voor deze proeftraining en de beginnerscursus kan
bij Annemieke Hollander via trainen@avaalsmeer.nl of bel voor meer
informatie: 06-18069374.

Jaarvergadering IJsclub Oost
Aalsmeer - Het bestuur van de IJsclub Aalsmeer-Oost nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering voor het seizoen
2017/2018 op vrijdag 12 januari in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De aanvang is 20.00 uur.
Na de opening en mededelingen
van het bestuur wordt het jaarverslag besproken, evenals het financieel verslag. Ook doet de kascontrole-commissie verslag en wordt een
nieuw lid voor de kascommissie be-

noemd. Teven vindt deze avond een
bestuursverkiezing plaats. De vergadering wordt afgesloten met de
rondvraag.
Geschiedenis Oost
Na afloop van het officiële gedeelte is er een presentatie door Henk
van Leeuwen over de geschiedenis
van Aalsmeer(Oost). Aansluitend en
ter afsluiting van de avond vindt ook
de traditionele gratis verloting weer
plaats.

UWTC-crossers van Zuid
naar Oost Nederland
Aalsmeer - De aantal leden van
UWTC wielren gaat alle nationale cyclocross wedstrijden af en dit
weekend reden ze een wedstrijd in
het Zuiden van het land vlak bij de
Belgische grens en een wedstrijd in
het Oosten van het land. Zaterdag
6 januari reden ze in Huijbergen.
Voordat de renners van start gingen
moest er eerst gezongen worden
voor coach Gerard die samen met
zijn pupillen zijn verjaardag vierde.
Het was een zwaar parcours in Huijbergen, waar in 2018 het NK op verreden gaat worden. Zware beklimmingen in mul zand en hier waren
de goede ‘lopers’ in het voordeel.
Gevolgd door een afdaling door hetzelfde mulle zand en dan gelijk weer
omhoog de zandberg op, slopend
voor de deelnemers! Lorena Wiebes reed haar laatste veldrit, volgende week is zij met haar nieuwe
ploeg Parkhotel op trainingskamp
in Portugal. Uitslag amateurs: 5. Bas
de Bruin, 9. Bart de Veer, 10. Tommy
Oude Elferink, 12. Menno van Capel,
34. Dennis Moolhuijsen. Uitslag dames: 10. Lorena Wiebes, 14. Elleke
Claessen,
Veldrit om de Nevelhorst
Op zondag ging de reis naar het
Oosten van Nederland voor de veldrit in Didam. Hier ligt het parcours
rondom het meertje de Nevelhorst,
waar een ijzig koude wind overheen
blies. Bij de dames behaalde Elleke

Claessen weer een mooie uitslag, zij
werd 5e. Rebecca Cornelisse werd
16e. Bij de amateurs streden Bas en
Tommy weer in de voorste gelederen mee. Bart had de wedstrijd van
zaterdag nog in de benen en moest
op lichte achterstand volgen. Menno reed weer prima en Dennis strijdt
zijn eigen strijd wat verder naar achteren.
Uitslag: 6. Bas de Bruin, 7. Tommy
Oude Elferink, 11. Bart de Veer, 14.
Menno van Capel, 38. Dennis Moolhuijsen
NK veldrijden
Het weekend van 13 en 14 januari zal een grote groep UWTC (trainings)leden meedoen aan het NK in
Surhuisterveen. De verwachting is
dat dit een echte moddercross gaat
worden.
Zaterdag 13 januari
10.00 uur: masters 50+ met Sjon van
den Berg.
11.00 uur: masters 40+ met Frank
Jansen.
15.00 uur: dames met Elleke Claessen en Jeanine Laudy
Zondag 14 januari
11.00 uur: nieuwelingen met Sven
Buskermolen
12.00 uur: amateurs met Bas de
Bruin, Menno van Capel, Dennis
Moolhuijsen, Tommy Oude Elferink
en Bart de Veer
13.00 uur: junioren met Ian van den
Berg

Gezellig sjoelen
in De Reede
Aalsmeer - Sjoelclub Rijsenhout
Na een korte jaarwisselstop worden vanavond, donderdag 11 januari, de sjoelbakken weer uit de kast
gehaald en op tafel gelegd bij Sjoelclub Rijsenhout. Indien er nog liefhebbers zijn voor een leuke sjoelavond: hartelijk welkom om eens
sfeer te komen proeven in Dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat
14. Aanvang is 19.30 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 27 januari
start er weer een zesweekse beginnerscursus hardlopen bij Atletiekvereniging Aalsmeer! Heb je altijd al
willen weten of hardlopen iets voor
je is, maar weet je zelf niet goed
hoe je dat het beste kunt aanpakken? Of heb je al eerder hard gelopen en wil je weer beginnen? Dan
is deze cursus echt iets voor jou.
Aan het einde van deze cursus ben
je in staat om 20 minuten achter elkaar hard te lopen. Je gaat dit voorzichtig opbouwen aan de hand van
een verantwoord beginners schema. En met één gezamenlijke training en één of twee thuistrainingen van 30 tot 45 minuten per week
zul je zien hoe snel jij vooruit gaat
en hoe leuk hardlopen kan zijn. Er
wordt getraind onder leiding van
een gediplomeerde trainer. De nadruk ligt op gezellig, samen trainen
en een verantwoorde opbouw. Iedereen kan aan deze cursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie.
Een warming-up, looptechniek, een
kern en een cooling down zijn vaste
onderdelen van de praktijktraining.
Maar tijdens deze cursus leer je ook

