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Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

this thator

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Noodoproep!
Avondvierdaagse Kudelstaart 
zoekt nieuwe bestuursleden
Kudelstaart - De stichting Avond-
vierdaagse Kudelstaart is naarstig 
op zoek naar nieuwe leden. Het hui-
dige bestuur heeft er de laatste ja-
ren nieuw leven in geblazen. Met als 
resultaat een oer-gezellig en spor-
tief evenement dat op een geweldi-
ge manier afgesloten wordt op het 
schoolplein van de Rietpluim: Een 
erehaag van (groot)ouders en vrien-
den onder begeleiding van de mu-
ziek van leerling DJ’s van House of 
Beats. 
De huidige geleding dunt uit en is, 
in verband met het bestaansrecht 
van de stichting, op zoek naar ver-

sterking. Indien het de organisatie 
niet lukt om voor 22 februari 2018 
de geleding met voldoende vrijwil-
ligers uit te breiden, dan is het be-
stuur helaas genoodzaakt te stop-
pen met de organisatie van dit zo 
leuke en sportieve evenement. 
Vind je het leuk om je voor al die 
honderden wandelende kinderen 
in te zetten en kun je zes avonden 
per jaar van jouw vrije tijd missen? 
Of wil je best één avond tijdens de 
avondvierdaagse helpen? Meld je 
dan snel aan door een mail te sturen 
naar avondvierdaagsekudelstaart@
gmail.com.

82 Jaar en nog steeds actief en enthousiast!

Lenie 20 jaar vrijwilliger 
bij Rode Kruis Aalsmeer

Aalsmeer - Tijdens een bijeen-
komst van de vrijwilligers van de So-
ciale Activiteiten van het Rode Kruis 
Aalsmeer vorige week, werd Lenie 
van Engelen naar voren gehaald. Zij 
werd gehuldigd voor het feit dat zij al 
20 jaar met plezier vrijwilliger is. Uit 

handen van de voorzitter ontving Le-
nie een oorkonde en een speld met 
het getal 20 erop. Op 1 september 
1997 meldde Lenie zich aan als vrij-
williger van het Rode Kruis. De reden 
was dat zij op 62-jarige leeftijd met 
de VUT ging en niet zonder bezighe-

den wilde zijn. Zij werd tijdens een 
bezoek aan een verkoping in de win-
kel van Dames in de Zijdstraat, die 
het Rode Kruis tijdelijk mocht gebrui-
ken, geworven door een andere vrij-
williger. Die was afgelopen week ook 
aanwezig en wist nog precies dat Le-
nie toen een blauwe jas aan had, wat 
tot grote hilariteit aanleiding gaf. Le-
nie is al die jaren lid geweest van het 
team van de soos (begeleiding, ver-
kopingen, enz), maar is ook een paar 
jaar lid geweest van het bestuur. Het 
praktische vrijwilligerswerk had ech-
ter haar voorkeur. Naast deze vrij-
willigers-werkzaamheden is Lenie 
ook gastvrouw in ontmoetingscen-
trum Irene (dementiegroepen), wat 
ze ook met heel veel plezier doet. In-
tussen is Lenie 82 jaar en nog steeds 
actief voor het Rode Kruis. Voor haar 
inzet en enthousiasme werd jubila-
ris Lenie door voorzitter Dick Over-
kleeft ook nog getrakteerd op een 
mooie bos bloemen. Meer weten 
over het Rode Kruis Aalsmeer of 
ook vrijwilliger worden? Kijjk dan op 
de website of stuur een mail naar 
jnoordam@rodekruis.nl.

Nieuwe tekstkar gemeente waarschuwt inwoners

‘Let op, inbrekers actief!’
Aalsmeer - Het is weer bijna week-
end en dit betekent voor menig-
een eropuit. De kinderen naar hun 
sporttrainingen brengen, zelf naar 
de sportschool, lekker een dagje 
winkelen, de wekelijkse boodschap-
pen doen, etc. Voordat het huis ver-
laten wordt eerst natuurlijk nog 
even goed controleren of alle deu-
ren en ramen gesloten zijn. Ook de 
schuurdeur en de garagebox trou-
wens. 
De politie waarschuwt regelmatig 
voor inbrekers en juist in de don-
kere dagen zijn dieven actief. In 
Aalsmeer zijn deze week geen wo-
ninginbraken geweest en de politie 
en de gemeente willen dit natuur-
lijk graag zou houden. Hulp van in-

woners blijft hierbij nodig. Er wordt 
regelmatig gemaand om ramen en 
deuren te voorzien van goed sluit-
werk en af te sluiten bij het verla-
ten van de woning, ook al is dit maar 
voor even. Een lampje laten branden 
in de avond wordt eveneens aange-
raden.
Wel zijn er deze week drie inbraken 
in auto’s geweest en hierbij zijn on-
der andere laptops gestolen. Nodig 
dieven niet uit om schade aan uw/
jouw auto te maken en laat geen 
kostbare spullen in de wagen lig-
gen!

Direct 112 bellen
Afgelopen weekend heeft in de Op-
helialaan de nieuwe tekstkar met 

hierop de waarschuwende teksten: 
‘Geef inbrekers geen kans’ en ‘Let 
op! Inbrekers actief. Bij verdachte 
situaties, bel 112’ gestaan. De poli-
tie hoopt dat inwoners bij het zien 
van een inbraak of het betrappen 
van een dief direct dit nummer bel-
len. Niet eerst overleg met de buren 
of familie, nee gelijk alarm slaan via 
112 (gratis). De politie is er op ge-
brand om inbrekers achter de tralies 
te krijgen. Voor aangiftes, een vraag 
of een opmerking is 0900-8844 het 
algemene nummer van de politie. 
De tekstkar is nieuw aangeschaft 
door de gemeente Aalsmeer en zal 
roulerend in wijken geplaatst gaan 
worden. De eerstvolgende locatie is 
waarschijnlijk het Centrum. 

Na 23 jaar voorzitter af!
Bovenlanden neemt vrijdag 
afscheid van Nico Borgman
Aalsmeer - Op vrijdag 19 januari 
neemt stichting De Bovenlanden af-
scheid van Nico Borgman. Vanaf het 
begin van de stichting in 1994 tot 
het einde van 2017 is Nico Borgman 
voorzitter van De Bovenlanden ge-
weest. Nico heeft de stichting vorm 
en inhoud gegeven en ruim 23 jaar 
de belangen van de stichting behar-
tigd. De afscheidsbijeenkomst wordt 
gehouden in de Historische Tuin, te 
bereiken via het Praamplein, en be-
gint om 15.30 uur. De brug over de 
Brandewijnsloot is enkele jaren ge-
leden als eerbetoon de Nico Borg-
man-brug genoemd. Nieuwe voor-

zitter van stichting De Bovenlanden 
is Piet Harting.

Absoluut AalsmeerAbsoluut AalsmeerAbsoluut AalsmeerAbsoluut Aalsmeer

Mogelijke oorzaak: Beslagen ramen
Auto te water in Japanlaan
Aalsmeer - Zaterdag 13 janua-
ri even na tien uur in de avond is 
bij de kruising Japanlaan met de 
Legmeerdijk een auto te water ge-

raakt. De 21-jarige bestuurster uit 
Eenrum in Groningen is ter plaatse 
door de ambulance nagekeken. Ze 
bleek niet gewond. De vrouw was 

zelf uit het voertuig geklommen en 
had hierbij haar kleding droog we-
ten te houden. De politie was snel 
ter plaatse. Een omstander wist de 
agenten te vertellen dat de bestuur-
ster uit een uitrit aan de overkant 
van de weg kwam en rechtdoor de 
sloot in reed. De auto is langzaam 
van de dijk in het water gegleden. 
De oorzaak is nog onbekend, maar 
mogelijk had de bestuurster de ra-
men niet goed schoon gemaakt en 
onvoldoende zicht. 
Door beslagen ramen worden nog-
al eens inschattingsfouten gemaakt. 
“De automobilist raakte gelukkig 
niet gewond, maar dat had ook an-
ders kunnen afl open”, aldus de po-
litie. “Wij kunnen niet vaak genoeg 
benoemen hoe belangrijk het is vrij 
zicht te hebben in de auto. Het gaat 
niet alleen om de bekeuring die je 
kunt krijgen voor bevroren of besla-
gen ramen, maar juist om de veilig-
heid van jezelf en van anderen!”
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Jongetje klem in 
speelhuisje
Aalsmeer - Donderdag 11 janua-
ri rond half elf in de ochtend werd 
de Brandweer van Aalsmeer ge-
alarmeerd voor een beknelling bij 
een kinderdagverblijf aan de Ca-
tharina Amalialaan. Een jongetje 
zat met zijn hoofd vast in een hou-

ten speelhuisje. De brandweerman-
nen hebben het huisje uit elkaar ge-
schroefd, waardoor het ventje met 
zijn hoofd los kwam. Hij is gelukkig 
niet gewond geraakt. Dankzij het 
professioneel optreden van de me-
dewerkers van het kinderdagverblijf 
en het traumabeertje van de Brand-
weer heeft het kind zich heel goed 
gehouden.
Bron: Brandweer Aalsmeer
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brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
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en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

OLGA
Overleg Lichamelijk Gehandicapten 
Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HULPDIENST
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

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

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

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

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

INFORMATIEF U2 kerkdienst in de Spil
Kudelstaart - Op zondag 21 janu-
ari om 19.00 uur wordt in De Spil te 
Kudelstaart (Spilstraat 5) een kerk-
dienst gehouden met muziek van 
U2. Het is dus geen dienst met het 
zingen van psalmen en gezangen 
en het luisteren naar een preek. Het 
evangelie wordt in deze dienst uit-
gelegd en van commentaar voor-
zien door de Ierse rockgroep U2. 
Met behulp van de muziek en tek-
sten van U2 komen de aanwezigen 
tot gebed en bezinning, maar voor-
al ook tot heilzame verwarring. U2 
wil namelijk mensen wakker schud-
den om hen aan het denken te zet-
ten: over de wereld, de mensen zelf 
en het geloof in God.

Betekenis
‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. 
Dat zou je boven heel wat songtek-
sten van U2 kunnen zetten. Geen 
wonder, want de teksten van U2 zijn 

gemaakt bij de muziek en niet an-
dersom. Het moet klinken! Maar wat 
er dan staat, is geen bijzaak. Bono, 
de leadzanger van U2,  zegt, dat hij 
zich bij het maken van songteksten 
geïnspireerd voelt. Het zijn niet zó 
maar woorden, die uit zijn pen vloei-
en en over zijn lippen komen. Zoals 
een profeet uit de Bijbel krijgt hij de 
Geest. Er komt ineens iets te staan 
met betekenis. Als een boodschap 
uit de hemel. Op 21 januari zal do-
minee Hans van Dalen – zelf een 
fervent U2-fan – daarvan een aantal 
voorbeelden laten horen. Bekende 
nummers als ‘One’, ‘Sunday Bloody 
Sunday’ en ‘I Still Haven’t Found’, 
maar ook minder bekende nummers 
als ‘Please’ en ‘The End of the World’ 
zullen te horen zijn. Via de beamers 
zullen de teksten met Nederlandse 
vertaling te volgen zijn. Meezingen 
mag natuurlijk. 

Zoeken en vinden
Als thema is gekozen voor de woor-
den ‘Still Haven’t found’. De muziek 
van U2 is geen oppervlakkige ‘feel-
good’-muziek. De hardheid van het 
bestaan, de twijfels en de vragen 
van ieder mens komen aan de or-
de. Maar nooit zonder hoop. Eens 
zal zoeken ‘vinden’ worden en al-
le kleuren bijeen vloeien tot een 
prachtige regenboog. De toegang is 
– zoals elke kerkdienst – gratis. Bij 
de uitgang zal er gecollecteerd wor-
den voor steun aan projecten voor 
kinderen in Afrika.

Alpha-cursus van start in de 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - In januari gaat 
op diverse plaatsen in Nederland de 
Alpha-cursus van start voor iedereen 
die meer wil weten over het christe-
lijk geloof. Ook in de Levend Evan-
gelie Gemeente wordt de cursus ge-
houden. Vanaf dinsdag 23 januari 
zijn belangstellenden van harte wel-
kom. Op zoek naar de zin van het le-
ven? Vraag je je soms af of er meer 
is tussen hemel en aarde? Of wil je je 
gewoon eens verdiepen in het chris-
telijk geloof? Dan wordt je van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
de Alpha-cursus. De cursus is eigen-
tijds en vrijblijvend. Het is een plek 
waar er naar jou wordt geluisterd 
en waar je met al je vragen over het 
christelijk geloof terecht kunt. On-
derwerpen die onder meer aan bod 
komen zijn: Is er meer? Wie is Jezus? 
En wat is bidden? De deelnemers 
komen tien weken lang op de dins-
dagavond bij elkaar. Elke avond be-
gint om 19.00 uur met een maaltijd, 
zodat je je medecursisten beter kunt 
leren kennen. Daarna volgt er een in-
leiding over een onderwerp en praat 
je hier in kleine groepjes over door. 

Halverwege de cursus is er een ge-
zamenlijk weekend. De Alpha-cursus 
vindt plaats in de Levend Evangelie 
Gemeente, Kruisweg 55, Aalsmeer-
derbrug. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@leg.nl. 
De cursus is gratis, voor het week-
end wordt een bijdrage gevraagd. 
Wil je meer weten? Kijk dan op  
www.leg.nl. 

ker: Pieter Zwart. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Gezamenlijke dienst met CGK  
om 10u. in Open Hof Kerk met 
ds. J.A.C. Weij 

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof Vie-
ring met M. van Zoelen. Zon-
dag om 10u. Oecumenische vie-
ring met ds. Aart Mak bij Doops-
gezinde Gemeente, Zijdstraat 55. 
Zondag 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof. 

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

Zondag 10u. U2-dienst met ds. J. 
van Dalen. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-

dag 11u. Afscheidsviering pastor 
A. Blonk.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 22 januari 
met br. Frank Ouweneel. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 23 
januari met Peter Slagter. Thema: 
De wijsheid van Prediker.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met drs. Rob 

Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Coen 
Nuijten. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag Themadienst om 10u. 

met ds. J.A.C. Weij en ds. M. Ho-
genbirk in Open Hofkerk. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oe-

cumenische viering ds. Aart Mak 
m.m.v. Hanneke Maarse en Eline 
Koopman. 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. Oecumenische vie-
ring met ds. A. Mak bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 44.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. Dienst met dhr. F. 
van Santen uit Amsterdam. Or-
ganist: R. van Delft. 

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag Dienst om 10u. 
met ds. G.E. v/d Hout uit Lekker-
kerk. Organist: Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-

Zondag 
21 januari

Nieuwe recreatiewijzers 
in de gemeente
Aalsmeer - Het straatbeeld van de 
regio Amstelland is deze week voor-
zien van nieuwe recreatiewijzers.
Met deze plattegrond kan ont-
dekt worden wat de regio Amstel-
land te bieden heeft op onder an-
dere toeristisch gebied, zoals hore-
ca en bezienswaardigheden. Ook op 
de website www.gemeentewijzer.nl 
is de regio Amstelland in kaart ge-

bracht. Gemeentewijzer.nl/Aalsmeer 
biedt een overzicht van locaties met 
betrekking tot het dagelijkse le-
ven in en van de regio Amstelland. 
Ook op de vraag ‘wat is er te doen 
en te zien in de regio Amstelland?’, 
is een antwoord te vinden. Iedereen 
kan zelf gratis evenementen, activi-
teiten, tips en interessante locaties 
toevoegen.

Presentatie door Frank Ouweneel
Bijbelstudie bij Begra over 
wereldgebeurtenissen 
Aalsmeer - Maandagavond 22 ja-
nuari presenteert de bekende bij-
belleraar Frank Ouweneel zijn jaar-
lijkse indrukwekkende bijbelstudie  
2017/18 in gebouw Mendel (voor-
heen Heliomare) aan de Zwarteweg 
98. Ondersteund door honderden 
indringende beamer-beelden zal 
Frank stilstaan bij de precisie waar-
mee de Bijbel over de hedendaag-
se actualiteit spreekt! De wereldge-
beurtenissen in de periode januari 
2017 tot en met 2018 sluiten naad-
loos aan op de passages uit de door 
God aan de profeet Daniël getoon-
de visioenen, beschreven in  Dani-
el 7:7 en 8, Daniël 8:3 t/m 5 , de ver-
zen 8,9,17 en 19, alsmede het be-
moedigende vers 27, dat er uitslui-
tend hoop en perspectief is in Je-
zus Christus. Zeer de moeite waard  
om deze verzen vooraf te lezen! In 
het licht van de Daniël-visioenen 
focust deze bijbelstudie op de vol-

gende nieuwsfeiten van de afgelo-
pen maanden:  Donald Trump, Kim 
Jong-un, Amazon, Jeruzalem, ge-
heime genootschappen,  de terreur-
aanslagen in buurlanden, het na-
derende einde van Europa, Chris-
tenvervolging en onder andere de 
‘treurende’ en ‘wegkwijnende’ aar-
de. Hierbij nodigt de Begra andere 
bijbelstudiegroepen, geïnteresseer-
de leden van kerkgenootschappen 
uit Aalsmeer en omgeving en ove-
rige belangstellenden hartelijk uit 
om deze bijzondere en verrassen-
de presentatie bij te wonen. De toe-
gang is gratis. Wel zal een collecte 
worden gehouden om de kosten van 
de avond te dekken. Er zal een kof-
fiepauze zijn, waarin u voor 50 cent  
een kopje koffie/thee kunt nuttigen. 
Ook zullen er DVD’s van eindtijd-
studies te koop zijn. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open: 18.45 uur. Nadere 
informatie: 0297-360235 of 325969.  

Bijzondere samenwerking 
tussen twee kerken
Aalsmeer - Een bijzondere samen-
werking tussen twee Aalsmeer-
se kerken op zondag 21 januari. Er 
wordt van kerk geruild. De Christe-
lijk Gereformeerde Kerk in Aalsmeer 
(Lijnbaan) en de Nederlands Gere-
formeerde Kerk in Rijsenhout (Licht-
baken) werken al jaren samen in de  
vorm van uitwisseling van predikan-
ten en met enige regelmaat een ge-
zamenlijke kerkdienst. In de zomer 
worden zelfs alle avonddiensten sa-
men gehouden en dat kan dan ook 
vanwege de geringere bezoekers-
aantallen. In 2017 ontstond de wens 
om intensiever samen op te trek-
ken en zijn beide gemeenten aan 
de slag gegaan met een gezamen-
lijk thema. Dit thema is ‘verbinden’, 
waarbij niet alleen gedacht moet 
worden aan verbinding met elkaar, 
maar ook met God en met de we-
reld om ons heen. Onderdeel van dit 
project zijn een drietal themazonda-

gen waarop gezamenlijk dieper na-
gedacht wordt over een en ander, 
niet alleen door een kerkdienst te 
houden, maar ook door met elkaar 
in gesprek te gaan en samen een 
maaltijd te gebruiken.
Er was echter één probleem, name-
lijk dat geen van beide kerkgebou-
wen voldoende capaciteit heeft om 
beide gemeenten voor dit doel te 
herbergen. Vandaar dat een beroep 
werd gedaan op de veel grotere ac-
commodatie van de Open Hof kerk 
in de Ophelialaan. Deze zet op zon-
dag 21 januari, en ook op een zon-
dag in mei, haar deuren open voor 
de CGK-NGK combinatie. In deze 
ruime verbouwde kerk is het uitste-
kend mogelijk om de themazondag 
op een goede manier gestalte te ge-
ven. Dit gastvrije onthaal in de Open 
Hof kerk is daarmee een uniek stuk-
je samenwerking op kerkelijk ge-
bied.

Van 21 tot en met 26 januari
Landelijke Week van Gebed 
ook in Aalsmeerse kerken
Aalsmeer - Aanstaande zondag 21 
januari gaat de Landelijke Week van 
Gebed van start. Deze duurt tot 28 
januari. Ook in Aalsmeer wordt hier-
aan meegedaan. Zes kerken orga-
niseren ieder een avond in deze ge-
bedsweek. Het thema is deze keer 
‘Recht door zee’, aangedragen door 
christenen uit het Caribisch gebied.
De gebedsavonden in Aalsmeer vin-
den plaats op de volgende dagen en 
locaties:
- Op zondag 21 januari bij de 

Aalsmeerse Cama Gemeente, 
Wellantcollege, Jac.P.Thijsselaan 
18. 

- Op maandag 22 januari in de Le-

vend Evangelie Gemeente, Kruis-
weg 55, Aalsmeerderbrug. 

- Op dinsdag 23 januari in de 
Christelijk Gereformeerde Kerk, 
Lijnbaan. 

- Op woensdag 24 januari in Sa-
men op Weg Kudelstaart, Spil-
straat 5. 

- Op donderdag 25 januari in de 
Alphakerk Amstelland, Dorps-
huis Kudelstaart. 

- Op vrijdag 26 januari in de 
Dorpskerk, Kanaalstraat 12. 

Alle avonden beginnen om 19.30 
uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom!

Inloop en literaire avond 
bij Oost-Inn in de Mikado
Aalsmeer - Woensdag 24 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting bij de Oost-Inn. Gezel-
ligheid kletsen  onder het genot van 
een kopje koffie of thee.
’s Avonds wordt van 19.45 tot 21.30 
uur een literaire avond gehouden. 
Het boek van Carolijn Visser ‘Selma’ 
wordt besproken. In ‘Selma’ roept 
Carolijn Visser op meesterlijke wij-
ze de sfeer op van het schrale, re-
volutionaire Peking in de jaren zes-
tig. Ze schildert de grote parades ter 
ere van de Volksrepubliek, de gro-
te hongersnood en uitzinnige Rode 

Gardisten die alles wat westers en 
oud was vernielden. Selma Vos was 
de enige Nederlander die in China 
woonde ten tijde van ‘Laat Honderd 
Bloemen Bloeien’, de Grote Sprong 
Voorwaarts en de Culturele Revolu-
tie. Zij en haar gezin werden slacht-
offers van de grootse idealen van de 
Maoïstische heilstaat.
De Joodse Selma Vos groeide op in 
IJmuiden en wist tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan de nazi’s te ont-
komen. Tijdens haar studie in Cam-
bridge ontmoette ze Chang Tsao, 
de man van haar leven. Na de ge-

Oecumenische 
dienst zondag

Aalsmeer - Op zondag 21 janua-
ri vindt, in het kader van de Week 
van gebed voor de eenheid van 
de  Christenen, een oecumenische 
dienst plaats in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. Het thema 
van deze dienst is: ‘Recht door zee’. 
De liturgiegroep van de Raad van 
Kerken Aalsmeer heeft deze dienst, 
samen met dominee Aart Mak van 
de Kerk zonder Grenzen, voorbe-
reid. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Hanneke Maar-
se op piano en Eline Koopman op 
harp. Het orgel wordt bespeeld door 
Ruud Kooning. De Raad van Kerken 
Aalsmeer nodigt u van harte uit om 
deze viering bij te wonen. Aanvang 
is 10.00 uur. 

