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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

NU BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE 
+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES     

UITNODIGING 

PARTICIPATIEAVOND BEELDKWALITEIT 
CENTRUMVISIE AALSMEER
Maandag 5 februari
Aanvang 19.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1

De gemeente wil ondernemers, bewoners en eigenaren van 
panden in een vroegtijdig stadium betrekken bij de ideeën over 
de beeldkwaliteit van de buitenruimte en de bebouwde ruimte.
Het gaat om het gebied Aalsmeer Centrum en dan met name over 
het (kern)winkelgebied.

Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer/centrumvisie

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

Praat mee over de agenda voor
de toekomst van Aalsmeer!
29 januari  -19.30 uur - gemeentehuis Aalsmeer

Meld je aan via www.aalsmeerinzicht.nl
De toekomstverkenning is een initiatief van de gemeente Aalsmeer.

GEZOCHT:
WERKVOORBEREIDER/

PROJECTLEIDER
Voor meer info

bel: 0297-322374 
of mail: info@hulsbosbouw.nl

8 Miljoen van SLS voor 
projecten in Aalsmeer
Aalsmeer - De stichting Leefom-
geving Schiphol heeft als doel het 
bevorderen van de kwaliteit van de 
woon-, werk- en leefomgeving in 
de Schipholregio. De stichting geeft 
een bijdrage aan omgevingsprojec-
ten die de leefbaarheid in een be-
paald gebied verbeteren. Het gaat 
zowel om grote (ruimtelijke) projec-
ten als kleine initiatieven/activitei-
ten die de sociale cohesie verbete-
ren. De stichting wordt gefi nancierd 
door de provincie Noord-Holland, 
Royal Schiphol Group en het minis-
terie van I&W.

Leefbaarheid onder druk
De stichting heeft voor de perio-
de tot en met 2020 20 miljoen euro 
te verdelen. Dit geld wordt ingezet 
in gebieden nabij de start- en lan-
dingsbanen die zwaar geluidsbelast 
zijn èn waar de leefbaarheid onder 
druk staat. Bij de selectie van de ge-
bieden is tevens gekeken naar de 
bijdrage die gemeenten al in de pe-
riode 2008-2012 hebben gehad. De 
gemeenten die voor een bijdrage in 
aanmerking komen zijn Aalsmeer, 
Uithoorn, Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(Spaarndam).

Gebiedsprogramma’s
De stichting Leefomgeving heeft sa-
men met deze gemeenten, bewo-
ners en andere stakeholders ge-
biedsprogramma’s opgesteld. In de-
ze gebiedsprogramma’s zijn pro-
jecten en initiatieven opgenomen 
die de leefbaarheid ten goede ko-
men. Hiervoor heeft een inventari-
satie plaatsgevonden van gemeen-
telijke plannen. Daarnaast heeft de 
stichting via een uitgebreid parti-
cipatietraject met bewoners initi-
atieven en ideeën in de desbetref-
fende gemeente opgehaald. Door 
de stichting is gezocht naar syner-

gie tussen de gemeentelijke plan-
nen en de bewoners initiatieven. 
Veel van de initiatieven hebben een 
plek gekregen in de gemeentelijke 
plannen. Dit maakt deze initiatieven 
veelal uitvoerbaar. In de gebieds-
programma’s zijn projecten en voor-
zieningen opgenomen die invulling 
geven aan een kwaliteitsverbete-
ring op gebied van groen, recreatie 
en sociaal-maatschappelijke voor-
zieningen.

Initiatievenfonds
Niet alle initiatieven hebben een 
plek gekregen in de gemeentelijk 
projecten. Als deze tot een verbete-
ring van de leefbaarheid leiden is er 
de mogelijkheid om een bijdrage te 
krijgen vanuit het initiatievenfonds 
van de Stichting. Voor iedere ge-
meente is een initiatievenfonds op-
genomen in het gebiedsprogramma. 
Per gemeente zijn voor de uitvoering 
van de gebiedsprogramma’s de vol-
gende budgetten beschikbaar: Ge-
meente Aalsmeer: 8 miljoen, Uit-
hoorn 7,5 miljoen, Haarlemmermeer 
3 miljoen en Haarlemmerliede 1,5 
miljoen euro.

VVA-terrein en Dorpshuis
De 8 miljoen euro mag Aalsmeer be-
steden aan de herinrichting van het 
VVA-terrein in de Hornmeer (om-
toveren in groen activiteitenpark), 
het Groene Lint (inrichten en ver-
binden van diverse groengebieden 
in de gemeente inclusief bewegwij-
zering en bankjes), Dorpshuis Ku-
delstaart (totaal en duurzaam reno-
veren tot multifunctioneel gebouw), 
Machinepark Oost (verbeteren van 
het aanzien en ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving en van Greenpark 
voor bewoners in Oosteinde, inclu-
sief het herinrichten van het buiten-
terrein van sporthal De Bloemhof), 
Waterfront Aalsmeer (vergroten van 

de toegankelijkheid en zichtbaar-
heid van de oevers van de Westein-
derplassen en het vergroten van de 
mogelijkheden voor waterrecreatie 
en voor niet-seizoensgebonden re-
creatie. Onder andere aanleg van 
een promenade, een nieuw strand 
en een drijvend ponton en reali-
satie van een amfi theater), Werk-
schuit (ingrijpende verbouwing van 
de nieuwe locatie waardoor een 
breder cursusaanbod gerealiseerd 
kan worden, onder andere samen 
koken) en de Kinderboerderij krijgt 
een nieuw speeltoestel.

Kinderkunstroute
Verder is in het initiatievenfonds 
geld gereserveerd voor kleine, 
door bewoners gewenste, initiatie-
ven ter verbetering van de leefbaar-
heid van de omgeving: Kinderkun-
stroute, radioschool voor jongeren, 
buurtbus Welzijn op wielen, hang-
plek voor 75+ouderen, pilotproject 
huisbezoek 75+, wijkcoach ter ver-
groting van de sociale cohesie, ex-
tra groen en bloemen in het Cen-
trum en ondersteuning bewoners-
complex Mijnsheerlijckheid.

Rijsenhout
Het budget dat de gemeente Haar-
lemmermeer mag besteden gaat 
voor een groot deel gestoken wor-
den in Rijsenhout. Dorpshuis De 
Reede gaat verbouwd en gereno-
veerd worden en er wordt een nieu-
we multifunctionele sportaccommo-
datie gebouwd. Verder kan uitvoe-
ring gegeven aan het versterken van 
de recreatieve functie van de Ring-
dijk voor inwoners van Rijsenhout, 
Aalsmeerderbrug, Lijnden en Bur-
gerveen. Een totaal overzicht van de 
gebiedsprogramma’s is te vinden op 
de website van de Stichting Leef-
omgeving Schiphol: www.leefomge-
vingschiphol.nl

Burgemeester Jeroen Nobel met de cheque van 8 miljoen euro.

Dringend vrijwilligers voor 
Tafeltje Dek Je gezocht!
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er 
in de gemeente Aalsmeer de moge-
lijkheid om thuis een warme maal-
tijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. De-
ze voorziening is voor ouderen, zie-
ken en gehandicapten die niet in 
staat zijn zelf hun maaltijd te ver-
zorgen. Deze maaltijden worden be-
reid in de keuken van Zorgcentrum 
Aelsmeer en de gebruikers krijgen 
elke dag (maandag tot en met za-

terdag) een verse maaltijd die in een 
warmhoudbox door vrijwilligers bij 
de gebruikers thuis wordt gebracht.
Nu is Tafeltje Dek Je echter drin-
gend op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers voor het rondbrengen van 
de maaltijden in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Mocht u zich willen aan-
melden als vrijwilliger voor Tafeltje 
Dek Je dan bent u van harte wel-
kom. Door éénmaal in de vijf weken 

op drie dagen (vaker mag natuur-
lijk ook) één uur beschikbaar te zijn, 
kunt u anderen op een geweldige 
manier van dienst zijn. De vrijwilli-
ger ontvangt een autovergoeding 
van 3,50 euro per bezorgdag en is 
tevens tijdens het rondbrengen van 
de maaltijden verzekerd.

 De medewerkers van Tafeltje Dek 
Je hopen dat u/jij wilt meewerken 
om deze onmisbare voorziening vei-
lig te stellen! Voor vragen en aan-
meldingen kan contact opgenomen 
worden met Anne Smit via 0297-
326050 of via email: asmit@zorg-
centrumaelsmeer.nl

Ze zijn weer gezien in Aalsmeer
Let op: Ga niet in zee met 
(Ierse) klusjesmannen!
Aalsmeer - Ze zijn weer actief in 
Aalsmeer en omstreken. Mensen in 
een busje met een Iers kenteken en 
ze bieden hun diensten in en om het 
huis aan. De heren repareren goten, 

reinigen gevels en zeggen asfalt op 
de in- en uitrit te kunnen leggen 
voor een vriendelijk prijsje. Er wordt 
een schappelijk bedrag genoemd, 
maar bij het afrekenen komt dege-

ne die gebruik heeft gemaakt van 
de diensten heel bedrogen uit. Het 
eindbedrag blijkt vele malen hoger 
te zijn. Volgens deze zogenaamde 
travellers was de afgesproken prijs 
per vierkante meter… Wie dit (te) 
hoge bedrag niet wil betalen, wordt 
fl ink geïntimideerd. 
Afgelopen maandag 22 januari rond 
half tien in de ochtend is door een 
‘klusser’ aangebeld bij een woning 
in het Centrum. De persoon bood 
aan om klusjes te verrichten. Vol-

gens de melder tegen extreme be-
dragen. De bewoner heeft het aan-
bod afgeslagen en gelukkig maar.
De politie raadt met klem af om met 
deze lieden in zee te gaan. Zeg geen 
werk te hebben en doe melding van 
dit bezoek bij de politie. Agenten 
zullen direct poolshoogte gaan ne-
men en de heren, als ze er nog zijn, 

aan de tand voelen. De ‘klusser’ van 
maandag in het Centrum reed in 
een oranje busje van het merk Ford 
met witte kentekenplaten. 
Een tip tot slot van de politie:  Als 
u een klus heeft, kies dan bijvoor-
beeld een lokaal bedrijf met garan-
tie en maak goede en eerlijke af-
spraken.

TE HUUR 
Tijdelijke woonruimte

voor 1 persoon
Tel. 0297-322113
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1431 GJ Aalsmeer
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Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
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Mobiel 06-37418988
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Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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OPLAGE: 17.700

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

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

taling in het Engels. 
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 16.30u. met ds. H. van 
Eeken uit Delft.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof Eu-
charistieviering. Zondag om 
9.30u. Eucharistieviering en 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

Dienst. Voorganger: em.past. Ja-
ke Dejonge en/of dr. Dirk Jan 
Schoon. Schriftlezingen: Lisette 
Visser-Moleman. Organist: Kees 
Blijdorp. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. L.M. 
Bloklander uit Nieuw-Vennep. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. R. 
v/d Weg uit Uithoorn. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering.
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 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 29 
januari met br. Ton de Ruiter. 

Evangelisatiekring
-  Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 6 fe-
bruari met Hoite Slagter. Thema: 
De gezonde leer - studies uit de 
brieven aan Timoteüs en Titus.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Arno Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Jan 
Sjoerd Pasterkamp. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Yko van der Goot. Col-
lecte: Leprazending. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.  
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met ds. 
T.H.P. Prins. Maaltijd van de Heer.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
E.R.H. Kramer. Organist: H. van 
Noord. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag Dienst om 10u. met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
M. Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker: Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-

 Zondag 
28 januari

Bomvolle RK kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart bij afscheid pastor Annemiek 
Blom afgelopen zondag 21 januari.

Werken in parochie was haar passie

Afscheid met dienst van 
pastor Annemiek Blonk
Kudelstaart - Op zondag 21 janua-
ri is pastor Annemiek Blonk voor de 
laatste keer voor gegaan in de Sint 
Jan Geboorte kerk. Zij heeft de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Het was een prachtige enerverende 
viering waarbij het dames- en he-
renkoor Cum Ecclesia en het kin-
derkoor De Kudelkwetters prachtig 
hebben gezongen. Met aan het eind 
een toegift en een persoonlijk lied 
voor pastor Annemiek. Vervolgens 
werd haar in het Dorpshuis een re-
ceptie aangeboden zodat iedereen 
de gelegenheid kreeg om Anne-
miek Blonk bij dit afscheid nog even 
te kunnen spreken.

Vrouwelijke pastor
Pastor Annemiek is geboren en ge-
togen in Haarlem. Zij ging naar de 
Hogeschool in Amsterdam en volg-
de een opleiding Theologie waar-
voor zij geslaagde in 1986. Werd 
vrijwilligster bij de sint Bavo in 
Haarlem voor de missiewerk groep. 
Werkte 1 jaar in Uitgeest en vervol-
gens 9 jaar in Hillegom als pastor/
pastoraal werkster. Met haar gezin 
woonde zij toen in Nieuw Vennep.
Toen Pastoor Tangelder met eme-
ritaat ging in 1996 solliciteerde zij 
naar deze functie in Kudelstaart. 
Voor Kudelstaart was het even wen-
nen nu een vrouw als pastor te heb-
ben. Ook voor de vrijwilligers en de 
collega pastores in de regio, maar 
ze heeft haar plek veroverd. Zij heeft 
in Kudelstaart gevierd dat zij 12,5 
jaar pastor was in de parochie (in 
2009) en dat zij 25 jaar pastor was 
(in 2011). Er zijn tijdens haar perio-
de nog meer mooie dingen gedaan: 
denk aan de twee mooie musicals 
in de kerk (bij 135 jarig bestaan van 
de kerk in 2005; en bij 150 jarig be-
staan van de parochie in 2008). En 
de mooie acties rondom restaura-
tie van de toren en later het dak van 

de kerk. Werken in de parochie was 
haar passie. Zij deed het vol overga-
ve, zeer gemotiveerd. Andere waar-
devolle eigenschap: Zij was vast-
houdend, zij kon zich ergens in vast-
bijten. Denk aan de projecten Roe-
menië, Kind aan Tafel voor kleuter-
school van Iba in Malawi. Zij was 
erg geïnteresseerd in mensen, be-
trokken bij hen, in lief en leed, een 
grote steun. 

Dubbele diensten
Met een grote groep vrijwilligers 
heeft zij een goed draaiende paro-
chie gerealiseerd. Met ook gevoel 
voor samenwerking in de regio. Er 
werd vaak een beroep op haar ge-
daan. Ook door andere parochies. 
Zij deed heel veel pastoraal werk: 
in Badhoevedorp, in de tijd dat Pas-
tor Hennie Post ziek werd. Heeft 
veel dubbele diensten gedraaid, 
heel hard gewerkt. Ook de toen de 
grote veranderingen er kwamen. Er 
werd een personele unie gevormd 
met 5 parochies. De pastorale be-
zetting van de parochies verander-
de in een paar jaar tijd volledig. Het 
waren geen gemakkelijke jaren. Tij-
dens de 21 jaar dat Pastor Anne-
miek werkzaam was in Kudelstaart 
waren er ongeveer 250 dopelingen, 
350 communicantjes, hebben er 212 
kinderen het H. Vormsel ontvangen. 
In deze periode zijn er 35 huwelijk 
gesloten, en waren er 230 uitvaar-
ten. In totaal heeft Pastor Annemiek 
1250 maal een overweging gehou-
den. 
Na afloop van de receptie kreeg ie-
dere aanwezige een mooi herinne-
ringsboekje, dat pastor Annemiek 
zelf had samengesteld met hierin 
40 mooie overwegingen. Dit zal voor 
menigeen een kostbaar bezit gaan 
worden. Pastor Annemiek, woont nu 
heerlijk in Kudelstaart en blijft ook 
in dit mooie dorp wonen. 

Interactieve lezing over 
zingeving en geluk
Amstelland - Op zoek naar een 
goed boek op het gebied van zinge-
ving, maar kan je niet kiezen uit het 
grote aanbod? Dan is deze interac-
tieve lezing van Eveline Praal (28) op 
zondag 28 januari in de bibliotheek 
over zingeving, geluk en opnieuw 
beginnen echt iets voor jou.
Eveline Praal las heel veel zelfhulp-
boeken. Jarenlang had ze onver-
klaarbare pijn. Artsen en fysiothe-
rapeuten wezen op stress. Maar 
stress? Nee, dat kon het niet zijn. 
Of toch wel? Dat was het begin 
van haar ontdekkingsreis door de 
wereld van zelfhulp. In deze lezing 
deelt ze haar verhaal en neemt een 
groot aantal zelfhulpboeken onder 
de loep. Want de zelfhulpwereld is 

oneindig groot en soms wat zweve-
rig. Wat werkt er nou écht? 
Eveline Praal is werkzaam als con-
tent manager bij Young Capital en 
bedenker en oprichter van de web-
site Get Up Magazine. Ze hoopt met 
haar verhalen en interviews mensen 
te inspireren om hun eigen weg te 
bewandelen. 
Deze interactieve lezing wordt aan-
geboden in het kader van de Maand 
van de Spiritualiteit (14 januari tot 
en met 10 februari) met als thema 
‘opnieuw beginnen’. De lezing vindt 
zondag 28 januari van 13.30 tot 
15.00 uur plaats in de Bibliotheek 
Stadsplein, Amstelveen. Een kaart-
je kost 7,50 euro voor bibliotheek le-
den. Niet-leden betalen 15 euro. 

Hersenstichting 
houdt collecte

Aalsmeer - Een hersenaandoening 
zet je leven op z’n kop en kan ieder-
een overkomen. Van 29 januari tot 
en met 3 februari gaan collectan-
ten op pad gaat om geld in te za-
melen voor iedereen die te maken 
heeft met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson en 
depressiviteit. De Hersenstichting 
zet alles op alles om hersenen ge-
zond te houden en hersenaandoe-
ningen te genezen. Om dit te berei-
ken wordt veel onderzoek gedaan, 
wordt voorlichting gegeven, wor-
den vernieuwende projecten uitge-
voerd en wordt gewerkt aan goede 
patiëntenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef daarom aan de 
collectant! Meer informatie is te vin-
den op www.hersenstichting.nl.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 31 januari van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ont-
moeting. Tevens kunnen bezoekers 
deze ochtend meedoen met quilten 
of een ander handwerk. Gezellig aan 
de koffie en thee met een-onder-han-
den-werk. Alle belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Voor Elkaer voor 
alle senioren!

Aalsmeer - In het centrum van 
Kudelstaart, aan Nobelhof 1, staat 
wijkpunt Voor Elkaer. Het wijkpunt 
is een ontmoetingsplaats voor al-
le senioren uit Aalsmeer en omge-
ving. Er valt van alles te beleven en 
er worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd, zoals workshops, spel-
letjes, geheugen-trainingen, bewe-
gen op muziek en regelmatig vin-
den er optredens plaats. Ouderen 
kunnen bij Voor Elkaer ook terecht 
voor een warme maaltijd of een 
lunch. Natuurlijk serveert het wijk-
punt ook een kopje koffie of thee 
en voor een gezellig praatje zijn ou-
deren eveneens van harte welkom! 
Woont u in Aalsmeer of in de om-
geving? Ga eens gezellig een ‘bak-
kie’ doen in Voor Elkaer. Nieuws-
gierig geworden of meer informatie 
nodig? Bel dan met het wijkpunt via 
0297-820979. 