Speelavond DES
Rijsenhout - De eerstvolgende
speelavond van buurtvereniging
Door Eendracht Sterk (DES) is op
donderdag 18 januari vanaf 20.00
uur in Dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Het jaar werd op 14
december afgesloten met een ge-

zellige speelavond. Bij het klaverjassen werd mevrouw J. v/d Haar
eerste met 4999 punten, gevolgd
door mevrouw I. Mandemaker met
4939 punten en de heer P. Bakker
met 4918 punten. Bij het domineren was de hoogste eer voor mevrouw R. Kant met 7 schrappen. Op
twee mevrouw G. Hogenkamp met
8 schrappen.

Sjoelers trainen voor NK
Aalsmeer - De eerste competitieavond van 2018 stond bij Sjoelclub Aalsmeer in het teken van
nieuwjaarswensen en voor de wedstrijdsjoelers trainen voor de eerste
voorronde voor het NK. Patrick Haring en Kees Kuijpers gooiden beiden een score van 152. Anderen
presteerden op hun eigen niveau
ook goed.
In de hoofdklasse won Petra Houweling voor Albert Geleijn en Marja Springin’tVeld. In de A-klasse was
de hoogste eer voor Jacob van ‘t
Hof, gevolgd door Mariëtte van der
Vlugt en Karin Dijkstra-Geleijn. In de
B-klasse bleek Dirk Mol onverslaanbaar, plaats twee werd behaald door
Wijnand Springin’tVeld. In de CKlasse eindigde Pieter de Liefde op
één, Pleun van Verseveld op twee en
Gazi Orscek op drie.

De volgende competitieavond is
op donderdag 18 januari. Mocht u
sjoelen in competitieverband ook
leuk lijken? Kom gerust een keer
proberen.
De avonden, die om de twee weken op donderdag gehouden worden in het Dorpshuis in Kudelstaart,
beginnen om 20.00 uur. Er wordt in
4 klassen (op eigen niveau) gesjoeld
en per competitieavond worden
er twee keer tien bakken gegooid.
Voor informatie zie www.sjoelclubaalsmeer.nl.
Selectiewedstrijd
Op zaterdag 13 januari is de eerste
selectiewedstrijd van Regio West in
Heemskerk. Hierbij kan men een
gooi doen naar een startbewijs voor
het NK Sjoelen Individueel in Barneveld dat in april plaatsvindt.

Handbal Eerste Divisie

Winst Dames 1 FIQAS op
Eurobottle Voorwaarts
Aalsmeer - Na een korte vakantie
is afgelopen zaterdag 6 januari de
handbalcompetitie weer van start
gegaan. Er stonden in de Bloemhof diverse wedstrijden op het programma. Ook Dames 1 kwam in actie in de Eerste Divisie. In de sporthal aan de Hornweg was Eurobottle Voorwaarts de tegenstander. Deze ploeg staat op de vierde plaats,
de Aalsmeerse dames op de achtste plek. Het onderlinge verschil is
zeven punten. Eerder is het seizoen
werd de uitwedstrijd door de FIQAS dames verloren, maar de meiden waren thuis gebrand om te winnen. En dat deden ze ook. De rust

gingen de teams in met 17-13 voor
Aalsmeer en de dames wisten deze voorsprong tot het eindsignaal
te behouden. Winst voor FIQAS met
29-26. Een prima prestatie en weer
een plaatsje hoger in de ranglijst.

Kampioenschap
darten zaterdag

ren en dames strijden om dezelfde
titel. Deelname kost 5 euro. De inschrijving start om 12.00 uur en de
wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor
meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Pieter Langelaan via 06-11434716. De Activiteitencommissie van het dorpshuis hoopt 13 januari vele darters
en bezoekers te mogen begroeten
Het adres is: Dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te De Kwakel.

De Kwakel - Zaterdag 13 januari
is het dorpshuis in De Kwakel het
strijdtoneel voor de zestiende Open
kampioenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het
een gemengde wedstrijd. Dus he-

Om NHV beker
Woensdag 10 januari wachtte alweer de volgende wedstrijd. De FIQAS Dames 1 moest het om de
NHV beker opnemen tegen Havas.
Deze wedstrijd was eveneens thuis
in De Bloemhof. Hopelijk weer winst
voor de meiden, maar deze uitslag
volgt later op www.meerbode.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