Waar is Ben?
Aalsmeer - Vermist, sinds enke-
le dagen op de Uiterweg: Kat Ben. 
Heeft iemand Ben misschien ge-
zien? Het is mogelijk dat hij uit 
nieuwsgierigheid een garage, loods 
of kas is binnengegaan en nu er-
gens opgesloten zit. Misschien 
bij u/jou? Voor alle informatie ne-
men de baasjes van Ben heel snel 
hun telefoon op: 06-53119311 of  
06-50275411

boorte van hun kinderen Greta en 
Dop bouwden ze een bestaan op in 
het China van Mao. Chang was een 
vooraanstaand lid van de Partij en 
leidde het Psychologisch Instituut. 
Toch bleven Selma en haar kinde-
ren buitenstaanders. Tijdens de Cul-
turele Revolutie werd Chang uit zijn 
functie gezet en door zijn collega’s 
aangevallen. Selma, lerares aan de 

Tweede-talenschool, werd uiteinde-
lijk samen met hem gearresteerd. 
De Culturele Revolutie betekende 
de ondergang van het hele gezin.
Alle belangstellenden zijn hartelijk 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.



Muziek
Zaterdag 20 januari:
* CCR coverband live in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 21.30u.
* Jubileumconcert Tim Kliphuis Trio 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
Zondag 21 januari:
* Culturele instuif KCA in het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat v/a 15.30u.
* Bon Jovi Undercover in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Optreden Sonority in café Joppe, 
Weteringstraat van 19 tot 20.30u.
Vrijdag 26 januari:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg van 20 tot 00u.
26 en 27 januari:
* Voorheen Akoestische Avonden in 
Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en 
zaterdag vanaf 21u.
Zaterdag 27 januari:
* Champagneconcert Aalsmeers 
Harmonie in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u. 
* Aftrap Dance Classics 2018 in ca-
fé Op de Hoek, Kudelstaart v/a 20u.
* Urbanparty Ongeschikt in N201, 
Zwarteweg van 23 tot 04u. 
Zondag 28 januari:
* Marcel de Groot en Cor Mutsers 
bij Bob & Gon in The Club, Studio’s 
Aalsmeer vanaf 15.30u.
* The Black Crowes Undercover in 
The Shack, Oude Meer vanaf 16u.

Exposities 
Zaterdag 20 januari:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. 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 tij-
dens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij 
Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartse-
weg. Open: 8-18u. Woensdag 18u.

Diversen
Donderdag 18 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 13.30u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 januari:
* Open Hof Keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 18u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Winterdrive bij IJsclub De Kleine 
Poel in Noorddamcentrum Boven-
kerk vanaf 20u. 
Zaterdag 20 januari:
* Kliederkerk voor jong en oud bij 
Doopsgezinde Gemeente in Zijd-
straat 55 van 13 tot 16u. Thema is 

sprookjes.
* Zevende ronde ZABO zaalvoet-
balcompetitie in Proosdijhal Ku-
delstaart vanaf 19u. 
Maandag 22 januari:
* Opfriscursus over films monte-
ren bij Videoclub in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u. 
* Kaartavond Allen Weerbaar in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 23 januari:
* Bingo voor Day for Change in wijk-
punt Voor Elkaer, Nobelhof 1 in Ku-
delstaart vanaf 14.30u. 
Woensdag 24 januari:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30 uur en literaire avond van 
19.45 tot 21.30u. in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66.
* Voorlezen in de bibliotheek, Markt-
straat voor kinderen van 15.30 tot 
16.30u. Ook op 31 januari. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
23 en 25 januari:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, Clematisstraat van 9.30 tot 
12u. Iedere dinsdag en donderdag.
 Donderdag 25 januari:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 20u. Thema: Thea-
ter.
Vrijdag 26 januari:
* Kaartavond BV Hornmeer voor 
kinderboerderij in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 20u. 
* Kaartavond bij FC Aalsmeer in 
kantine, Beethovenlaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zondag 28 januari:
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u.

Bijeenkomsten/Lezingen
Vrijdag 19 januari:
* Afscheid Nico Borgman als voor-
zitter van Stichting De Bovenlanden 
in de Historische Tuin, ingang via 
Praamplein, vanaf 15.30u.
* Nieuwjaar met de VVD met lezing 
wethouder Pieter Litjens van verkeer 
Amsterdam. Vanaf 20u. in bedrijf Al-
kemade in Flora Holland, Legmeer-
dijk. Ingang P23.
Woensdag 24 januari:
* Wijkoverleg Hornmeer over Schip-
hol, groen en wegen in buurthuis, 
Dreef 1 van 20 tot 22u. 
* Lezing Michiel Hobbelt over ‘Duur-
zaam geluk’ bij Zin-Inn van Doops-
gezinde Gemeente, Zijdstraat 55 
vanaf 20u. 
Vrijdag 26 januari:
* Gespreksgroep over dementie in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10.15 
* Lezing en rondleiding door Tobias 
Rothe in gemeentehuis vanaf 15u.
Zondag 28 januari:
* Lezing ‘Het nieuwe moeten’ in 
Boekhuis, Zijdstraat vanaf 14u.
Maandag 29 januari:
* Vierde en laatste avond over de 
toekomst: ‘Aalsmeer Inzicht’, in ge-
meentehuis vanaf 19.45u.

Meezingen tot je een ons weegt
Bon Jovi Undercover in 
The Shack zondag
Oude Meer - The Shack heeft er uit 
de reeks undercoversessies maar 
liefst vier staan deze maand. Dit om-
dat ze enorm succesvol en kwalita-
tief goed zijn én omdat de muzikan-
ten, voordat ze op het grote podium 
op de Zwarte Cross mogen schitte-
ren, graag in de intieme sfeer van 
The Shack komen spelen. Hoe gaaf 
is dat?! Zondagmiddag 21 janua-
ri wederom een middag met kwali-
teitscovers, deze keer een ode aan 
de legendarische band Bon Jovi. 
Voor sommige mensen is Bon Jovi 
misschien wel een ‘guilty pleasure’, 
maar wat was deze band enorm po-
pulair in de jaren tachtig en negen-
tig en wat een enorme hoeveelheid 
hits hebben deze mannen gescoord. 
Living On A Prayer, You Give Love A 
Bad Name, Wanted Dead Or Alive, 
It’s My Life en onder andere Bad 
Medicine. Alleen maar hits, meezin-
gen tot je een ons weegt, al lucht-
gitaar-spelend op solo’s die stiekem 
eigenlijk best wel heel vet zijn, want 
ze hebben natuurlijk niet voor niets 
meer dan 140 miljoen platen ver-
kocht. De Bon Jovi’s van deze sessie 
zijn: Chris van der Meer op drums, 
Ulrich DeJesus op gitaar, Roy Jan-
sen op gitaar, Guido Vrouwe op bas, 

Rob Soria op toetsen, Ger Savelkoul 
op leadvocals en Karlijn de Vries op 
backing vocals. Met deze topmuzi-
kanten gaat The Shack aanstaande 
zondagmiddag terug naar de jaren 
tachtig. De jaren van de langharige 
rockers met borsthaar, waarmee de 
muren van menig meisjeskamer wa-
ren behangen. 

The Black Crowes Undercover
Zondag 28 januari: The Black Cro-
wes undercover! Een tribute aan 
één van de meest succesvolle bands 
uit de jaren negentig, die meer dan 
dertig miljoen platen verkocht heeft! 
Wie kent ze niet: Remedy, Hard To 
Handle, Jealous Again, Sting Me 
en onder andere Hotel Illness. Voor 
deze undercover komen Ross Cur-
ry op zang, Rob Klerkx op zang en 
drums, Guido Vrouwe op bas, Ru-
ard Sanders en Yuri Dekker op gi-
taar, Edwin van Mook op toetsen en 
twee achtergrond zangeressen vol-
gende week zondag 28 januari naar 
The Shack. Zondag 21 januari open 
vanaf 15.00 uur en de Bon Jovi Un-
dercover begint om 16.00 uur. En-
tree: 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Zaterdagavond livemuziek
CCR coverband ‘Up Around 
the Band’ in café Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 20 januari 
kan in café Joppe genoten worden 
van de CCR coverband, Up Around 
the Band. Wie kent nou niet de hits 
uit eind jaren zestig, zoals Proud 
Mary, Bad Moon Rising, Have You 
ever Seen the Rain, I Put a Spell on 
You, Down on the Corner en Up 
around the Bend. Deze hits en nog 
vele anderen komen van Creedence 
Clearwater Revival. Deze in de jaren 
zestig en zeventig enorm populai-
re band heeft miljoenen platen ver-
kochten. De tijdloze nummers van 
CCR slaan ook deze dagen nog aan 

en worden vertolkt door de tribute 
band ‘Up Around the Band’. De spe-
cifieke pompende ritmische drums 
en bas, de swampische gitaarsound 
en de rauwe stem van John Fogerty 
worden weer nieuw leven ingebla-
zen door Ad Verschuure op zang en 
mondharmonica, Richard van der 
Lek op gitaar en zang, Pieter Bok-
horst op bas en zang en Joost Hop-
penbrouwer op drums. Het optre-
den van ‘Up Around the Band’ be-
gint zaterdag rond 21.30 uur en de 
toegang tot café Joppe in de Wete-
ringstraat is zoals altijd gratis.

25ste Jazzseizoen in Bacchus
Viering 10-jarig jubileum 
Tim Kliphuis Trio  
Aalsmeer - Het trio van violist Tim 
Kliphuis komt aanstaande zaterdag 
20 januari zijn tienjarig jubileum vie-
ren in cultureel café Bacchus. 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 wereld-
wijd een van de bekendste cross-
over-groepen. Hun mix van gyp-
sy jazz, klassiek en folk is populair 
in Zuid-Afrika, Amerika, Europa en 
Rusland. Kliphuis’ geïmproviseerde 
geluid is totaal nieuw en toch geba-
seerd op tradities. Hoewel hij klas-
siek 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. Door de com-
binatie van klassieke perfectie, een 
vrije aanpak zonder muzikale gren-
zen en ijzersterke communicatie 
met het publiek heeft het Tim Klip-
huis Trio fans van Amerika tot Rus-
land. Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdag 20 januari 
om 21.30 uur (zaal open: 21.00 uur). 
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Zondagmiddag in het Oude Raadhuis

Culturele instuif bij KCA
Aalsmeer - Zondagmiddag 21 ja-
nuari om half vier is iedereen wel-
kom in het Oude Raadhuis bij de 
culturele instuif van KCA. Met deze 
instuif probeert KCA iedereen over 
een culturele drempel te halen. Alle 
vormen van uitvoerende kunst zijn 
welkom. Er zijn geen leeftijdsgren-
zen en er wordt zeker geen hoog 
niveau verwacht. Belangrijk is dat 
mensen elkaar ontmoeten en genie-
ten van elkaars vaardigheden.
Er is een piano aanwezig voor wie 
daar op wil spelen, maar neem je 
een ander instrument mee dan kan 
dat natuurlijk ook. Er mogen ge-
dichten voorgedragen worden, van 
jezelf maar natuurlijk ook van an-
deren. Een mooi, spannend roman-

tisch, intrigerend verhaal? Kom het 
vertellen of voordragen.
En heb je het idee dat dit allemaal 
niets voor jou is, kom dan genie-
ten van de uitvoerenden. Het is een 
instuif dus je kunt binnenlopen en 
meedoen. Adres: Dorpsstraat 9. Van 
te voren opgeven mag. Stuur hier-
voor een mail naar wjmstreng@hot-
mail.com of bel 06-22627963.

Verkiezingsbattle
De volgende instuif is op zondag 
25 februari. Zo’n drie weken voor 
de gemeenteraadsverkiezingen wil 
KCA dan met name de kandidaat-
raadsleden uitnodigen voor een cul-
turele battle. Ze kunnen zich nu al 
opgeven. 

Cabaretier Kees van Amstel in Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl

Veel anino voor cabaretier 
Kees van Amstel in Bacchus
Aalsmeer - Een vol Bacchus afge-
lopen zaterdag 13 januari. De caba-
retier Kees van Amstel was uitgeno-
digd door de stichting KCA en voor 
zijn voorstelling was veel animo. En-
kele dagen voor aanvang van de ca-
baretavond waren nagenoeg alle 
toegangsbewijzen verkocht. In de 
voorstelling ‘De man die ik niet wil-
de worden’ schetste Kees van Am-
stel een grappig en indringend por-
tret van zijn leven als gezapige vijfti-
ger. Een heerlijk en humorvol avond-
je met een Amsterdams accent! 
Aanstaande zaterdagavond 20 janu-
ari zou het ook wel eens goed druk 
kunnen worden in het knusse cul-
turele café in de Gerberastraat. Het 
Tim Kliphuis Trio komt haar tienja-
rig jubileum vieren en het wordt een 
dubbel feestje met gypsy jazz, klas-
siek en folkmuziek, want het is al-

weer het 25-ste jazzseizoen in Bac-
chus. Noteer ook alvast zaterdag 
3 februari in de agenda: KCA Jazz 
trakteert deze avond op het Jesse 
van Ruller Trio. 

Voorheen Akoestische Avonden
In het weekend van 26 en 27 janua-
ri komt er vast weer heel ander pu-
bliek naar de Gerberastraat. De lief-
hebbers van popmuziek en bekende 
hits hebben deze dagen vast al rood 
omcirkeld: De Voorheen Akoesti-
sche Avonden staan als vanouds 
weer geprogrammeerd voor het 
laatste weekend van januari. Er kun-
nen geen bands meer bij, zowel de 
vrijdag als de zaterdag is volledig 
volgeboekt. Het publiek kan reke-
nen op twee heel gevarieerde avon-
den met verrassende acts! Aanvang 
beide avonden is 21.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Western 'Grimshaw'
(by Richwood)  € 129,-

Zangmicrofoon
'Gatt Audio' € 18,95

Drumstokken, diverse
merken, o.a. Promark

Klassieke gitaar 
'Valencia' 3/4  € 79,-

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Al meer dan 25 jaar een traditie
Optreden Sonority in Joppe
Aalsmeer - Zondag 21 januari ver-
zorgt Popkoor Sonority vanaf 19.00 
uur een optreden in café Joppe in 
de Weteringstraat. Al meer dan 25 
jaar een mooie traditie: Rond de 
jaarwisseling een optreden van Pop-
koor Sonority in Joppe, in 1990 be-
gonnen bij Dorus Verkerk en deze 
traditie heeft huidig eigenaar Jan 
van Schuppen natuurlijk doorgezet. 
Popkoor Sonority werd op 14 sep-
tember 1990 opgericht en betekent 
‘klankrijkheid’. Sonority telt 34 en-
thousiaste zangers. Sinds oktober 

2017 staat het popkoor onder lei-
ding van de nieuwe dirigente Kami-
la Sezer-Starkowska. Sonority’s re-
pertoire bestaat uit Engels- en Ne-
derlandstalige popmuziek, maar 
ook een mooie ballad ontbreekt 
niet. Sonority laat van zich horen, in 
Aalsmeer maar ook ver daarbuiten. 
Het optreden van aanstaande zon-
dag begint rond 19.00 uur en zal du-
ren tot ongeveer 20.30 uur. De toe-
gang tot café Joppe in het Centrum 
is natuurlijk gratis! Kijk voor meer 
informatie op www.sonority.nl

Traditionele start van het nieuwe jaar

Aalsmeers Harmonie geeft 
champagneconcert
Aalsmeer - Traditiegetrouw start 
Aalsmeers Harmonie het nieuwe 
jaar met een Champagneconcert op 
zaterdag 27 januari. Een vrolijk con-
cert met mooie muziek om 2018 in 
te luiden! Tijdens het concert wor-
den ook de jubilarissen gehuldigd.
Op het programma staan naast ech-
te Nieuwjaarsmuziek, ook muziek-
stukken die de jubilarissen hebben 
gekozen. Zij hebben vaak bijzonde-
re herinneringen aan deze stukken, 
of vinden het gewoon prachtige mu-
ziek. Daarnaast wordt de hoornsec-

tie in de spotlights gezet. Naast de 
hoornisten van Aalsmeers Harmo-
nie, komt er aanvulling vanuit an-
dere orkest. Born4Horn en Hornfes-
tival zijn stukken waarin de hoorns 
zich kunnen uitleven. Iedereen is 
van harte welkom om zaterdag 27 
januari te komen luisteren in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 
55. Het concert is gratis toeganke-
lijk, begint om 15.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. Kijk voor meer informatie 
over de harmonie en haar activitei-
ten op www.aalsmeersharmonie.nl.

Wandelen langs kunstwerken (4)
Bronzen beeld ‘Omhelzing’
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is rijk aan bijzondere kunstwerken, 
die de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en verrassen-
de plekken geplaatst zijn. Maak de 
komende weken kennis met de ver-
halen achter elk kunstwerk. Wat is 
de historische of actuele waarde, de 
achterliggende, diepere betekenis 
van de kunstenaar: heeft het kunst-
werk een bepaalde symboliek?

Beeld ‘Omhelzing’ uit 1993, 
Maja van Hall (1937)
Locatie: Pleintje Beukenhof bij Zorg-
centum Aelsmeer, Kanaalstraat

De beelden van Maja van Hall gaan 
over kracht en kwetsbaarheid, ver-
langen en berusting. Geen grootse 
daden of gebeurtenissen, maar al-
gemeen menselijke gevoelens vor-
men het onderwerp van haar beel-
den. Omhelzing is een beeld waar-
in twee mensen, in een gesloten 
vorm tot een geheel zijn versmolten, 
tot één zijn verenigd. In de gestol-
de vorm ligt ook het verzonken zijn 
in jezelf besloten. De figuren zijn te-

ruggebracht tot de grootst moge-
lijke eenvoud, een die des te meer 
beheersing en weloverwogenheid 
vraagt. De huid van het beeld heeft 
gekerfde sporen tegenover gepo-
lijste vlakken. Het dynamische ver-
mengt zich met het verstilde, het is 
aan de beschouwer om er een eigen 
verhaal bij te denken. 
Het beeld past goed in de leefwe-
reld van de bewoners van het zorg-
centrum, evenals de in de sokkel 
aangebrachte inscriptie, een dicht-
regel van J.C. Bloem: “Maar dat ik 
duldend volharde in het enige waar-
dige zwijgend alleen.”
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

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

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

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

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het plangebied ligt binnen de geluidzones van de Burgemees-
ter Kasteleinweg, Zwarteweg, Dreef en de Hortensialaan. Uit 
akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting ten 
gevolge van de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en 
Dreef hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager 
is dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluid-
belasting ten gevolge van de Hortensialaan is lager dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 

Aan de noordzijde van het plangebied is een brandweerka-
zerne aanwezig. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
ten gevolge van de brandweerkazerne inclusief sirene is in 
bepaalde perioden hoger dan de geldende grenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit. Zonder het geluid van de sirene blijft 
het geluidniveau ten gevolge van de kazerne ruim onder de 
geldende normen. Een besluit om, via artikel 2.22 van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen met be-
trekking tot het treffen van technische en organisatorische 
maatregelen voor het uitrukken van motorvoertuigen bij on-
gevallenbestrijding en brandbestrijding, is separaat in voor-
bereiding.

De nieuw te bouwen woningen moeten in ieder geval een zo-
danige geluidisolatie bevatten dat een acceptabel binnenni-
veau van 33 dB wordt bereikt.

In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens 
de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidbelasting voorbereid.

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stuk-
ken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien in het gemeente-
kantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer 
(bijlage 7 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan). 
Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voorne-
men hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemeester en wet-
houders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerp-
bestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer – VVA terrein’. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben in de stukken 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan hiervoor een afspraak maken via het algemene tel. 
0297-387575.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Tenslotte maken burgemeester en wethouders, ingevolge het 
bepaalde in de gemeentelijke Algemene inspraak- en partici-
patieverordening, bekend dat inspraak wordt verleend op het 
Beeldkwaliteitsplan VVA terrein (bijlage 1 bij de toelichting 
op het ontwerpbestemmingsplan). Dit plan doet onder andere 
uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en ma-
terialisering van de woningen binnen het bestemmingsplan. 
Gedurende de termijn van de ter inzage legging van het be-
stemmingsplan, kan een ieder een inspraakreactie betreffende 
dit beeldkwaliteitsplan schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van burgemeester en wethouders van Aalsmeer: postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van ‘Beeldkwali-
teitsplan VVA terrein’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben in de stukken en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan hiervoor een afspraak 
maken via het algemene tel. 0297-387575.

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 bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Machineweg 302-B, 1432 EV (Z-2018/001523), het oprich-

ten van een ééngezinswoning
- Oosteinderweg 392, 1432 BG (Z-2018/001535), het kappen 

van een boom
- Stommeerweg 45, 1431 ET (Z-2018/001938), het aanleg-

gen van een in- en uitrit
- Berkenlaan 19, 1431 JD (Z-2018/002190), het realiseren 

van een houtskelet ten behoeve van aanbouw

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De 
beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/057897), het plaatsen 

van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeuren. 
- Uiterweg 302 B, 1431 AW (Z-2017/062192), het legalise-

ren van trap, vide en geplaatste wand op de 1e verdieping 
van het kantoor en het plaatsen van een afdak en carport 
op het voorterrein van het perceel. 

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:
- Machineweg 165, 1432 ER (Z-2017/054647), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het organiseren van kinder-
feesten in de schuur. Verzonden: 09-01-2018 

- F.A. Wentstraat 7, 1431 KZ (Z-2017/059117), het legalise-
ren van de vloer en de trap in het bedrijfspand. Verzonden: 
15-01-2018

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Stationsweg 7a, 7b, 7c en 7d, 1431 EG (Z-2017/046143), 

het wijzigen van kantoren naar 4 appartementen op de 1e 
verdieping. Verzonden: 09-01-2018

- Snoekbaarsstraat 154, 1432 PG (Z-2017/056794), het 
plaatsen van een dakkapel op de voorgevel. Verzonden: 11-
01-2018

- Touwslagerlaan 5, 7, 9, 11 en 13, 1431 DE (Z-2017/045698), 
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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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. 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

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen 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.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag 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

Graskamp F.S.R.G.D. 16-02-2017 12-01-2018
Graskamp J.E. 23-04-1997 12-01-2018

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 burgerza-
ken 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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING HORNMEER 
– VVA TERREIN’, ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN 
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET 
GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat met ingang van 19 januari 2018 t/m 1 maart 2018 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer – VVA terrein’ 
inclusief de bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het voormalige VVA terrein is gelegen tussen Dreef, Zwarteweg 
en N196. Het noordelijke, langs de Zwarteweg gelegen, deel van 
dit terrein vormt het plangebied van dit bestemmingsplan. Ter 
hoogte van het kruispunt van de Zwarteweg met de Burgemeester 
Kasteleinweg wordt het thans bestaande woongebied doorbroken 
door de voormalige N201. De sportterreinen langs de Zwarte-
weg vormen een strategische schakel om deze versnippering te 
doorbreken. Herontwikkeling van de rand van dit terrein maakt 
het mogelijk een hoogwaardige verbinding te maken tussen de 
dorpshelften aan weerszijden van de Burgemeester Kasteleinweg. 
Een doorgaande woonbebouwing langs de Zwarteweg is hiervoor 
noodzakelijk. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 
maximaal 56 gestapelde sociale huurwoningen en maximaal 24 
grondgebonden sociale koopwoningen. Voor het creëren van een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt ingezet op behoud 
van ruimte en groen. Uitgangspunt is “wonen in een park”.