Taizégebed in de 
Karmel kapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Zoals ook gebrui-
kelijk in de oecumenische broeder-
schap van Taizé, zullen eenvoudige 
liederen, gebed, bijbeltekst en stil-
te elkaar afwisselen tijdens het Tai-
zégebed. Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine ka-
pel in huis. Zij stelt deze kapel open 

Ophalen papier 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 27 janua-
ri gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogver-
eniging Target weer huis aan huis 
oud papier ophalen. De lopers ho-
pen natuurlijk weer dat alle inwo-
ners het papier in tilbare dozen aan 
de rand van de weg te plaatsen. De 
opbrengst van het oud papier komt 
ten goede aan beide verenigingen. 
Daarna is de eerstvolgende ophaal-
ronde zaterdag 24 februari. 

Leven na een hartstilstand...
Aalsmeer - Maandag 13 april 2015 
stond mijn leven stil. Tijdens een 
hartkatheterisatie kreeg ik hartrit-
mestoornissen en binnen enkele 
seconden gleed ik weg uit mijn li-
chaam met een hartstilstand tot ge-
volg. Ik belandde in een tunnel in 
een enorme rusttoestand die ik nog 
nooit van mijn leven had ervaren, 
zo geweldig. Ik had een ‘bde’ (bijna 
dood ervaring) bleek later. Omringd 
met enorme mooie zachte kleuren 
zweefde ik rustig door de tunnel 
met wit licht aan het eind. Het was 
fantastisch dat gevoel, wat ik voor 
altijd wel vast zou willen houden, 
onbeschrijfelijk mooi! Plotseling 
was er een klap en kwam ik terug 
bij mijn bewustzijn. Ze hadden mij 
weer teruggebracht met een elek-
trische schok. Eerst was ik boos. Ik 
had daar willen blijven in die tun-
nel, het was zo’n vredig iets. Al snel 
werd ik overmand door emoties en 
zag ik de schrik op het gezicht van 
het personeel van de ok maar te-
vens de opluchting. Ik vroeg wat er 
was gebeurd. Het kwam niet alle-
maal binnen, ik was erg in de war. 
Op de afdeling kwam ik er pas ach-
ter dat ik een hartstilstand had ge-
had. De weken erna voelde ik mij 
anders dan normaal. Mijn geheu-
gen was slecht en ik kon geen goe-
de zinnen maken. Geluiden en licht 
kwamen zes maal zo hard bij mij 
binnen. Heel bijzonder allemaal. Één 
ding wist ik zeker, ik zou nooit meer 
de oude Catja worden. Angst voor 
de dood, is er nu totaal niet meer. 
Ik zie dingen van het leven nu heel 
anders. Ik maak me niet meer druk 
om dingen, daar is het leven veel te 
mooi voor. Ik koester elke dag en 
leef vooral in het nu! Ik merkte dat 
spiritualiteit één van de dingen was 
wat hierdoor op mijn pad kwam. Ik 
heb mij er enorm in verdiept de af-
gelopen jaren, door seminars, cur-

Cheque OSA voor stichting 
GA op de Filippijnen
Aalsmeer - Afgelopen week mocht 
penningmeester Stef Holling van de 
stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA) een cheque 
van 1.500 euro overhandigen aan 
vertegenwoordigers van de Stich-
ting GA. De stichting heeft 1.500 eu-
ro ingezameld voor het Talisayhuis 
voor meisjes in Cebu City op de Fi-
lippijnen waar Tabitha Dekkers-Ca-

van al enige jaren werkt. Het inge-
zamelde geld en het subsidiebedrag 
zullen besteed worden aan en wa-
tertank voor schoon water voor dit 
meisjeshuis. 
Meer informatie is op te vragen bij 
Stichting GA via 0297-326353. In-
formatie over OSA is te vinden op: 
www.osa-aalsmeer.nl of bel 0297-
321509.

Leerbijeenkomst over Mantelzorg
Aalsmeer - Op woensdag 31 janu-
ari is er van 15.00 tot 17.00 uur een 
leerbijeenkomst over Mantelzorg, 
georganiseerd door Ellen Millenaar, 
coördinator van het ontmoetings-
centrum, en Jennifer Jansen, So-
ciaal maatschappelijk dienstverle-
ner en medewerker bij het ontmoe-
tingscentrum. Het ontmoetingscen-
trum richt zich met een dagpro-
gramma op mensen met dementie, 
maar doet meer om het systeem te 
ondersteunen. 
Mantelzorgondersteuning is erg be-
langrijk, maar waarom? Dat komt 
aan de orde in de bijeenkomst, die 
is bedoeld voor stagiaires en leer-
lingen maar ook professionals kun-
nen er baat bij hebben. Naast de-
ze groep is het ook voor vrijwilligers 

van belang om inhoudelijk meer te 
weten over het besproken thema. 
Mantelzorgers zelf zijn ook van har-
te welkom. 
De bijeenkomst is niet organisa-
tie gebonden. Er wordt dieper inge-
gaan op wie zijn mantelzorgers en 
de behoeften van mantelzorgers. 
Wat zijn de morele dilemma’s waar 
mantelzorgers mee te maken krij-
gen en wat is ontspoorde mantel-
zorg en welke hulp vraagt dat van 
een professional? Er worden hulp-
middelen geïntroduceerd om met 
elkaar en met mantelzorgers in ge-
sprek te gaan. De bijeenkomst be-
vat informatie, maar is ook en voor-
al interactief. Men kan zich aanmel-
den via emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of via 06 22468574.

sussen en vooral veel te lezen over 
‘bde’. Ik kreeg plotseling bood-
schappen van overledenen door. De 
eerste keer was dat best een schok. 
Ik kan soms mensen lezen en ver-
tellen wat ze voelen. Eerst heb ik dit 
natuurlijk uitgeprobeerd bij beken-
den. Ze waren verbaasd. Hoe kan jij 
dit nou weten? Tja, ik snap er zelf 
ook niks van, het overkomt me. In-
middels zijn we bijna drie jaar ver-
der en het gaat enorm goed met mij. 
Ik heb thuis een eigen ruimte waar 
ik mensen coach die vastlopen met 
zichzelf om ze weer in hun energie 
te brengen. Heerlijk om te doen, ik 
krijg er energie van. Ik doe dit kos-
teloos, want waarom zou ik iets wil-
len verdienen aan iets wat ik zelf 
cadeau heb gekregen. En daarbij 
is het de mix van gesprekken met 
soms een stukje spiritualiteit. Dit is 
dus mijn taak waar ik voor terug-
gestuurd ben op deze aardbol. Zo 
voelt dat echt. Graag zou ik met 
mensen in contact komen die ook 
een bijna dood ervaring hebben ge-
had en daardoor heel verward zijn 
geraakt. Want ook ik heb ervaren 
dat mensen denken mmm, raar. Als 
je een ‘bde’ kan gaan zien als een 
mooi geschenk, dan verrijkt het je 
leven. Want, het is triest dat mensen 
er vaak jaren niet over praten om-
dat ze denken dat ze voor gek uit-
gemaakt worden.

Catja de Rijk 
Telefoon: 06-22835686
Mail: carutosa@gmail.com 

om met elkaar een meditatieve vie-
ring te houden op vrijdag 26 januari 
om 20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. Aar-
dig misschien om eens mee te vie-
ren. Welkom!









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.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie 
van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

NIEUWE GEMEENTEGIDS NA DE VERKIEZINGEN
Jaarlijks ontvangt u in januari een nieuwe gemeentegids boorde-
vol handige informatie over onze gemeente. In de gids vindt u ook 
informatie over het gemeentebestuur. In maart zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen en treedt een nieuw gemeentebestuur aan. 
Om u actuele informatie te bieden, komt de gemeentegids na de 
verkiezingen uit met de namen van het nieuwe gemeentebestuur.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Aalsmeerderweg 294, 1432 CX (Z-2018/000131), het bouwen 

van een dakopbouw en een uitbouw en het intern wijzigen van 
de constructie. Toelichting: in de bekendmakingen van 11 ja-
nuari jl. is een onjuiste omschrijving van het project vermeld.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Geraniumstraat 29, 1431 SR (Z-2018/002487), het plaatsen 

van een afvalcontainer t.b.v. verbouwing woning
- Mijnsherenweg 45 C, 1433 AP (Z-2018/002621), het verzoek 

tot verruiming van de vigerende bestemming naar bedrijven 
en opslagunits voor zowel particulieren als ondernemers

- Aalsmeerderweg 219, 1432 CM (Z-2018/002970), het realise-
ren van een bushalte d.m.v. het aanbrengen van een damwand 
in het talud van de watergang

- Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ (Z-2018/002947), het oprich-
ten van een woonhuis aan de voorzijde van de kavel

- Aalsmeerderweg 101 A, kadastraal bekend perceel B 8831, 
1432 CJ (Z-2018/003230), het oprichten van een woonhuis

- Atalantalaan 35, 1432 NH (Z-2018/003511), het plaatsen van 
een tuinhuisje/berging 

- Hornweg 174 kavel 3, kadastraal bekend B 9577, (Z-
2018/003532), het plaatsen van een tijdelijke woonunit 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 108, 1431 AR (Z-2017/057780), het vernieuwen/

isoleren en uitbouwen van de woning
- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2018/000074), het vervangen 

van de huidige aanbouw op de begane grond.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De beslistermijn is ver-
lengd met zes weken.
- Project Nieuw Calslagen perceel nummer D 2309 en D 2310 

kavel 16, (Z-2017/058311), het plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening ten behoeve van de bouw van een woonhuis. 

- Uiterweg 239, 1431 AG (Z-2017/058042), het plaatsen van 
een carport op het erf. 

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 ad-
vertentie:
- Gloxiniastraat 19, 1431 VG (Z-2017/058405), het plaatsen 

van een tijdelijke opslagcontainer voor een periode van 5 à 6 
weken. Verzonden: 18-1-2018

- Rozenstraat 11, 1431 BL (Z-2017/058291), het vergroten van 
een dakkapel aan de wegzijde van de woning. Verzonden: 18-
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 om-
gevingsrecht 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:
- Distelvlinderstraat 5, 1432 MP (Z-2017/051053), het plaatsen 

van een dakkapel op de voorgevel van een woning. Verzonden: 
16-01-2018

- Hoofdweg 50b, 1433 JW (Z-2017/047278), het uitbreiden van 
de woning door middel van een uitbouw. Verzonden: 19-01-
2018

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd.  Geaccepteerde 
melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Hornweg 81, 1432 GE (Z-2018/002059), het slopen van een 

bedrijfsruimte en een woning
- Rietwijkeroordweg 66 kwek, 1432 JE (Z-2017/060234), activi-

teitenbesluit m.b.t. het vergroten van de kwekerij

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een om-
gevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 

Officiële Mededelingen
25 januari 2018

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 aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meer-
dere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergun-
ningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer wor-

den gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onder-
deel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw tele-
foon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPho-
ne 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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsver-
gunningen opvragen en inzien. 

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

RAADSVERGADERING DONDERDAG 1 FEBRUARI
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op don-
derdag 1 februari 2018, in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

  RAAD

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 7 december 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUK

20.05 R-2. Normenkader accountantscontrole 
  jaarrekening 2017 Gemeente Aalsmeer

  BEHANDELSTUK

20.10 R-3. Investeringskrediet t.b.v. aanpassingen de 
  Waterlelie in verband met energie-
  uitwisselingsnet Hornmeer
20.30 R-4 Moties Vreemd aan de orde van de dag
20.45  Vragenkwartier

  SLUITING

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 Ba-
sisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Andrews M.A. 14-06-1972 17-01-2018
Landveld C.A. 29-08-1979 16-01-2018

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Bik G.L. 14-11-2014 16-01-2018
Madhusudanan Krishnan S. 30-10-1987 16-01-2018
Morris-Bik L. 15-12-1984 16-01-2018
Pelapelapon J.N.J. 05-05-1983 16-01-2018
Philipsen D. 19-08-1987 16-01-2018
Saumya Omanakuttan S. 24-09-2016 16-01-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. 
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is verstuurd. 

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan 
plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Parkeerterrein De Dreef (Z-2018/001506), Kermis Aalsmeer 

2018 van 7 t/m 11 maart 2018, ontvangen 9 januari 2018
- Hoofdweg 125-181,1424PE (Z-2018/003452), Kom in de kas 

op 7 en 8 april 2018, ontvangen 18 januari 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Westeinderplassen (Z-2017/049561), 33-e Pramenrace op 8 

september 2018, verzonden 16 januari 2018
- Route door Kudelstaart (Z-2017/058840), Carnavalsoptochten 

op 10 en 11 februari 2018, verzonden 23 januari 2018

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Beethovenlaan 114 (Z-2017/050942) Horeca Racket Sport 

Aalsmeer, verzonden 10 januari 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 114 (Z-2017/050942) Horeca Racket Sport 

Aalsmeer, verzonden 10 januari 2018

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Grasveld nabij Irenestraat (Z-2018/002137), Vrijmarkt op 27 

april 2018, melding akkoord 17 januari 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 01-02-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit ho-

gere waarden Wet geluidhinder en de bijbehoren-
de plannen m.b.t. Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 376 

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

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het vastge-
stelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw Oosteinde 
-Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige daar-
op betrekking hebbende stukken m.b.t. afwijking 
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Schiphol-
parkeren deelgebied 3

t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de beheersveror-
dening ”Green Park Aalsmeer 2017” met de bij-
behorende stukken 

t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3, kadas-
traal bekend B 9577 (Z-2017/035640)

t/m 01-02-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer 
- VVA terrein’, ontwerp beeldkwaliteitsplan en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluid-
hinder
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Muziek/Theater
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.
Woensdag 31 januari:
* Concert harpduo Carla Bos en 
Wendy Rijken in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.
Zaterdag 3 februari:
* Muzikale voorstelling ‘Ssst, de tij-
ger slaapt’ voor kinderen vanaf 2 
jaar in bibliotheek, Marktstraat van 
10.15 tot 11u. 
* Jazz van Jesse van Ruller Trio in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.

Exposities 
Vanaf 25 januari:
* Nieuwe expositie aquarellen en 
glaskunst in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. Opening za-
terdag 27 januari met livemuziek om 
16u. Expositie duurt t/m 11 maart.
Zaterdag 27 januari:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. Open 11 tot 16u. 
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 25 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Superbingo bij BV Hornmeer in 
buurthuis aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 20u. 
Vrijdag 26 januari:
* Koppelkaarten voor de Kinder-
boerderij bij BV Hornmeer in buurt-
huis aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 

Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond bij FC Aalsmeer in 
kantine, Beethovenlaan vanaf 20u.
Zaterdag 27 januari:
* Bingoavond in dorpshuis De Ree-
de, Rijsenhout vanaf 20.30u.
Zondag 28 januari:
* Vogelbeurs in hal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. Voorlopig laatste 
keer i.v.m. slechtvalken-seizoen.
Dinsdag 30 januari:
* Kaarten maken in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart, 14.30 tot 16.30u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in 
’t Hofplein, ingang Kloosterhof, Cle-
matisstraat vanaf 19.30u.
30 januari en 1 februari:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Kloosterhof, Clematis-
straat van 9.30 tot 12u. Iedere dins-
dag en donderdag.
Woensdag 31 januari:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30 uur in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek, Markt-
straat voor kinderen, 15.30-16.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 1 februari:
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 2 februari:
* Voetbalquiz bij FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan vanaf 20u. 
8 tot en met 14 februari:
* Carnaval met De Pretpeurders in 
Poelgilderdam (Kudelstaart) met za-
terdag 10 februari kinderoptocht en 
prinsenbal en zondag 11 februari 
grote optocht en feest.

Bijeenkomsten/Lezingen
Vrijdag 26 januari:
* Gespreksgroep over dementie in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10.15 
* Lezing en rondleiding door Tobias 
Rothe in gemeentehuis vanaf 15u.
Zaterdag 27 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst D66 in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 16u.
Zondag 28 januari:
* Lezing ‘Het nieuwe moeten’ in 
Boekhuis, Zijdstraat vanaf 14u.
Maandag 29 januari:
* Lezing over Stelling van Amstedam 
bij Oud Aalsmeer in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat v/a 19.30u.
* Vierde en laatste ‘Aalsmeer Inzicht’ 
in gemeentehuis vanaf 19.45u.
Woensdag 31 januari:
* Leerbijeenkomst over mantelzorg 
in Ontmoetingscentrum in Irene, 
Kanaalstraat van 15 tot 17u. 
Donderdag 1 februari:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Kaartverkoop vandaag van start
Wolter Kroes bijt spits af 
bij No Joke op 7 april
Aalsmeer - Na de succesvolle 
Christmas Edition is het weer tijd 
voor een reguliere editie van NO 
JOKE. Het bestuur (tevens het be-
stuur van de Feestweek, bestaande 
uit voorzitter René Martijn, secreta-
ris Dorine Strampel-Been, penning-
meester Roland Hofman, en overige 
leden Ruben Piet, Dave Strampel en 
Jelle Ruesink) heeft wederom een 
prachtige line-up geboekt voor dit 
spektakel dat plaatsvindt op 7 april 
in Studio’s Aalsmeer. Niemand min-
der dan Wolter Kroes bijt dit keer 
het spits af. Hij treedt om 23.00 uur 
op in The Big Apple. Wolter heeft 
veelvuldig in de feesttent gestaan, 
maar dat is al weer even geleden. 
Na hem volgen Het Feestteam, Cap-
tain Jack, Het Meezingteam en De 
Lawineboys en als hekkensluiter is 
er een ruim anderhalf uur durend 
optreden van Klubbheads, een Ne-
derlands productieteam van dance-
muziek. “Dat wordt een fantastisch 
feest tot in de late uurtjes.” Aldus 
Jelle Ruesink. Hij vervolgt: “Maar 
ook in de tweede ruimte Downtown 
hebben we een top-act geboekt; Pi-
ano & Co. Zij spelen live muziek op 
verzoek. Onze huis DJ Joost zal ove-
rigens op deze avond ook diverse 
sets laten horen.”