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.08D-OW01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur;

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren te brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digi-
taal in te dienen via de gemeentelijke viewer door daar te kiezen 
voor de optie ‘reageren’. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Her-
ziening Hornmeer – VVA terrein’”. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben in de stukken en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan hiervoor een afspraak 
maken via het algemene tel. 0297-387575.

het oprichten van een vrijstaande woning. Verzonden: 12-
01-2018

- Elzenlaantje 4, 1431 EG (Z-2017/057273), het realiseren 
van een aanbouw tussen de woning en bijkeuken en het 
gebruiken van de ruimte als leefkeuken. Verzonden: 15-01-
2018

- Jan Lunenburg Oever 4, 1433 HW (Z-2017/057694), het 
legaliseren, vernieuwen en gedeeltelijk nieuw bouwen van 
bestaande steiger. Verzonden: 15-01-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

TER INZAGE
t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Ku-

delstaart 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 bijbe-
horende plannen m.b.t. Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 

t/m 01-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen Woon-
arken- Uiterweg (planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening 
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93 
(planidentificatiecode NL.IMRO.0358.11E-
VG01) met bijbehorende stukken en het raads-
besluit

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan met de bijbehoren-
de stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw Oost-
einde -Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de overi-
ge 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 beheersver-
ordening ”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)

t/m 01-03-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Horn-
meer – VVA terrein’, ontwerp beeldkwaliteits-
plan en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder
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Russische romantiek zorgt 
voor klinkend KCA concert
Aalsmeer - Zondag 14 januari had 
Stichting Kunst en Cultuur (KCA) 
als dank voor hun jaarlijkse bijdrage 
donateurs en vrijwilligers uitgeno-
digd om in de Oud Katholieke Kerk 
het nieuwjaarsconcert bij te komen 
wonen. Samen met de abonnement-
houders kon men luisteren naar het 
Pianoduo Mephisto. Katrijn Simoens 
en John Gevaert kwamen vanuit 
Vlaanderen naar Aalsmeer. Overi-
gens niet voor het eerst. Het virtuoze 
piano-echtpaar wordt vanwege hun 
bijzondere technische wijze van spe-
len zeer gewaardeerd.
In het voorprogramma trad de ne-
genjarige Yura Elenbaas op. Hij won 
eerder dit jaar verdiend de eerste 
prijs van het KCA Jeugdmuziekcon-
cours, hetgeen niet alleen een oor-
konde en een geldprijs inhield, maar 
ook nog eens een openbaar optre-
den tijdens het nieuwjaarsconcert. 
Yura had gekozen voor Dolly’s 
Dreaming and Awakening, een stuk 
van Theodore Oesten (1813-1870). 
Door de wijze van Yura’s spel kon 
het publiek de droom en het ontwa-
ken van Dolly heerlijk meebeleven. 

Mooi Russisch programma
Dat de Duitse componist Johannes 
Brahms goede herinneringen be-
waarde aan Rusland vertaalde hij 
in zijn compositie Souvenir de Rus-
sie Opus 151, die hij al op achttien 
jarige leeftijd schreef. Brahms staat 
bekend als een romanticus, hetgeen 
door Pianoduo Mephisto goed wordt 
begrepen. Het tweede stuk dat werd 
uitgevoerd was: Cinderella Suite 
van de Rus Sergei Prokofiev (1891-
1953), in een bewerking van John 
Gevaert. Het sprookje zal nagenoeg 
bij iedereen bekend zijn.  Het was 
een vreugde om Katrijn en John al-
le voorkomende gemoedstoestan-
den via de toetsen te horen weer-
geven. De ruzie met de stiefzusters, 
het wegdromen van Cinderella wan-
neer zij achterblijft in de keuken, het 
gelukzalige walsen in de armen van 

de prins, het verliezen van het muil-
tje, de wanhopige zoekactie van de 
prins en dan tot slot de liefdevol-
le hereniging. Ach, het is niet voor 
niets dat dit pianoduo de ene na an-
dere prestigieuze prijs wint. 

Glühwein in plaats van wierook
Normaal gesproken ruikt het op de 
zondagen - wanneer er Russische 
en Roemeense kerkdiensten worden 
gehouden - naar wierook, maar op 
deze KCA zondag was het de geur 
van glühwein - traditiegetrouw ge-
schonken door wijnhandel Witte-
bol. De warme drank liet zich duide-
lijk goed smaken. Met het prachtige 
melancholische Six Morceaux Opus 
11 - op 21-jarige leeftijd door Ser-
gei Rachmaninov (1873-1943) ge-
componeerd - werd deze bijzonde-
re Russische muziek middag afge-
sloten. Het vingervlugge samenspel 
van Katrijn en George heeft een ge-
heel eigen dynamiek. Bij de laat-
ste temperamentvolle pianoklanken 
leek het wel of duo Mephisto mee 
omhoog steeg. Het volgende klas-
sieke concert is op zondag 4 febru-
ari. Dan treedt op het Delta Piano-
trio. Van harte aanbevolen! Informa-
tie over dit concert en het bestel-
len van kaarten kan bij Tini Man via 
0297-329592
Janna van Zon

Theatrale gedichtenavond 
in Bacchus op 25 januari
Aalsmeer - Poëzie staat centraal 
op de Nationale Gedichtendag op 
donderdag 25 januari. Natuurlijk is 
er dan ’s avonds op het intieme po-
dium van Bacchus de jaarlijkse Ge-
dichtenavond van KCA. Er zijn 16 
dichters die hun bijdrage geleverd 
hebben op het thema: Theater, uit-
stromend in het pluche van de zaal.
Heel verschillend wordt dit thema 
door hen verwoord. Dramatisch, hu-
moristisch, als publiek, in de spot-
lights en het slotakkoord met ap-
plaus. De zaal is open vanaf 19.30 
uur en de optredens beginnen om 

20.00 uur. In cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat kunnen bezoe-
kers genieten van een gratis avond-
vullend theaterprogramma, want na 
de pauze treden de dichters nog-
maals voor het voetlicht met een ge-
dicht naar eigen keuze. 
De presentator van deze avond is 
Wilbert Streng. Tussen de voor-
drachten komt de muziek uit de 
saxofoon van Robbert Tuinhof die 
dit afwisselt met virtuoos pianospel. 
Van de themagedichten wordt een 
bundel gemaakt die voor 5 euro te 
koop is.

Lezing en rondleiding Tobias 
Rothe in gemeentehuis
Aalsmeer - Vrijdag 26 januari om 
15.00 uur geeft Tobias Rothe een le-
zing over zijn foto-expositie in het 
gemeentehuis. De lezing wordt ge-
combineerd met een rondleiding, 
duurt tot 16.30 uur en is vrij toegan-
kelijk. Graag wel van tevoren aan-
melden bij curator Ingrid Koppe-

schaar via hfkoppeschaar@gmail.
com. De expositie is nog te bezich-
tigen tot en met 7 februari. De foto’s 
op de bovenverdieping zijn tijdens 
kantooruren alleen te bekijken van-
af de beneden verdieping. Tijdens 
de lezing en rondleiding  kunnen ze 
van dichtbij bekeken worden.

‘SERING IS 
CULTUREEL ERFGOED’
Aalsmeer - Wie had kunnen den-
ken dat onze koning deze rubriek 
ook leest ? Na mijn vorige stuk-
je over de Ilex bessen stond bij 
de kersttoespraak van de Koning 
een mega groot boeket van mis-
schien wel 200 takken Ilex te schit-
teren naast hem. Ik zag alleen het 
kaartje met groeten uit Aalsmeer er 
niet aan hangen. Maar het was een 
prachtig gezicht. Misschien kunnen 
we voor de volgende kersttoespraak 
een gigantisch boeket seringen re-
gelen maar dan wel met een ‘Groe-
ten uit Aalsmeer’ kaartje. Ik ga het 
deze keer hebben over de Sering 
oftewel Syringa, een Heester uit de 
Olijffamilie. Als ik in het voorjaar en 
de zomer door onze prachtige bo-
venlanden vaar, geniet ik altijd net 
zoveel van de seringenakkers als de 
Ilex-akkers. Ik heb jaren met Piet de 
seringenkweker samen gewoond 
en onze woonark lag midden tus-
sen de seringen. Het verschil tussen 
de teelt van seringen en Ilex zit niet 
in de eveneens tweejarige teelt. Het 
werk is veel intensiever. De ilex blijft 
gewoon op het land en wordt daar 
ook geoogst. De sering wordt in de 
zomer rondom de kluit los gestoken, 
waardoor de plant het moeilijk gaat 
krijgen en deze bloemknoppen gaat 
aanmaken. In het najaar worden de 
seringenstruiken met de tuinders-
vlet naar de kassen gehaald waar 
het wel boven de 30 graden is, om 
zo de bloei te bevorderen. Er wordt 
veel gesproeid  omdat de sering gek 
op natte voeten is. 
Na een aantal weken komt de se-
ring in bloei en is klaar voor de 
oogst. De kale struiken worden dan 
in het voorjaar weer terug gepoot 
op de natte bovenlandenakker om 
na twee jaar weer dezelfde behan-
deling te ondergaan.
De laatste jaren zie je in het najaar 
de trekbare seringen vaak al met 
kluit en al op het land liggen en af-
gedekt met stro. Dit systeem is er-
voor om de sering nog vroeger te 
kunnen oogsten. In het donker gaat 

BOVENLANDEN

de struik sneller bloemknop vor-
men.  Op mijn bijna dagelijks vaar-
tochtje door de Bovenlanden ervaar 
ik dan dat de herfst niet lang meer 
op zich laat wachten. 
Pure romantiek is het voor mij. Een 
seringenstruik kan heel oud wor-
den. Hoe grilliger de takken, hoe 
ouder de struik. Ik ben als bloemist 
ook altijd gek op de oude dode tak-
ken. In bloemwerk is het een wa-
re schoonheid. Klaas Joren is een 
kweker die bekend staat om zijn 
vroeg bloeiende seringen. Ik vroeg 
hem naar de mogelijkheid om met 
kerst seringen in huis te hebben. 
“Dat is niet zo eenvoudig en het re-
sultaat is vaak dat er minder bloe-
men op een steel komen. Maar, 
waar een wil is, is een weg!”
De kwekers hebben een onzeker 
bestaan. De laatste paar jaar zijn de 
opbrengsten wel verbeterd, maar 
de verwachting is dat van de hui-
dige 19 kwekers op termijn er mis-
schien de helft zal overblijven. Veel 
opvolgers die in dit vak willen zijn 
er niet meer.
Daarom ben ik ook zo trots op de 
Bovenlanden club. De Bovenlan-
den koopt percelen op van de stop-
pende kwekers en verpacht ze weer 
aan de kwekers die wel doorgaan 
met dit zware maar mooie vak. Een 
unieke teelt die we niet mogen ver-
liezen. Zonder de inzet van de Bo-
venlanden zouden de akkers snel in 
handen kunnen vallen van toeris-
ten die daar weekend eilandjes van 
maken Het zou zonde zijn wanneer 
deze mooie nostalgie verloren gaat. 
Stichting De Bovenlanden heeft als 
een van haar doelen om de sering 
als cultureel erfgoed voor Aalsmeer 
te behouden. Dus koning Willem 
Alexander, bij uw volgende kerst-
toespraak seringen? 

Start begin februari bij de Werkschuit

Cursus ‘Boetseren met klei’ 
Aalsmeer - Op donderdagavond 
1 en vrijdagmorgen 2 februari start 
de Werkschuit weer met een nieuwe 
cursus Boetseren met klei. In een 
gezellige ontspannen sfeer wordt 
op alle mogelijke manieren met klei 
gewerkt. In deze cursus werk je met 
fijne chamotte-klei. Daarmee kun 
je aan de slag om je eigen object 
of kunstwerk te maken Je heb al-
le vrijheid om zelf te kiezen wat je 
wilt maken en hoe je, in onderling 
overleg, wilt werken. Je werkt naar 
eigen ontwerp of aan de hand van 
een voorbeeld. Er worden geen op-
drachten gegeven. Het werk kan op 
diverse manieren worden gegla-
zuurd en gedecoreerd. Belangrijk is 
dat je met plezier werkt .Deze cur-
sus is zowel geschikt voor beginners 
als gevorderden en wordt gegeven 
in het Creatief Centrum aan de Bac-
carastraat 15. Kijk voor meer infor-
matie en het uitgebreide cursus-

aanbod op de website: www.werk-
schuit-aalsmeer.nl. Aanmelden kan 
bij Marion Buckert via 06-11864861 
en per email: m.buckert@me.com of 
telefonisch bij Margot Tepas via 06-
12459347
 

Op zoek naar boekenwurmen 
in Let’s Go op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - De lokale omroep be-
steedt deze week aandacht aan de 
kindercultuur in de gemeente. Ook 
is er weer een nieuwe aflevering van 
‘Door de Mangel’ waarin een voor 
Radio Aalsmeer niet onbekend per-
soon te gast is.

‘Let’s Go’ helpt zoeken!
Vrijdag kan je weer gezellig luiste-
ren naar Kim en Laurens. Kim gaat 
bellen met Rosanne Knaapen en zij 
gaat alles vertellen over het nieuwe 
cursusaanbod van het Cultuurpunt. 
Rosanne geeft zelf ook twee cur-
sussen. Kim is benieuwd welke in-
strumenten Rosanne allemaal kan 
bespelen en of ze een favoriet in-
strument heeft. Benieuwd of er nog 
een leuke cursus voor jou tussen 
zit? Dan moet je zeker luisteren vrij-
dag. Bibliotheek Aalsmeer is weer 
opzoek naar echte Boekenwurmen. 
Ook dit voorjaar is er weer een Am-
stellandse Kinderjury. Joke ten Have 
is voor Aalsmeer weer opzoek naar 
jongens en meiden die lezen super 
leuk vinden. Vrijdag vertelt ze hier 
alles over. Natuurlijk zorgen Kim en 
Laurens weer voor gezellige muziek 
en ook DJ Faystje heeft weer een 
leuke hit voor je uitgezocht. ‘Let’s 
Go’ begint vrijdag om 18.00 uur.

Kirsten in ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag was het Owen 
den Engelsman die gemangeld werd 
in de Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’. Owen is managing direc-
tor, entertainer, Apple-trainer, tra-

veller en Instagrammer. Hij noem-
de zichzelf in de uitzending spon-
taan, vrolijk en grappig. Ook eni-
ge vorm van zelfspot is de Amstel-
vener niet vreemd. Ook Owen heeft 
een nieuwe gast weten te vinden. 
Op maandag 22 januari zal als 196e 
gast in ‘Door de Mangel’ Kirsten 
Verhoef aan schuiven in de radio-
studio. Kirsten ís onder andere be-
trokken bij het project Zaai waar-
mee startende ondernemers uit de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
worden geholpen bij het succesvol 
ondernemen. De vraag die Owen 
heeft voor Kirsten is wat haar drive 
is om andere ondernemers te willen 
helpen. Het antwoord op deze vraag 
en nog veel meer, hoor je komende 
maandag 22 januari vanaf 19.00 uur 
in ‘Door de Mangel’.

‘De Top 10 van’
En na ‘Door de Mangel’ begint op 
Radio Aalsmeer ‘De Top 10 van’. De-
ze maandag is Wendy Joore, van 
horecateam Jan Kerzaan, te gast bij 
het programma. Presentator Frank 
van Klingeren zal Wendy door haar 
tien, met zorg uitgekozen, nummers 
heen loodsen en ook het waar-
om van de liedjes achterhalen. Ri-
nus van Itterzon verzorgt de tech-
niek. Luister mee tussen 20.00 en 
21.00 uur. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Lezing ‘Duurzaam geluk’ 
bij Zin-Inn van DGA
Aalsmeer - Op woensdag 24 janu-
ari verzorgt Michiel Hobbelt de le-
zing ‘Duurzaam geluk’ bij de Zin-Inn 
van de Doopsgezinde Gemeente.
Nederland is één van de welva-
rendste landen ter wereld. Maar er 
is een probleem: De ecologische 
voetafdruk van Nederland is on-
geveer drieënhalf keer van wat de 
aarde kan opbrengen. Een verdere 
groei van de welvaart heeft steeds 
minder invloed op geluk, terwijl de-
ze groei wel een steeds grotere im-
pact heeft op de planeet. Waarom 
blijven mensen zich dan richten op 
meer welvaart en wordt niet bewust 
voor meer geluk gekozen? Kun je 
bescheidener en duurzamer leven 
en gelukkig zijn? Hoe kan jezelf ge-
lukkiger worden? Welke kenmerken 
van gedrag zorgen zowel voor een 
duurzame als een gelukkige levens-

stijl? Tijd om alle goede voornemens 
nu echt te verduurzamen!
Michiel Hobbelt is een ervaren trai-
ner en geluksexpert. Vanuit zijn ach-
tergrond in de sociale psychologie 
ontwikkelde hij een interesse in de 
wetenschap en praktijk van het be-
vorderen van geluk. Zijn missie is 
om het bewustzijn van mensen dat 
duurzaamheid en geluk onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn te ver-
groten.
Belangstellenden zijn woensdag 24 
januari welkom bij de Zin-Inn van 
de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Meer informatie is te 
vinden op www.dgaalsmeer.nl of te 
verkrijgen via zininn@dgaalsmeer.
nl. De lezing begint om 20.00 uur. 
Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 
uur. Bijdrage: 5 euro per persoon in-
clusief koffie en thee.

Eigentijds abonnement bij 
bibliotheek: Maandje Bieb
Aalsmeer - Vanaf 2018 verkoopt 
Bibliotheek Amstelland nieuwe, ei-
gentijdse abonnementen. Je sluit 
een abonnement niet meer af per 
jaar, maar per maand: Een ‘Maandje 
Bieb’. Bovendien kun je kiezen voor 
een boetevrij abonnement. Op deze 
manier wil de bibliotheek nog veel 
meer inwoners kennis laten maken 
met al het moois dat ze te bieden 
heeft. Met een abonnement heb 
je toegang tot enorme collectie e-
books, boeken, luisterboeken, films, 
muziek en cursussen. Bovendien 
krijg je altijd 50% korting op het cul-
turele en informatieve programma 
voor jong en oud. De voorwaarden 
zijn in 2018 flink veranderd.

Laagdrempelig
“In een snel veranderende tijd wil je 
misschien niet direct een jaar aan je 
bibliotheekabonnement vastzitten. 
Vanaf dit jaar kun je daarom kiezen 
voor een eenvoudig en aantrekkelijk 
maandabonnement: Maandje Bieb. 
Met als bijkomend voordeel dat je 
gespreid betaalt, nog geen vier eu-
ro per maand,” vertelt Daphne Jan-
son, directeur van Bibliotheek Am-
stelland.

Geen boetes meer
Het maandabonnement is verkrijg-
baar in de basisvariant en de zo-
genaamde Onbezorgd-variant. “Wij 
horen vaak van klanten dat ze ge-
frustreerd raken van boetes. Dat 
snappen we. Soms lukt het gewoon 
even niet om op tijd je materiaal te-
rug te brengen. We hebben daar-
om Maandje Bieb Onbezorgd in het 
leven geroepen, waarmee je geen 

boetes meer betaalt.” Bij het boe-
tevrije abonnement hebben klan-
ten nog steeds een uitleentermijn, 
maar wordt er niet moeilijk gedaan 
wanneer het boek iets langer thuis 
blijft. Bang dat de boeken niet meer 
terugkomen, is Janson niet: “De 
meeste mensen hebben het more-
le besef dat wanneer zij iets te lang 
thuis houden, anderen daar de dupe 
van zijn. Daar sturen we ook op in 
onze herinneringsmails. Een klant-
vriendelijkere motivatie dan een 
boete, vinden wij. Duurt het echt te 
lang, dan krijg je de rekening voor 
vervanging en mag je het boek hou-
den. Bij andere bibliotheken werkt 
dit goed.”
De Onbezorgd-variant biedt ook an-
dere voordelen, zoals een extra pas 
voor je partner, meer boeken tege-
lijk en onbeperkt gebruik van com-
puters in de bibliotheek.

Jeugd is gratis
Lezen is zeer belangrijk voor de ont-
wikkeling van kinderen en jongeren. 
Daarom verhoogt de bibliotheek dit 
jaar de leeftijd waarop je gratis lid 
bent naar 17 jaar. Geen drempels 
om te lezen, te leren en te ontdek-
ken. “Maar,” zegt Janson, “met een 
gratis lidmaatschap alleen ben je er 
niet. Onze medewerkers adviseren 
daarom graag persoonlijk om boe-
ken te vinden die aanspreken. Er is 
altijd wel een boek dat bij je past. 
En dat wat leuk is, doe je graag en 
ga je meer doen. Leesplezier staat 
bij ons voorop.” Lid worden kan via 
www.debibliotheekamstelland.nl of 
bij één van de vier vestigingen in 
Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn.

Zaterdag 20 januari Kliederkerk
Kliederen met sprookjes bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De Kliederkerk is een 
nieuwe vorm van bezig gaan met le-
vensbeschouwing, met een grotere 
focus op alle leeftijden. Samen aan 
de slag met grote en kleine vragen 
op een actieve, bijzondere en grap-
pige manier. Dit doen de aanwezi-
gen door samen een leuk program-
ma op te bouwen, met behulp van 
bijzondere workshops aan de hand 
van een thema. Deze keer is het the-
ma Sprookjes. Duik in de wereld van 
de Schone Slaapster, van draken en 
avonturen en kom langs op zater-
dag 20 januari. Ook volwassenen 
kunnen leren van een beetje magie.
De middag begint om 13.00 uur 

met een korte opening. Daarna be-
gint het kliederen, in allerlei vormen. 
Bouwen, bakken, luisteren, mu-
ziek maken en nog veel meer! Het 
idee van de middag is dat het inloop 
is. Wil je langskomen, maar heb je 
maar een halfuurtje tijd? Dat kan! 
De middag duurt tot 16.00 uur.
Zoals boven vermeld, de Kliederkerk 
is bedoeld als leuk voor alle leeftij-
den, van 0 tot 99 jaar Want de or-
ganisatie gelooft dat jong en oud 
van elkaar kunnen leren.  De Klie-
derkerk is bij de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. 
Mail voor meer informatie naar 
Franka via franka@dgaalsmeer.nl.