Bekendmaking line-up
Stichting NO JOKE maakt vandaag 
de line-up bekend via alle media 
en vanaf 10.00 uur gaat dan ook de 

kaartverkoop van start. Op www.
No-Joke.nl kunnen toegangskaar-
ten worden aangeschaft à 22 eu-
ro 50 per persoon, inclusief ser-
vicekosten, exclusief transactiekos-
ten. De minimale leeftijd is 18 jaar. 
Ook kunnen er kaarten worden ge-
kocht bij Primera in Oost, hetzij iets 
duurder in verband met een fee. Er 
zal in de Studio’s catering aanwezig 
zijn, garderobe en parkeren is tegen 
betaling. Jelle tot slot: “Kom zoveel 
mogelijk op de fiets en kom op tijd. 
De deuren gaan open om 20.30 uur 
en NO JOKE duurt zeker tot 03.00 
uur. Wij, en al onze vrijwilligers, heb-
ben er in ieder geval weer zin in. 
Kijk even op onze Facebookpagina 
om de foto’s van afgelopen edities 
te aanschouwen en op de hoogte te 
blijven van alle nieuwtjes. Graag tot 
ziens op 7 april”

Zaterdag de aftrap in café Op de Hoek

Dance Classics Show met 
quiz ‘raad het begin’
Aalsmeer - Zaterdagavond 27 ja-
nuari is de aftrap van de serie 
Dance Classics Shows in 2018 van-
af 20.00 uur in café Op de Hoek in 
Kudelstaart. Op veler verzoek gaan 
de mannen van de Dance Classics 
Show hun kunstje een keer op de 
zaterdagavond doen, veel bezoe-
kers hadden na hun vorige bezoek 
één dag extra nodig om al het oude 
geweld en herinneringen te verwer-
ken. Uiteraard zullen de heren de 
zaterdagmiddag het hele café weer 
veroveren om het een andere look 
te gaan geven. Voor alle liefhebbers 
van krakende platen en een mooie 
entourage is dit wel een hele mooie 
gelegenheid om dit zaterdagavond 
eens te komen bekijken, te beleven 
en te beluisteren. 
Alle domme lampjes, spiegelbol-
letjes, kubusjes, cassetteband-
jes, platen en noem maar op zul-
len er hangen en liggen. Ook is de 
weet-ik-niet-muziek-kwis weer uit 
de kast gehaald, dit maal onder het 
motto ‘raad het begin’, zo niet dan 
maar het eind. Natuurlijk zijn hier-
mee weer allemaal prijzen te ver-
dienen waar je niets mee kan. Ui-
teraard kan iedereen weer zijn eigen 
platen uit de bakken vissen en aan 
de DJ van dienst geven en deze zal 
hij dan hopelijk weer gaan draaien. 
Platen aanvragen kan natuurlijk ook 
nog steeds als het maar oud, slecht, 
en niemand wil het horen muziek is, 
en daarvoor liggen die mooie kaart-
jes op de tafels waarop je de gevon-
den plaat kan invullen met je eigen 
verhaal. Het biljart gaat weer omge-
toverd worden tot de single hoek, de 
garderobe zal ook deze avond he-
laas weer minimaal zijn, omdat de 

platen daar staan, dus hou daar re-
kening mee. Speciaal voor deze 
avond laten de heren een specia-
le gast infietsen: groot en breed ge-
worden in zijn dagelijkse werk tus-
sen het struikgewas, maar het plaat-
jes draaien is deze man zeker niet 
verleerd, jarenlang was hij een toon-
aangevende DJ op de radio. Dit sei-
zoen zijn ook de Oma Bob’s bitter-
ballen wederom van de partij. Op 
verzoek van de oudere dames en 
heren zullen er nu ook weer platen 
te vinden zijn van James Last, Klaus 
Wunderlich, Stef Meeder, Paolo 
Mantovani, Bach en Strauss, hier-
voor zal een speciaal hoekje worden 
ingericht zonder drempels. Volg de 
borden 65+, links naast het podium.

Twee kerken
De mannen van de Dance Classics 
Show hebben overigens geen win-
terslaap gehad. Ze zijn op jacht ge-
weest naar mooie en leuke locaties 
voor 2018, uiteraard komen ze ook 
weer op een aantal plekken waar 
ze vorig jaar zijn geweest, maar in 
2018 zitten er zelfs twee kerken in 
het programma en dat gaat echt iets 
bijzonders worden evenals ook een 
bijzonder buitenoptreden komende 
zomer. En zet alvast met grote let-
ters 13 oktober in je agenda, dan 
gaan de DJ’s voor de tweede keer 
het grote Dance Classic Event doen 
in The Beach. Kaarten zijn te bestel-
len via www.danceclassicsshow.nl. 
Heb je nog oude platen, cassette-
bandjes of radio’s liggen en je weet 
niet wat je er mee aan moet? Neem 
ze mee. De Dance Classics DJ’s wil-
len ze graag aan hun collectie en 
museum toevoegen. 

Dit weekend: Voorheen 
Akoestische Avonden
Aalsmeer - De befaamde, voor-
heen, akoestische-muziekavonden 
vinden vrijdag 26 en zaterdag 27 ja-
nuari weer plaats in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. Dit 
weekend passeren meer dan tien 
acts de revue. Een uitgebreid sca-
la aan instrumenten, (akoestische) 
gitaren, percussie, tenorsaxofoons, 
piano, etc. zal dit weekend weer te 
beluisteren zijn. Beide avonden gaat 
de zaal open vanaf 20.30 uur en be-
gint de eerste act om 21.00 uur. De 
entree is 5 euro per avond, inclusief 
een consumptie. 
Vrijdag worden de bezoekers verrast 
worden door de volgende acts: 
Lisa’s Boyband 
Bij de bandbrouwerij kunnen jonge-
ren met elkaar muziek maken. Hier 
is Lisa’s Boyband ontstaan. De band 
bestond eerst alleen uit jongens en 
Lisa Millenaar: Vandaar de band-
naam. Met z’n zessen maken ze 
rock/pop muziek die bijna iedereen 
wel kent. 
De Klught 4 
De Klught vindt zijn oorsprong in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. De 
Aalsmeerse band gaat deze keer te-
rug naar de zestiger jaren met uit-
sluitend (vooral oude) Rolling Sto-
nes nummers. Ten gehore gebracht 
door Gerard op zang en slaggitaar, 
Dick op sologitaar, Wim op drums 
en Jan op basgitaar.
Merel. Dan wat? 
Dit gelegenheidscollectief, be-
staande uit Merel (zang), Job (bas), 
Roland (toetsen en zang) And-
re (drums) en Martijn (gitaar en 
zang) vertolkt de wonderschone, 
maar enigszins duistere liedjes van 
de Amerikaanse zangeres Aimee 
Mann. 
De Haar Band 
In deze sombere tijd van het jaar 
zullen Ab, Ron, Joris, Martijn, In-
grid, Sandra, Lenie, Wietske, Maric-
ke, Tonny, Mieke en Bas de zon la-
ten schijnen in Bacchus. De laatste 
act van vrijdag 26 januari zal veel 
Love, Peace en Happiness brengen! 

Ook zaterdag 27 januari biedt een 
scala aan variatie:
Clozup 
Oorspronkelijk maken Heidy Crooy-
mans en René Nijenhuis deel uit 
van de vijfmansformatie Cool BlenZ, 
maar ze treden ook als duo op. De 
twee brengen een uiteenlopend 
repertoire op de bühne: van Kate 
Bush tot Stevie Wonder en van Thé 
Lau tot 10CC. 
The French Connection 
The French Connection is een gele-
genheidsband uit Aalsmeer en om-
streken. Het publiek wordt getrak-
teerd op speciale versies van onder 
andere ‘Le Port d’Amsterdam’, ‘All 
About that bass’ en ‘You Know I’m 
no good’ door Paul, Rolf, Izak, Han, 
Marit, Paul, Ineke en Yo.
Judith Glasbeek Formatie 
Genieten wordt het vast ook van de 
mooie en aparte liedjes van Judith 
op fluit, Merel op zang, John op gi-
taar, Pieter op bas en Ivo op drums.
Ten Beers After
Ten Beers After heeft voor de gele-
genheid weer nieuw materiaal inge-
studeerd. Dit jaar houdt de band het 
simpel. Ten Beers After is als volgt 
bezeten: Cees op de drums, bas- en 
gitaarsnaren van Job en Jan-Willem, 
Jacko staat achter het eighties key-
board, het blaasduo Nienke en An-
ne Kee op trompet en sax is erbij en 
Dorine zingt!
The Whatts 
Ook The Whatts laat zich de-
ze avond zien en horen en volgens 
zeggen met een heel divers reper-
toire door George op bas en zang, 
André op gitaar en zang, Peter op 
drums en Bob op gitaar en zang.
Spassamok 
Spassamok is een Noord-Hollandse 
coverband die een stevige en over-
tuigende mix van rock, grunge en 
een vleugje metal neerzet. De groep 
dertigers vinden het leuk om samen 
muziek te maken. Kom luisteren 
naar Vincent op zang, Richard en 
Bas op gitaar en zang, Joost op bas-
gitaar en Steven achter de drums. 

Nog een paar kaarten verkrijgbaar
Zondag optreden Marcel 
de Groot bij Bob & Gon
Aalsmeer - Voor zondag 28 januari 
zijn er nog een paar kaarten te ver-
krijgen voor de voorstelling ‘#Held’, 
gespeeld en gezongen door Marcel 
de Groot en Cor Mutsers. De voor-
stelling wordt zowel door de pers 
als het publiek gezien als bloed-
mooi met een hoog literair gehalte. 
Wat kan je ook anders verwachten 
van een zoon wiens vader (Boude-
wijn de Groot) wordt gezien als een 
publiekslieveling. Marcel is hard op 
weg om ook deze ere titel te ver-

overen. Het wordt weer een Bob & 
Gon waardige middag in een the-
ater dat zoveel warmte uitstraalt 
dat je je kunt wanen in Parijse sfe-
ren. Stel u zelf niet teleur en laat de 
prachtige teksten tot u doordringen 
en zweef mee op de heerlijke melo-
dieën. Kaarten kunnen worden be-
steld bij Wijnhandel Wittebol in de 
Ophelialaan 116. De voorstelling be-
gint om 15.30 uur en de zaal gaat 
open vanaf 14.45 uur.
Janna van Zon 

Zondag The Black Crowes 
undercover in The Shack
Oude Meer - The Black Crowes 
mag zich zeker scharen in het rij-
tje van de allerbeste en meest suc-
cesvolle bands uit de jaren negen-
tig. Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat deze band eveneens een eerbe-
toon krijgt in dit undercoverseizoen, 
en daar heb je dan weer topmuzi-
kanten voor nodig! Niemand min-
der dan Rob Klerkx, drummer van 
Moke en The Secret, heeft dan ook 
een stel supercoole muzikanten om 
zich heen verzameld waarmee hij op 
zondag 28 januari in The Shack een 
toertje maakt door het enorm popu-
laire repertoire van deze rockband 
uit Atlanta. 
The Black Crowes van deze tribute 
zijn: Ross Curry op zang, Rob Klerkx 
op zang en drums, Guido Vrouwe op 
bas, Ruard Sanders en Joerie Dek-
ker op gitaar, Edwin van Mook op 
toetsen en achtergrondzangeres-
sen zijn An Ke en Tatum Whistler. 
Een enorme hoeveelheid hits gaan 
voorbij komen, om er maar een paar 
te noemen: Remedy, Hard To Hand-
le, Jealous Again, Sting Me, Hotel 
Illness, Blackberry, Soul Singing en 

niet te vergeten het prachtige She 
Talks To Angels. Kortom, een blues 
en soul georiënteerde rocksound in 
een rauwe intense liveshow, en dat 
allemaal in de unieke en intieme at-
mosfeer van The Shack met uiter-
aard de Perzische kleden op het 
podium. Ga er maar van uit dat dit 
weer ongelofelijk goed is!

Dynamite Bluesband
Volgende week zondag 4 februa-
ri is het Shack-podium voor de Dy-
namite Bluesband. Deze bluesband 
speelt fat & dirty blues, authentiek, 
vuig, pompend, zuigend, meesle-
pend maar bovenal explosief! 
Ook alvast noteren: Zondag 11 fe-
bruari: Hoodoo Monks. Een ener-
giek trio dat rauwe blues ten ge-
hore brengt, puur en onversneden, 
met een aanstekelijk enthousiasme 
gebracht.
The Shack is op zondag 28 janua-
ri open vanaf 15.00 uur, aanvang 
Black Crowes Tribute 16.00 uur. En-
tree: 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Ferry Maat in Aalsmeer!
Aalsmeer - Vijf jaar lang was het 
een jaarlijks feest: De Ferry Maat 
soul show. Het is al weer anderhalf 
jaar geleden dat het dak er bijna af 
ging in The Beach tijdens de laat-
ste editie.
Afgelopen vrijdag 19 januari was 
Ferry Maat even terug in Aalsmeer.
Tijdens een privéfeestje van één 
van de organisatoren van de soul 

show konden 150 mensen genie-
ten van de muziek van de jaren ze-
ventig en tachtig. “Het is goed weer 
hier in Aalsmeer te zijn en bijna alle-
maal bekenden van mij”, aldus Fer-
ry Maat in een reactie. En net als 
in The Beach ging ook bij de Zotte 
Wilg het dak er bijna af tijdens deze 
privé Ferry Maat soul show!
Foto: www.kicksfotos.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Keyboard 'Casio' 
€ 125,-

Mondharmonica
'Belcanto' € 6,80

Heel veel leuke, kleurige
en professionele ukelele's

Western gitaren 
van 'Cort' v/a  € 230,-

AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:

Zaterdag Urban dance party
De Bandbrouwerij gaat 
vrijdag weer van start!
Aalsmeer - Na een korte winter-
stop en de gebruikelijke verbouwin-
gen wordt op vrijdag 26 januari het 
voorjaarprogramma van N201 af-
getrapt met De Bandbrouwerij. Bij-
na elke vrijdag kunnen muzikanten 
in N201 terecht om samen te jam-
men, experimenteren met andere 
stijlen en andere muzikanten, zelf 
muziek schrijven en vooral veel ge-
zelligheid! Alle oefenruimtes zijn be-
schikbaar, inclusief de zaal waar dit 
voorjaar regelmatig bandjes uit de 
regio te zien zullen zijn voor een op-
treden; kortom veel te zien en te be-
leven op muzikaal gebied in N201 
aan de Zwarteweg. Op www.n201.nl 
is te zien op welke vrijdagen er geen 
Bandbrouwerij is vanwege ander 
programma en op de facebookpagi-
na van De Bandbrouwerij vele foto’s 
filmpjes en andere info vinden.
De Bandbrouwerij is van 20.00 tot 
00.00 uur en de entree is gratis voor 
zowel muzikanten als toehoorders. 

Zaterdag Ongeschikt
Ook op dancegebied is er weer veel 
te doen in N201 komende tijd. Za-
terdag 27 januari staat de crew van 
Ongeschikt te popelen om de heup-
jes los te laten gaan bij iedereen met 

de heetste Urban hits van dit mo-
ment. Het feest begint om 23.00 uur, 
tot 00.00 is de entree gratis, daarna 
5 euro voor feesten en dansen tot 
04.00 uur. Meer informatie en foto’s 
van vorige edities zijn te vinden op 
de Facebookpagina van Ongeschikt
Eén ding is nieuw vanaf komend 
weekeinde: De bewaakte garderobe 
op de eerste verdieping heeft plaats 
gemaakt voor een nieuwe ruimte 
waarin kluisjes staan die je voor 2 
euro kunt gebruiken. De kluisjes zijn 
groot genoeg voor meerdere jassen 
of tassen, dus ze kunnen gedeeld 
worden. N201 vindt het belangrijk 
dat iedereen zijn kostbare spullen, 
jassen, tassen, sleutels, enzovoort 
veilig op kan bergen tijdens het uit-
gaan en omdat het niet altijd lukte 
om de garderobe goed te beman-
nen is voor deze oplossing gekozen.

AGENDA
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Twee concerten dit weekend
Pauluskoor en Harmonie 
Orkest in Urbanuskerk
Bovenkerk - In 2018 bestaat het 
Pauluskoor Amstelveen 80 jaar. Het 
jubileumjaar wordt geopend met 
een middagconcert op zaterdag 27 
januari om 16.00 uur. Op het pro-
gramma staat de Petite Messe So-
lennelle van G. Rossini. De uitvoe-
ring vindt plaats in de intieme set-
ting van de Urbanuskerk aan de 
Poel. Solisten tijdens dit concert 
zijn de sprankelende sopraan Aliya 
Akhmadeeva, de heldere tenor Je-
roen de Vaal, de fraaie bas Pieter 
Hendriks en de alt Martine Straes-
ser met haar warme klank. De bege-
leiding is in handen van Alexander 
Koeznetsov op piano en Cor Bran-
denburg op harmonium. De vleugel 
en het harmonium die klinken tij-
dens het concert zijn instrumenten 
uit de tijd van Rossini. De muzika-
le leiding ligt in de capabele handen 
van dirigent Marcel Joosen. Kaarten 
kosten 25 euro en zijn te bestellen 
via de website www.pauluskoor.nl.

Nieuwjaarsconcert 
Op zondag 28 januari luidt Harmo-
nie Orkest Amstelveen traditiege-
trouw het nieuwe jaar in met een 
bruisend nieuwjaarsconcert. Het 
programma begint om 14.30 en 
vindt eveneens plaats in de Sint Ur-
banuskerk aan de Noorddammer-
laan 126. Dit jaar staat Rhapsody in 
Blue van George Gershwin op het 
programma met op de piano Mark 
Beursgens. Hierna volgen sfeervolle 
stukken zoals Symphonic Overture 
van James Barnes, Yiddish Dances 
van Adam Gorb, 3 Dance Episodes 
uit On The Town van Leonard Bern-
stein en Paris Montmartre. Het or-
kest sluit het nieuwjaarsconcert tra-
ditioneel af met Land of Hope and 
Glory en de bekende Radetzkymars! 
Daarna heffen we met alle aanwezi-
gen het glas op een nieuw jaar met 
veel mooie muzikale optredens. Toe-
gangskaarten à 10 euro zijn aan de 
deur verkrijgbaar.

Tweede Culturele instuif 
KCA: Ontroerend mooi
Aalsmeer - Er was geen passender 
omgeving dan het Oude Raadhuis 
bij de tweede culturele instuif van 
KCA. Aan de muren hingen de wer-
ken van Grafiekgroep Bergen voor 
de laatste dag. Deze groep had zich 
voor deze expositie laten inspireren 
door gedichten van A. Roland Holst. 
Eén van zijn gedichten , ‘Schelp’ , 
was dan ook de opening van deze 
middag.

Rode overall
De eerste voordracht was verras-
send. Piet Munsterman had zich 
gemeld met de vraag of lang haar 
en rode overall ook geschikt wa-
ren voor deze middag. Uiteraard is 
de instuif open voor ieder, dus haar-
dracht en kleding geen bezwaar. Uit 
het hoofd droeg hij een tweetal ge-
dichten voor die terugkeken op zijn 
kindertijd. Het derde gedicht was 
opgedragen aan Kees uit Burger-
veen. Deze goede vriend van Piet 
Munsterman is ernstig ziek en uit 
het gedicht sprak de warme band 
tussen beide mannen. Het was ont-
wapenend mooi en ontroerend.

Kalverliefde
Een trouwe aanwezige bij de in-
stuif is Gerard Zelen. Met veel en-
thousiasme draagt hij zijn pennen-
vruchten voor. Ook dit keer werd 
zijn gedicht ‘Met zingen is de lief-
de begonnen’ vergezeld door mooie 
door hem zelf vervaardigde tekenin-
gen. Daarnaast zorgt Gerard er altijd 
voor dat er muziek te horen is om 

Tien vriendinnen in ‘De top 10 van’ maandag op Radio Aalsmeer. 

Kuin (AA) en Van Duijn (CDA) 
in Radio Aalsmeer Politiek
Aalsmeer - Politiek, cultuur, lachen 
en je mede-Aalsmeerders en Ku-
delstaarters beter leren kennen, dat 
kan deze week allemaal op Radio 
Aalsmeer. Allereerst schuiven van-
daag, donderdag 25 januari, aan het 
begin van de avond Ruud en Wilma 
Klijn aan bij Esther Sparnaay in ‘Echt 
Esther’ om te vertellen over het le-
ven met ADHD. Wat betekent het 
om alle dagen heel druk in je hoofd 
te zijn? En hoe is het als jouw part-
ner ADHD heeft?

Lokale politiek
Daarna staan deze donderdagavond 
de uren van 20.00 tot 22.00 weer in 
het teken van de lokale politiek. Pre-
sentatoren Erik Kreike en Sem van 
Hest ontvangen in het eerste uur 
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer, 
vanaf 21.00 uur is Robbert-Jan van 
Duijn als lijsttrekker van het CDA te 
gast. Beide uren staan in het teken 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart. Wat de beide gasthe-
ren niet zal weerhouden om ook ac-
tuele politieke zaken aan beide gas-
ten voor te leggen.

‘Let’s Go’ over kinderboerderij
Het wordt weer gezellig in de stu-
dio van Radio Aalsmeer want vrij-
dag vanaf 18.00 uur ontvangen Kim 
en Laurens weer leuke en gezelli-
ge gasten. Kinderboerderij Boeren-
vreugd heeeft dit jaar iets leuks te 
vieren en organiseert allemaal leu-
ke activiteiten. Zo ook op zondag 4 
februari. Martine Noordhoek en Stef 
Holling komen langs en gaan ver-
tellen over de leuke activiteiten die 
er georganiseerd gaan worden. Kin-
derburgemeester Derek komt ook 
langs in de studio. Afgelopen tijd is 
hij onder andere druk geweest met 
rookvrije sportverenigingen. Hoe 
gaat het daarmee? 

Kroatië in ‘Vrijdagavondcafé’
Deze vrijdag presenteren Ron Leeg-
water en Kirsten Verhoef samen 
‘Vrijdagavondcafé’ en ontvangen 
zij tussen 21.00 en 23.00 uur on-
der andere Ingrid Guezen met haar 
maandelijkse reisrubriek. Deze keer 

neemt Ingrid de luisteraars mee 
naar Kroatië. Verder het Mini Maga-
zine van Kirsten met alles over uit-
gaan en lifestyle in de regio en na-
tuurlijk speelt Ron weer het radio-
spelletje Soundmemory met een 
kandidaat via de telefoon. De vas-
te onderdelen zoals de Twitterhit, de 
Soulshow-classic, Ron’s Top 40 Hi-
tarchief en de gezellige meezinger 
hoor je natuurlijk ook.

Voeding in ‘Door de Mangel’ 
Kirsten Verhoef was afgelopen 
maandag de 196e gast in ‘Door 
de Mangel’. Kirsten is een gebo-
ren Amstelveense, maar kwam door 
de liefde in Aalsmeer terecht. Zij 
ondersteunt ondernemers, loca-
ties en organisatie op vele gebie-
den. Op maandag 29 januari zal als 
197e gast in ‘Door de Mangel’ Mar-
jon Middelkoop van Vortho (gezon-
de voeding) plaatsnemen achter de 
microfoon. Komende maandag van-
af 19.00 uur ‘Door de Mangel’ op 
Radio Aalsmeer. Nog maar drie uit-
zendingen te gaan voordat de mijl-
paal van de 200ste uitzending wordt 
bereikt. Ook dan zullen Mylène en 
Elbert Huijts weer een bijzondere 
Aalsmeerder ontvangen. 

Tien vriendinnen
In de Top 10 maandag 29 janua-
ri komt er niet één gast, maar wel 
negen. Presentatrice Miranda Gom-
mans heeft namelijk haar vriendin-
nen uitgenodigd waar zij jaarlijks 
een weekend mee op stap gaat. Dit 
groepje meiden is daar zesentwintig 
(!) jaar geleden mee begonnen en 
ze zijn nog steeds bij elkaar. Elk van 
hen heeft een favoriet nummer uit-
gekozen dat te maken heeft met de 
vriendinnenweekendjes of gewoon, 
omdat er een mooi verhaal aan vast-
zit. Tien bijzondere verhalen dus in 
deze speciale ‘De Top 10 van’ van 
20.00 tot 21.00 uur. Talitha van Itter-
zon zal de vrouwenavond compleet 
maken en bedient de knoppen. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en www.radioaalsmeer.nl. 

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Met waterverf en glas 
kunstwerken maken
Aalsmeer - Acht aquarellisten van 
de Hollandse Aquarellistenkring 
en twee glaskunstenaars zijn neer-
gestreken in het Oude Raadhuis 
voor de allernieuwste expositie in 
dit prachtige monumentje aan de 
Dorpsstraat. En het zijn niet de eer-
ste de beste, want in het verleden 
exposeerden afvaardigingen van 
deze waterverfkunstenaars al in het 
Stedelijk Museum, het Van Abbe-
museum en in het Gemeentemuse-
um in Den Haag. Daarbij was glas-
kunstenaar Yvonne Trossél eerder al 
op televisie te zien in Het Klokhuis. 
Kortom een gerenommeerd groep-
je vakmensen dat licht en Hollandse 
luchten weet te vangen in hun werk.

Voor elk wat wils
Zoveel mensen en zoveel smaken. 
Daar valt nu eenmaal niet aan te 
ontkomen. Dat waterverf veel mo-
gelijkheden biedt blijkt wel uit de 
diversiteit aan stijlen en technieken 
die er te zien zijn. Hele abstracte bij-
na ijle werken prijken er naast rea-
listische impressies van landschap-
pen in die typische aquareltechniek. 
De aquarel geldt niet voor niets als 
één van de moeilijkste schildertech-
nieken. Corrigeren of overschilde-
ren is er haast niet bij. Het moet in 
één keer goed zijn en anders wordt 
het deppen met doeken en spons-
jes. Aquarel is een kwestie van vé-
él water, weinig verf en vóór alles 
van licht. Voor de liefhebber gaat er 
daarbij niets boven de intense kleu-
ren in een goede aquarel. Bij deze 
expositie valt er juist vanwege die 
diversiteit, voor elk wat wils te ge-
nieten.

Al sinds 1945
De Hollandse Aquarellistenkring be-
staat sinds 1945 en verenigt profes-
sionele beoefenaars van het schil-
deren met waterverf. Alle leeftijden, 
stijlopvattingen en technieken zijn in 
de Kring vertegenwoordigd. De ver-
eniging heeft als doel het bevorde-
ren en uitdragen van de aquarel in 
al zijn verschijningsvormen. Op de 
site van de Kring wordt dat lidmaat-
schap als volgt verwoord: “Het enige 
criterium voor het lidmaatschap van 
de Hollandse Aquarellistenkring is 
de kwaliteit van het werk. Dat maakt 
tentoonstellingen van de Hollandse 
Aquarellistenkring tot een feest van 
licht en kleur, van figuratie en ab-
stractie, van variëteit en kijkplezier.” 
Lid worden is dan ook geen sinecu-
re. Potentiële waterververs moeten 
eerst worden voorgedragen waar-
na de kwaliteit van hun werk nog 
wordt beoordeeld. Opvallend is dat 
een belangrijk deel van deze kun-
stenaars de Rietveld Academie heb-
ben doorlopen. Deelnemers aan de 
expositie zijn: Arien de Groot, Jan 
van Kempen, Kris Spinhoven, Mar-
joke Staal, Paul Hugo ten Hoopen, 

Rob Otte, Suzanne van Reenen en 
Toine Moerbeek.

Licht en lucht in glas
De glaskunstenaars Yvonne Tros-
sèl en Jolanda Prinsen hebben ge-
meen dat ze ook les kregen aan de 
Rietveld Academie en dat ze met 
glas werken. Yvon Trossèl woont in 
Amsterdam en werkt in haar atelier 
‘Occhi’ in Haarlem. Haar objecten 
ontstaan tijdens het blazen zelf. Een 
glaswerkstuk wordt opgebouwd, 
door verschillende lagen vloeibaar 
glas om de blaaspijp heen te draai-
en. Met de lucht lijkt Trossél licht en 
leven in haar figuurtjes te blazen. Zo 
komt er elke keer iets kleurrijks tot 
leven. 

Mens en natuur
Tot slot Jolanda Prinsen. Ze is een 
veelzijdig kunstenaar. Zij studeerde 
keramiek en beeldhouwen ook weer 
aan De Rietveld. Later gaf ze onder 
meer les aan de Minerva Academie 
in Groningen en de Rijkshogeschool 
in Maastricht. Verder had ze exposi-
ties in het Stedelijk, Frans Hals mu-
seum en de Hallen in Haarlem. Het 
centrale thema in het werk van Jo-
landa Prinsen is altijd de mens en de 
natuur. In de glazen schalen, boka-
len en vrije objecten komen naast 
haar inspiratie ook de speelse strijd 
met het onberekenbare van het ma-
teriaal, glas, duidelijk naar voren. 
Haar werk is gedenken en onthou-
den, ordenen en nieuwe verbanden 
leggen. 

Opening met livemuziek
Kortom, de beeldende kunstcom-
missie van Stichting KCA heeft weer 
een tot de verbeelding sprekende 
expositie binnen haar muren weten 
te halen. De expositie is vandaag, 
donderdag 25 januari, voor het 
eerst te zien, maar wordt zaterdag 
27 januari om 16.00 uur officieel ge-
opend door Sipke Huismans, voor-
zitter Hollandse Aquarellistenkring. 
Er is ook live muziek. De tentoon-
stelling loopt door tot en met zon-
dag 11 maart en is elke week van 
donderdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur te bezoeken in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
 

Het Tim Kliphuis trio in Bacchus. Foto: Reinoud Staps

Twee jubilea in Bacchus gevierd
Tim Kliphuis trio beklimt 
muzikale Hooglanden
Aalsmeer - Twee jubilea: het 25ste 
jazzseizoen in Bacchus en het 10-ja-
rig bestaan van het trio van violist 
Tim Kliphuis zijn zaterdag 20 januari 
een feest zonder weerga geworden.
Het concert begint met de compo-
sitie ‘Django’ – een eerbetoon van 
pianist John Lewis van het Mo-
dern Jazz Quartet aan de geniale 
zigeunergitarist Django Reinhardt. 
En het zijn deze Django en zijn vio-
list Stéphane Grappelli die met hun 
Hot Club de France de basis hebben 
gelegd voor de muziek van het trio 
van violist Tim Kliphuis, gitarist Ni-
gel Clark en bassist Roy Percy.
Tim – in hetzelfde soort overhemd 
dat zijn idool placht te dragen – 
vertelt dat hij de 87-jarige Grap-
pelli heeft ontmoet, twee jaar voor 
zijn dood in 1997. Die raadde hem 
aan, niet in de Grappelli-stijl te blij-
ven steken, maar zijn eigen mu-
ziek te ontwikkelen. Want: “Muziek 
is geen museum en een muzikant is 
geen archeoloog.” Van die ontwik-
keling heeft een afgeladen Bacchus 
met ontzag kennis kunnen nemen. 
Jazz is swing, vrolijkheid, blues en 
improvisatie – en heeft in zijn hon-
derdjarige historie tal van invloeden 
ondergaan. Muzikaliteit en persoon-
lijkheid, daar gaat het om.
Stevig geworteld in de zigeuner-
jazz van de jaren dertig, gaat het trio 
op avontuur. Tim, met zijn klassieke 
achtergrond, weet Vivaldi (de Vier 
Jaargetijden) en Bach tot adembe-
nemend swingende meesterwerkjes 
te smeden. En zijn kompanen, gita-
rist Nigel Clark en bassist Roy Percy, 
stammen uit de Schotse Hooglan-
den. De Iers-Keltische achtergrond 
verloochent zich niet.
Tim heeft zijn beide dochters ver-
eeuwigd in ‘Lucy’s Waltz’ – een mu-
sette-achtig thema waarbij hij de 
virtuoze gitaarsolo van een achter-
grond van korte ‘strijkjes’ voorziet – 
en in ‘Samba For Paula’ – een dan-

sante lekker swingende chachacha.
Neem het stuk ‘Hoedown For The 
Common Man’. Je hoort Ierse mu-
ziek à la Riverdance, snelle en lang-
zame stukken Keltische volksmu-
ziek, Amerikaanse country & wes-
tern, een melodie van de compo-
nist Aaron Copland die het trio aan-
zet tot een zinderend slot dat swingt 
als het trio van Oscar Peterson in 
zijn beginjaren. Wie zoiets kan aan-
eensmeden tot één symfonisch ge-
heel, heeft de hoogste toppen van 
de Schotse Hooglanden bestegen! 
En dan Oscar Peterson’s klassieker 
‘You Look Good To Me’ – voor zo-
ver bekend de enige compositie van 
ene Clement Wells die later postbo-
de geworden is. Een Bach-achtige 
intro en contrapunt, gevolgd door 
een stap-voor-stap naar een fa-
natiek swingend einde, waarbij de 
dubbeltonen van de viool, de tegen 
het houtwerk slaande snaren van de 
bas en de snelle akkoorden van de 
gitaar je om de oren vliegen.
Aan het slot komt het Derde Bran-
denburgs Concert. “Een voorpre-
mière”, zegt Tim. “Wij maken er iets 
anders van.” En inderdaad, Bach be-
leeft een swingende wederopstan-
ding zoals nog nooit is gebeurd.
Natuurlijk komen er een paar bij-
zondere toegiften. Eerst het razend-
snelle bebop-achtige thema ‘Pic-
cadilly Stomp’, geschreven in 1942 
door Stéphane Grappelli die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in Londen 
zat – waar hij met de jonge pianist 
George Shearing speelde.
Om de aanwezigen ‘met mooie ge-
dachten naar huis’ te sturen heeft 
het trio een bijzondere bewerking 
van het lied ‘Morgen’ (op. 27 Nr. 4) 
van Richard Strauss in petto: ‘Und 
morgen wird die Sonne wieder 
scheinen’. Maar voor het publiek in 
Bacchus schijnt de zon nu al. Stra-
lend boven de Schotse Hooglanden.
Door Pierre Tuning

Praktijkgerichte fotocursus 
bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op 3 februari start bij 
de Werkschuit een fotocursus. In 
deze praktijkgerichte fotocursus 
neemt Hichem Braiek de cursisten 
mee in de veelzijdige wereld van de 
fotografie. De deelnemers maken 
kennis met de verschillende func-
ties van de camera, zoals diafragma, 
sluitertijd en isowaarden en leren 
hoe deze ingezet kunnen worden 
om creatieve ideeën vorm te geven.
De theorie beoefent de cursisten 
onder leiding van de docent met-
een in de praktijk. In de nabespre-
king van de foto’s komen allerlei za-

ken rondom compositie en beeld-
voering veelvuldig aan bod. De cur-
sisten kunnen in principe met iede-
re willekeurige digitale camera (wel 
met diafragma- en sluitertijdvoor-
instellingen), deelnemen aan deze 
cursus. De cursus wordt gegeven in 
het Creatief Centrum aan de Bacca-
rastraat 15. De eerste les is op za-
terdag 3 februari van 10.15 tot 12.15 
uur. Inlichtingen en aanmelden via: 
www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
neem telefonisch contact op met 
Marion Buckert via 06-11864861 of 
met Margot Tepas via 06-12459347.

in de stemming te komen (Kalver-
liefde van Robert Long, gezongen 
door Paul de Leeuw) en muziek om 
na het gedicht te overpeinzen (Lief-
de van later van Herman van Veen). 
Uiteraard, gezien de muziek, ging 
zijn gedicht over de liefde, de ont-
luikende, tot mislukken gedoemde, 
kalverliefde.

Persoonlijk
De middag werd afgesloten door 
Janna van Zon die zichzelf betitelde 
als niet-creatief. Gelukkig zijn haar 
kwaliteiten op ander gebied bin-
nen de kunstwereld voldoende be-
kend. Zij droeg daarom niet voor uit 
eigen werk maar had gekozen voor 
een drietal mooie gedichten die 
haar persoonlijk raakten. Eén ge-
dicht van Judith Herzberg was kort, 
maar prachtig: ‘Hoewel het weer-
bericht het weer voorzag kwam er 
geen weer meer na die dag’. Vervol-
gens las zij het mooiste liefdes ge-
dicht ooit geschreven door de Pool-
se dichter Wislawa Szymborska.

Raadsleden
De volgende instuif is op zondag 25 
februari, weer om half vier. Die mid-
dag worden de kandidaat-gemeen-
teraadsleden uitgedaagd om zich te 
laten zien op cultureel gebied. Ie-
der ander is natuurlijk ook van har-
te welkom. Er is een piano aanwe-
zig en alle vormen van uitvoeren-
de kunst zijn mogelijk mits het past 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat.

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
trakteert op een Champagnecon-
cert aanstaande zaterdag 27 ja-
nuari. Tijdens het concert worden 
ook de jubilarissen gehuldigd. Op 
het programma staan naast ech-

Hoornsectie in de 
spotlights bij de Harmonie

te Nieuwjaarsmuziek, ook muziek-
stukken die de jubilarissen heb-
ben gekozen. Zij hebben vaak bij-
zondere herinneringen aan de-
ze stukken, of vinden het ge-
woon prachtige muziek. Daar-

naast wordt de hoornsectie in de 
spotlights gezet. Naast de hoor-
nisten van Aalsmeers Harmonie, 
komt er aanvulling vanuit andere 
orkesten. Born4Horn en Hornfes-
tival zijn stukken waarin de hoorns 
zich kunnen uitleven. Iedereen is 
zaterdag van harte welkom in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. Het concert is gratis toe-
gankelijk, begint om 15.00 uur en 
duurt tot 16.30 uur. 
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Gemeente gaat verder 
met JOGG Aalsmeer
Aalsmeer - JOGG Aalsmeer loopt 
inmiddels drie jaar. De aanpak om 
jongeren aan te moedigen tot een 
gezonde leefstijl, begint zijn vruch-
ten af te werpen. Reden te meer 
voor de gemeente om daarmee ver-
der te gaan. JOGG staat voor Jonge-
ren op Gezond Gewicht en heeft tot 
doel een gezonde leefstijl te bevor-
deren bij kinderen en hun ouders/
verzorgers. Aalsmeer is sinds 2015 
een JOGG-gemeente. Naast de ge-
meente werken Team Sportservice 
Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorg-
verzekeraar Zorg en Zekerheid, Al-
bert Heijn, Levarht en andere loka-

le partijen mee aan deze aanpak. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“We richten ons de komende peri-
ode vooral op borging van een ge-
zonde leefstijl in het leven van alle-
dag. We willen immers dat jongeren 
en ouders niet alleen tijdens JOGG-
activiteiten bezig zijn met hun ge-
zondheid, maar ook daarbuiten.” 
Wethouders Ad Verburg en Gertjan 
van der Hoeven en de samenwer-
kingspartners hebben de hernieuw-
de samenwerking op 24 januari op 
basisschool De Graankorrel onder-
tekend tijdens de Nationale Voor-
leesdagen. 