Initiatief 4 leerlingen Alkwin College

Bingo voor Day for Change
Kudelstaart - Vier derdejaars scho-
lieren van het Alkwin College in Uit-
hoorn organiseren een bingomid-
dag voor het goede doel: Day for 
Change. De bingo is op dinsdag 23 
januari in wijkpunt Voor Elkaer aan 
Nobelhof 1 in Kudelstaart en begint 
om 14.30 uur. Belangstellenden zijn 
welkom vanaf 14.00 uur. Er worden 
drie rondes gespeeld en hier zijn 
natuurlijk prijsjes mee te winnen. 
Deelname kost 10 euro per persoon. 
Ook is er de mogelijkheid om een 
mini-fotoshoot te doen voor 2 eu-
ro. De meiden leveren dan later vijf 

mooie foto’s bij de gefotografeerde 
deelnemers af. Verder wordt een do-
natiepot neergezet waar wat extra’s 
geschonken kan worden aan het 
goede doel. Consumpties zijn voor 
eigen rekening, dus vergeet vooral 
niet om (extra) geld mee te nemen. 
Day for Change is een stichting die 
mensen in arme landen een micro-
krediet geeft om een eigen bedrijfje 
te starten. Op deze manier kunnen 
deze mensen zelf in hun bestaan 
voorzien. Reserveren voor de bingo-
middag vooraf is wel een vereiste en 
dit kan via 0297-820979.
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In 2018 weer toename verwacht
Exportrecord bloemen en 
planten nipt overschreden
Aalsmeer - Met een stijging van 
bijna 5% hebben de Nederlandse 
exporteurs van bloemen en planten 
in 2017 de recordgrens van 6 mil-
jard nipt overschreden. Dit jaar ver-
wachten zij weer een toename, mel-
den de VGB en Floridata. ”Wel ge-
matigder, want de toename was in 
2017 afnemend. Maar de vooruit-
zichten zijn blijvend positief”, al-
dus de sierteeltorganisaties. Opval-
lend zijn de extra groei van de afzet 
in Oost-Europese bestemmingen en 
de sterkere spreiding over wereld-
wijd meer landen. Digitalisering en 
duurzaamheid zijn in 2018 hoofd-
thema’s. December was in 2017 de 
enige maand waarin de exportom-
zet in bloemen (-1%) en planten 
(-0,5%) kromp in vergelijking met 
2016. De cumulatieve groei zakte 
daardoor onder de 5%, maar de to-
tale exportomzet sprong net over de 
grens van 6 miljard. 
”Records zijn geen doel, maar on-
derbouwen het groeiperspectief dat 
Nederlandse groothandelaren in 
bloemen en planten hebben,” stelt 
directeur Matthijs Mesken van de 
VGB. ”Trends zetten door”, vult We-
sley van den Berg van Floridata aan. 
”Vooral de versterkte groei van de 
bloemen- en plantenafzet in Oost-
Europa.” Hij verwijst naar de decem-
berexport richting Polen en Rusland, 
twee landen in de top-10 die in de 
vorige maand een forse plus no-
teerden. De tegenvallende export-
waarde in december wordt toege-
schreven aan minder handelsdagen 
dan in 2016. En vooral aan slechte 
weersomstandigheden met vorst en 
sneeuwval, die de vraag naar bloe-
men en planten drukten.

Grotere spreiding
De top-10 afnemers tekende van-
af 2013 gemiddeld voor ruim 82% 
van de exportomzet, maar in 2017 
voor nog maar 80%. Dat duidt op 

een grotere spreiding van de ex-
port over de meer dan 120 landen, 
waarin vanuit Nederland bloemen 
en planten worden verhandeld. ”De 
groei naar overige landen lag om-
gerekend op 12%, veel hoger dan 
het gemiddelde”, stelt Van den Berg 
vast. Mesken: ”Spreiding versterkt 
de Nederlandse positie en vereist 
tegelijk meer inspanningen van ex-
porteurs. Ook valutarisico’s worden 
groter.” 

Digitalisering
”We staan klaar om ook met oplos-
singen op het gebied van ICT, kop-
pelingen van systemen en e-com-
merce klanten steeds beter te ont-
zorgen”, blikt Baatenburg de Jong 
vooruit. ”Het gaat in de bloemen- 
en plantenhandel niet alleen meer 
om prijs, kwaliteit, assortiment en 
service. Onze afnemers willen ICT-
oplossingen en daarom hebben 
wij geïnvesteerd in uitbreiding, zo-
wel in logistiek als in mensen. Ook 
daarom belooft 2018 een mooi jaar 
te worden.” Met name in het super-
marktsegment, dat Bloom belevert 
met een totaalpakket van bloemen 
uit Afrika en aangevuld uit Neder-
land, wijst De Raadt op het toene-
mende belang van traceerbaarheid 
en certifi cering. ”Duurzaamheid en 
de eisen en wensen die op dat the-
ma leven zijn de komende periode 
cruciaal.” Een punt van zorg noemt 
hij de beschikbaarheid van bloemen 
vooral uit Afrika. ”Weersomstandig-
heden zijn nog altijd sterk bepalend 
en daartegen kun je je niet indek-
ken”, verwoordt hij de dynamiek van 
de groothandel in versproducten als 
bloemen en planten. Floridata levert 
marktcijfers en debiteureninforma-
tie in de sierteeltsector. De VGB is 
de brancheorganisatie voor de bin-
nenlandse, importerende en expor-
terende groothandel in bloemen en 
planten. 

Hilde Bruning, kind en ouder coach:

“Zaai drukt mij met de 
neus op de feiten”
Aalsmeer - Wegens het succes van 
het coachproject Zaai biedt de ge-
meente ook dit seizoen starten-
de ondernemers de mogelijkheid 
zes maanden lang een coachtraject 
te volgen bestaande uit een aan-
tal masterclasses, intervisie avon-
den, individuele en plenaire coach-
sessies. Dit jaar hebben zich 27 kan-
didaten aangemeld en mogen 20 
Zaailingen deelnemen aan dit pro-
ject dat mede wordt ondersteund 
door Ondernemend Aalsmeer en 
Rabobank Regio Schiphol. In het 
sfeervolle onderkomen van Zaai 
project-organisator Kirsten Verhoef 
vindt het interview met Hilde Bru-
ning plaats. De kind en oudercoach 
heeft er zin in, zij vindt het spannend 
maar is ook heel nieuwsgierig naar 
de vragen. “Kom maar op”, zegt zij 
lachend. 

Eén op één ondersteuning
“Mijn oudere zus is verstandelijk 
gehandicapt en ik heb van jongs 
af aan gezien hoeveel extra zorg 
er nodig was. Hoeveel zorg er op 
de schouders van mijn ouders te-
recht kwam. Het had grote impact 
- ook voor mij - binnen het gezin. 
Het is daardoor voor mij nooit een 
vraag geweest wat ik later wilde 
gaan doen: Ik wilde ouders goede 
ondersteuning bieden. Ik ging naar 
de opleiding Sociaal Pedagogisch 
Werk (SPW) op niveau 3 en 4, te-
genwoordig wordt het Pedagogisch 
Werk (PW) genoemd. Daarna heb 
ik pedagogiek gestudeerd en een 
opleiding kindercoach gevolgd. Tij-
dens mijn werk bij een kinderdag-
verblijf - eerst in Kudelstaart daar-
na in Hoofddorp - heb ik heel veel 
ervaring opgedaan en zag dat som-
mige kinderen extra aandacht kon-
den gebruiken. Binnen grote groe-
pen is dat niet altijd mogelijk. In die 
gevallen werkt individuele begelei-
ding beter. Hoe leuk ik het werken 
in de kinderopvang ook vond, ik wil-
de meer en zo ontstond het plan om 
zelfstandig te worden en kinderen 
en hun ouders één op één te gaan 
ondersteunen.”

Juiste volgorde 
Maar hoe werk je een plan uit en 
verwezenlijk je een droom? “Ik zag 
een Flyer van Zaai bij Bakkerij Ber-
tram liggen en bij het lezen dacht 
ik onmiddellijk: Wow, dat is het! Ik 
heb mij direct bij thuiskomst opge-
geven. Mijn pitch, die ik moest hou-

den om in aanmerking te komen 
voor het coachproject, heb ik goed 
voorbereid, vooraf geoefend voor de 
spiegel. Achteraf was ik tevreden 
over het resultaat. Ik ben heel blij 
met Zaai; met de structuur die mij 
geboden wordt. Het leert mij stap-
pen te nemen in de juiste volgor-
de. Het idee dat mij voor ogen stond 
helpt ZAAI mee uitwerken. Personal 
coach Anja de Die prikt overal door-
heen. Zij ziet de zwakke en sterke 
punten. Zeer leerzaam! Ook de in-
tervisie avonden zijn nuttig. Door-
dat ik mijn vragen hardop verwoord 
vind ik samen met de andere deel-
nemers het antwoord.” 

Bloeiend in het leven staan 
Hilde coacht in haar Aalsmeerse 
praktijk kinderen vanaf 6 tot 14 jaar. 
De vraag om hulp komt van ouders 
en ook vanuit school. Bij het ingaan 
van het traject is er eerst een ken-
nismaking gesprek met kind en ou-
ders. Tenslotte moet het onderling 
klikken. Daarna volgt een intake ge-
sprek waar een plan van aanpak 
wordt gemaakt. De sessies zijn één 
keer per week en meestal zijn vier 
tot zes weken voldoende om een 
goed resultaat te behalen. 
Sinds december biedt Hilde ook 
kindermassage aan. “Er zijn kin-
deren die daar behoefte aan heb-
ben. Massage heeft soms dezelf-
de uitwerking als een gesprek. Het 
is zo mooi om de verandering en de 
vooruitgang bij het kind te zien. Het 
werkt ook goed naar ouders en le-
raren toe. Het kind staat weer meer 
bloeiend in het leven. Hoe mooi is 
dat!” Bel voor meer informatie naar: 
Kirsten Verhoef, project organisator 
via 0297-366182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Leny Bark: “Shiatsu geeft 
mij rust van binnen”
Aalsmeer - Na enkele zware aan-
doeningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeer-
de: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond. Twee 
hartinfarcten, stents in haar lichaam, 
een jaar heftige pijn en uiteindelijk 
een galsteenoperatie. Leny Bark (60) 
heeft het fl ink voor de kiezen ge-
had. En daarna was ze constant ex-
treem moe. “Ik had nergens meer 
energie voor. En ik was doodsbang 
dat ik weer iets ernstigs mankeerde. 
Ik kreeg angstaanvallen en moest 

angstremmers gaan slikken. Boven-
op de cholesterolpillen die ik al had.”

Blokkade
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer heeft gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten be-
handelt. Een bijzondere ervaring. 

Naast Seat nu ook Skoda 
service bij Auto Maas
Aalsmeer - Auto Maas in Aalsmeer 
heeft naast Seat, nu ook Skoda ser-
vice. Afgelopen november heeft het 
autobedrijf de audit vanuit de fa-
briek met glans doorstaan, waar-
door Auto Maas vanaf 1 januari het 
offi ciële Skoda logo mag voeren.
Het team van Auto Maas is enorm 
in haar nopjes met het ‘binnen ha-
len’ van Skoda, omdat het merk 
enorm in de lift zit in de Nederland-
se markt. De combinatie Seat en 

Skoda werkt in andere regio’s erg 
goed en het team hoopt natuurlijk 
dat dit in Aalsmeer ook het geval zal 
zijn. “Aan ons zal dat in ieder geval 
niet liggen. Het pand ondergaat mo-
menteel een metamorfose, zodat er 
nu voldaan wordt aan de eisen van 
beide merken.” Het team van Auto 
Maas zal er zeker voor zorgen dat 
zowel bestaande als nieuwe klanten 
zich ook na de metamorfose snel 
thuis zullen voelen.

Derde netwerkborrel in 
clubhuis FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 1 febru-
ari gaan de deuren van het sfeervol-
le Clubhuis van FC Aalsmeer weer 
open om te netwerken, te verbin-
den en inspireren. Het is de der-
de editie van de netwerkborrel van 
Borrel Aalsmeer in samenwerking 
met de Businessclub FC Aalsmeer. 
Vanaf 17.00 uur zijn belangstellen-
den van harte welkom, Kom ken-
nis maken met de Businessclub le-
den van de voetbalvereniging, maar 
ook met ondernemers, winkeliers, 
werknemers en MKB uit de regio. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
17.00 uur inloop en ontvangst van 
gasten in de voetbalkantine van FC 
Aalsmeer, van 18.30 tot circa 19.30 
uur start van een podiumprogram-
ma: Voorzitter Jan Koster van Busi-
nessclub Aalsmeer geeft een kor-
te presentatie over de laatste ont-
wikkelingen. Penningmeester Frank 
Spring in ‘t Veld van FC Aalsmeer 
vertelt de aanwezigen over de eer-
ste schenking namens Businessclub 
FC Aalsmeer. Daarna volgen enke-
le pitches van een aantal busines-

sclubleden. Het programma wordt 
afgesloten met een circa 30 minu-
ten durende Inspiratiesessie ‘De 7 
sleutels voor zakelijk succes’. De-
ze workshop wordt gegeven door 
Jon Rijlaarsdam namens de Zakelijk 
Succes Academy
Na afl oop van het podiumprogram-
ma is het ook mogelijk om te speed-
meeten aan een lange tafel. In 5 mi-
nuten tijd maak je kennis met de 
netwerker tegenover je. Na een kor-
te voorstelronde wissel je visite-
kaartje uit en stel je jouw zoekvraag. 
Daarna wissel je van gespreks-
partner en in circa 1 uur tijd maak 
je kennis met een aantal onderne-
mers. Einde netwerkborrel is om cir-
ca 22.30 uur.
Aanmelden is niet verplicht maar al-
tijd fi jn in verband met de hoeveel-
heid hapjes. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar info@bor-
relaalsmeer.nl. Iedereen is welkom, 
dus neem je collega’s, vrienden, 
partner of relaties mee. Voor meer 
informatie: www.borrelaalsmeer.nl 
en www.businessclubfcaalsmeer.nl

Vanaf april weer in het bos, nu in Westwijk en Nieuw-Oosteinde.

Iedere maandag- en donderdagavond

Succesvol leren hardlopen 
bij Body Company
Aalsmeer - Hardloopschool Body 
Company is gespecialiseerd in het 
trainen van beginnende hardlopers 
naar een 5 kilometer duurloop. Trai-
ner Josette Fransen: ”Iedereen kan 
leren hardlopen. Maar dit succes-
vol en blessurevrij opbouwen is nog 
best een kunst. Wij geven al 6 jaar 
professionele trainingen aan begin-
nende hardlopers. Wekelijks veel 
aandacht voor een goede loophou-
ding met een effi ciënt gebruik van 
je buik-, rug- en beenspieren waar-
door je bij ons ontspannen en los-
jes leert lopen.” Body Company ge-
bruikt de principes van ChiRunning 
en de soeplessemethode. Een goed 
gebruik van je houding in combina-
tie met de zwaartekracht is daarbij 
belangrijk. Josette: ”Wij geven het 
hele jaar door looptrainingen voor 
beginners op de maandag- en don-
derdagavond in Aalsmeer en Am-
stelveen van 18.45 tot 19.30 uur. Een 
training van 45 minuten is genoeg 
om techniek te leren en je condi-
tie te verbeteren voor die dag. Ieder 
traint daarnaast zelf nog 1 keer met 
een schema dat je van ons krijgt. Óf 

je kiest ervoor om 2 keer per week 
met onze trainingen mee te doen. 
Dat kan natuurlijk ook. Als je hebt 
opgebouwd naar 5 kilometer, kun 
je doorstromen naar de gevorder-
dengroep die om 19.30 uur start.” 
Waarom leren hardlopen? Joset-
te: ”Ieder heeft daar zijn eigen re-
denen voor. Vaak doen mensen mee 
omdat ze meer willen gaan bewe-
gen voor hun gezondheid. Gezond-
heid wordt de nieuwe luxe en steeds 
meer mensen beseffen dit en wil-
len daarom op een gezonde manier, 
met een professionele trainer meer 
bewegen. Je zult merken dat je je 
frisser en fi tter gaat voelen. Mis-
schien helpt het je ook om een paar 
kilo’s kwijt te raken of ga je er beter 
van slapen. Een ander wordt er vro-
lijker van of kan beter ontspannen 
door de trainingen. Leren hardlo-
pen kan je op allerlei vlakken mooie 
beloningen geven.” Kosten: 35 eu-
ro per maand voor 2 lessen in de 
week en 22 euro per maand voor 1 
les in de week. Ga naar de website 
en doe mee met een gratis proefl es: 
www.bodycompany.nl

Prijsuitreiking door oud-burgemeester

Winnaars bekend van de 
Bloemenzegelactie 2017
Aalsmeer - De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers heeft het afgelopen jaar op-
nieuw in samenwerking met Auto-
bedrijf Van der Wal en Van Kouwen 
een spetterende actie georgani-
seerd. Alle spaarkaarten die in 2017 
zijn ingeleverd, als gewoon betaal-
middel bij één van de leden of tij-
dens de braderie, deden weer mee 
bij de trekking voor 33 prijzen. De 
hoofdprijs is een auto, een Kia Pi-
canto ter waarde van 11.725 euro, 
de tweede prijs is een Smart-TV van 
Hartelust b.v. ter waarde van 999 
euro en de derde prijs is ook niet te 
versmaden, een beautypakket van 
750 euro van Dio Van der Zwaard. 
Maar dit zijn niet de enige prijzen 
die uitgereikt gaan worden. Door 
de overige leden van de vereniging 
zijn namelijk ook vele andere prijzen 
toegezegd, variërend van een tientje 
tot meer dan een paar honderd eu-
ro. Bovendien is er een leuke verras-
singsprijs te winnen.
Op woensdag 11 januari heeft nota-
ris Geert Labordus de winnaars ge-
trokken uit een enorme stapel inge-
leverde spaarkaarten. In totaal zijn 
circa 20.000 (!) spaarkaarten inge-
leverd, het bewijs dat de bloemen-

zegel absoluut nog niet heeft afge-
daan.
Houd de komende tijd uw brieven-
bus in de gaten, want de winnaars 
worden persoonlijk op de hoog-
te gebracht als zij een prijs hebben 
gewonnen. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden op donderdag 1 febru-
ari bij The Beach aan de Oostein-
derweg. Oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte zal de uitreiking voor 
zijn rekening nemen.

Volgend jaar 65 jaar
De bloemenzegel is nog springle-
vend, want in 2019 bestaat de ver-
eniging 65 jaar! Ter gelegenheid 
hiervan worden er leuke acties ge-
organiseerd en gaan de deelne-
mende winkeliers natuurlijk gewoon 
door op de ingeslagen weg. Het is 
zeker de moeite waard om bloe-
menzegels te gaan of blijven spa-
ren. Alle deelnemende winkeliers 
staan vermeld op de spaarkaart, die 
u bij iedere bloemenzegelwinkelier 
kunt krijgen. Ook dit jaar doen alle 
ingeleverde spaarkaarten weer mee 
als lot voor de te winnen grote prij-
zen aan het eind van het jaar, dus: 
Vraag om bloemenzegels, u heeft er 
recht op!

Dineren in wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 24 januari staat er 
een heerlijk 3 gangendiner op 
het menu. U kunt gaan genieten 
van een gebonden komkommer-
soep met verse dille en stokbrood 
met kruidenboter. Daarna krijgt u 
een kipspies met strogano�saus, 
geserveerd met witlof uit de oven 
met ham en kaas, boerensalade 
en gegratineerde aardappelpuree 
met tuinkruiden. En tot slot krijgt 
u fruityoghurt met bitterkoekjes 
en slagroom naar keus geser-
veerd. De kosten bedragen € 12,-
Thema avond
Op vrijdag 26 januari is er een 
thema-avond in wijkpunt Voor 
Elkaer! Deze avond nemen wij 
u mee naar Noorwegen, een 
heerlijk 3 gangendiner met 
typische Noorse gerechten. Voor 
reserveren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op num-
mer 0297-820979.

Kaarten maken 
Op dinsdag 30 januari is er 
kaarten maken in wijkpunt Voor  
Elkaer, o.l.v. Klazien met verschil-
lende kniptechnieken. Kosten: €3,- 
voor de materialen, consumpties 
zijn voor eigen rekening. U bent 
van 14.30-16.30 uur van harte 

welkom. 

Partnergroep
Zorgt u voor een partner met 
bijvoorbeeld dementie? Dat 
zorgen kan een zware belas-
ting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om de 
dagelijkse praktijk wat te verlich-
ten. De bijeenkomsten worden 
georganiseerd door het Ontmoe-
tingscentrum, in samenwerking 
met Vita welzijn en advies.

In de gespreksgroep vinden part-
ners de gelegenheid om andere 
mensen in eenzelfde situatie te 
ontmoeten, en elkaars ervaringen 
te delen. U ervaart dat u niet de 
enige bent die tegen problemen 
oploopt. De onderlinge uitwis-
seling kan u tot steun zijn in het 
dagelijks proces.
Het thema is een hulpmiddel, niet 
leidend. We kunnen bespreken 
wat op dat moment aan de orde 
is. Vrijdag 26 januari van 10.15- 
11.45 uur bent u van harte wel-
kom. Gebouw Irene, Kanaalstraat 
12 in Aalsmeer. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Ellen Millenaar (06-22468574)
coordinator Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer. De tweede bijeenkomst 
zal zijn op maandag 26 februari 
van 14.00-15.30 uur. 

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.” Shiatsu is een ooster-
se behandelwijze om mensen van 
gezondheidsklachten af te helpen. 
Een klacht – zoals pijn of vermoeid-
heid - betekent in deze leer, dat er 
een blokkade zit in de energiebanen 
(‘meridianen’) in het lichaam. Die 
blokkade (zeg maar: de oorzaak) zit 
niet altijd op de plek waar iemand 
de klacht ervaart. Neem bijvoor-
beeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan 
door een klap op je hoofd. Maar ook 
omdat je je schouders te veel aan-
spant. Of je bovenbenen. De shiat-
sutherapeut spoort de blokkades 
op en laat de lichaamsenergie weer 
stromen, zodat de klacht verdwijnt.

Energie terug
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 

De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fi etsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 

meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Meer weten of een afspraak ma-
ken? Kijk voor meer informatie op 
de website: Sanbaopraktijk.nl. 
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De voorzitters José Vogelezang en Egon Hogenboom en wethouder Hans 
Bouma rond het oprichtingscertificaat van Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn uit 1976.

Fusie twee Rotary Clubs 
Aalsmeer - De Rotary Mijdrecht 
en Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn zijn per 1 januari samen ge-
gaan. Dat werd feestelijk beklon-
ken tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 8 januari in het restaurant Geniet 
aan de Amstel te Uithoorn. Wethou-
der Hans Bouma wenste de leden 
alle goeds en was verheugd dat de 
clubs vanaf nu in Uithoorn samen-
komen.
De Rotary club onderneemt acties 
om de medemens lokaal en inter-
nationaal te steunen, bijvoorbeeld 

de jaarlijkse Moederverwendag en 
Kerstdiner Soos de Cirkel. Daar-
naast is het een serviceclub waar 
kennis en ervaringen gedeeld wor-
den op basis van kameraadschap.  
Door de krachten te bundelen is er 
een serviceclub ontstaan met meer 
dan 35 leden. De effecten van de ac-
ties worden hierdoor sterker en een 
grotere club geeft meer mogelijkhe-
den om door te groeien. De nieuwe 
club houdt de naam van de langst 
bestaande club, Rotary Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn. 

Opfriscursus films monteren 
bij Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 22 janu-
ari wordt bij de Videoclub Aalsmeer 
de tweede opfriscursusavond video-
montage gehouden. Docent Henk 
Westerhof zal nogmaals uitgebreid 
ingaan op wat er aan mogelijkhe-
den zitten in het videobewerkings-
programma Magix Video de Luxe. 
Een van de meest gebruikte soft-
warepakketten bij amateur en semi-
professionele filmers. 
Dit als vervolg op één van de vori-
ge clubavonden waar hij aandacht 
heeft gegeven aan de basisprinci-
pes bij het filmen: Waar het materi-
aal op mijn computer zetten en ba-

sisinstellingen van het montagepro-
gramma.  
Door de enorme populariteit van in-
ternetdiensten als YouTube, Face-
book en Instagram waarbij internet 
gebruikers zelf met de foto- en/of 
videocamera en mobiele telefoons 
opgenomen filmpjes kunnen up-
loaden, is het filmen erg populair 
geworden. Het is natuurlijk prach-
tig om steeds beter kunnen filmen, 
maar er worden soms zoveel film-
pjes gemaakt, dat veel mensen niet 
meer weten wat ze er mee moeten 
doen. Het is natuurlijk handig om uit 
een dergelijke verzameling zelf een 

Cursus voor kandidaat raadsleden
Certificaat van minister voor 
CDA’ers Ankie en Bart 
Aalsmeer - De nieuwe kandidaat-
raadsleden Ankie Harte en Bart Ka-
bout van het CDA Aalsmeer/Ku-
delstaart hebben afgelopen week-
end het certificaat ‘kandidaat-
raadsledencursus’ uitgereikt ge-
kregen door niemand minder dan 
minister van financiën Wopke 
Hoekstra. 

Goede voorbereiding essentieel
CDA voorzitter Ko Weststrate: “Het 
is essentieel dat kandidaat raadsle-
den de ‘ins en outs’ van het raads-
werk tot zich nemen om straks 
daadkrachtig aan het werk te gaan.” 
In de cursus, die het CDA door het 
hele land aanbiedt, werd ingegaan 
op het gedachtegoed van het CDA, 
debatteren, de taken en bevoegd-
heden van de gemeenteraad en het 
eigen functioneren daarin. 

Praktische vertaling
“Best taaie onderwerpen, maar de 
ervaren CDA trainers brachten de 
onderwerpen op een praktische 
manier en je kon duidelijk merken 
dat er binnen de partij enorm veel 
kennis en ervaring zit”, aldus An-

kie Harte. Ankie is op plek 3 de eer-
ste vrouw op de CDA-lijst en één 
van de nieuwkomers, die de cur-
sus volgde. Bart Kabout, kandidaat 
nummer 4 en net als Ankie nieuw 
in de gemeentelijke politiek: “Weten 
wat er speelt in de samenleving is 
één ding, er politiek iets mee kun-
nen doen is weer iets anders. Deze 
cursus was echt een praktische ver-
taling en heeft mij handvatten ge-
geven om aan de slag te kunnen!” 

Ankie Harte en Bart Kabout.

Woonbuurtjes met dorps karakter
Nieuwe appartementen 
en huizen krijgen vorm
Aalsmeer - In het deelgebied Pol-
derzoom komen verschillende nieu-
we woonbuurtjes met een dorps ka-
rakter. Op basis van het woning-
bouwprogramma uit de startnotitie 
van de gemeente Aalsmeer is voor 
de eerste fase een plan opgesteld 
dat woningen voorziet in verschil-
lende segmenten. 
Aan de zuidzijde van het gebied 
(tussen de Stommeerkade en het 
Baanvak, nabij de Burgemeester 
Kasteleinweg) worden op dit mo-
ment 37 rijwoningen in het goed-
kope huursegment en 51 apparte-
menten in het sociale huursegment 
gebouwd. De realisatie hiervan is in 
volle gang en vordert gestaag (zie 
foto)
In samenwerking met WeBuild-

homes komen aan de noordzijde 
van het gebied 24 rijwoningen. De 
uitstraling en omvang van de wo-
ning kan hier door de koper zelf be-
paald worden.

Voor iedereen
“In dit bijzondere project worden 
nieuwe woonbuurtjes gerealiseerd 
met een dorps karakter. De woon-
buurtjes krijgen al steeds meer 
vorm. Het mooie aan het project 
is dat er voor iedereen gebouwd 
wordt, of u nu op zoek bent naar 
een sociale woning, een starterswo-
ning, een seniorenwoning, een rij-
woning, een vrijstaande woning of 
een half vrijstaande woning”, aldus 
wethouder Jop Kluis over dit deel 
van De Tuinen van Aalsmeer

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD 
met wethouder Pieter Litjens
Aalsmeer - Het jaar 2018 is inmid-
dels in zijn derde week, reden voor 
VVD Aalsmeer-Uithoorn om belang-
stellenden uit te nodigen voor haar 
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze wordt gehouden op vrijdag 19 
januari bij Alkemade International in 
Flora Holland te Aalsmeer, aanvang 
20.00 uur. De fractie is verheugd dat 
de wethouder Verkeer en Vervoer 

van Amsterdam, Pieter Litjens, zich 
bereid heeft gevonden om op deze 
avond een inleiding te houden over 
de vervoersregio Amsterdam waar 
Aalsmeer en Uithoorn ook deel van 
uitmaken. Alkemade International is 
te bereiken via lifthuis Grijs op het 
parkeerdek bij Flora Holland (volg 
P23, Parkeerdek, P Grijs). Iedereen 
is van harte welkom.

Wijkoverleg Hornmeer over 
Schiphol, groen en wegen 
Aalsmeer - Op woensdag 24 janu-
ari is er vanaf 20.00 uur wijkover-
leg in buurthuis Hornmeer  aan de 
Dreef 1. Dit eerste overleg in het zo 
pas begonnen jaar zal gebruikt wor-
den om met elkaar een programma 
op te stellen voor de onderwerpen 
die in de volgende overleggen aan 
de orde zullen komen. Het bestuur 
kan deze onderwerpen dan inbren-
gen in het overleg met de Gemeen-
te. Daarnaast wil het bestuur met in-
woners spreken over ‘Aalsmeer In-
zicht’, het actuele geluidsprobleem 
door Schiphol, groen en bomen in 
de wijk, wegenreconstructies en de 
veiligheid in de Hornmeer. Voor dit 

laatste onderwerp is de pas aange-
stelde wijkagent uitgenodigd.
Met genoemde onderwerpen ko-
men niet alle zaken aan de orde, 
maar als de vergadering om 20.00 
uur begint en eindigt rond 22.00 uur, 
is het onmogelijk om nog meer on-
derwerpen op de agenda zetten. 

Vereenzaming en verpaupering
Voor de volgende keren blijven de 
volgende punten staan: Vereenza-
ming in de wijk, verpaupering door 
desinteresse voor tuinen en afschei-
dingen, parkeren in de wijk en de 
vordering van de nieuwbouwplan-
nen.

Voor verkiezingen op 21 maart
Stemmentellers gezocht!
Aalsmeer - Een leuk zakcentje ver-
dienen? De gemeente heeft een tij-
delijke en eenmalige baan in de 
avond. Stemmen tellen op 21 maart 
na de gemeenteraadsverkiezingen.
De hele dag mogen inwoners van-
af 18 jaar stemmen en aan het einde 
van de weg moeten al deze stem-
men geteld worden. Het tellen be-

gint vanaf 21.00 uur en duurt tot dat 
alle stemmen zijn geteld en dus be-
kend is welke partijen winst of ver-
lies geboekt hebben.
Voor het tellen wordt een vergoe-
ding gegeven van 50 euro. Mini-
mumleeftijd voor dit baantje is 18 
jaar. Interesse? Stuur dan een mail 
naar stemmenteller@aalsmeer.nl.

Wat vindt u/jij belangrijke thema’s?
Digitale enquête voor 
gemeenteraadsverkiezing
Aalsmeer - Op 21 maart aanstaande 
mogen inwoners stemmen voor een 
nieuwe gemeenteraad. Wat vindt u/
jij belangrijke thema’s bij de verkie-
zing in Aalsmeer? Vanaf deze week 
kunnen inwoners in een digitale en-
quête aangeven wat voor hen be-
langrijke onderwerpen zijn bij de ge-
meenteraadsverkiezing. De politieke 
partijen die deelnemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen hebben in 
hun partijprogramma’s de onderwer-
pen aangegeven waar zij zich de ko-
mende vier jaar voor gaan inzetten. 
Inwoners kunnen ook aangeven wat 

zij belangrijke thema’s voor de ver-
kiezingen vinden. Vul hiervoor de en-
quête in via de website van Aalsmeer 
of via de app van NU.nl. 

Stemhulp
De reacties worden gebruikt voor de 
stemhulp die vanaf medio februari 
geraadpleegd kan worden. De stem-
hulp helpt u bij uw keuze voor een 
partij. Voor meer informatie over de 
enquête kan contact opgenomen 
worden met de Griffie van Aalsmeer 
via het email adres griffie@aalsmeer.
nl of telefonisch via: 0297-387584.

Lezing ‘Het nieuwe moeten’
Aalsmeer - Van 12 januari tot en 
met 11 februari vindt de Maand van 
de Spiritualiteit plaats in Het Boek-
huis. In het thema ‘Opnieuw begin-
nen’ geeft Els Kuypers op zondag 28 
januari een lezing over haar boek 

‘Het nieuwe moeten’. Bijna ieder-
een heeft in deze tijd het gevoel veel 
te moeten. Door de technologische 
ontwikkelingen worden hoge eisen 
gesteld. Daarnaast zetten veel men-
sen zichzelf en elkaar onder druk: 
Iedereen moet succesvol en geluk-
kig zijn! De vrijheid om te zijn wie 
je bent, vermindert. Meer dan ooit 
is kritisch bewustzijn nodig. En aan-
dacht voor de geest. Hoe bewaak je 
de innerlijke ruimte en hoe vind je 
nieuwe ruimte om samen te leven? 
Els Kuypers uit Rijsenhout is Neer-
landica en freelance docente. Zij 
geeft cursussen en workshops op 
het gebied van taal, filosofie en spi-
ritualiteit.  
De lezing op 28 januari in het Boek-
huis in de Zijdstraat begint om 14.00 
uur en de entree is gratis. Opgeven 
kan via boekhuis@boekenhof.nl of 
telefonisch via 0297-324454

Pierre van der Steeg (links) en Dolf Meerleveld. 

Tandtechniek en tandprotheticus
Dolf Meerleveld met Pierre 
van der Steeg in Aalsmeer
Aalsmeer - Dolf Meerleveld met 
Pierre van der Steeg in Aalsmeer
Afgelopen jaar heeft tandprotheti-
cus Dolf Meerleveld zijn intrek ge-
nomen in de praktijk van Pierre van 
der Steeg aan de Oosteinderweg in 
Aalsmeer. Na een grondige verbou-
wing, waarvan momenteel nog de 
laatste puntjes op de i worden ge-
zet, voelt hij zich inmiddels als een 
vis in het water. “Voor mijn klanten 
uit Amstelveen, waar ik jaren een 
praktijk had, wil ik graag benadruk-
ken dat ze nog steeds bij mij (of ei-
genlijk bij ons) terecht kunnen.” Er 
wordt hard gewerkt in de praktijk. 
In de knusse werkruimte vindt het 
gesprek plaats, maar voor spoed-
gevallen wordt tussendoor gewoon 
tijd vrij gemaakt. Het is een komen 
en gaan van cliënten. “We probe-
ren zo flexibel mogelijk te zijn, want 
kunnen mensen nu eenmaal niet la-
ten zitten met een kapot kunstge-
bit, om maar iets te noemen.” Vindt 
Pierre. Zijn vrouw Joke, onder an-
dere verantwoordelijk voor recep-
tie en administratie, beaamt dit. De 
laagdrempelige sfeer is overduide-
lijk merkbaar, maar ook dat het een 
hecht team betreft met zichtbaar 
plezier in het werk. De mannen zijn 
een perfecte aanvulling op elkaar. 
“Het bundelen van onze krachten is 
een goede beslissing geweest. We 
leren van elkaars disciplines, delen 
onze kennis en ervaring en hebben 
meer overleg dan voorheen, wat ui-
teraard tot uiting komt in betere re-
sultaten en dus prettiger voor de 
klant.” U kunt bij Van der Steeg en 

Meerleveld terecht voor kunstge-
bitten, reparaties, rebasing, frame’s 
en het bedrijf is gespecialiseerd in 
klikgebitten op implantaten. Ze zijn 
aangesloten bij alle zorgverzeke-
raars in Nederland én bij de Organi-
satie van Nederlandse Tandprothe-
tici. “Tevens werken wij samen met 
een van de beste implantologen uit 
Amstelveen en maken wij gebruik 
van de nieuwste technieken en ma-
terialen.”

Perfect passend gebit
De openingstijden van de praktijk 
zijn maandag tot en met donder-
dag van 08.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. Een behande-
ling is meestal op afspraak, maar 
binnenlopen is ook geen probleem. 
Voor mensen die slecht ter been zijn 
biedt het bedrijf zelfs een vervoers-
service op de donderdag. Er is rui-
me parkeergelegenheid aanwezig. 
De praktijk van P.C. van der Steeg 
en R. Meerleveld is te vinden aan de 
Oosteinderweg 390 Aalsmeer. Voor 
meer informatie raadpleeg de web-
site www.tppmeerleveld.nl of bel: 
0297321676. De telefoon staat in-
middels roodgloeiend, dus Dolf en 
Pierre gaan weer aan de slag. Als 
laatste wordt er een vrijblijvende 
oproep gedaan: “Wij streven ernaar 
om zo perfect mogelijk passende 
gebitten af te leveren dat aansluit 
aan de wensen van onze klanten. 
Hiervoor hebben wij de technische 
en medische in huis, maar bij ons is 
het ook nog eens erg gezellig!”
Door Miranda Gommans 

Janna van Zon in haar Huiskamermuseum.

Kijken via ‘uitzending gemist’
Het Huiskamermuseum van 
Janna van Zon op televisie
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 17 
januari vanaf 18.50 uur, hebben vast 
veel inwoners voor de buis gezeten, 
want ‘onze’ Janna van Zon werd met 
haar Huiskamermuseum in het zon-
netje gezet in het programma Bin-
nensteBuiten op NPO 2.
De programmamakers in de aan-
kondiging: “In Aalsmeer heeft ver-
zamelaar Janna van Zon haar huis 
omgetoverd tot een waar kunstwal-
halla. Als voormalig galeriehoudster 
en kunstliefhebber is haar collectie 
kunst indrukwekkend te noemen en 
haar passie hiervoor grenzeloos.
Janna heeft de bovenverdieping van 
haar huis ingericht als Huiskamer-
museum, want op deze wijze kun-

nen zoveel mogelijk mensen mee-
genieten van de kunstwerken. Be-
halve de schilderijen hebben ook al-
le meubels in haar huis een verhaal. 
Ze koestert ze en volgens haar heb-
ben ze ook een ziel. Een bijzondere 
vrouw in een dito huis.”
Janna van Zon in een reactie: “Ik 
ben heel benieuwd naar het eindre-
sultaat. Ik hoop dat veel mensen la-
ten weten hoe zij de uitzending heb-
ben ervaren.”
Natuurlijk is het programma nog te 
bekijken via ‘uitzending gemist’. Ze-
ker doen, een hele leuke promotie 
voor het Huiskamermuseum aan de 
Van Cleeffkade en natuurlijk voor 
Aalsmeer!

leuke compilatie van filmpjes te ma-
ken en ook te bewaren.
Vroeger was het maken van filmpjes 
een stuk lastiger. Maar juist daar-
door werd het beter gepland en be-
dacht en werd er meer tijd ingesto-
ken. Filmpjes waren niet een paar 
seconden lang, maar eerder een 
flink aantal minuten, waardoor het 
ook interessant was om de projec-
tor, videoband of DVD erbij te pak-
ken en er een filmavond vol herin-
neringen van te maken. Ondanks 
het vluchtige materiaal van tegen-
woordig kan dat nog steeds. Het ge-
heim: zelf monteren. Maak een jour-
naal van al deze korte losse filmpjes.
Je hebt daarbij wel een krachtige 
computer nodig om video te kun-
nen bewerken. Filmmontage is niet 
eenvoudig en je moet veel oefenen 
om het onder de knie te krijgen. Het 

jaarlijks opfrissen van wat allemaal 
met montageprogramma’s kan, 
wordt dan ook door veel leden en 
oud cursisten op prijs gesteld. 
De opfrisavond wordt 22 januari ge-
houden in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1 en begint om 20.00 uur. 
Van belangstellende mensen buiten 
de videoclub die graag deze avond 
willen meemaken wordt een be-
scheiden bijdrage in de kosten ge-
vraagd. 
Lid worden kan natuurlijk ook. Het 
is halverwege het seizoen dus kan 
nog gebruik gemaakt worden van 
de resterende clubavonden waar 
een gevarieerd programma wordt 
geboden. En het is nog gezellig ook. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
contact op met de secretaris van de 
videoclub Aalsmeer: Susan Griek-
spoor via 0297-327490.  
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Winkeldief er 
snel vandoor

Aalsmeer - Op donderdag 11 
januari is rond het middaguur 
een winkeldief op heterdaad be-
trapt in een super in de Ophelia-
laan. De man wilde de winkel uit-
lopen zonder een leverworst en 
een blikje energiedrank af te re-
kenen. De man is hier op aange-
sproken door medewerkers, maar 
ging er snel vandoor. De winkel-
dief is een bekende van het be-
drijf. De politie doet verder on-
derzoek.

Bromfiets vliegt 
in de brand

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 10 op donderdag 11 
januari is een bromfiets van het 
merk Thomos in de brand gevlo-
gen in het Seringenpark. Moge-
lijk heeft een dief geprobeerd de 
brommer of benzine uit de brom-
fiets te stelen. De Thomos kan als 
verloren beschouwd worden. Mo-
gelijk zijn er getuigen? Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Geen rijbewijs, 
proces-verbaal

Aalsmeer - Op dinsdag 9 ja-
nuari rond acht uur in de avond 
heeft de politie tijdens een rijden-
de controle een automobiliste op 
de Burgemeester Kasteleinweg 
tot stoppen gemaand. De 36-jari-
ge bestuurster uit Aalsmeer bleek 
niet over een geldig rijbewijs te 
beschikken. Tijdens het opmaken 
van het proces-verbaal gaf de in-
woonster enkele malen een val-
se naam op. Dit zal meegenomen 
worden in de hoogte van de boe-
te.

Pastor Blonk met 
pensioen

Kudelstaart - Pastor Annemiek 
Blonk gaat met pensioen. Na ruim 
21 jaar in de parochie St. Jan Ge-
boorte te Kudelstaart gewerkt te 
hebben, mag zij nu van haar welver-
diende vrije tijd gaan genieten. Aan-
staande zondag 21 januari wordt er 
om 11.00 uur in de St. Jankerk aan 
de Kudelstaartseweg 247 een af-
scheidsviering worden gehouden. 
Aansluitend is er een receptie in 
het Dorpshuis te Kudelstaart. Wilt u 
haar de hand schudden? Dan bent 
u van harte welkom.

Greenport en HOT aan de slag 
met herstructuring tuinbouw
Aalsmeer - Greenport Aalsmeer en 
Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben 
op 10 januari een overeenkomst ge-
tekend waarmee ze gaan samen-
werken om de herstructurering, mo-
dernisering en verduurzaming van 

de glastuinbouw in de Greenport 
Aalsmeer te stimuleren. Met de-
ze overeenkomst start Greenport 
Aalsmeer de voorbereiding en ont-
wikkeling van businesscases voor 
specifieke herverkavelingsgebieden 

in de regio. Ontwikkelingsbedrijf 
HOT is verantwoordelijk voor de uit-
voering en financiering. 

Ondernemersverkenningen
Na de Ruimtelijke Visie is in 2016 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: zittend (links) Jeroen Nobel namens Stichting Greenport Aalsmeer en 
(rechts) Rob van den Ende namens Ontwikkelingsbedrijf HOT. Staand (links) Coen Meijeraan en (rechts) Yvonne Pe-
ters namens de Greenport.

de Uitvoeringsagenda van Green-
port Aalsmeer vastgesteld. Eén van 
de acties daaruit was het uitvoe-
ren van ondernemersverkenningen. 
Met deze verkenningen zijn in totaal 
789 bedrijven onderzocht, waarvan 
er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; 
goed voor 80% van het glasareaal. 
Hierdoor zijn de wensen van de on-
dernemers ten aanzien van hun lo-
catie: blijven, verplaatsen, uitbrei-
den of stoppen in kaart gebracht. 
Aan de hand van deze informatie 
kan Greenport Aalsmeer samen met 
HOT concreet met de ondernemers 
in de regio Aalsmeer aan de slag. 

Glastuinbouwclusters
In de Ruimtelijke Visie (2015-2025) 
van Greenport Aalsmeer zijn glas-
tuinbouwclusters verdeeld in drie ca-
tegorieën. Voor de categorieën 1 en 
2 start Greenport Aalsmeer in 2018 
met het ontwikkelen van businessca-
ses. Het doel van de businesscases is 
het ontwikkelen van gemoderniseer-
de glastuinbouwclusters via herver-
kaveling. In 2018 hebben HOT en de 
Greenport Aalsmeer de ambitie om 
drie tot vijf businesscases uit te wer-
ken. Ook in Greenport Noord-Holland 
Noord worden businesscases ontwik-
keld voor de gebieden Alton, Groot-
slag en Heemskerkerduin. Greenport 
Aalsmeer bereidt de businesscases 
voor en legt deze ter goedkeuring aan 
het Ontwikkelingsbedrijf HOT Neder-
land voor. Na goedkeuring van de 
businesscase faciliteert HOT de uit-
voering van de businesscase. Bij een 
succesvolle afronding stelt HOT de fi-
nanciële middelen ter beschikking 
ten behoeve van de realisatie.

Bekendmaking vandaag 18 januari in Thamerkerk

Wordt het Groene Lint een 
subsidiabel project van SLS?
Aalsmeer - De Stichting Leefomge-
ving Schiphol (SLS) stelt in het ka-
der van het Programma Gebieds-
gerichte Projecten 2017-2020 een 
programma op voor Aalsmeer, be-
staande uit gemeentelijke en par-
ticuliere projecten. Het Groene Lint 
– een groene (wandel)route door 
Aalsmeer die bestaand groen ver-
bindt en zo de leefbaarheid vergroot 
– is één van de particuliere initiatie-
ven. Het idee is door een groep in-
woners aangedragen en wordt door 
de Wijk- en Dorpsraden onder-
steund. 
Het Groene Lint is in september 
2017 voorlopig positief beoordeeld 
door SLS, met de kanttekening dat 
meer inzicht in de haalbaarheid be-
nodigd was voor vaststelling van het 

Gebiedsprogramma voor Aalsmeer 
in januari 2018. 

Haalbaarheidsonderzoek
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft daarom op 10 ok-
tober opdracht gegeven de haal-
baarheid van het Groene Lint te on-
derzoeken. Het Groene Lint bestaat 
uit voorstellen voor de groene inrich-
ting van elf deelgebieden plus over-
koepelende voorstellen voor beweg-
wijzering en bankjes. In het onder-
zoek zijn in samenwerking met de 
initiatiefnemers voor de verschillen-
de onderdelen van de route de tech-
nische, planologische en financiële 
haalbaarheid en aansluiting op ge-
meentelijk (groen)beleid in kaart ge-
bracht. Het haalbaarheidsonderzoek 

heeft nu aangetoond dat een aantal 
onderdelen van het Groene Lint pla-
nologisch en ruimtelijk haalbaar is. 
Er zijn enkele onderdelen die alleen 
haalbaar zijn als externe partijen me-
dewerking verlenen. Verder worden 
al enkele onderdelen onafhanke-
lijk van het Groene Lint door de ge-
meente uitgevoerd. 