Niet schrikken van de sirenes!
Vrijdag brandweerritje 
voor bewoners OTT
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 26 
januari gaan de leden van de vrijwil-
lige brandweer van Aalsmeer weer 
rondjes rijden met bewoners van Ons 
Tweede Thuis. Omdat hierbij ook de 
sirenes van de brandweerauto’s ge-
bruikt gaan worden, kan dit tot over-
last leiden voor omwonenden in de 
omgeving van de Hornmeer. Vanaf 
15.30 uur worden de bewoners opge-
haald en krijgen zij de rit van hun le-

ven aangeboden. Op facebook maakt 
de brandweer haar excuses voor 
het ongemak, maar gezien de reac-
ties van diverse inwoners is dit ab-
soluut niet nodig.  “Fantastisch, tu-
teren maar hoor”, aldus een inwoner 
en een andere opmerking: “Is geen 
overlast, het is geweldig dat jullie dit 
doen voor de mensen van Ons Twee-
de Thuis. Veel plezier en ga zo door.” 
En zo is het. Topactie!

Ondersteuningsverklaring tekenen
‘Absoluut Aalsmeer’ vraagt 
steun inwoners voor partij!
Aalsmeer - Ingevolge  de Kieswet 
is het noodzakelijk dat er door twin-
tig kiesgerechtigden binnen de ge-
meente Aalsmeer een zogenaamde 
‘Ondersteuningsverklaring’ wordt 
afgelegd. Een ondersteuningsver-
klaring is een schriftelijke verkla-
ring van iemand die deelname van 
een partij aan de verkiezing onder-
steunt. De verklaringen worden af-
gelegd in het gemeentehuis. Het af-
leggen van ondersteuningsverkla-
ringen kan van 14 dagen voor de 
kandidaatstelling tot op de dag van 
kandidaatstelling zelf.
Ondersteuningsverklaringen kun-
nen alleen worden afgelegd door 
personen die binnen die kieskring 

als kiezer zijn geregistreerd. Ook 
personen die op een lijst als kandi-
daat staan, mogen een ondersteu-
ningsverklaring tekenen, op voor-
waarde dat zij in de betreffende ge-
meente als kiezer zijn geregistreerd. 
Het is niet toegestaan meer dan één 
ondersteuningsverklaring per per-
soon te tekenen. 
‘Absoluut Aalsmeer’ roept iedereen, 
die de nieuwe fractie goed gezind 
is, op om tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis een ‘on-
dersteuningsverklaring’ af te geven. 
Neem een identiteit bewijs mee en 
steun de enige lokale politieke par-
tij in Aalsmeer. Een mail sturen kan  
naar: info@absoluutaalsmeer.nl

Energie-uitwisselingsnet 
in raadsvergadering
Aalsmeer - Op donderdag 1 fe-
bruari vindt de maandelijkse raads-
vergadering plaats. Burgemeester, 
wethouders en fracties komen van-
af 20.00 uur bijeen in de raadzaal in 
het gemeentehuis. Een hamerstuk is 
het normenkader voor de accoun-
tantscontrole op de jaarrekening 
2017 van de gemeente. Het enige 
te behandelen agendastuk is het 

voorstel om een investeringskrediet 
te verlenen voor aanpassingen van 
De Waterlelie ten behoeve van het 
energie-uitwisselingsnet Hornmeer. 
De vergadering wordt besloten met 
moties en het vragenkwartier. De 
bijeenkomst is openbaar, publiek is 
welkom. De vergadering is ook te 
volgen via livestream op de site van 
de gemeente Aalsmeer. 

Televisieprogramma goed bekeken
Huiskamermuseum én Janna 
van Zon in de schijnwerpers
Aalsmeer - Op woensdag 17 janu-
ari is op televisie in het program-
ma Binnenste Buiten het Huiska-
mermuseum van Janna van Zon in 
de schijnwerpers gezet. De altijd in 
het zwart geklede inwoonster ver-
telde honderduit over alle voorwer-
pen en kunstwerken in haar huis en 
natuurlijk over de bekende Mokum 
collectie en de veel te vroeg over-
leden stichtster van de gelijkna-
mige galerie, Dieuwke Bakker. Het 
was een prachtige presentatie van 
de persoon Janna van Zon en haar 
grote passie, kunst. Een hele leuke 

en goede promotie voor het Huis-
kamermuseum, dat gevestigd is 
aan de Van Cleeffkade, en natuurlijk 
voor Aalsmeer. De uitzending ge-
mist? Op de website www.huiska-
mermuseum.nl is de rondleiding en 
het gesprek te zien. Een aanrader! 
Het Huiskamermuseum bezoeken 
kan overigens alleen op afspraak. 
Dit kan via de website of via 06-
12922954. Janna van Zon laat we-
ten tevreden te zijn over de uitzen-
ding. Ze heeft heel veel positieve re-
acties gekregen en is hier uiteraard 
blij en vereerd mee.  

Goede ideeën voor Aalsmeer
Kinderburgemeester Derek 
met groep 7 bij wethouder
Aalsmeer - Groep 7 van de Jozef-
school, waar ook kinderburgemees-
ter Derek in zit, is dinsdag 23 ja-
nuari in het gemeentehuis ontvan-
gen door wethouder Gertjan van 
der Hoeven. De kinderen mochten 
plaats nemen op de stoelen van het 
college van burgemeester en wet-
houders en van de raadsleden. De 
jongens en meiden hadden goede 
ideeën voor Aalsmeer: Meer speel-
tuinen, meer veilige fietsroutes, min-

der hondenpoep en meer rookvrije 
sportverenigingen. Nadat de groep 
met de wethouder op de foto was 
gezet, werden de leerlingen rond-
geleid door het gemeentehuis, waar 
vooral de trouwzaal, het dakterras 
en de kamer van de burgemeester 
veel indruk maakten. Na een span-
nende quiz over de gemeente ver-
trokken de jongens en meiden vol 
nieuwe indrukken terug richting de 
nabij gelegen Jozefschool. 

Het (kunst)fort in Vijfhuizen.

Afscheid voorzitter De Wijn
Lezing ‘Een stadsmuur van 
water’ bij Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 29 janua-
ri houdt de stichting Oud Aalsmeer 
zijn jaarlijkse bijeenkomt voor haar 
begunstigers. De avond begint om 
19.30 uur in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat. Het huishoude-
lijk deel van het programma duurt 
tot ongeveer 20.30 uur. Tijdens dit 
uurtje wordt afscheid genomen van 
voorzitter Jan Willem de Wijn.
Na de pauze (vanaf 21.00 uur) ver-
telt Rene Ros van het Documen-
tatiecentrum Stelling van Amster-
dam over deze ‘stadsmuur van wa-
ter’. Ros staat te boek als dé ken-

ner bij uitstek van de militaire ver-
dedigingsgordel rond de hoofd-
stad. Hij illustreert zijn verhaal over 
het waarom en hoe van de forten, 
batterijen, linies en inundaties met 
tal van beelden. Daarbij zal Re-
ne Ros  ook (even) stilstaan bij de 
forten bij Aalsmeer en Kudelstaart 
en de Vuurlijn. Deze deskundige 
en boeiende spreker neemt de be-
zoekers mee in een (inter)nationa-
le geschiedenis die ook de lokale 
gemeenschap met werelderfgoed 
raakte. Een aanrader dus. En de toe-
gang is vrij.

Behoefte aan ondersteuning
Resultaten onderzoek naar 
jonge mantelzorgers bekend
Aalsmeer - Tijdens het Symposium 
Jong & Zorgend op 16 januari wer-
den de resultaten van een groot on-
derzoek naar Jonge mantelzorgers 
gepresenteerd. Nog niet eerder is in 
Nederland op deze schaal, met per-
soonlijke en intensieve gesprekken, 
onderzoek gedaan naar wat jonge 
mantelzorgers belangrijk vinden en 
wat ze nodig hebben. Het sympo-
sium, waar zo’n 150 mensen uit de 
zorg, onderwijs, gemeenten en jon-
ge mantelzorgers op af kwamen, is 
georganiseerd door Mantelzorg & 
Meer en de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer en 
Uithoorn. Onder 71 jongeren is on-
derzocht welke problematiek jonge 
mantelzorgers ervaren en hoe zij in 
de toekomst het beste ondersteund 
kunnen worden.

“Belangrijk”
Wethouder Zorg en Welzijn van ge-
meente Aalsmeer Ad Verburg, die 
namens de vier gemeenten het sym-
posium opende: “Het is belangrijk 
dat scholen, overheden en sport-
clubs jonge mantelzorgers signa-
leren die hulp nodig hebben. Het 
is een belangrijke groep, die in de 
bloei van hun leven zit en in de op-
bouw van hun carrière. Soms klinkt 
hun hulpvraag niet zo luid, maar we 
moeten dit serieus oppakken. We 
gaan bekijken welke pilots we kun-
nen opzetten om bijvoorbeeld meer 
contact tussen jonge mantelzorgers 
mogelijk te maken.”

Ondersteuning
Uit het onderzoek blijkt dat een aan-
zienlijk deel van deze jongeren be-
hoefte heeft aan ondersteuning. Er 
is niet direct behoefte aan prak-
tische ondersteuning, maar meer 
aan coaching voor het hele gezin en 

contact met leeftijdgenoten die in 
dezelfde situatie zitten. Dit kan bij-
voorbeeld via een Whats-app groep. 
Ook hebben jongeren aangegeven 
dat ze een website zouden willen 
met alle informatie bij elkaar.

Eén op de vijf
Eén op de vijf jongeren is een man-
telzorger. Een inwoner is een jon-
ge mantelzorger als er bij de jonge-
re thuis iemand langdurig ziek, ge-
handicapt, verslaafd, in de war of 
depressief is. Een voorbeeld is een 
zusje met een spierziekte, of een 
moeder die vaak somber is. Het kan 
zo zijn dat de jongere daarom meer 
moet meehelpen thuis. Dit heeft een 
grote impact op een jongere. Het is 
daarom zo belangrijk om te weten 
wat deze jonge mantelzorgers be-
langrijk vinden bij eventuele onder-
steuning.

Project Jong & Zorgend
Het project Jong & Zorgend is een 
initiatief van Mantelzorg & Meer en 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer en Uithoorn. 
Zij hebben samen met een gro-
te groep jongeren de krachten ge-
bundeld om de behoeften van jon-
ge mantelzorgers in kaart te bren-
gen. In totaal hebben 71 jongeren 
meegedaan met de interviews. Sa-
men met de jongeren is Mantelzorg 
& Meer met kleine groepjes in ge-
sprek gegaan met het doel om goed 
te brainstormen over oplossingen. 
De resultaten van het onderzoek 
worden openbaar gemaakt, zodat 
ook andere gemeenten en organi-
saties kunnen leren van deze bevin-
dingen. Het project is mede moge-
lijk gemaakt door subsidie van de 
Provincie Noord-Holland. Meer in-
formatie op www.jongenzorgend.nl.

Luchthaven loopt vast
Bewoners willen Schiphol 
alleen uitbreiden in zee
Aalsmeer - Zestig bewonersgroe-
peringen in de Schipholregio roepen 
de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat op om een onderzoeks-
project op te starten naar alterna-
tieven voor het doorgroeien van de 
luchthaven Schiphol op de huidige 
locatie. De bewoners constateren 
dat Schiphol vastloopt en de lucht-
haven Lelystad niet kan voorzien in 
de behoefte aan luchthavencapaci-
teit op lange termijn. Als niet snel 
begonnen wordt aan het onderzoek 
naar alternatieven voor het door-
groeien van Schiphol vrezen zij een 
onomkeerbare verslechtering van 
het leefmilieu voor bewoners in de 
wijde omgeving van Schiphol. Uit-
breiding van het aantal banen vin-
den zij onacceptabel. Daarnaast 
stellen zij dat onbeheerste groei van 
de luchtvaart het halen van de kli-
maatdoelstellingen in gevaar kan 
brengen. De Minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat wordt opgeroe-
pen om op korte termijn een onder-
zoek op te starten naar de behoefte 
van Nederland aan luchtvaart op de 
lange termijn en naar opties om de 
daarvoor nodige luchthavencapaci-
teit beschikbaar te maken. 

‘Vlucht naar Voren’
Gevreesd wordt dat een vastlopen-
de luchtvaart zal leiden tot draco-
nische maatregelen, zoals het af-
schaffen van milieuregels, maxi-
maal concentreren van geluidshin-
der en afbreken van woonwijken. De 

bewoners willen dat bij dit onder-
zoek de wetenschap, het bedrijfs-
leven maar ook de bewoners in de 
omgeving van luchthavens betrok-
ken worden. In het rapport ‘Vlucht 
naar Voren’ worden de verschillen-
de mogelijkheden belicht om Ne-
derland van voldoende luchthaven-
capaciteit te voorzien voor de (zeer) 
lange termijn. Indien de regering 
luchtvaartgroei mogelijk acht zon-
der de klimaatdoelstellingen in ge-
vaar te brengen, noemen zij de uit-
breiding van Schiphol met banen op 
een ‘IJ-vlakte’ voor de kust als haal-
bare en wenselijke optie. De uitbrei-
ding zou gefaseerd moeten plaats-
vinden waarbij de mogelijkheid 
wordt opengehouden om op lan-
ge termijn de hub Schiphol te ver-
plaatsen. Banen in Zee zien de op-
stellers als haalbaar wanneer deze 
worden gecombineerd met rende-
rende voorzieningen, zoals een bui-
tenhaven voor Amsterdam, de aan-
landing en opwekking van groene 
energie en terreinen voor bedrijfs-
gebouwen en woningbouw. Eén of 
meer van de bestaande banen van 
Schiphol kunnen dan gesloten wor-
den, zodat er meer ruimte komt voor 
woningbouw. Het rapport ‘Vlucht 
naar Voren’ wordt vandaag, dins-
dag 23 januari, om 13.30 uur aange-
boden aan de voorzitter van de Vas-
te Kamercommissie voor Infrastruc-
tuur en Waterstaat in de Statenpas-
sage van het gebouw van de Twee-
de Kamer.

Voorlopig de laatste keer!
Zondag watertoren open
Aalsmeer - Voorlopig voor de laat-
ste keer wordt de Aalsmeerse wa-
tertoren aanstaande zondag 28 ja-
nuari geopend voor het publiek. 
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn belang-
stellenden welkom. Uiteraard om 
de binnenzijde te bewonderen en 
wie de beklimming aandurft kan op 
een hoogte van circa 50 meter een 

schitterend schouwspel bewonde-
ren over Aalsmeer en verre omge-
ving.

Slechtvalken
Na deze voorlopig laatste openings-
dag gaan de bovenverdiepingen op 
slot en kan de trans niet meer betre-
den worden. Dit heeft alles te ma-

Wandelen langs kunstwerken (5)
‘Viering’ voor 50 jaar vrijheid
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?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het vijfde 
kunstwerk tijdens de wandeling. 
Het is nog steeds een dorpswande-
ling. Nu van de Dorpsstraat en de 
Kanaalstraat op weg naar het We-
teringplantsoen. Dit kunstwerk staat 
er momenteel een beetje verscholen 
bij vanwege de rioleringswerkzaam-
heden in het dorp, maar groots is dit 
beeld wel. Om vrolijk van te worden, 
alhoewel een nieuw laagje verf ei-
genlijk wel hard nodig is. Sinds hier 
een speelplek voor kinderen is ge-
komen, maakt het beeld regelmatig 
deel uit van het spel van de jongens 
en meisjes. 

‘Viering’ uit 1995 van Dicky Brand 
(1955). Gelakt staal, op voetplaat van 
Belgisch hardsteen. Locatie: Wete-
ringplantsoen
Het beeld ‘Viering’ is een opdracht 
van de gemeente Aalsmeer in het 
kader van de viering van 50 jaar vrij-
heid in 1995. Een permanent monu-
ment ter nagedachtenis van de be-
vrijding draagt een boodschap uit 
aan jongere en toekomstige genera-
ties. Het beeld is daarom in het hart 
van het dorp geplaatst.
De buitenkant is blauw, de kleur 
voor verstand, vrede en overpein-
zing; de binnenkant is oranjegeel 
en maakt een warme en behaag-
lijke indruk. De vorm doet denken 
aan een toren, een tent, een man-
tel met kroon, iets feestelijks. Van 
oudsher was de feesttent een dorps 
element, symbool van viering in de 
ruimste zin van het woord. ‘Viering’ 
is bedoeld voor culturele en artis-
tieke evenementen en beoogt een 
trefpunt in het dorp te zijn. Men-
sen kunnen er bij verschillende ge-
legenheden een eigen invulling aan 
geven.

ken met de slechtvalken, die bo-
venin de watertoren een nestkast 
hebben (met balkon). Normalerwij-
ze gaan de slechtvalken zich de ko-
mende periode voorbereiden op het 
maken en uitbroeden van nieuw 
slechtvalkleven. Uit ervaring is ge-
bleken dat er dan niet gestoord mag 
worden, dus is het wat de beklim-
ming van de watertoren betreft even 
een rustpauze. Als alles goed ver-
loopt vliegen de jonge slechtvalken 

begin juni uit en kan de trans weer 
gebruikt worden.

Wel activiteiten beneden
De benedenvloer en eerste verdie-
ping (de zg. werkvloer) kunnen wel 
gebruikt worden voor activiteiten. 
Voor het volgen van de slechtvalk-
ontwikkelingen kan de site van de 
slechtvalkwerkgroep Aalsmeer be-
zocht  worden. Voor meer informa-
tie: www.aalsmeer-watertoren.nl.



Henrita Footwear: Sinds 1945

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen ont-
vang je een zegel. Een volle kaart is 
twee euro waard, welke je inlevert 
bij de deelnemende winkeliers. Ver-
volgens zijn er een trekkingen per 

jaar waarbij prachtige prijzen te win-
nen zijn met als hoofdprijs een au-
to, dus plakken loont! Dit jaar be-
staat de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers vierenzes-
tig jaar, vandaar dat de deelnemers 
in het zonnetje gezet worden in de-

ze rubriek. Tweewekelijks wordt hen 
een vijftal vragen voorgelegd. Broers 
André en Mark van de Volendam-
mer Vishandel Veerman waren vori-
ge keer aan het woord. Dit keer is 
het de beurt aan Erik van Rijk van 
Henrita Footwear in de Dorpsstraat. 
 
Wat voor winkel heb je?
“Onze schoenenzaak is sinds 1945 
in de familie. Ik ben de derde ge-
neratie. Mijn ouders namen het 
over van de ouders van mijn moe-
der, familie van den Ent, en heb-
ben het Schoenenhuis Henrita ge-
doopt (combinatie van hun voorna-
men Henk en Ria). Ik ben er 1993 
bij gekomen, dus vier 1 februari mijn 
25 jarig jubileum. Henrita Footwear 
is een schoenenzaak voor dames en 
heren. Klachten komen vaak uit ver-
keerd schoeisel. Wij verkopen daar-
om alleen degelijke kwaliteit. Daar 
staan we bekend om.”

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

The big Event van 29 januari t/m 3 februari

Opel Adam R2 raceauto 
bij Van Kouwen
Amstelland - Van Kouwen Opel 
heeft dit jaar een spectaculaire ver-
rassing tijdens The Big Event! Kom 
naar de Opel vestiging in Amster-
dam ZuidOost en maak kans op 
een rit met rallycoureur Timo van 
der Marel in de Opel Adam R2! Om 
mee te doen komt u van 22 januari 
tot en met 10 februari naar de show-
room van Van Kouwen Opel in Am-
sterdam ZuidOost. Daar staat de 
Adam R2. Laat uw gegevens ach-
ter door middel van het deelname-
formulier en wordt één van de drie 
winnaars van een spectaculaire ron-
de over een racecircuit naast Timo 
in de Adam R2! 
The Big Event is van 29 januari tot en 

met 3 februari. The Big Event is een 
terugkerend inruilspektakel waarbij 
u 2000 euro meer inruil voor uw au-
to ontvangt, 500 euro gratis brand-
stof en 250 euro gratis accessoires 
bij aankoop van een nieuwe Opel. 
Dit aanbod is alleen geldig van 29 
januari tot en met 3 februari bij al-
le Opel vestigingen van Van Kouwen 
in Amsterdam en Aalsmeer.
Van Kouwen Opel vestigingen zijn 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. In 
Amsterdam Zuidoost bent u ook op 
zondag welkom van 11.00 tot 16.00 
uur. Meer informatie is te vinden op 
www.vankouwen.nl. 

“Je moet vooral veel lol in het werk hebben”

Geslaagde en leerzame 
Zaai mentor-panelavond
Aalsmeer - Dinsdag 16 januari or-
ganiseerde Zaai samen met de ge-
meente een mentor-panelavond. 
John Celie - eigenaar van Celie 
Plants en Bouqetnet - had binnen 
zijn steeds verder groeiende bedrijf 
een comfortabele ruimte beschik-
baar gesteld waar de huidige Zaai-
lingen oud Zaailingen en belang-
stellende ondernemers een inspire-
rende avond beleefden. Gevestigde 
en geslaagde Aalsmeerse onderne-
mers - waarvan een aantal al met 
30 of zelfs 40 jaar ervaring - vorm-
de een sterk panel dat in ging op 
vragen van startende ondernemers.  
Het Zaai coach project is inmiddels 
halverwege het tweede seizoen en 
ontwikkelt zich steeds meer als de 
stuwende kracht waarvan de star-
tende ondernemer veel profi jt trekt. 
Mede door dit soort leerzame avon-
den te organiseren kunnen starten-
de ondernemers rekenen op een 
ondersteuning die hen verder helpt 
op weg naar succes.   

Zes wijze mannen en één vrouw
Het lukte wethouder Ad Verburg 
gelukkig om tussen twee afspra-
ken door alle aanwezigen welkom 
te heten en zijn trots en blijheid uit 
te spreken over het succes van Zaai. 
Ook zag Verburg wel in hoe gewel-
dig het was dat het panel bestaan-
de uit: Ger Loogman, Tom de Vries, 
Mike van der Laarse, John Celie, 
John Jansen, Peter Janmaat en Ju-
dith Keessen een aantal kostbare 
uren hadden vrij gemaakt voor deze 
avond. “Dat jullie bereid zijn om je 
kennis te delen getuigt van onder-
nemersmoed.” Dat de volgende af-
spraak van de wethouder een uur-
tje later begon kwam door de inte-
ressante en leerzame mentor-panel 
avond. Als een tevreden Godfather 
luisterde hij naar de vragen en ant-
woorden. Het kostte Wendy Masse-
link (accountmanager bedrijven ge-
meente Aalsmeer) nauwelijks moei-
te om de eerste vraag gesteld te krij-
gen. De Zaailingen hadden zich op 
aanraden van Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator Zaai) goed voorbe-
reid. Wat het verschil was tussen 
ZZP ér en een grote ondernemer 
was de eerste vraag en toen volgde 
er toch een mooi betoog van John 
Celie. “Als je niet klein kan denken, 
kan je nooit groot worden.” Overi-
ge panelleden vulden aan waarin je 
als ondernemer vanaf begin af aan 
sterk moet zijn. “In ieder geval moet 
je over een grote dosis discipli-
ne beschikken. Passie hebben voor 
dat wat je doet. Ga niet twijfelen 
maar geloof in jezelf en houd je lijn 
vast. Er zullen altijd ups and downs 
zijn. Durf in het diepe te springen! 
Leer door schade en schande wijs 
te worden. Gun je daarvoor ook de 
tijd.” De ervaringsdeskundigen wa-
ren openhartig genoeg om een paar 

van hun beginners fouten aan te 
geven. “Leer daarom ook goed te 
luisteren naar een gevestigde on-
dernemer, je hoeft niet altijd zelf het 
wiel uit te vinden”, was een advies 
van Mike van der Laarse, die met 
een prachtig broodje aap verhaal de 
lachers op zijn hand kreeg maar ook 
degene was die aan zijn collegae 
vroeg: “Zou jij nog voor een baas 
kunnen werken?” Het was een vol-
mondig ‘nee’. John Celie gaf aan: “Ik 
heb een duidelijke keuze gemaakt 
met dat waar ik goed in ben en ver-
volgens voor de dingen waarin ik 
minder goed ben, heb ik de juiste 
mensen gezocht.”

Wat je belooft, waarmaken!
“Je moet vooral veel lol in het werk 
hebben. Voor iedere beginnende 
ondernemer telt: Eerst het bedrijf! 
Je onderneming is de eerste priori-
teit, daarvoor moet je dingen laten. 
De eerste drie jaar is het behoorlijk 
doorbijten. Wacht niet af maar stap 
er op af! Wat telt is de klant. Wat je 
belooft moet je waarmaken. Verpak 
je boodschap duidelijk en verleen 
de allerbeste service. Zoek mensen 
om je heen die je een spiegel voor-
houden, is goed voor het ego! Soms 
moet je je verhaal beter verpakken 
om nog meer mensen met je mee te 
krijgen. Stel je doelen en zorg voor 
een langere termijnplanning. Zet 
dat op papier en deel dat met men-
sen om je heen Schreeuw het van 
de daken waar je mee bezig bent. 
Zoek naar voorbeeldklanten die je 
helpen bij mond tot mond reclame.” 
Voor alle geslaagde ondernemers 
heeft geteld dat geld niet de drijf-
veer was. “Als je alleen gaat voor het 
geld, win je het nooit.” Het ging om 
het verwezenlijken van een droom, 
dat was de uitdaging! Inmiddels ziet 
het fi nancieel wel goed maar geen 
van hen heeft zin om achter over te 
leunen. Er wordt nog altijd gezocht 
naar nieuwe wegen. Eens een on-
dernemer altijd een ondernemer! 
Tijdens de nazit werd er nog lang 
nagepraat, veel om raad gevraagd 
en raad gegeven. Het was een bij-
zondere avond voor alle partijen en 
zeker voor herhaling vatbaar.
Janna van Zon

Trekking verricht door notaris Labordus

Wie wint een prijs bij de  
Bloemenzegelwinkeliers?
Aalsmeer - Op woensdag 11 janu-
ari heeft notaris Geert Labordus de 
prijswinnaars uit de berg met de in 
2017 ingeleverde zegelboekjes van 
de Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers getrokken. Alle 
spaarkaarten die in 2017 waren in-
geleverd, deden mee met deze trek-
king waar totaal 33 prijzen mee te 
winnen zijn. De hoofdprijs is een Kia 
Picanto en deze wordt in samen-
werking met autobedrijf Van der Wal 

en Vaneman beschikbaar gesteld. 
De tweede prijs is een Smart tele-
visie van Hartelust BV en de derde 
prijs een niet te versmaden beauty-
pakket van Dio van der Zwaard. De 
winnaars krijgen deze week bericht 
thuis. De prijsuitreiking vindt vol-
gende week donderdag 1 februari 
plaats in The Beach aan de Oostein-
derweg. Oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte zal de prijzen aan de 
winnaars overhandigen. 

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Zover ik weet is mijn opa er al mee 
begonnen. Het is een uniek sy-
steem, de kosten zijn laag en het is 
een cadeau voor de klant. Best jam-
mer dat niet alle winkeliers mee-
doen. Ieder lid is welkom!”  

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Er wordt ontzettend veel georga-
niseerd door ondernemende men-
sen. En, aangezien ik erg van de na-
tuur houd, zijn de Westeinderplas-
sen natuurlijk uniek.” 

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“Die is behoorlijk groot. Er wordt 
veel online besteld. Maar ik maak 
van de nood een deugd en verkoop 
zelf gewoon veel via internet. Ik mag 
daarom niet klagen.”

Hoe zie je de toekomst 
van je winkel?
“De winkel loopt goed, dus ik ben 
positief. Het is ook erg leuk werk; 
klanten helpen, de inkoop, erg af-
wisselend. Ik ben echter wel de 
laatste generatie. Mijn dochter en 
zoon hebben andere ambities.” 

Door Miranda Gommans

Proef & Meer 6 dagen per 
week open
Aalsmeer - Na de storm van af-
gelopen donderdag was het even 
schrikken. Het leek dat het dak was 
weggewaaid, maar mede-eigena-
resse Kim Bergsma van Tapasbar-
restaurant Proef & Meer vertelt dat 
het reuze meeviel: “De glazen wand 
van het dakterras is stukgegaan en 
er zijn wat stoelen in de tuin van 
de buren beland, maar verder is er 
niets aan de hand, gelukkig. We zijn 
gewoon geopend. Zes dagen in de 
week vanaf 11.00 uur.”
Maandag is de enige dag dat het 
sfeervolle restaurant met ruime bar 
gesloten is. Op de overige dagen 
kun je er terecht voor de diverse 
hapjes en drankjes. Het concept is 
een vaste prijs per menu. 24 euro 50 
voor zoveel gangen dat je op kunt. 
En daar zitten de lekkerste tapas 
tussen van vlees, vis tot vegetarisch 
en soep, maar ook aan de kinderen 

is gedacht. De nagerechten worden 
apart afgerekend evenals de drank 
én er zijn natuurlijk maaltijden te 
bestellen voor de stevige trek.

Ook voor de lunch
Kim: “Uiteraard kun je bij ons ook 
terecht voor de lunch. We zijn druk 
bezig om de kaart aan te passen 
met nieuwe gerechten. Dit zal waar-
schijnlijk in februari gaan gebeuren. 
Houd hiervoor de Nieuwe Meerbo-
de in de gaten of volg ons op Fa-
cebook. Hier staan alle nieuwtjes 
op vermeld.” Voor reserveringen bel 
0297-331090. Op de website staat 
het uitgebreide menu www.proefen-
meer.nl. Tapasbar-Restaurant Proef 
& Meer (voorheen Welkom Thuis) is 
te vinden aan de Stommeerweg 91. 
Er is voldoende parkeergelegenheid 
achter het restaurant.
Door Miranda Gommans

Bestuurders Greenport op 
bezoek bij paprikakweker

gen in de sector. Aandachtspunten 
zijn onder meer de levering van CO� 
en warmte en voldoende geschoold 
personeel (MBO+). In beide geval-
len kunnen het Groen Onderwijs-
centrum en de Greenport Aalsmeer 
behulpzaam zijn. Het Groen On-
derwijscentrum doet van alles om 
meer studenten te bewegen te kie-
zen voor deze sector. Daarnaast 
heeft de Greenport tot doel om sa-
men met tuinders, leveranciers en 
overheden glastuinders aan te slui-
ten op CO�– en Warmtenetten.

Derde generatie
Inmiddels staat de derde generatie 
Duijnisveld aan het roer van het be-

drijf dat oorspronkelijk uit het West-
land komt. Sinds 2006 is de papri-
kakwekerij gevestigd in Nieuwveen 
en op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de nieuwe vesti-
ging in De Kwakel. Beide locaties, 
goed voor zo’n 18 ha, zijn innova-
tief van opzet. Zo maken zij gebruik 
van een warmte-krachtkoppelings-
installatie om de kas te verwarmen 
en tegelijkertijd stroom te produce-
ren, dubbele schermen om minder 
energie te verbruiken, regenwater-
opvang en recirculatie van overtol-
lig drainwater. Verder werkt het be-
drijf zoveel mogelijk met biologi-
sche bestrijding, ofwel ‘maximaal 
biologisch’.

Aalsmeer - Het bestuur van 
Greenport Aalsmeer gaat regel-
matig op bezoek bij bedrijven in de 
regio om te horen wat er speelt in 
de sector en te bekijken wat par-
tijen voor elkaar kunnen beteke-
nen. Op woensdag 17 januari gin-
gen stichtingbestuurders Jeroen 
Nobel en Coen Meijeraan en be-
stuurders Innovatie  Ad Verburg en 
Marcel Brans op werkbezoek bij 
de paprikakwekerij van Duijnisveld 

in De Kwakel. De neven Ruud en 
Leo Duijnisveld, eigenaren van het 
familiebedrijf, ontvingen het ge-
zelschap en leidden hen rond op 
hun nieuwe locatie in De Kwakel. 
Het bedrijf produceert jaarlijks on-
geveer 36 miljoen stuks topkwali-
teit paprika’s, hoofdzakelijk voor de 
Britse markt.

Met de bestuurders van de Green-
port spraken zij over ontwikkelin-

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is 
uitgebreid, heeft een grotere ruimte 
tot haar beschikking en biedt vogel-
liefhebbers een groot assortiment 
aan vogels en benodigdheden aan 
op de vogelbeurs aanstaande zon-
dag 28 januari in de Baccara-hal 
aan de Baccarastraat. De beurs is 
open van 10.00 tot 12.30 uur. Iede-
re vogelliefhebber is welkom om vo-
gels te kopen, te verkopen, te ruilen 
of rond te kijken en vragen te stel-
len over de hobby vogels, voedsel 

en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Bezoekers maken met 
hun entreebewijs kans op een leu-
ke attentie. Verkoop van uw eigen 
vogels is gratis, zowel voor leden 
als bezoekers. Aanwezig zijn diver-
se soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels. 
Ook diverse soorten voer, zaden en 
zaadmengsels, en vogelkooien wor-
den te koop aangeboden. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Dineren in wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 31 januari staat er 
een heerlijk 3 gangendiner op 
het menu. U kunt gaan genieten 
van een gebonden aspergesoep 
met toast en zeeboter. Daarna 
krijgt u procureurlapje met 
duxelles en champignonsaus, 
geserveerd met gestoofde witte 
kool met paprika, boerensalade 
en aardappelkroketjes. En tot slot 
krijgt u een chocolade bavarois 
met slagroom naar keus 
geserveerd. De kosten bedragen 
€ 12,50.

Op vrijdag 2 februari wordt er 
weer een Chinese rijsttafel voor u 
bereid. Vooraf kunt u gaan genie-
ten van een Indonesische groente 
soep met stokbrood en kruiden-
boter. Daarna krijgt u een Chinese 
rijsttafel met o.a. babi pangang 
en babi ketjap, sate, fou yong hai, 
atjar, seroendeng en kroepoek. 
En als dessert, ananascompote + 
lychee met slagroom naar keus. 
De kosten bedragen € 15,- Voor 
reserveren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979.

CONCERT HARPDUO
Op woensdag 31 januari is er een 
harpduo concert van Carla Bos 
en Wendy Rijken met de concert 
vertelling: 
‘De schilderijententoonstelling’. 
Muziek: Modest Moessorgski.
In een bijzondere bewerking van 
twee harpen, voor het eerst in 
Nederland te horen. U bent om 
15.00 uur van harte welkom in 
de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Komt u ook ?

DONDERDAG IN DE EVEN 
WEKEN SJOELEN
Ja, leuk... we gaan SJOELEN!
Sjoelen, wie kan dat nou niet...
een leuk spel met veel gezellig-
heid, plezier en waarbij u lekker in 
beweging bent. Staand, zittend
of je nou links of rechts bent, 
het maakt niet uit IEDEREEN kan 
sjoelen. We beginnen rond 14.30 
- 16.00 uur. Er zijn vier sjoelbak-
ken beschikbaar. Opgeven hoeft 
niet, kosten zijn er ook niet aan 
verbonden. De consumpties zijn 
wel voor eigen rekening. Vindt u 
het leuk om met ons mee te doen.
U bent 8 februari van harte 
welkom! Wijkpunt Voor Elkaer in 
Kudelstaart.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
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Mevrouw Doeve 101 jaar: 

‘Eten, ademhalen en lachen’
Aalsmeer - Zondag is het feestje 
gevierd van de 101-jarige mevrouw 
Doeve-Raam. In de activiteiten-
ruimte van Zorgcentrum Aelsmeer 
waar zij woont. De maandag daar-
na bracht burgemeester Jeroen No-
bel haar, namens de gemeente, een 
bezoekje op haar eigen kamer. Een 
mooie bos Aalsmeerse bloemen 
wordt overhandigd en een heerlijke 
doos bonbons. “U houdt toch wel 
van een chocolaatje?”, opent Nobel 
het gesprek. “Ja hoor, ik lust alles.” 
Aldus de dame op leeftijd die nog 
een boel te vertellen heeft. 

Ze heeft een prachtige blouse aan. 
Een kleur paars die haar goed staat 
in het gezicht. Ook ketting en oor-
bellen ontbreken niet. “En vanmor-
gen om 8 uur was de nagelstylis-
te al hier om mijn nagels te lakken. 
Dat doe ik wel vaker hoor. Ik zie er 
graag goed uit. Ben niet ziek! Ik kan 
alleen steeds minder goed horen en 
zien, maar vermaak me hier wel.” 
Mevrouw Rika Doeve zit al een aan-
tal jaren in een rolstoel, maar daar 
heeft ze vrede mee. “Ik heb een per-
fect plekje hier. Ik kan uren voor het 
raam lekker naar buiten zitten kij-
ken. Dan zie ik regelmatig mensen 
naar me zwaaien, ik weet eigenlijk 
nooit wie het zijn, maar ik wuif altijd 
terug. Ik eet ook op mijn kamer. Dat 
vind ik prettig. En dan was ik de boel 

Mevrouw Doeve-Raam is afgelopen maandag 22 januari 101 jaar geworden. 
Burgemeester Jeroen Nobel trakteerde namens de gemeenteraad op chocola 
en bloemen. Van de Koning heeft de jarige een gelukwens ontvangen.

Cadeau van bestuur bij terugtreding als voorzitter

Akker voor Nico Borgman 
in De Bovenlanden
Aalsmeer - Een bijzonder cadeau 
heeft Nico Borgman gehad van het 
bestuur van ‘zijn’ Stichting De Bo-
venlanden. Nico heeft de Stichting 
opgericht en vorm gegeven en heeft 
ruim 23 jaar met heel veel inzet de 
belangen van De Bovenlanden be-
hartigd.
Per 1 januari heeft de inmiddels 

86-jarige bestuurder zijn func-
tie neergelegd en vrijdag 19 janu-
ari was het officiële afscheid en de 
kennismaking met de nieuwe voor-
zitter Piet Harting. Hij roemde de 
gedrevenheid en de tomeloze in-
zet van Nico Borgman voor De Bo-
venlanden. “Je treedt weliswaar te-
rug, maar een afscheid is het niet. 