Samenwerking
Op basis van de onderzoeksresulta-
ten heeft het college op 19 december 
besloten om het SLS voorstel Groe-
ne Lint te ondersteunen en een sa-
menwerking aan te gaan tussen de 
initiatiefgroep, particuliere organisa-
ties, de provincie Noord-Holland en 
het Hoogheemraadschap Rijnland. 
En daarna werd het afwachten of de 

Stichting Leefomgeving Schiphol de-
ze samenwerking financieel wil be-
krachtigen. 

Bijeenkomst in Thamerkerk
Voor alle project-indieners nadert 
nu de ontknoping, want vandaag, 
donderdag 18 januari, volgt uit-
sluitsel. Tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de Thamerkerk in Uit-
hoorn worden vanmiddag de bud-
getten voor de gebiedsprogram-
ma’s voor Aalsmeer, Haarlemmer-
meer, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude en Uithoorn bekend ge-
maakt. Dan wordt dus bekend of 
het Groene Lint wordt opgenomen 
als één van de subsidiabele projec-
ten. Als dit het geval is, kan nog dit 
jaar (2018) het projectvoorstel ver-
der worden uitgewerkt tot een sub-
sidieaanvraag. De verschillende on-
derdelen van het Groene Lint vergen 
nog nader onderzoek, uitwerking en 
afstemming met belanghebbenden, 
waaronder het Hoogheemraadschap 
Rijnland, de Provincie Noord-Hol-
land en inwoners van Aalsmeer. Heel 
even afwachten nog of SLS wel of 
niet groen licht geeft voor de groene 
(wandel)route door Aalsmeer!

Huisbezoeken 75+ ouderen 
om eenzaamheid te bestrijden
Aalsmeer - In 2015 heeft het col-
lege het uitvoeringsplan Wmo-pre-
ventie vastgesteld. In dat plan zijn 
enkele thema’s benoemd, waaron-
der eenzaamheid. Op basis hier-
van is in augustus 2016 gestart met 
een pilot huisbezoeken onder zelf-
standig wonende 75+ers in de wijk 
Stommeer. De pilot is uitgevoerd 
door elf vrijwilligers, geworven via 
Mantelzorg en Meer, de Zonne-
bloem, VOA, de participatieraad, 
PKN en Aalsmeervoorelkaar. Er zijn 
153 adressen aangeschreven en op 
82 adressen is er een huisbezoek 
afgelegd, dat is 57 procent. De be-
woners die niet deelnamen gaven 
over het algemeen als reden op dat 

zij zichzelf nog te jong vinden, actief 
zijn, de weg weten te vinden en vol-
doende contacten hebben. 
Met een aantal bewoners is vervolg-
contact geweest. De huisbezoeken 
zijn afgesloten met een bijeenkomst 
voor alle bewoners in de wijk. Ook 
degenen die niet hadden meege-
daan waren hiervoor uitgenodigd. 

Vervolgproject
Zowel de vrijwilligers als de bezoch-
te ouderen zijn over het algemeen 
enthousiast over de kwaliteit van 
het contact: vertrouwen, openheid, 
boeiend en aandacht. De mees-
te vrijwilligers hebben aangegeven 
door te willen gaan met de huisbe-

zoeken. Met alle betrokken instan-
ties zijn de uitkomsten van de pi-
lot besproken en besloten is nu een 
vervolgproject te starten. In dit ver-
volgproject zullen alle zelfstandig 
wonende 75+ers in de andere wij-
ken van Aalsmeer benaderd wor-
den. Om de huisbezoeken zo gericht 
mogelijk af te leggen krijgen de-
ze bewoners van te voren een kor-
te enquête, waarin zij ook kunnen 
aangeven geen behoefte te hebben 
aan een huisbezoek. Het project 
wordt fasegewijs en per wijk aan-
gepakt. Het gaat hierbij naar ver-
wachting om het aanschrijven van 
circa 1.500 adressen en uiteindelijk 
zo’n 600 adressen waar daadwerke-

lijk een huisbezoek wordt afgelegd. 
Ingeschat wordt dat hier ongeveer 
twee jaar voor nodig is. Voorwaarde 
is wel dat er meer vrijwilligers (zo’n 
40 tot 50) worden gevonden. 

Kwetsbare bewoners in beeld
De gemeente verwacht dat met dit 
vervolgproject meer kwetsbare be-
woners beter in beeld komen en on-
dersteund zullen worden. Voor an-
dere bewoners is de aanpak pre-
ventief. De benadering is breed, om 
zoveel mogelijk ouderen die behoef-
te hebben aan informatie of onder-
steuning te bereiken. Kerndoel van 
het project is bij te dragen aan het 
voorkomen of bestrijden van een-
zaamheid onder ouderen. 
Dat dit nodig blijft, blijkt ook weer 
uit de nieuwste uitkomsten van de 
gezondheidsmonitor die eind 2016 
is uitgevoerd: 38 Procent van de 
75+ers in Aalsmeer is matig een-
zaam, 11 procent ernstig eenzaam. 

(Gelukkig) Loos brandalarm 
bij De Vries Scheepsbouw
Aalsmeer - Zondag 14 januari rond 
kwart voor vijf in de middag werden 
de politie en de brandweer gealar-
meerd voor een brand bij De Vries 
Scheepsbouw aan de Oosteinder-
weg. Er was een melding binnen ge-
komen dat er vlammen uit het dak 
zouden komen. 
De Brandweer is direct met groot 
materieel uitgerukt. Ter plaatse 

bleek het een loos alarm te betref-
fen. De rook uit de schoorsteen in 
combinatie met de ondergaande 
zon had de indruk gewekt dat het 
pand in brand stond.
Voor niets ter plaatse, maar uiter-
aard blijven de brandweer en de po-
litie blij met alerte inwoners. Samen 
werken aan een veilig(er) Aalsmeer!
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Laptops uit auto’s 
gestolen

Aalsmeer - Drie inbraken in au-
to’s zijn afgelopen week gepleegd 
op het parkeerterrein bij het eve-
nementencentrum aan de Oost-
einderweg. Van de auto’s zijn door 
de dieven de sloten open gebro-
ken. Twee inbraken hebben plaats 
gevonden in de avond van dins-
dag 9 januari en één op vrijdag 12 
januari. Uit de wagens zijn diver-
se spullen gestolen, onder ande-
re laptops, kabels, een acculader, 
een bedrijfspas en een paspoort. 
De politie adviseert om vooral 
geen kostbare spullen in auto’s 
te laten liggen. De meeste sport- 
en evenementenaccommodaties 
beschikken over kluisjes waarin 
waardevolle goederen tijdelijk op-
geborgen kunnen worden. 

Gelukkig niemand gewond geraakt
Wasdroger vat vlam in 
woning Gloxiniastraat
Aalsmeer - Om vijf voor één in de 
nacht van donderdag 11 op vrijdag 
12 januari werd de Brandweer ge-
alarmeerd voor een woningbrand in 
de Gloxiniastraat. Ter plaatse bleek 
dat er een wasdroger in de brand 
stond. Deze stond op de bega-

ne grond. Door snel optreden kon 
de Brandweer erger voorkomen en 
bleef de schade beperkt tot de dro-
ger en het plafond. Gelukkig is nie-
mand gewond geraakt.
Bron: Brandweer Aalsmeer
Foto: Marco Carels

Nieuwjaarsreceptie goed bezocht
CDA wil inwoners op eigentijdse 
manier betrekken bij plannen

bij’ van het CDA voor de verkiezin-
gen van de gemeenteraad op 21 
maart aanstaande, werden de ruim 
75 bezoekers welkom geheten bij 
Heemhorst Watersport aan de Oos-
teinderweg. Heemhorst is een wa-
tersportbedrijf dat zich bezig houdt 
met het onderhoud, schade repara-
ties, poetswerk, de inkoop en ver-
koop en de stalling van boten. Ook 
worden bij Heemhorst de beroemde 
Jan van Gent sloepen gebouwd.

Altijd Dichtbij
Lijsttrekker Van Duijn ging in zijn 
nieuwjaarsspeech in op een aantal 
belangrijke thema’s uit het nieuwe 
verkiezingsprogramma. Zo pleit het 
CDA voor de invoering van de zo-
genaamde ‘Aalsmeer500’. “Met de 
‘Aalsmeer500’ willen we inwoners op 
een eigentijdse manier betrekken bij 
besluitvorming. Niet meer in de wijk-
gebouwtjes voor een klein groepje 
plannen presenteren, maar via een 
digitaal platform 500 inwoners om 
hun mening vragen over allerlei on-
derwerpen”, aldus Van Duijn.

Ook dichtbij voor ondernemers
In zijn speech ging Van Duijn ook 
in op de belangrijke rol die onder-
nemers in Aalsmeer en Kudelstaart 

spelen. “De Aalsmeerse bedrijven 
zijn heel belangrijk voor het CDA, 
want zij zorgen niet alleen voor ba-
nen, maar ook voor ondersteuning 
van verenigingsleven en ze dragen 
bij aan sociale cohesie. Wij zijn trots 
op het enorme aantal ondernemers 
in Aalsmeer en op de jaarlijks hoge 
klassering in economische topge-
meentes van Nederland.” 
De titel van het verkiezingsprogram-
ma ‘Altijd Dichtbij’ slaat wat Van 
Duijn betreft ook zeker op de relatie 
die de gemeente met het bedrijfs-
leven moet hebben: “Wat het CDA 
betreft is een goede samenwer-
king tussen gemeente en onderne-
mers van essentieel belang. Die sa-
menwerking kan echter alleen sla-
gen als je als gemeente weet wat er 
speelt bij onze ondernemers. Wet-
houder Ad Verburg heeft de afge-
lopen jaren laten zien hoe belang-
rijk het is dichtbij het bedrijfsleven 
te staan. Die goede samenwerking 
moeten we koesteren en verder ont-
wikkelen!”

Gevarieerde kieslijst
In zijn welkomstwoord ging be-
stuurslid Jan Dreschler in op de 
kieslijst en het programma: “Deze 
lijst laat een mooie mix van ervaren 

Aalsmeer - “Wanneer de ambtelijke 
organisatie in Amstelveen wat ver-
der van de inwoners afstaat, is het 
extra belangrijk dat het gemeente-
bestuur van Aalsmeer dichtbij de in-
woners staat!’’ Zo sloot lijsttrekker 
Robbert-Jan van Duijn van het CDA 
Aalsmeer/Kudelstaart zijn speech af 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op za-

terdag 13 januari. De drukbezochte 
bijeenkomst werd gehouden bij het 
Aalsmeerse bedrijf Heemhorst Wa-
tersport b.v. 
Het is een goed gebruik van het 
plaatselijke CDA om de nieuwjaars-
receptie te combineren met een be-
drijfsbezoek. In aansluiting op het 
verkiezingsprogramma ‘Altijd Dicht-

en nieuwe kandidaten zien”, conclu-
deerde Dreschler. “Opvallend is ook 
de enorme betrokkenheid van on-
ze kandidaten bij de Aalsmeerse en 
Kudelstaartse samenleving. Betrok-

kenheid bij het verenigingsleven, 
bedrijfsleven en bij de verschillende 
kernen in Aalsmeer. Dat is ook wat 
we als CDA uit willen stralen: Altijd 
dichtbij”, besloot Jan Dreschler.
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Creatief aan de slag mochten kinderen tijdens het open huis van De Werk-
schuit afgelopen zaterdag 13 januari. De belangstelling was goed. Inwoners 
van diverse leeftijden kwamen een kijkje nemen. Foto: www.kicksfotos.nl

Open huis goed bezocht!
Creatieve vorming voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Woensdagmiddag 31 
januari start vanaf 15.30 uur de cur-
sus creatieve vorming voor kinde-
ren van 6 tot en met 9 jaar bij De 
Werkschuit. Hou je van knutselen 
en schilderen? Dan is dit echt een 
cursus voor jou! Je kunt leren hoe 
je iets echt kunt namaken van klei 
of ander materiaal, maar vooral ook 
hoe je zelf iets nieuws kunt maken 
dat heel bijzonder is. Anders dan 
anders, iets wat je op school of thuis 
misschien niet zo gauw doet. Je zit 
in een gezellige groep met kinde-
ren die allemaal graag knutselen en 
schilderen Het is leuk om van elkaar 
te zien hoe je iets maakt en je krijgt 
weer nieuwe ideetjes. Deze cur-
sus is ook leuk voor kinderen die al 
een cursus hebben gevolgd, want je 
krijgt steeds weer andere opdrach-
ten. De cursus wordt gegeven bij 
De Werkschuit in de Baccarastraat 

15. Het Creatieve centrum biedt di-
verse cursussen voor kinderen en 
volwassenen. Kijk voor meer infor-
matie op de website www.werk-
schuit-aalsmeer.nl. Opgeven voor 
een cursus kan bij Marion Buckert 
via 06-11864861 en via m.buckert@
me.com of telefonisch bij Margot 
Tepas via 06-12459347.

Creatieve kinderpartijtjes
De Werkschuit is ook hét adres voor 
creatieve kinderpartijtjes. De jarige 
en zijn of haar gasten mogen zelf 
uitkiezen met welk materiaal ze wilt 
gaan werken. Maak een beeldje van 
klei, werk met fimoklei, ga figuurza-
gen, schilderen op doek, een spie-
gel met mozaïek of ga beeldhou-
wen. Voor de jongens is er ook nog 
solderen. Deze verjaardagspartij-
tjes duren ongeveer 120 minuten en 
kosten 12 euro per persoon.

Kennismaking voor leerlingen basisschool

Start korte cursussen bij 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 5 febru-
ari start het nieuwe cursusblok van 
Cultuurpunt Aalsmeer. In deze kor-
te, oriënterende cursussen van ne-
gen weken kunnen basisschoolleer-
lingen kennismaken met de begin-
selen van muziek, musical, circus, 
graffiti en DJ.

Circus en graffiti
Twee keer per jaar organiseert Cul-
tuurpunt Aalsmeer korte, oriënte-
rende cursussen. In het afgelopen 
cursusblok draaide het Cultuur-
punt een succesvol eerste blok met 
de cursussen graffiti en circus. De-
ze zijn ook nu weer terug te vinden 
in het aanbod. Bij de cursus graffi-
ti ga je bijvoorbeeld leren taggen, 
throw-uppen en schetsen en mag je 
uiteindelijk met spuitbussen aan de 
slag. En bij de cursus circus leer je 
allerlei gave trucjes, zoals balance-
ren, jongleren en acrobatiek.

Muziek, DJ en musical
Maar ook voor de ‘all time favorite’ 
cursussen kun je je weer opgeven. 
Zo kun je kennismaken met ver-
schillende instrumenten in de cur-
sus Ontdek je talent op een instru-

ment. Of je kunt leren tokkelen, roc-
ken en liedjes spelen op de gitaar. 
Als jij houdt van zingen en dan-
sen kun je je aansluiten bij de cur-
sus musical en als jij net als Martin 
Garrix en Hardwell muziek wilt leren 
mixen dan is de cursus DJ echt iets 
voor jou!

Locaties en inschrijven
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 Oost-
kroost, Place to Bieb, De Binding, 
Basisschool De Zuidooster en gym-
zaal De Rietpluim. 
Het cursusaanbod is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Uitgebreide informatie over de cur-
sussen, zoals dag, tijd en locatie, is 
te lezen op de website van het Cul-
tuurpunt. Ook het inschrijfformulier 
is daar te vinden. 
Voor de cursussen kun je je nog in-
schrijven tot en met 21 januari aan-
staande en vol is vol. Dus wil jij jouw 
talent ontdekken en jezelf cultureel 
oriënteren? Kom, durf en schrijf je 
snel in!

Kom samen muziek maken
Sluit je aan bij Aalsmeers 
Jeugdorkest!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 15 
januari heeft de eerste repetitie van 
het Aalsmeers Jeugdorkest plaats 
gevonden. Zoals de naam al zegt: 
een orkest speciaal voor de jeugd 
uit Aalsmeer. En ondanks dat het 
pas de eerste repetitie was, klonk 
het al heel swingend! En jij kunt ook 
nog meedoen.
Het Aalsmeers Jeugdorkest is een 
laagdrempelig, heterogeen ensem-
ble. Toetsinstrumenten, blaasinstru-
menten, snaarinstrumenten, slag-
werk: alle soorten instrumenten zijn 
welkom! 
Ook als je nog niet zo lang speelt, 
of alleen hebt meegedaan aan een 
kennismakingsproject, ben je van 
harte welkom. De partijen worden 
namelijk met verschillende moeilijk-
heidsgradaties aangeboden. 
Het Jeugdorkest bestaat nu uit een 
gezellig groepje en verschillende in-
strumenten, waaronder de gitaar, 
de trompet en de viool. Maar er zijn 
nog meer leerlingen welkom! Dus 
heb jij spijt dat je je nog niet hebt 

opgegeven? Dan kun jij aanstaande 
maandag nog aanhaken met jouw 
instrument! De repetities zijn iedere 
maandag van 16.00 tot 17.00 uur in 
de Binding in de Zijdstraat 53. Op-
geven kan door een mail met naam 
en instrument te sturen naar ajvul-
perhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl. 

Cultuurpunt verhuist tijdelijk
De repetitie van het Jeugdorkest 
vindt vanaf volgende week plaats in 
de Binding (Zijdstraat 53). Het Cul-
tuurpunt heeft de vertrouwde zolder 
aan de Marktstraat tijdelijk verruild 
voor deze locatie, omdat De Ou-
de Veiling verbouwd wordt tot ‘De 
Huiskamer van Aalsmeer’. De ver-
schillende delen van het pand zo-
als de bibliotheek, het grand café en 
het Cultuurpunt zijn na de verbou-
wing volledig met elkaar verbonden. 
Het wordt een ontmoetingscentrum 
voor jong en oud waar educatie, 
cultuur, welzijn, sociale werkvoor-
ziening en sociaal-maatschappelij-
ke betrokkenheid centraal staan. 

Tweede leven voor stoelen en tafels
Jozefschool maakt Oost-
Europa blij met meubilair
Aalsmeer - Op vrijdag 12 janua-
ri zijn de nieuwe tafels, stoelen, in-
structietafels en bureaus voor de 
groepen 3 en 4 van de Jozefschool 
aangekomen. Nadat groep 5 tot en 
met 8 de wisseling van meubilair 
al eerder hadden gehad, waren de 
jongere groepen nu aan de beurt. 
Het was ‘s morgens wel een beet-
je raar om in een leeg lokaal binnen 
te komen. 
Gelukkig werd het meubilair al snel 
gebracht. Wat ziet het er mooi uit! 
Nu kunnen de kinderen vast nog 

beter werken. Voor het oude meubi-
lair is een goed doel gevonden. Het 
werd 11 januari opgehaald door de 
Stichting ‘Woerden helpt Roemenië’. 
Deze stichting zet zich al bijna 30 
jaar in om de situatie van mensen in 
Roemenië, de Oekraïne en Moldavië 
te verbeteren. Hun beleid is gericht 
op hulp die ten goede komt aan de 
gehele bevolking op de plaatsen 
waar gewerkt wordt. De Jozefschool 
werkt hier graag aan mee. Zo krijgt 
het schoolmeubilair toch nog een 
tweede leven.

Amstelveens Poppentheater
Sesamstraatacteurs vertellen 
een warm wintersprookje
Amstelveen - Renee Menschaar 
en Lot Lohr spelen al jaren in Se-
samstraat. Nu komen ze voorlezen 
uit ‘De sneeuwpop, de kabouter en 
het schaap met de koude voeten’.
Het is koud. Midden in de winter. De 
sneeuw komt in grote vlokken uit 
de hemel vallen. Alles is wit. Zoiets 
heeft kabouter nog nooit gezien. Hij 
maakt twee hele grote sneeuwbal-
len en zet ze op elkaar. Dat is leuk. 
Het lijken wel een buik en een hoofd. 
Maar dan krijgen de buik en hoofd 
praatjes en heeft de kabouter geen 
moment rust meer. Hij moet rollen, 
rennen, vliegen en wat is het koud! 
Maar dan komt Schaap. Kan die 
hem helpen? Een spannend, vrolijk 
en vooral warm wintersprookje voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar. Te zien in 
het Amstelveens Poppentheater op 
zaterdag 20 januari om 15.30 uur 

en zondag 21 januari om 10.00 uur. 
Toegangsprijs 8,50 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl

Activiteit voor jeugd in het Bos
Eekhoorn zoekt walnoten
Amstelland - Help de eekhoorn 
op zondagmiddag 4 februari om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. 
Beer heeft alle walnoten van Eek-
hoorn verstopt en kinderen mogen 
de Eekhoorn helpen de walnoten te-
rug te vinden. Deze activiteit in het 
Amsterdamse Bos staat onder lei-
ding van de commissie Natuur is 
een Feest en is bedoeld voor kinde-
ren van 2 tot 7 jaar en hun (groot)
ouders of begeleiders. De kosten 
zijn 5 euro per kind en 2,50 euro 
per volwassene. Duur: 1 uur buiten. 
De start is bij De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5. Aanmelden kan via 
020-5456100, via www.amsterdam-
sebos.nl of in de Boswinkel, iedere 

dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Wieltjesdag op Graankorrel
Kudelstaart - De leerlingenraad 
van De Graankorrel bedenkt regel-
matig leuke activiteiten voor de leer-
lingen.
Zo was er woensdag 10 januari een 
‘wieltjesdag’ gepland. Alle kinde-
ren van de groepen 3 tot en met 8 
mochten buitenspeelgoed met wiel-
tjes meenemen, zoals skateboards, 
skeelers en stepjes.
Hiermee werd in de pauze actief ‘ge-
rold’. Wat was iedereen enthousiast. 

“Gaan we dit vaker doen?”, klonk er 
in de gangen. In de leerlingenraad 
zitten leerlingen van de groepen 5 
tot en met 8. Elk jaar worden er ver-
kiezingen gehouden voor nieuwe 
leden. Om de zes weken komt de 
leerlingenraad bij elkaar om school-
se zaken te bespreken. Dit varieert 
van het samen bedenken van de be-
stemming voor het schoolreisje tot 
het beter schoonhouden van de toi-
letten.