We zullen samen nog vele aanko-
pen doen.”
Als dank voor alle energie die Nico 
Borgman in De Bovenlanden heeft 
gestoken, heeft het huidige bestuur 
een bijzonder besluit genomen. Eén 
van de laatst aangekochte akkers 
wordt naar de oud-voorzitter ver-
noemd, de Nico Borgman akker en 

natuurlijk was de ook oud-politi-
cus bijzonder in zijn nopjes met de-
ze eer. Onder de vele aanwezigen 
(het was mutje vol in de Historische 
Tuin) ook veel oud-collega’s en par-
tijgenoten van de PvdA’er. Zo was 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te aanwezig, kwam oud-wethouder 
Piet Boom bijpraten en arriveerden 
oud-raadsleden van de PvdA met 
een cadeautje. Van het huidige col-
lege brachten de wethouders Gert-
jan van der Hoeven en Jop Kluis een 
bezoek.
De tweede speech werd verzorgd 
door gedeputeerde Adnan Tekin bij 
de Provincie Noord-Holland met na-
tuur, milieu, arbeidsmarkt en Schip-
hol in de portefeuille. Hij heeft re-
gelmatig met Nico Borgman over-
leg gehad over De Bovenlanden. Hij 
verklapte dat Nico hierbij altijd zeer 
standvastig was en dat hij dankzij 
Nico van de natuur is gaan houden. 
Hij had als cadeau een mooie karaf 
met glazen meegenomen. Het was 
een drukke en gezellige middag 
waar Nico Borgman ook nog met 
een documentaire over hem en De 
Bovenlanden extra in het zonnetje 
werd gezet. En terecht, want zoals 
voorzitter Piet Harting zei: “Jij hebt 
er mede voor gezorgd dat de verloe-
dering in De Bovenlanden niet om 
zich heen heeft kunnen slaan.”

Matjesbos
De eerste akker die Nico Borgman 
aankocht voor de stichting was het 
Matjesbos. Inmiddels bestaat de 
Bovenlanden uit een gebied met 
600 hectare water en 400 hecta-
re land. Doel van de Stichting is 
het bevorderen en in stand houden 
van een ecologische verbindingzo-
ne langs de zuidzijde van de Ring-
vaart en het behouden en bescher-
men van de bovenlanden. 

altijd zelf af en breng het servies te-
rug. Ik heb toch de tijd.” 

Sinds kort drinkt mevrouw koffie 
mee in het grote huis. “Toch best 
gezellig.” Zoon Peter van 71 en zoon 
Jan van 78 jaar oud zijn bij moeder 
op visite en Marjan, de vrouw van 
Peter en twee (van de vijf) achter-
kleinkinderen zijn ook van de par-
tij. Er kwamen drie kleinkinderen. 
“Marjan en Peter doen heel veel 
voor mij en Jan komt vaak bij me op 
visite. Hij heeft de ziekte van Parkin-
son, maar weet wel waar ik het over 
heb. We kijken samen graag naar 
de televisie.” Zoon Herman overleed 
op 58 jarige leeftijd.

“Gelukkig nog gezond”
Mevrouw Doeve doet regelmatig 
mee aan de activiteiten in het huis. 
“Ik doe alles wat ik nog kan én leuk 
vind natuurlijk. Bingo bijvoorbeeld. 
De begeleiders helpen me met op-
staan, wassen en naar bed bren-
gen. Ik slaap prima. Alleen als ik 
moet plassen duurt het soms even 
te lang dat ze komen, verder word 
ik goed geholpen hoor. Af en toe 
doe ik overdag een tukkie, maar ik 
ben gelukkig nog gezond.” Ze klopt 
dat meteen af op de armleuning van 
haar rolstoel. 

Burgemeester Nobel komt bijna 
niet tussen het gezellige geklets van 
mevrouw. Op de vraag hoe het is 
om zo oud te zijn, antwoordt de ja-
rige: “Gewoon eten, ademhalen en 
lachen. Zo is het mij gelukt.” 

Door Miranda Gommans   

 
 Wethouder Robbert-Jan van Duijn over bijdrage SLS:

“Nu snel samen aan de slag en 
projecten verder uitwerken”
Aalsmeer - Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) reserveert 8 miljoen 
euro voor projecten die de leefbaar-
heid in de gemeente Aalsmeer ver-
beteren. Dat heeft de stichting op 
18 januari tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de Thamerkerk in Uit-
hoorn bekendgemaakt. Daar pre-
senteerde SLS het ‘Programma ge-
biedsgerichte projecten 2017-2020’ 
dat zij in samenwerking met ge-

meenten en inwoners heeft opge-
steld. Voor de hele Schipholregio 
stelt SLS een bedrag van 20 miljoen 
euro beschikbaar. Burgemeester Je-
roen Nobel was namens Aalsmeer 
bij de bijeenkomst aanwezig.

“Heel blij”
Robbert-Jan van Duijn, wethouder 
Schiphol: “Wij zijn heel blij met de-
ze royale bijdrage van SLS voor pro-

jecten in Aalsmeer. Inwoners waren 
vanaf het begin actief bij het proces 
betrokken. Dat was een nadrukke-
lijke wens van zowel het college als 
SLS. Resultaat is een lijst van zeer 
diverse projecten die Aalsmeer leef-
baarder, socialer en aantrekkelijker 
maken. Nu moeten we snel samen 
aan de slag en projecten verder uit-
werken.” Afgelopen jaar hebben in-
woners via een brainstormsessie en 

per mail ideeën  aangedragen voor 
SLS-projecten. SLS heeft alle idee-
en aan haar subsidiecriteria ge-
toetst en deze vervolgens met een 
klankbordgroep van inwoners be-
sproken. Op basis daarvan heeft zij 
een gebiedsgericht programma met 
bijbehorend budget voor Aalsmeer 
opgesteld.  

Initiatieven vanuit samenleving
Het programma voor Aalsmeer be-
vat diverse initiatieven vanuit de sa-
menleving. Zo hebben inwoners de 
aanleg van een ‘Groen Lint’ voorge-
steld, een route die bestaand groen 
in Aalsmeer met elkaar verbindt. 
Andere voorstellen zijn onder meer 
de renovatie van het Dorpshuis in 
Kudelstaart, een nieuw speeltoe-
stel in de kinderboerderij en een 
kinderkunstroute. Ook komt er een 
fonds om particuliere initiatieven in 
Aalsmeer de komende jaren te on-
dersteunen.

Aanvullende wensen
Voor een aantal projecten neemt de 
gemeente zelf de basis voor haar 
rekening en is de bijdrage van SLS 
bedoeld om aanvullende wensen 
van inwoners te realiseren. Het gaat 
om extra voorzieningen bij de her-
inrichting van het VVA-terrein in de 
Hornmeer, de realisatie van een re-
creatief ‘Waterfront’ bij het Surfei-
land en de aanleg van hoogwaardig 
groen bij de Machineweg. De voor-
stellen vergen nog nader onder-
zoek, participatie met inwoners en 
andere belanghebbenden, besluit-
vorming en uitwerking tot subsidie-
aanvraag.

Jonge bestuurder van het jaar
Wethouder Van Duijn: “Niet 
gewonnen, wel trots”
Aalsmeer - Wethouder Robbert-
Jan van Duijn is niet verkozen tot 
jonge bestuurder van het jaar. Don-
derdag 18 januari vond tijdens de 
onstuimige stormdag de bekend-
making plaats. De portefeuillehou-
der van onder andere Schipholza-
ken had natuurlijk wel willen win-
nen, maar zegt tevreden te zijn met 
de uitslag en is, terecht, trots. 
Zelf zegt hij hierover: “Na net an-
derhalf jaar wethouderschap gelijk 
al genomineerd voor beste jonge 
bestuurder en dan ook nog eens bij 
de beste drie eindigen. Helaas nog 
niet gewonnen, maar dat komt nog 
wel een keer!” Tijdens de bekend-

making maakte de jeugdige be-
stuurder gelijk gebruik van de mo-
gelijkheid om ‘zijn’ Aalsmeer te pro-
moten. “Mooi dat ik op het podium 
Aalsmeer weer even positief in het 
nieuws kon brengen. Tenslotte wo-
nen we toch maar mooi op een van 
de mooiste plekkies van Nederland 
en ik ben best trots om daar wet-
houder van te mogen zijn!” Robbert-
Jan van Duijn wil tot slot iedereen 
bedanken die om hem gesteund 
hebben tijdens deze verkiezing. 
“Dank allemaal voor het stemmen, 
voor de lieve woorden en voor de 
steun en natuurlijk mijn felicitaties 
voor de winnaar Lot van Hooijdonk.”

Proosten met D66 Aalsmeer
Aalsmeer - D66 nodigt belangstel-
lenden uit voor de Nieuwjaarsre-
ceptie op zaterdag 27 januari van-
af 16.00 uur in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Proost met 
D66 op een geweldig nieuw jaar! De 
Nieuwjaarsreceptie wordt georga-
niseerd door het regiobestuur van 
D66 Noord-Holland samen met de 
afdeling Aalsmeer en de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) en staat 
uiteraard geheel in het teken van de 
aankomende gemeenteraadsverkie-
zingen. Een uitgesproken kans om 

met lokale en regionale D66-politici 
te sparren en kennis te maken met 
lijsttrekker Wilma Alink-Scheltema 
en de overige kandidaten van D66 
Aalsmeer, maar ook met die van 
D66 Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Amsterdam en vele andere Noord-
Hollandse en Flevolandse afdelin-
gen. Voorafgaand aan de Nieuw-
jaarsreceptie vindt om 14.30 uur in 
The Beach de Algemene Regiover-
gadering van D66 Noord-Holland 
plaats. D66-leden en belangstellen-
den zijn van harte welkom. 

Hoogste tijd voor nieuwe partij: 
Kudelstaarts Belang
Ik wil het graag eens hebben over 
de positie van Kudelstaart binnen 
de gemeente Aalsmeer. Mij be-
kruipt zo langzamerhand het gevoel 
dat deze positie te maken heeft met 
de opvatting dat Kudelstaart nog 
steeds beschouwd wordt als de ‘gri-
bus’, zoals mijn schoonvader dit deel 
van zijn Aalsmeer kwalificeerde en 
ik kan u zeggen, dit was niet positief 
bedoeld. Vanaf het moment dat wij 
hier kwamen wonen viel ons het su-
permarktaanbod best tegen, slechts 
één kleine en tevens niet de voor-
deligste. Kort hierna hoorden wij al 
dat er sprake was van de komst van 
een tweede supermarkt, dus er was 
hoop. Bijna vier jaar later is er nog 
geen enkel zicht hierop en blijft het 
bij vage toezeggingen zonder enig 
zicht op een snelle realisatie.
Even voor de beeldvorming: Eén su-
permarkt op 3.000 inwoners is nor-
maal en gewenst. Kudelstaart heeft 
ruim 9.000 inwoners op dit moment 
en loopt dus heel ver achter op dit 
gemiddelde. Aalsmeer met ruim 
12.000 inwoners heeft nu drie grote 
supermarkten, één kleine en dit jaar 
komt er nog één (grote) bij? Oost-
einde (10.000 inwoners) heeft keus 
uit twee grote supermarkten.
Al heel lang informeer ik bij de ei-
genaar van de supermarkt in Ku-
delstaart wanneer de beloofde en 
zeer gewenste uitbreiding gaat ko-
men en iedere keer hoor ik dat het 
een lastig verhaal is omdat de ge-
meente dwarsligt over de parkeer-
inrichting. Of dit juist is kan ik niet 
beoordelen, maar ik begin zo lang-
zamerhand de indruk te krijgen dat 
hier meer aan de hand is. De nood-
zaak van een verbouwing is niet 
echt aanwezig zolang er geen zicht 
is op de broodnodige tweede super-
markt. Kudelstaart is aangewezen 
op deze kleine super en dat vindt de 
eigenaar prima. Dat de Kudelstaart-
se consument duurder uit is dan de 
rest van Aalsmeer en dat het assor-
timent beperkt is, is overduidelijk.
En de gemeente? Die houdt zich 
vooral bezig met de aanstaande ver-
kiezingen en bezoeken aan succes-
volle tuinders. Kudelstaart is de ver-
van-hun-bedshow.
Dit laatste beperkt zich niet tot de 
supermarktkwestie. De SLS (Stich-
ting Leefomgeving Schiphol) heeft 
de gemeente Aalsmeer een cadeau-
tje van 8 miljoen euro geschonken 
als compensatie voor de overlast 
van vliegtuighinder. Dit bovenop de 
762.000 euro die al was binnenge-
haald voor de vernieuwing van De 
Oude Veiling. Van deze miljoenen 

mag Kudelstaart het dorpshuis op-
knappen! Niet dat er geen plannen 
waren om meer voor het tegenwoor-
dig dag en nacht geplaagde Ku-
delstaart te betekenen, echter hier 
moet de ‘gribus’ het maar mee doen 
volgens de gemeente. Tijdens een 
inspraakavond van de dorpsraad 
mochten de inwoners ideeën in-
brengen en na afloop hun stem uit-
brengen op de ingediende plannen. 
Heel democratisch dus. Uiteindelijk 
bleken twee inzendingen breed ge-
dragen door de aanwezigen. Naast 
de opknapbeurt van het dorpshuis 
bleek een groot deel veel te voelen 
voor de herinrichting van het Los-
walgebied. Met de beloofde miljoe-
nen zou dit prima gerealiseerd kun-
nen worden, maar de gemeente be-
sliste anders. Het Loswalplan bleek 
haalbaar volgens de SLS, maar het 
verdween ergens in een la van een 
gemeenteambtenaar. Onbegrijpe-
lijk, want hiermee had de gemeente 
veel goodwill kunnen kweken. Het 
verbeteren van het dorpshuis in Ku-
delstaart is zonder twijfel noodza-
kelijk en een prima idee. Ook is er 
geen discussie over de ruime com-
pensatie aan Aalsmeer door de SLS 
als gevolg van de sterk toegenomen 
hinder van de Aalsmeerbaan de af-
gelopen jaren.  Alleen de verhoudin-
gen zijn ver te zoeken.
Over het advies wat de gemeen-
te aan de openbaar vervoerder 
heeft gegeven wil ik ook nog wel 
iets kwijt: voor Kudelstaart het aan-
tal busdiensten met 50% verminde-
ren is een nieuw bewijs dat de ge-
meente niet zoveel op heeft met bij-
na 1/3 van zijn inwoners. De men-
sen die op Schiphol werkzaam zijn 
en/of gebruik willen maken van de 
luchthaven moeten voor een af-
stand van nog geen 14 kilometer 
minstens één keer overstappen om 
van of naar de luchthaven te komen 
en ook nog eens een stuk lopen in-
clusief de oversteek van een drukke 
verkeersweg. 
Gemeenten dienen de belangen te 
vertegenwoordigen van alle inwo-
ners, maar Aalsmeer blijft hier dui-
delijk in gebreke. Misschien de 
hoogste tijd voor een nieuwe par-
tij in Aalsmeer: Kudelstaarts Be-
lang. Met ruim negen duizend in-
woners zou dit zo maar in één klap 
de grootste partij kunnen worden 
in Aalsmeer. Helaas te laat voor 21 
maart, jammer.

Rien van der Laan, Kudelstaart
rienvdlaan@caiway.net
0297-224226

ingezonden

Komend voorjaar weer genieten
Meidoorn rechtop gezet door 
bewoners van Antoniushof
Kudelstaart - Tijdens de storm 
van afgelopen donderdag 18 janu-
ari is één van de meidoorns aan het 
Boesemdijkpad, dat loopt van het 
Dorpshuis naar het Robend, om-
gewaaid. De bomen kleuren ieder 
voorjaar de dijk prachtig rood.  
De oorzaak was een boompaal die 
door de harde wind was afgeknapt. 
De volgende dag is de boom door 
een aantal bewoners van het Anto-
niushof weer rechtop gezet. Zij heb-
ben de bomen 21 jaar geleden ge-

plant als vervanging van vijf prach-
tige essen die moesten wijken voor 
de bouw van garages, beneden aan 
de dijk. 
Met behulp van een medewerker 
van timmerbedrijf Burgers en een 
paar stevige lijnen om de boom in 
bedwang te houden, is de boom 
voorzichtig rechtop gezet. Hij is 
daarna verankerd aan twee stevi-
ge palen. Komend voorjaar kan Ku-
delstaart weer genieten van deze 
prachtige meidoorns!
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Wethouders Robbert-Jan van Duijn (links) van Aalsmeer en Jeroen Brandes 
van Amstelveen. 

Actie VVN ‘Ik val op’
Wethouders delen met 
politie fietslampjes uit
Aalsmeer - Om fietsers te wijzen 
op het belang van goede verlichting 
deelde de Aalsmeerse wethouder 
Verkeer Robbert-Jan van Duijn giste-
ren fietslampjes uit. Hij deed dit sa-
men met wethouder Jeroen Brandes 
uit Amstelveen en de politie. Op de 
grens van Aalsmeer en Amstelveen, 
bij de rotonde op de Legmeerdijk, kre-
gen fietsers zonder verlichting giste-
renavond geen bekeuring maar gratis 
fietslampjes. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn: “Zien en gezien worden is 
voor fietsers van groot belang. Zeker 
in deze donkere periode. Met deze ac-
tie sluiten we aan bij de campagne ‘Ik 
val op’ van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) en proberen we fietsers samen 
met de politie alert te maken op het 
belang van goede fietsverlichting.”  

Tips om op te vallen
Tijdens de actie bleek dat fietsers 
niet altijd weten dat er aan fietsver-
lichting ook regels zijn verbonden. 
Zo moeten de lampjes bij voorkeur 
aan de fiets zitten en goed naar 
voor en achter schijnen. De lamp-
jes mogen niet knipperen, ze moe-
ten goed zichtbaar zijn en er mag 
niets voor of overheen hangen. Wit 
of geel licht voor en rood licht ach-
ter.

Extra controles
Vanaf volgende week voert de po-
litie gericht controles uit op het 
gebruik van fietslichten. De poli-
tie deelt geen fietslichtjes uitdelen, 
maar wel een boete van 55 euro als 
de fietsverlichting niet in orde is.