Leuke activiteiten voor kinderen
Voorlezen en voorstellingen 
in bibliotheken Amstelland 
Amstelland - Voorlezen is elke dag 
een feest! Zeker tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen van 24 januari 
tot en met 3 februari. De Bibliotheek 
Amstelland heeft twee mooie kin-
dervoorstellingen geprogrammeerd 
over het prentenboek van 2018: 
‘Ssst! de tijger slaapt’. Ook het voor-
lezen op de woensdagmiddag krijgt 
een feestelijk tintje.
Het programma tijdens de natio-
nale Voorleesdagen in de biblio-
theek, met activiteiten in Amstel-
veen, Aalsmeer en Uithoorn, ziet er 
als volgt uit.
Woensdag 24 en 31 januari, 15.30 
tot 16.30 uur, alle vestigingen: Voor-
leesspecials: voorlezen en knutse-
len. Er wordt voorgelezen uit een 
mooi, grappig en kleurrijk prenten-
boek. Na afloop kunnen de kinde-
ren (en ouders) lekker blijven knut-
selen. Voorlezen maakt van kleintjes 
grote lezers. De toegang is gratis. 
Leeftijd 2 t/m 6 jaar.
Zaterdag 27 januari, 10.15 tot 
11.00 uur, Bibliotheek Stadsplein, 
Amstelveen: Kindervoorstelling’ 
Ssst de tijger slaapt’. Ton Meijer 
speelt samen met de kleintjes het 
verhaal van de slapende tijger. Leef-
tijd 2 t/m 7 jaar.
Zaterdag 3 februari, 10.15 tot 
11.00 uur, Bibliotheek Aalsmeer: 
Muzikale voorstelling ‘Ssst de tijger 
slaapt’. Vol enthousiasme en humor 
neemt Katiuscia Principato de klein-

tjes mee in het verhaal van de sla-
pende tijger. Leeftijd 2+.
Woensdag 31 januari, 15.30 tot 
16.30 uur, Bibliotheek Uithoorn: 
Voorlezen met muziek. De Kusjes-
krokodil; (groot)ouders kunnen sa-
men met hun (klein)kind luisteren 
naar dit mooie verhaal. Meezingen 
en dansen op de muziek mag. Na 
het voorlezen kunnen de kinderen 
(en ouders) lekker blijven knutse-
len. De toegang is gratis. Leeftijd 2 
t/m 6 jaar.
Meedoen aan één van deze acti-
viteiten kan eenvoudig door een 
kaartje te kopen via de website van 
de bibliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl of in een van de Am-
stelland Bibliotheken. Wees er op 
tijd bij, want er zijn maar een be-
perkt aantal plaatsen per activiteit.

‘Extra energie’ voetbalmeiden 
FCA dankzij nieuwe sponsor
Aalsmeer - Direct Current BV is de 
komende drie jaar de sponsor van 
meisjes MO 15-1 van FC Aalsmeer. 
Naast prachtige shirts met rugnum-
mers en logo geeft deze sponsor 
‘nieuwe energie’ en niet alleen aan 
de voetbalsters. Dit Aalsmeerse be-
drijf is namelijk een autoriteit op het 
gebied van het ontwikkelen en rea-

liseren van duurzame energienetten 
op gelijkstroom. Zo heeft het in 2017 
het gelijkspanningssysteem gele-
verd van het nieuwe circulaire ge-
bouw van ABN AMRO aan de Am-
sterdamse Zuidas. Ook is het win-
naar van de Green Deal Award 2017 
van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland en het ministerie 

van Economische Zaken. Directeur 
Harry Stokman was zaterdag 13 ja-
nuari aanwezig om de voetbalshirts 
te overhandigen. Met enthousiasme 
vertelde hij de meiden waarom hij 
juist voor hun team gekozen heeft: 
“Ik zie dat steeds meer meisjes die 
een studie in de elektrotechniek vol-
gen, kiezen voor een richting met 
gelijkspanning. Dat wil ik aanmoe-
digen door meisjes van jullie leeftijd, 
die op school een profiel moeten 
kiezen, hiervan bewust te maken. 
Om dit te stimuleren vind ik het heel 
belangrijk om steun te geven aan 
vrouwen die in de mannensector als 
de mijne - duurzame energie - stap-

pen. Jullie hebben dat eigenlijk ook 
gedaan door te gaan voetballen: de 
mannenwereld instappen en je plek 
opeisen. De kracht om dit te doen 
wil Direct Current door sponsoring 
steunen.”
De oefenwedstrijd tegen de jon-
gens onder 15-4 ging lange tijd ge-
lijk op met een stand 1-1. Uiteinde-
lijk werd toch nog met 3-1 verloren, 
maar de meiden deden in kracht en 
durf zeker niet onder voor de jon-
gens. En met de aanmoedigende 
woorden van de sponsor in gedach-
ten gaat meisjes MO 15-1 er de ko-
mende periode er zeker nóg harder 
tegenaan. 





Uithoorn - Voor alle kinderen tot en 
met 11 jaar staat de loop over 1 ki-
lometer, als Gezinsloop, ook weer 
op het programma tijdens Uithoorns 
Mooiste op zondag 28 januari. De 
Gezinsloop wil zeggen dat ouders 
of andere familieleden met de jonge 
lopers mee kunnen lopen.
De organisatie verwacht natuur-
lijk weer dat veel jonge lopers aan 
de start zullen verschijnen voor hun 
rondje door Legmeer/West. De start 
zal ook nu weer zijn op het plein van 
sportpark de Randhoorn en vindt 
om 10.30 uur plaats. De organisa-
tie hoopt dat er natuurlijk ook veel 
enthousiaste mensen langs de kant 
staan om de kinderen aan te moe-
digen. Jos van der Berg van AH zal 
het startschot lossen. Alle kinde-
ren die de 1 kilometer volbrengen 
en over de finish komen, krijgen een 
prachtige medaille. Daarnaast krijgt 
elk kind na afloop een krentenbol. 
De organisatie heeft er daarnaast 
voor gezorgd dat er op het hand-
balveld naast de start-finish op deze 
ochtend een aantal speeltoestellen, 
waaronder een springkussen, opge-
steld staat waar alle kinderen de ex-
tra energie die ze nog over hebben, 
kwijt kunnen. 
Meer informatie is te vinden op 

www.uithoornsmooiste.nl. Naast de 
Gezinsloop presenteert organisa-
tie AKU ook een 1 kilometer G-run, 
5 en 10 kilometer lopen en deelge-
nomen kan worden aan de 10 En-
gelse Mijlen. Voorinschrijven kan via 
www.inschrijven.nl.
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Jeugdschakers weer actief
Aalsmeer - Maar liefst 16 jeugdige 
schakers waren op de eerste speel-
avond van 2018 van AAS enthousi-
ast aanwezig. Alhoewel het enthou-
siasme van Luuk wellicht wat daal-
de na zijn nul tegen Jasper. In een 
zeer wisselende partij, waar beiden 
nogal met materiaal strooiden, trok 
Jasper aan het langste eind. Chris-
tiaan kwam hierdoor weer dichter 
bij Luuk door gedecideerd van Sam 

te winnen. In het middenveld de-
den Niek en Konrad goede zaken 
door te winnen van Robert en Ma-
rien. Stijn kon met zwart niet win-
nen van Kjeld, maar staat nog netjes 
op 7 punten. Wat lager op de ladder 
waren het Rune en Kai die wonnen 
van Kevin en Rink. Tenslotte ein-
digde Bryan versus Dylan in remi-
se. Voor standen en uitslagen: www.
aas.leisb.nl.  Door Ben de Leur

AKU organiseert Uithoorns Mooiste
Gezinsloop voor kinderen 
en ouders op 28 januari

Zabo competitie
Zaalvoetballers 
weer in actie

Aalsmeer - Na een winterstop-
periode van maar liefst zes weken 
gaan de ZABO zaalvoetballers ein-
delijk weer in actie komen. Zater-
dag 20 januari aanstaande wordt de 
zaalvoetbalcompetitie hervat. De ze-
vende speelronde van dit ZABO sei-
zoen vindt plaats in de Proosdijhal 
aan de Edisonstraat in Kudelstaart. 
De eerste wedstrijd van het nieu-
we jaar begint om 19.00 uur en 
gaat tussen IBH Aalsmeer en Ko-
ning Nieuwendijk. Vervolgens om 
19.45 uur is de aftrap bij Football 
Fanatics tegen LEMO. Om 20.30 uur 
start Amsec Piller tegen Met & Co 
en om 21.15 uur tenslotte speelt Bo-
las Underwear tegen koploper Po-
lonia Aalsmeer. Supporters zijn van 
harte welkom en de toegang is gra-
tis bij de ZABO.

Stand vooraf:
Polonia Aalsmeer 6-18, Met & Co 
6-15, Bolas Underwear 6-13, Foot-
ball Fanatics 6-9, LEMO 6-9, Koning 
Nieuwendijk 6-3, Amsec Piller 6-3, 
IBH Aalsmeer 6-1. Meer informa-
tie is te vinden op de Zabo-websi-
te: www.zaboaalsmeer.nl

Onthulling bord door kinderburgemeester

AV Aalsmeer is de eerste 
rookvrije sportvereniging
Aalsmeer - Roken en sport gaan 
niet samen. Daarom wil de Atle-
tiek Vereniging Aalsmeer het sport-
complex rookvrij maken. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de AVA op 
zondag 14 januari hebben kinder-
burgemeester Derek Buikema en 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
van sport en jeugd het bord ‘AVA 
rookvrij’ onthuld. Zij kregen hierbij 
hulp van de jeugdleden Noelle Vos 
en Gwen Alewijnse. Daarmee zijn 
vanaf nu het sportterrein, het terras 
en de tribune van de Atletiek Ver-
eniging aan de Sportlaan rook- én 
meerookvrij.
Sporten en roken is een ongelukki-
ge combinatie, omdat sporten ge-
zond is en roken niet. Dat is niet het 
enige. Veel jongeren brengen hun 
tijd door op de sportvereniging. Als 
daar wordt gerookt, ‘roken zij mee’. 

Misschien komen ze zelfs in de ver-
leiding om te gaan roken. Daarom 
is het sporterrein van AVA voortaan 
rookvrij en komen jeugdige sporters 
niet in de verleiding. 

Rookvrije generatie
Het rookvrij sporten draagt bij aan 
de het doel van de Nederlandse 
Hartstichting: het beschermen van 
jongeren tegen rook en de verlei-
ding te gaan roken, zodat een vol-
gende generatie rookvrij is. De ge-
meente Aalsmeer ondersteunt dit. 
Om die reden riepen AVA-voorzit-
ter Rene Spitteler, wethouder Van 
der Hoeven en kinderburgemeester 
Derek Buikema andere sportvereni-
gingen op om ook rookvrij te wor-
den. Dat zou Zeilschool Aalsmeer 
kunnen zijn. Zij verwachten in april 
rookvrij te kunnen zijn. 

Eerste plaats voor Petra Houweling
17 Aalsmeerse sjoelers op 
eerste selectiewedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 13 januari 
was de eerste voorronde van afde-
ling West in Heemskerk voor het in 
april te houden NK Sjoelen Individu-
eel. Sjoelclub Aalsmeer was met 17 
sjoelers aanwezig op deze selectie-
wedstrijd. De bakken waren erg las-
tig en de gemiddelden waren dan 
over het algemeen niet goed te noe-
men. In de Dames A won Petra Hou-
weling met 140,15 gemiddeld, de 
enige dame die boven de 140 ge-
middeld kwam. Haar moeder, Mar-
ry Verhoeven, kwam gemiddeld tot 
129,65 en Tiny Amsing tot 126,90. 
Bij de Heren A won Dick Eijlers 
(145,60) en Albert Geleijn werd vier-
de met 136,55. De hoofdklasse He-
ren B werd gewonnen door Tim van 
Tiem. Voor Hans van Leeuwen met 
133,90 de tweede plaats en (ex-lid) 
Paul van den Berg eindigde op drie 
met 130,90 gemiddeld. Kees Kuy-
pers werd in deze klasse slechts 
zesde, met 128,85. In Klasse C won 
Iko van Elburg, voor Karin Dijkstra-
Geleijn (131,15 gemiddeld), ex-
lid Joke Schagen werd derde met 
130,10. Elisa houweling werd vijf-
de met een gemiddelde van 125,70, 
Sjaak Siebeling bleef ver achter met 
een veertiende plaats en 119,80 
gemiddeld. In Klasse E de meeste 
Aalsmeerse deelnemers. Jacob van 

’t Hof werd tweede met 117,85 ge-
middeld, Cock van der Vlugt derde 
(116,60) en Kees Verbruggen vier-
de (116,30). Wijnand Springin’tVeld 
werd achtste met 113,10 gemiddeld, 
gevolgd op plek negen door Thijs 
Brozius (112,65). Mariëtte van der 
Vlugt gooide ook niet best en werd 
tiende met 112,65. In de F-Klas-
se kon Mirjam van den Berg geen 
topnotering behalen. Een zevende 
plaats met 105,35 gemiddeld. Ga-
zi Orscek werd vijfde in de H-klas-
se met 98,25. Hopelijk worden de 
scores tijdens de volgende com-
petitieavond een stuk hoger. Deze 
wordt vanavond, donderdag 18 ja-
nuari, gehouden in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Aanvang is 20.00 uur. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl .

Petra Houweling en Dick Eijlers, vorig 
jaar regio kampioenen, wonnen ook nu 
de eerste selectiewedstrijd regio West.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Chris en Peter in de grote 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart het twee wekelijkse darts-
feest. De opkomst was met 36 dar-
ters prima, precies gelijk aan de ge-
middelde opkomst tot nu toe na ne-
gen speelavonden. Eén keer waren 
er minder dan 30 deelnemers, twee 
keer meer dan 40. Het vier niveau 
systeem stond weer garant voor veel 
dart plezier voor alle niveaus, maar 
het belangrijkste was natuurlijk toch 
gewoon het Hoogste Niveau. Chris 
Brouwer zette hierin zijn zegetocht 
voort, hij won knap voor de derde 
keer op rij de speelavond. Aange-
zien deze drie zeges precies in een 
(drie avond durende) periode vie-
len, werd Chris ook nog eens Peri-
ode Kampioen. 
Overigens was drie speelavond 
overwinningen op rij al een bijzon-
derheid, want in de vijftien en hal-
ve jarige geschiedenis van de Poel’s 
Eye gebeurde dit niet vaak. Dan-
ny Zorn (twee keer) en Bak pres-
teerden dit, maar Marco Cornelis-
se (twee keer) en Wim Grapendaal 
kwamen ooit tot een vier avond du-
rende zegereeks. Ondanks alle glo-
rie bleef er voor Chris dus toch nog 
wat te wensen over. De finalist op 
deze avond was een verrassende. 
Om het verhaal goed te vertellen te-
rug naar het begin van de avond, 
namelijk de poules, waarin veras-
sende uitslagen plaats vonden (zo 
won Rob Kooiman knap van Chris). 
Ronald Baars, Luc van de Meer en 
Peter van de Laarse streden op het 
scherpst van de snede tegen elkaar, 
maar de laatste wedstrijd won Pe-
ter nipt van Luc, waardoor Peter als-
nog als eerste doorging. Edwin van 
Schie maakte het nog bonter. Edwin 
verloor zijn eerste twee wedstrij-
den in de poule, maar doordat hij 
zijn laatste wedstrijd won ging hij 
met slechts één overwinning alsnog 

door naar de A ronde (het eerste 
of tweede niveau). Peter en Edwin 
presteerden vervolgens verrassend 
goed en troffen elkaar in de halve 
finale van het Hoogste Niveau, een 
top prestatie. Peter bereikte uitein-
delijk voor de tweede keer ooit de 
finale. In het allereerste (!) seizoen 
won Peter de speelavond, maar nu 
was daar dus het fenomeen Chris. 
Volgende week kunt u lezen hoe het 
de darters in de overige drie niveaus 
verging. 
Volgende week vrijdag, 26 januari, 
is de volgende speelavond. Aange-
zien dit de laatste speelavond voor 
de Dutch open is word een grote 
opkomst verwacht. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Man, 
vrouw, jong en oud, iedereen speelt 
door elkaar en dankzij het vier ni-
veaus systeem komen alle darters 
zoveel als mogelijk op hun eigen ni-
veau terecht. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.

Winnaar Rick (links) naast finalist Pe-
ter.

Peter Bakker wint 
dartavond

Aalsmeer - Op 9 januari werd om 
acht uur gestart met de eerste com-
petitieavond darten van 2018. De 
darters bleken er weer veel zin in te 
hebben. Er was dan ook een heuse 
strijd. Er waren hoge scores en uit-
gooien, zo had Ben van Dam er een 
van 92, maar het lukte hem niet om 
de dubbel op tijd uit te gooien. En zo 
gebeurde het dat Peter Bakker dit 
net eerder deed en hierdoor eerste 
werd. Ben van Dam moest genoe-
gen nemen met de tweede plaats. 
Sebastiaan Dolk eindigde op derde 
plaats. Zijn broer Franklin had een 
uitgooi van 80 en dit leverde hem de 
vierde plaats op. Vader Hans werd 
vijfde. Henk van der Stroom had een 
prima avond, het lukte hem om de 
54 heel makkelijk uit te gooien. Het 
was weer een zeer gezellige spor-
tieve avond. 
Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar 
is iedere dinsdag van harte welkom 
in ‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De zaal is open vanaf 19.30 
uur en deelnemen kost 2,50 euro 
per keer. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 22 janu-
ari houdt Allen Weerbaar weer een 
speelavond in buurthuis het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma. De zaal gaat om 19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrijving. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Zin in een avondje klaver-
jassen? Kom gezellig meedoen. De 
inleg is 1,50 euro per avond. De gro-
te winnaar in het nieuwe jaar was 
Rinus de Jong met 6129 punten. Er 
waren nog zeven spelers in de 5000, 
die dachten in de prijzen te zitten 
Maar, helaas. Op de tweede plaats 
is Tiny Buwalda geëindigd met 6015 
punten en plaats drie was voor me-
vrouw van Bemmelen met 5630 pun-
ten. De marsenprijs ging naar Henny 
Wahlen (4x) en de poedelprijs is uit-
gereikt aan Kees Kooyman met 3333 
punten. Bij het jokeren was de hoog-
ste eer voor Jopie de Vries en hek-
kensluiter was Leny Schuit.

Winst Bets en 
Coby bij soos

Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma. 
Op donderdag 11 januari is het jo-
keren gewonnen door Bets Teunen 
met 85 punten, gevolgd door Ge-
rard de Wit met 110 punten en Trudy 
Knol met 367 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week Coby Bouw-
meester met 5452 punten de beste, 
Huub Bouwmeester eindigde met 
5325 punten op twee en Greet de 
Jong met 5163 punten op drie. De 
poedelplaats deze week was voor 
Tini Buwalda met 3701 punten.
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 19 
januari is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang; 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. De 
kaartavond is in het nieuwe buurt-
huis aan de Dreef 1. Het koppel-
kaarten op vrijdag 12 januari is ge-
wonnen door Martin van Stijn en Wil 
Jak met 5230 punten, gevolgd door 
op de tweede plaats Cees Lok en 
Carla van Nieuwkerk met 4875 pun-
ten en Plony de Langen en Martha 
Zeldenthuis op plaats drie met 4784 
punten. De poedelprijs was voor het 
koppel Mia Huijkman en Theo Nag-
tegaal met 3973 punten.
 

Winterdrive bij 
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 19 januari or-
ganiseert IJsclub De Kleine Poel in 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk een kaartavond. Er kan deze 
avond geklaverjast en bij voldoende 
belangstelling gebokst worden. De 
zaal van het Noorddamcentrum gaat 
vanaf 19.45 uur open. Om 20.00 uur 
begint het kaarten. De avond wordt 
besloten met een verloting.

Til scoort goed 
bij Sjoelclub

Rijsenhout - Op de eerste avond 
van Sjoelclub Rijsenhout na de jaar-
wissel stop is er over het algemeen 
op een enkele uitzondering na niet 
hoog gegooid. In de hoofdklasse 
was zo als gewoonlijk Thomas van 
Brakel eerste, op twee Til Vermeer, 
die de stenen wel aardig in de ga-
ten gooide, en als derde eindigde 
Lineke van Brakel. Martje Baard-
se was de sterkste in de A-klasse, 
gevolgd door Leo van Faassen op 
twee en Edwin Eikelenboom op drie. 
Hans Schijf was superieur in de B-
klasse met op twee zijn buurman 
Wim Romijn en op plaats drie Alie 
van Tol. Overtuigend was ook Els 
van der Linden in de C-klasse met 
haar eerste plaats, op twee Astrid 
Overbeek en Brigitte Hoogenboom 
eindigde op drie. De eerstvolgende 
speelavond is op donderdag 25 ja-
nuari in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat 14. Aanvang is 19.30 
uur.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 20 januari:
F.C. AALSMEER
Valken ’68 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - Argon 2 12.00 u
Swift 10 - F.C.A. 4 14.00 u

Kaartavond Hornmeer voor 
de jarige kinderboerderij
Aalsmeer - Op vrijdag 26 janua-
ri staat koppelklaverjassen op het 
programma van buurtvereniging 
Hornmeer. De kaartavond biedt 
meer dan alleen gezelligheid. Er 
wordt namelijk een kaartje gelegd 
ten bate van de kinderboerderij. 
Boerenvreugd bestaat 25 jaar en tal 
van activiteiten staan dit jubileum-
jaar op het programma. 
Uiteraard brengt dit kosten met zich 
mee en iedere sponsoring die de 
kinderboerderij krijgt is welkom. De 
buurtvereniging heeft besloten Boe-
renvreugd, net als vorig jaar overi-
gens, te steunen en de opbrengst 

van de kaartavond te schenken 
aan de kinderboerderij. Kom alle-
maal vrijdag 26 januari naar het ver-
nieuwde buurthuis aan de Dreef 1, 
de voormalige voetbalkantine, en 
schuif aan voor deze kaartavond 
voor het goede doel. De aanvang 
is 20.00 uur, dezelfde tijd als alle 
wekelijkse kaartavond, en de ont-
vangst met koffie en thee is vanaf 
19.30 uur. Neem iemand mee, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd én hoe 
hoger de opbrengst voor de jarige 
kinderboerderij!

Basketbalcompetitie
Toch winst voor Heren 1
Aalsmeer - Tegen Apollo uit Am-
sterdam speelde het herenteam 
van Basketbalvereniging Aalsmeer 
voornamelijk tegen zichzelf en het 
had weinig gescheeld of het team 
zou hebben verloren van de hek-
kensluiter. Gelukkig besloot coach 
Kees Buskermolen bij een kleine 
voorsprong van 46-44 om de verde-
diging om te zetten van zone- naar 
man-to-man waardoor Apollo als-
nog werd bedwongen. Aalsmeer 
speelde in het eerste kwart ontstel-
lend slap en keek voortdurend te-
gen een achterstand aan. Bij 13-13 
was de aansluiting een feit en de 
driepunter van Kees Buskermolen 
junior meteen daarna maakte dat 
het team wat minder angstig begon 
te spelen. Na het eerste kwart stond 
er dan ook een voorsprong (13-21) 
voor Aalsmeer op het bord. In de 
tweede periode (ruststand 24-33) 
en de derde periode scoorden beide 
teams gelijk op (33-44). In de vierde 
periode zakte Aalsmeer nog verder 
weg en leek Apollo tot eigen verba-
zing in staat voor een stunt te zor-
gen. Via 37-44 werd het 44-46 waar-
na de omzetting volgde. Door de ve-
le fouten die Apollo vervolgens no-
dig had om Dennis Zijlstra (die als 
enige enigszins zijn normale ni-
veau behaalde) af te stoppen be-
sliste Aalsmeer de wedstrijd alsnog 
vooral vanaf de vrije worplijn. Eind-
stand: 57-46.

Zoete overwinning
De U 18 behaalde een zeer zwaar 
bevochten overwinning in Heems-
kerk op het team van Maple Lea-
ves. Het harde spel van de tegen-
standers werd op een goede ma-
nier beantwoord door in het ei-
gen spel te blijven geloven waar-
door de overwinning van 44-36 ex-
tra zoet smaakte. Jorre van Beek en 
Dex van Klingeren hadden met hun 
rebound-overwicht een belangrijk 

aandeel maar alle spelers verdienen 
een groot compliment.

Verrassend
Het eerste U 16 team speelde een 
wedstrijd op hoog niveau. Het twee-
de team van Hoofddorp was ech-
ter op alle fronten veel verder in 
hun ontwikkeling waardoor de 
Aalsmeerders al gauw tegen een 
kansloos lijkende achterstand van 
10-2 aankeken. Een Aalsmeer-
se time-out deed de wedstrijd toch 
langzaam kantelen en bij rust stond 
het team volkomen verrassend met 
23-17 voor. Doordat het team vlak 
na rust niet goed bij de les bleek 
liep Hoofddorp deze achterstand 
snel in. Uiteindelijk zorgde  een ge-
brek aan ervaring maar ook het feit 
dat er maar één wissel beschikbaar 
was waardoor de inspanningen hun 
tol gingen eisen ervoor dat Hoofd-
dorp de wedstrijd uiteindelijk ver-
diend kon winnen met 41-38.
De U 16-2 won de wedstrijd tegen 
het Amstelveense MBCA met 50-
28. De snelheid van de ‘kleine’ man-
nen Zion Overwater, Luuk Rinkel en 
Niels van der Meer was hierin be-
palend, hoewel het gehele team en-
thousiast en hard werkte voor de 
overwinning.

Superblij
De U 14 boekte eindelijk een over-
winning. De trainingsarbeid en de 
positieve instelling van spelers én 
coaches Kees Buskermolen junior 
en Sebastian Sargis lijkt nu echt re-
sultaat te gaan krijgen. Aanvanke-
lijk verliep de wedstrijd nog niet ge-
heel naar wens en stond het team 
bij rust tegen Windmills achter met 
13-15. In de tweede helft werd er 
veel beter samen gespeeld door de 
jongens en meiden en was iedereen 
superblij met een flinke overwinning 
van 33-21. Opvallend was dat vrij-
wel alle spelers wisten te scoren.



NK Twirlen in Almere
Demi kampioen en WK tickets 
voor Mireille en Selina
Aalsmeer - In het weekend van 16 
en 17 december hebben Mayke, Ri-
anne, Demi en Eveline deelgenomen 
aan het NK twirl Runner-up in Al-
mere. Bij de voorrondes hebben zij 
zich geplaatst bij de eerste 15 deel-
nemers per categorie. Op het NK 
wordt gestreden om een podium-
plek en de titel Nederlands Kampi-
oen Runner-Up. Op zaterdag kwa-
men de teams op de vloer en zon-
dag was de dag voor de solisten. 
Onder het toeziend oog van train-
sters Valerie en Nikkie lieten de 
twirlsters mooie routines zien. May-
ke had een flinke schouderblessu-
re, maar wilde het NK natuurlijk niet 
missen. Niet alle optredens liepen 
zoals gewenst, maar het waren al-
lemaal prestaties om trots op te zijn! 
Ensemble preteen: Mayke, Rianne 
en Demi: 2e plaats en een zilveren 
medaille
1-baton preteen: Demi: 1e plaats 
dus Nederlands Kampioen Preteen 
Runner-Up en Rianne: 13e plaats
2-baton preteen: Demi: 5e plaats en 
Mayke: 6e plaats
2-baton senior: Eveline: 3e plaats en 
een bronzen medaille
Solo Dance twirl senior: Eveline: 14e 
plaats
Dance duo preteen: Rianne en May-
ke: 3e plaats en een bronzen me-
daille
Het tweede deel van het NK twirl 
vond afgelopen weekend 13 en 14 
januari plaats, ook in Almere. In de 
kampioensklassen ging het niet al-
leen om een podiumplaats, maar 
ook om de felbegeerde WK-tickets. 
Bij de voorrondes hadden Demi, 
Kirsten, Mireille en Selina zich ge-
plaatst bij de eerste 15 deelnemers 
per categorie. Op zaterdag werd ge-
streden om de laatste 6 finaleplaat-
sen per categorie. Kirsten liet mooie 
optredens zien bij de onderde-
len 1-baton preteen en solo dance 
preteen. Demi debuteerde in de solo 
dance preteen categorie. Al een he-
le prestatie op zich. Beide twirlsters 
konden zich in het sterke deelne-

mersveld ondanks hun goede optre-
dens niet plaatsen voor de top zes. 
Kirsten wist zich met haar 2-baton 
als 6e te plaatsen voor de finale! Mi-
reille, eerste jaar junior, en Selina, 
derde jaar junior, wisten zich met al 
hun solo onderdelen te plaatsen in 
de top zes. Zondag was iedereen al 
weer vroeg in Almere. Om 9 uur be-
gonnen de solo finales. Ook kwa-
men Mireille en Selina op de vloer 
met diverse teams, die ook streden 
om een WK-ticket.
Om 17.00 uur was dan eindelijk de 
bekendmaking van de uitslag van 
de kampioensklassen:
1-baton:|
preteen: Kirsten 8e plaats
junior: Selina 3e plaats + WK-ticket 
en Mireille 5e plaats
2-baton:
Preteen: Kirsten 6e plaats
Junior: Selina 3e plaats + WK-ticket 
en Mireille 4e plaats + reserve voor 
het WK
Solo Dance twirl:
Preteen: Kirsten 10e plaats en De-
mi 11e plaats
Junior: Selina 4e plaats + reserve 
voor het WK en Mireille 5e plaats
Duo twirling: 
Junior: Selina en Daisy: 2e plaats re-
serve voor het WK
Small team Twirling: 
Junior: Mireille en Selina: 2e plaats
Senior: Selina: 1e plaats Nederlands 
Kampioen + WK-ticket
Small team Dance Twirl:
Junior: Mireille: 2e plaats
Senior: Selina: 1e plaats Nederlands 
Kampioen + WK-ticket
Large team Twirling:
Senior: Mireille en Selina: 1e plaats 
Nederlands Kampioen + WK-ticket
Het waren twee succesvolle NK-
twirl weekenden voor de Omnia 
twirlsters en hun coaches. Vanaf fe-
bruari start het nieuwe wedstrijdsei-
zoen. De twirlsters kunnen zich op-
maken voor weer een mooi twirljaar. 
Het WK-twirlen is van 28 maart tot 
en met 1 april in Lillehammer, Noor-
wegen.

Super X-strut senior intermediate
Twirlster Nikkie van der Luit 
Nederlands kampioen!
Rijsenhout - Afgelopen week-
end, 13 en 14 januari, heeft Nikkie 
van der Luit uit Rijsenhout meege-
daan aan het NK twirl in het Top-
sportcentrum te Almere. In novem-
ber zijn voor alle disciplines en ca-
tegorieën de voorrondes geweest 
waarvan de top 15 uit iedere cate-
gorie dit weekend ging strijden voor 
een podiumplaats. Nikkie behaalde 
bij de voorronde bij het onderdeel 
super X-strut in de senior interme-
diate categorie de eerste plaats. Af-
gelopen zaterdag wilde Nikkie de-
ze plaats natuurlijk graag behou-
den en zette zij een sterke routi-
ne neer. De concurrentie was groot 
en het bleef heel spannend tot aan 
de prijsuitreiking. Na een lange dag 
was het zover en werd bekend ge-
maakt dat Nikkie eerste was gewor-
den en kreeg zij de gouden medail-
le omgehangen met de titel: Neder-
lands Kampioen super X-strut seni-
or intermediate.

Naar WK in Noorwegen
Afgelopen jaar hebben vier veren-
gingen voor de onderdelen pom-
ponteam en largeteam de kop-
pen bij elkaar gestoken om als één 
team, Synergy, de titel Nederlands 
Kampioen te veroveren en daar-
mee naar het Wereld Kampioen-
schap in Noorwegen te gaan. Vele 
zware weekendtrainingen zijn hier-
aan voorafgegaan. Het pompon-

team bestaat uit 41 deelnemers en 
het largeteam uit 44. Zaterdag nam 
Nikkie deel in het pomponteam en 
de groep liet een indrukwekkende 
routine zien met perfecte pompon-
waves en sterke effecten. De routine 
stond als een huis en werd door de 
jury gewaardeerd met de titel: Ne-
derlands Kampioen. Zondag kwam 
het largeteam op de vloer en ook 
hier weer een zeer indrukwekken-
de show. De jury beloonde ook deze 
groep met een gouden medaille en 
kreeg dit team eveneens de Neder-
landse Kampioenstitel achter hun 
naam. Dit betekent voor Nikkie dat 
zij met beide teams afreist naar het 
WK twirl 2018 wat gehouden wordt 
van 28 maart tot en met 1 april in 
Lillhammer te Noorwegen

Dartcompetitie in Het Dijkhuis
Winst voor Lenny, Lisa, 
Tibor en Joris bij darten
Oude Meer - Alle darters zijn 5 ja-
nuari het nieuwe jaar weer enthou-
siast en sportief begonnen! Na de 
aparte dames en heren- poules, 
waarin Peter van der Laarse een 
mooie hoogste finish van 144 gooi-
de, konden de spannende finales 
beginnen. In de dames-winnaars-
ronde won Lenny Vork van Marie-
ke van Kasteren met 3-0. Bij de da-
mes-verliezersronde won Lisa brug-
gink van Marcia Dubbelaar met 2-1. 
In de heren-winnaarsronde won Ti-
bor Hogervorst van Chris Brouwer 
met 4-3. Bij de heren-verliezersron-
de won Joris Voorn van John Gul-
denmond met 3-2 .Morgenavond, 
vrijdag 19 januari, kunnen er weer 
pijltjes worden gegooid voordat 
er met een grote groep afgereisd 
wordt om mee te doen aan de Dut-
ch Open Darts in Assen van 2 tot en 
met 4 februari. Het Dijkhuis aan de 

Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer 
is open vanaf 19.30 uur en gestart 
wordt met de poules om 20.30 uur. 
Deelname kost 4 euro per persoon 
en iedereen vanaf 16 jaar is van har-
te welkom!

Aalsmeer dames in actie tegen PSV. Foto: www.kicksfotos.nl.

Handbal
Derde winstpartij op rij 
voor FIQAS Dames 1
Aalsmeer - Kort na de wedstrijd in 
de Eerste Divisie wachtte afgelopen 
woensdag 10 januari weer een be-
langrijke handbalwedstrijd voor Da-
mes 1 van FIQAS Aalsmeer. Thuis in 
sporthal de Bloemhof kwam Havas 
op bezoek in de competitie om de 
NHV beker. De Aalsmeerse meiden 
waren in vorm en wisten van Havas 
te winnen met liefst 37-20. Dit be-
tekent voor FIQAS weer een ron-
de verder in de bekercompetitie. 
Slechts drie dagen later, op zaterdag 
13 januari, ging het team opnieuw 
het ‘veld’ op voor een wedstrijd. De 
handbalsters hadden de meiden 
van PSV Handbal als tegenstander 
in de Eerste Divisie. In de thuishal, 
de Bloemhof, werd PSV verslagen 
met 21-20. De derde winstpartij op 
rij, een prima prestatie van deze en-
thousiaste speelsters. 

Ook de FIQAS A junioren hebben 
winst geboekt. De jongens wisten 
zondag 14 januari in een uitwed-
strijd koploper E&O te verslaan met 
27-32. Eveneens een topprestatie!

Kwalificatiewedstrijd
Handbalvereniging FIQAS en de 
Bloemhof boden handballiefheb-
bers zondag 14 januari de mogelijk-
heid om gezamenlijk te kijken naar 
de prestatie van het Nederlandse 
herenteam in de kwalificatiewed-
strijd voor de WK-playoff. In Sittard 
wist het Nederlandse team te win-
nen van België met 33-30. Vier goals 
werden gemaakt door FIQAS-speler 
Jeffrey Boomhouwer! Op 27 januari 
krijgen de heren te horen wie de te-
genstander wordt bij de WK-playoff, 
die in juni dit jaar plaats gaat vin-
den. Spannend!

Nikki Koningen en Thomas van der Zwaard bouwen aan de aanval.

Korfbal: Verliezend VZOD 
ontbeert doelpunten
Kudelstaart - Na de overwinning 
van vorige week tegen een mede-
degradatiekandidaat was het afge-
lopen zaterdag 13 januari zaak om 
punten te stelen tegen EKVA uit Al-
mere. In de eerste wedstrijd wer-
den de Kudelstaarters weggevaagd 
met dertig goals tegen. Maar dat 
lag meer aan VZOD dan aan de 
skills van de Almeerders. Hun uit-
slagen waren daarna ook niet meer 
als die van het beste jongetje van 
de klas. Vandaar dat het team van 
trainer/coach Gradus van Limpt op 
de ranglijst vooraf uiteindelijk toch 
maar één plekje onder hen stond. 
Reden temeer dus om een gretig 
VZOD/FIQAS te verwachten die de 
lijnen uit de sporthal zou strijden om 
een verrassend resultaat te boeken 
en het talrijke publiek aan zich te 
binden. In het begin bleek daar nog 
niet veel van, want VZOD keek al 
rap tegen een 0-4 achterstand aan. 
Dit lijkt chronisch, maar het team 
herpakte zich gelukkig en kwam in 
een bomvolle sporthal aangevoerd 
door de fanatiek trommelende en 
toeterende jeugd terug tot 2-4. En 
er lagen ook wel degelijk mogelijk-
heden, zo stond er vóór rust nog 7-9 
op het scorebord.
Na rust ging het al snel minder en 

ofschoon de Almeerders zeker niet 
de beste verdedigers zijn in deze 
klasse werden de geboden kansen 
niet aangepakt door de Kudelstaar-
ters. Een wedstrijd lezen en de mo-
gelijkheden zien is ook een kwaliteit 
en daar is nog wel wat winst te be-
halen. Via 11-18 verloor VZOD uit-
eindelijk na continue achter gestaan 
te hebben met 14-20.
De chemie tussen jong en oud is 
nog niet optimaal en in de onderlin-
ge communicatie, eenheid en aan-
sturing in het veld zijn nog zeker 
stappen te maken. Het gemis van 
scorende spelers is voelbaar, want 
in de zaal trek je met veertien goals 
veelal aan het kortste eind. Maar te-
gelijkertijd kan het verdedigend ook 
overtuigender en dwingender. In het 
kader van lijfsbehoud is er nog geen 
man overboord, maar het mag wel 
verrassend genoemd worden dat 
DSO (waar VZOD vorige week van 
won) nu zegevierde bij een aanmer-
kelijk hoger geklasseerd team. Dat 
maakt de laatste zaalwedstrijd op 
10 maart wel weer beladen, maar in 
een kolkende Proosdijhal is dit ab-
soluut mogelijk. Maar voor het zover 
is speelt VZOD/FIQAS aanstaande 
zaterdag 20 januari een uitwedstrijd 
tegen GKV.

Overdracht na 25 jaar aan nieuwe generatie

IJsclub neemt afscheid van 
voorzitter Jac Pannekoek
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 12 
januari werd de jaarvergadering van 
IJsclub Aalsmeer-Oost in The Beach 
gehouden. Tijdens de vergadering 
werd na 38 jaar afscheid genomen 
van Jac Pannekoek. Sinds 1981 was 
Jac bestuurslid en sinds 1992 voor-
zitter. Na 25 jaar als voorzitter heeft 
Jac besloten de voorzittershamer 
over te dragen aan de nieuwe ge-
neratie bestuursleden. Rolf Maar-
se heeft de functie van voorzitter 
overgenomen. De IJsclub is Jac heel 
dankbaar voor al zijn inspanningen 
in de afgelopen decennia. Er was te-
vens een woord van dank voor Jac’s 
vrouw en dochters. Zij waren ook 
dikwijls betrokken bij de IJsclub, on-
der andere bij de koek en zopie en 

het lopen van de contributie. De IJs-
club hoopt Jac ten tijde van ijs uiter-
aard te vinden op de ijsbaan voor de 
welkome adviezen of gewoon voor 
de gezelligheid. 
Na het officiële gedeelte werd er 
een presentatie gegeven door Henk 
van Leeuwen, die op humoristische 
en leuke wijze vertelde over het ge-
bruik van houten boten in en rond 
Aalsmeer door de eeuwen heen.

Speelavond
Op vrijdag 9 maart vindt d jaarlijk-
se speelavond van de IJsclub weer 
plaats, wederom in The Beach. Van-
af 20.00 uur is het mogelijk om te 
klaverjassen, te boxen of te sjoelen 
voor mooie prijzen.

Friese blubber hindert 
crosser Geleijn op NK
Rijsenhout - Modder op een par-
cours is niet de favoriete smaak van 
veldrijder Owen Geleijn. Dat bleek 
afgelopen zondag 14 januari nog 
eens op het Nederlands kampioen-
schap voor junioren in het Friese 
Surhuisterveen. De 17-jarige renner 
uit Rijsenhout, toch goed op dreef 
dit seizoen, kon te weinig vaart ma-
ken in de prut om een rol te spe-
len in de strijd om de ereplaatsen. In 
een veld van vijftig renners finishte 
hij als twaalfde. 
Tweedejaars junior Ryan Kamp uit 
Raamsdonksveer werd de nieuwe 
kampioen. Een week voor het NK 
behaalde Owen Geleijn nog een 
vierde plaats in de finalerit van de 

nationale topcompetitie in Huijber-
gen. In de eindstand werd hij derde. 
Met de kampioenschappen veld-
rijden is het seizoen van nationale 
wedstrijden afgesloten. De meeste 
renners richten hun aandacht nu op 
de start van het wegseizoen, begin 
maart. Op 11 februari wordt gestart 
met een serie wekelijkse voorberei-
dingsritten voor renners van Noord-
Hollandse clubs. 
Het Open Kampioenschap van de 
Zaanstreek is de eerste in de reeks. 
WTC de Amstel houdt op 18 maart 
in Amstelveen het Kampioenschap 
van Amstelland en de week erna 
wordt bij de UWTC gestreden om de 
Uithoornse titel.

Eerste plaatsen voor Hennie, Wim en Han

Kaartavond met kleine 
verrassingen bij FCA
Aalsmeer - De eerste kaartavond 
in het nieuwe jaar bij FC Aalsmeer 
en dat bracht niet echt verrassingen 
op tafel of het moet zijn dat de ve-
detten naar voren komen. Het kwam 
deels door vakanties op de ski’s of 
naar warmere oorden dat enke-
le vaste spelers deze avond verstek 
moesten laten gaan. Er werd gepro-
fiteerd, maar toch niet van dien aard 
dat het schokkend was en dat som-
mige de volgende keer met knikken-
de en trillende benen naar de kanti-
ne van FC Aalsmeer zullen komen. 
Het was het koppel Hennie Spaar-
garen en Wim Ruts dat het jaar goed 
startte wat klaverjassen aangaat met 
5510 punten totaal. Bij het hartenja-
gen was het eindelijk good old Han 
Hogervorst die de eerste plaats op-
eiste met slechts één punt verschil. 
Nog vijf wedstrijdavonden om de 
boel naar je hand te zetten, voor-
lopig zijn er nog geen uitschieters. 

Einduitslag klaverjassen: 1. Hennie 
Spaargaren en Wim Ruts met 5510 
punten, 2. Jos en Paul Springintveld 
met 5207 punten, 3. Karel Bus en 
Alex Springintveld met 4972 punten, 
4. Kees en Vincent van der Laan met 
4908 punten en 5. Karel Doppeldec-
ker en Hans van Leeuwen met 4871 
punten. De troostprijs, met ere, was 
voor Elly en Mieke Zekveld met 3812 
punten. Einduitslag hartenjagen: 1. 
Han Hogervorst met 145 punten, 2. 
Martien de Bok met 146 punten, 3. 
Wally met 186 punten, 4. Jan de Bok 
met 195 punten en 5. Bets Romkema 
met 199 punten. De troostprijs was 
voor Sjaak Schijf, die er toch onge-
looflijk voor gevochten heeft om de-
ze ‘eer’ niet te krijgen, met 243 pun-
ten. De volgende kaartavond is op 
vrijdag 26 januari in de kantine van 
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. 
Aanvang 20.15 uur, aanwezig vanaf 
20.00 uur.

Schaken
Black Friday voor AAS 2
Aalsmeer - Op vrijdag 12 januari 
speelde AAS 2 thuis tegen de Zwar-
te Pion uit Lisse. Het werd helaas een 
zwarte vrijdag voor de Azen. Ben de 
Leur wist in een theoretisch duel met 
Van de Aardweg de theorie niet meer, 
maar kreeg toch een klein voordeel 
tegen zijn opponent, die succesvol 
acteerde terminaal ziek te zijn aan 

griep. Na afloop aan het bier waren 
de ziekbeelden snel vergeten... Des-
ondanks speelde zwart het goed en 
in een poging van Ben om toch het 
broodnodige punt te scoren over-
pushte wit de zaak en stond aan het 
einde verloren. Gelukkig accepteerde 
zwart het goed getimed remise aan-
bod. Willem Hensbergen speelde op 

1 een zeer fraaie Aljechin verdedi-
ging. Zijn sympathieke tegenstander 
Wayne Welch viel met grote kracht 
aan, maar Willem keepte alles zeer 
beheerst en sloeg aan het einde hard 
terug. Daar hield het wel mee op bij-
na, Koen Beentjes stond na enige 
verwikkelingen wel beter, maar Olaf 
stond erg slecht en had weer veel 
te veel tijd gebruikt. Boudewijn was 
onduidelijk, Henk N stond slecht en 
Henk L kreeg een remiseaanbod in 
een stelling waar zelfs betonrot geen 
verandering in de bunkers had kun-
nen slaan. Olivier kwam langzaam 
maar zeker minder te staan en wat 

erger was, ook de tijd raakte op. In 
een spannende eindfase ging Oli-
vier door zijn vlag en werd hij totaal 
weggevaagd. Koen had één stuk te-
gen drie pionnen, liet ze te ver te ko-
men en toen de meute naar voren 
kwam, moest er materiaal terug ge-
geven worden en was remise het ge-
volg. Henk Noordhoek wist zich weer 
op de hem karakteriserende wijze te-
rug te vechten, maar kwam niet ver-
der dan remise. Daardoor verloren 
de Azen met 5-3 en wordt de situatie 
somber in de hoogste klasse van de 
Leidse Schaak Bond.
Door Ben de Leur

Paul winnaar bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 17 janua-
ri in het Parochiehuis in de Gerbe-

rastraat. De aanvang is 14.00 uur. 
Het kaarten op 10 januari is gewon-
nen door Paul van Aalst met 5423 
punten. Op twee is Piet Buskermo-
len geëindigd met 5391 punten. Op 
drie Toon Konst met 5336 punten en 
plaats vier was voor Jo de Kruijf met 
5332 punten.
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