Aanleiding grote ontevredenheid
Gesprek huurdersorganisatie  
met bewoners in Stommeer
Aalsmeer - Op 9 december is er 
een buurtbijeenkomst geweest met 
25 bewoners uit de Stommeer. De 
aanleiding was de grote ontevre-
denheid van veel buurtbewoners 
over diverse vraagstukken en pro-
blemen die zich voordoen in hun 
wijk. De slechte kwaliteit van wo-
ningen en leefbaarheid in de buurt 
is een doorn in het oog en de veel-
al negatieve ervaringen aangaande 
een luisterend oor bij de gemeen-
te en Eigen Haard. Recente pogin-
gen van Eigen Haard om dit geza-
menlijk te bespreken verliepen ui-
terst moeizaam. 
Eigen Haard heeft daarom in over-
leg met de lokale huurdersorganisa-
tie HAK aangegeven een construc-
tieve dialoog met de bewoners op 
gang te krijgen. HAK nam de hand-
schoen op en heeft met volle ener-
gie een buurtbijeenkomst op po-
ten gezet. De inhoudelijke aanpak 
is ontwikkeld door de-i-openers.nl, 
onder de werktitel: Omkeer in Stom-
meer.

Buiten en binnen
Op de dag zelf hebben 25 bewo-
ners onder de bezielende leiding 
van Herman Leisink en René Verwil-
legen van de-i-openers.nl hard ge-
werkt om de problemen in kaart te 
krijgen en er met een positieve blik 
naar te kijken. En dat is gelukt. De 
sfeer en inzet was uitstekend. Daar-
door kwam gauw het inzicht dat kla-
gen alleen niet voldoende is, maar 
juist zelf in actie komen is belangrijk 
en eigen verantwoordelijkheid ne-
men aangaande de diverse onder-
werpen. Over diverse onderwerpen 
zijn de bewoners gezamenlijk aan 
de slag gegaan om deze te bespre-

ken. Buiten (tuin, stoep, straat en 
buurt): Onder andere achterstallig 
onderhoud, slechte afvoer regenwa-
ter, honden- en kattenpoep, overlast 
parkeren, troep, slecht onderhou-
den tuinen, slechte bestrating, over-
last jongeren en bij wie je moet zijn 
met je klachten? Binnen (woningen, 
installaties): Onder andere tocht, 
vocht en schimmel, slechte isolatie, 
geruchten over sloop/renovatie, wa-
ter onder vloeren, rotte kozijnen en 
dakdelen, riool stank en veiligheid. 

Niet gehoord
Wat steeds naar voren komt is het 
gevoel niet gehoord te worden en 
dat er aan klachten weinig wordt 
gedaan. Ook worden er vaak toe-
zeggingen gedaan en deze worden 
dan volgens de bewoners niet na-
gekomen. Ook het punt dat er on-
duidelijkheid is bij wie je nu precies 
moet zijn, zorgt voor veel frustra-
ties. De bewoners erkennen dat je 
niet alleen moet klagen, maar voor-
al moet kijken wat zij als collectief 
en individu kunnen doen om dit op 
te lossen. 

‘Ambassadeurs’
Daarom wordt er nu met ‘ambassa-
deurs’ uit de diverse wijken geke-
ken hoe er met deze thema’s con-
structief moet worden om gegaan. 
Het belangrijkste is dat er vanuit een 
‘probleemstelling’ naar een oplos-
sing wordt gekeken. Hiervoor wor-
den nu de eerste vervolgafspraken 
gemaakt om deze pragmatisch uit te 
werken en deze uit te zetten samen 
met de verantwoordelijke instanties. 
Voor vragen of opmerkingen over dit 
artikel kan een mailen gestuud wor-
den naar: info@de-i-openers.nl  

CDA: “Bijdrage SLS is geen 
afkoopsom voor overlast”
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer/Ku-
delstaart is blij met het flinke be-
drag dat de Stichting Leefomge-
ving Schiphol beschikbaar heeft ge-
steld voor projecten die door inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn ingediend. CDA-fractievoorzitter 
Dirk van Willegen: “Wij zijn blij dat er 
na al die jaren eindelijk iets van er-
kenning is voor de overlast die we in 
Aalsmeer van Schiphol ervaren. Wel 
willen wij de SLS oproepen ook rich-

ting individueel gedupeerden ruim-
hartiger te zijn, met namen als het 
gaat om het isoleren van woningen.” 
Het CDA is blij dat er voor de pro-
jecten die door inwoners uit de ge-
meente Aalsmeer zijn ingediend de 
meest royale bijdrage was. Maar 
liefst acht miljoen. “Wij vinden het 
vooral goed dat het college voor een 
compleet andere benadering heeft 
gekozen. Door een brainstormavond 
met inwoners te organiseren zijn alle 

D66 wil dorpsgesprekken 
en digitale wijkpanels
Aalsmeer - De tijd dat de democra-
tie in Aalsmeer alleen bestond uit 
eens in de vier jaar stemmen, is wat 
D66 betreft voorbij. De uitdagingen 
waar Aalsmeer en Kudelstaart voor 
staan, moeten niet alleen in het ge-
meentehuis worden besproken. 
Daar waar het gaat om de inrich-
ting van hun directe leefomgeving 
wil D66 inwoners mee laten beslis-
sen. Inwoners krijgen van D66 bo-
vendien het recht om zelf het initia-
tief te nemen. 
Daartoe moet de gemeente wijkge-
richt gaan werken, met een zichtba-
re en benaderbare wethouder bur-
gerparticipatie. D66 gaat met vol-
le kracht vooruit in het vernieuwen 
van de lokale democratie.

Buurtbudgetten
D66 wil een breed pallet aan moder-
ne participatievormen, zodat zo veel 
mogelijk inwoners, jong en oud, zich 
aangesproken voelen en meedoen. 
Zo introduceert D66 dorpsgesprek-
ken. Daarin gaan bewoners gere-
geld met elkaar en het gemeente-
bestuur in gesprek Ook wil D66 ex-
perimenteren met digitale wijkpa-
nels en wijkraden nieuwe stijl. Sa-
men met de wijk bepalen de leden 
van de wijkraad welke onderwerpen 
op de agenda komen. En ze krijgen 
buurtbudgetten, waarbij ze in de 

wijkraad zelf beslissen over de be-
steding van het geld in hun buurt. 

‘Top van Aalsmeer’
Elk jaar wil D66 een ‘Top van 
Aalsmeer’ organiseren. Dan gaat de 
gemeente met haar inwoners in ge-
sprek over waar het gemeenschaps-
geld in het aankomende jaar het 
beste aan uitgegeven kan worden. 
En dan mogen inwoners van D66 de 
gemeente uitdagen (Right to Chal-
lenge). Een buurt of bijvoorbeeld 
een groep jongeren kan zelf het ini-
tiatief nemen als zij vindt dat het be-
ter anders of goedkoper kan. Bij-
voorbeeld over lokale voorzieningen 
voor zorg en welzijn, faciliteiten voor 
jongeren, buurtmoestuinen of ge-
bruik en onderhoud van groenstro-
ken en parken. De gemeente draagt 
geld én verantwoordelijkheid over 
aan de initiatiefnemers en helpt 
waar dat nodig is. Wie meer wil we-
ten over de plannen van D66 voor 
Aalsmeer en Kudelstaart kan het 
Verkiezingsprogramma downloa-
den via de website of een mail stu-
ren naar d66aalsmeer@gmail.com. 
Of spreek lijsttrekker Wilma Alink-
Scheltema of een van de andere 
kandidaten van D66 aan. Zij trekken 
de komende tijd intensief de wijken 
in om in gesprek te gaan met inwo-
ners. 

Hennepkwekerij 
opgedoekt

Aalsmeer - Op donderdag 18 ja-
nuari heeft de politie naar aan-
leiding van een aantal controles 
een inval gedaan in een bedrijf 
aan het begin van de Aalsmeer-
derweg. In de schuur werd een 
hennepkwekerij aangetroffen 
met liefst 624 planten. Alle plan-
ten zijn vernietigd en afgevoerd. 
Ook is alle apparatuur meegeno-
men. Er loopt nog een aantal on-
derzoeken in deze zaak.

Huis overhoop 
na inbraak

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 19 op zaterdag 20 ja-
nuari is ingebroken in een wo-
ning halverwege de Aalsmeer-
derweg. De bewoners troffen 
hun huis geheel overhoop ge-
haald aan. Alle kasten en lades 
zijn open gemaakt. Om binnen te 
komen hebben de dieven waar-
schijnlijk de voordeur open ‘ge-
flipperd’. Er zijn geen braakspor-
ten aangetroffen. Van de vermis-
te goederen wordt een inventari-
satie gemaakt. De inbraak heeft 
tussen zes uur ’s avonds en vier 
uur in de nacht plaatsgevonden. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Kluis uit bedrijf 
gestolen

Aalsmeer - Op maandag 22 ja-
nuari is tussen half zeven en half 
acht in de avond een kluis gesto-
len uit een bedrijf aan de Japan-
laan. De kluis bevond zich in een 
kast in het kantoor op de eerste 
verdieping van het bedrijf. De po-
litie heeft videobeelden in handen 
gekregen. Het onderzoek naar de 
dader(s) loopt.

Aanhouding na 
vernieling

Aalsmeer - Even voor half vier 
in de nacht van maandag 22 op 
dinsdag 23 januari is een 47-jari-
ge man uit Aalsmeer aangehou-
den wegens vernieling. De inwo-
ner had een ruit vernield van een 
in de Wilhelminastraat geparkeer-
de auto. De man is voor verhoor 
meegenomen. Er gaat proces-ver-
baal opgemaakt worden. 

Ruit horecazaak 
ingegooid

Aalsmeer - Om één uur in de 
nacht van vrijdag 19 op zaterdag 
20 januari hebben vandalen een 
ruit ingegooid van een horecage-
legenheid in de Zijdstraat. Er zijn 
camerabeelden van de vernieling. 
Deze worden onderzocht. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Getuigen gezocht
Fietsster ten val 

door auto
Aalsmeer - Op vrijdag 19 janu-
ari rond tien over half zes in de 
middag is een fietsster omver ge-
reden door een auto. De 51-ja-
rige fietsster uit Aalsmeer reed 
vanaf de Machineweg linksaf 
de Aalsmeerderweg op richting 
de supermarkt. Tijdens de over-
steek werd de inwoonster ge-
sneden door een automobilist. 
De vrouw kwam ten val. De be-
stuurder van de auto is doorgere-
den. Omstanders hebben de in-
woonster weer overeind gehol-
pen. De fietsster heeft gelukkig 
alleen blauwe plekken opgelo-
pen door dit ongeval. Haar fiets 
raakte wel beschadigd. De poli-
tie hoopt dat de betreffende be-
stuurder van de auto contact op-
neemt en dat getuigen zich mel-
den via 0900-8844. 

Van bromfiets 
‘geblazen’

Aalsmeer - Op donderdag 18 
januari om acht uur in de mor-
gen heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op het fietspad 
naast de Burgemeester Kastelein-
weg. Een 18-jarige bromfietser uit 
Aalsmeer was door de storm van 
zijn bromfiets ‘geblazen’ en onge-
lukkig ten val gekomen. De inwo-
ner is met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

Rijbewijs kwijt 
door alcohol

Aalsmeer - Op zaterdag 20 ja-
nuari om negen uur in de avond 
heeft de politie op de Zwarteweg 
een auto tot stoppen gemaand. 
Er was een vermoeden dat de 
bestuurder teveel alcohol ge-
dronken zou hebben. De 31-jari-
ge man, woonachtig in Aalsmeer, 
bleek inderdaad heel veel alco-
hol tot zich te hebben genomen. 
Het ademanalyseapparaat stok-
te bij 1150 Ugl. Het rijbewijs van 
de automobilist is ingevorderd. 
Hij zal zich moeten verantwoor-
den bij justitie.

Direct de cel in
Kudelstaart - Op vrijdag 19 ja-
nuari om half tien in de avond is 
door de politie een Poolse au-
to tot stoppen gemaand op de 
Wim Kandreef. Tijdens de contro-
le bleek dat de 40-jarige bestuur-
der, woonachtig in Ter Aar, ge-
signaleerd stond voor negentig 
dagen gevangenisstraf. Hij is di-
rect aangehouden en achter tra-
lies gezet. 

Bekeuringen na 
controles

Aalsmeer - Tijdens de avond-
dienst op vrijdag 19 januari heeft 
de politie snelheidscontroles ge-
houden op de Oosteinderweg en 
de Bachlaan. Voor deze wegen 
geldt een maximumsnelheid van 
50 kilometer per uur. De snelhe-
den van de passerende voertui-
gen varieerden van 63 tot zelfs 91 
kilometer per uur. Alle bestuur-
ders die te hard hebben gereden, 
krijgen een bekeuring.

Schaafplekken na 
botsing

De Kwakel - In de scherpe bocht 
van de Vuurlijn zijn op maan-
dag 22 januari rond het middag-
uur een bromfiets en een auto 
met elkaar in botsing gekomen. 
De bromfietsster, een 17-jarige 
vrouw uit Kudelstaart, is per am-
bulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. Inmiddels is ze weer thuis. 
Ze heeft aan het ongeval geen 
botbreuken over gehouden, wel 
diverse schaafwonden. De auto 
werd bestuurd door een 53-jari-
ge man uit Aalsmeer. De politie 
doet onderzoek naar de oorzaak 
van de aanrijding.

Bewonersvertegenwoordigers 
ORS boycotten feestje SLS
Aalsmeer - De bewonersvertegen-
woordigers in de Omgevingsraad 
Schiphol zijn demonstratief afwe-
zig geweest bij de bijeenkomst op 
18 januari van de Stichting Leefom-
geving Schiphol (SLS). Ze hebben 
hiermee hun ongenoegen aangege-
ven over het ondoorzichtige toewij-
zen van de gelden bedoeld voor de 
verbetering van de leefomgeving als 
pleister op de wonde van de hinder 
die Schiphol de leefomgeving aan-
doet. Meermalen heeft de bewoners 
afvaardiging in SLS in gesprekken 
met het bestuur aangegeven dat zij 
tegen alle afspraken in niet betrok-
ken zijn bij SLS projecten. De tota-
le ORS bewonersvertegenwoordi-
ging accepteert niet langer dat de 
keuze voor projecten gebeurt in een 
ondoorzichtig proces waarin feite-

lijk alleen Provincie NH en Schiphol 
participeren. “Het fonds is destijds 
ingesteld door en voor bewoners. 
De provincie NH en Schiphol bedis-
selen in achterkamertjes wie wel of 
niet wordt gecompenseerd en wel-
ke projecten in aanmerking komen 
voor een bijdrage uit de SLS”, al-
dus de bewoners. Dat de provin-
cie NH en Schiphol hun gemaak-
te afspraken in de ORS niet nako-
men – waarbij na evaluatie van de 
eerste tranche is vastgesteld dat 
de samenwerking en communica-
tie met de cluster vertegenwoordi-
gers verbeterd moest worden – vin-
den de ORS cluster vertegenwoor-
digers onacceptabel en een schof-
fering van de gemaakte afspraken 
in het Aldersakkoord en het hierin 
afgesloten Convenant Leefbaarheid.  

De twee oud burgemeesters van Aalsmeer, Joost Hoffscholte en Pieter Lit-
jens, wensten fractieleider en lijsttrekker Robert van Rijn op de bank veel suc-
ces met de campagne!   

2 Oud-burgemeesters op 
nieuwjaarsreceptie VVD
Aalsmeer - Vrijdag 19 januari vond 
de nieuwjaarsreceptie plaats van de 
lokale VVD bij Alkemade Internatio-
nal. Alkemade is een importeur van 
verse bloemen vanuit de hele we-
reld. Het bedrijf is opgericht in 1997 
en bevindt zich op de eerste verdie-
ping van de Aalsmeerse bloemen-
veiling. Een mooie ondernemen-
de plek voor een nieuwjaarsrecep-
tie. Meer dan 50 aanwezigen, waar-
onder de oud-burgemeesters Joost 
Hoffscholte en Pieter Litjens, had-
den de weg via het parkeerdek van 
de veiling en de grijze lift gevonden 
naar de bedrijfsruimte van Alkema-
de in het hart van de veiling. De bij-
eenkomst werd geopend door voor-
zitter Marc Vergoossen die snel het 
woord gaf aan de directeur van Al-
kemade, Maarten Alkemade. Hij 
vertelde de aanwezigen kort iets 
over zijn bedrijf. 
Daarna werd het woord gegeven 

aan Pieter Litjens. De voormalig 
VVD burgemeester van Aalsmeer is 
inmiddels wethouder van Amster-
dam. Hij nam de aanwezigen mee 
in zijn visie op het vervoer in de re-
gio. Als wethouder vervoer en ver-
keer wist hij de aanwezigen geboeid 
te vertellen over diverse ontwikke-
lingen in de stad, maar vooral ook in 
de regio om Amsterdam heen. Als 
inwoner van Kudelstaart kan hij zich 
daar goed in verplaatsen.  

Nachtbus Kudelstaart
De aanwezigen stelden de wethou-
der van Amsterdam ook de nodige 
vragen over het openbaar vervoer in 
Aalsmeer. De wethouder stelde dat 
hij niet ging onderhandelen, maar 
meldde wel dat hij binnenkort met 
Connexxion om tafel zou gaan zitten 
om de nachtbus naar Kudelstaart te 
bespreken. De avond werd afgeslo-
ten met een hapje en een drankje. 

ingediende projecten breed gedra-
gen en komen ze ook echt voort uit 
de samenleving. Op die manier heb-
ben inwoners er ook echt wat aan 
en zijn het projecten die dicht bij 
hen liggen”, aldus Dirk van Willegen.

Oproep
Naast de blijdschap om het gro-
te bedrag en de mooie projecten 
die de leefbaarheid in Aalsmeer ten 
goede zullen komen, had Van Wille-
gen ook een kritische noot namens 
het CDA. Hij ging in op de oproep 
die de gemeente namens de inwo-
ners in het Position Paper Schip-
hol heeft opgenomen: “Naast de 20 
miljoen die de SLS beschikbaar stelt 
voor gebiedsprojecten, is er ook 10 
miljoen euro voor individueel ge-
dupeerden. Wij merken dat vanwe-
ge contouren veel mensen net bui-
ten de boot vallen en dat de isola-
tiemaatregelen niet altijd aansluiten 
bij wensen en verwachtingen van 
inwoners. Daarom doen wij nog-
maals de oproep richting het Rijk 
en Schiphol om ruimhartiger om te 
gaan met isolatiemaatregelen en te 
zorgen voor maatwerk.”

Niet minder kritisch
Wat het CDA betreft is het nu tijd 

om aan de slag te gaan. “We zijn blij 
dat er vanuit de gemeente Aalsmeer 
na al die jaren eindelijk eens een te-
gengeluid is te horen als het om 
Schiphol gaat. Deze bijdrage is voor 
een deel erkenning, maar maakt ons 
uiteraard niet minder kritisch en is 
geen afkoopsom voor overlast. Met 
de projecten die zijn ingediend en 
de budgetten die daar aan zijn toe-
gekend ligt er wel een mooie kans 
om Aalsmeer en Kudelstaart weer 
een stukje mooier en leefbaarder te 
maken en daar gaan we voor!”

CDA-fractievoorzitter 
Dirk van Willegen.

Vrijdag open repetitieavond
Shantykoor De Marconisten 
op zoek naar nieuwe leden
Leimuiden - Het eerste optreden 
van 2018 van shantykoor De Marco-
nisten uit Leimuiden is al weer ach-
ter de rug en ook de repetities zijn al 
weer vol aan de gang. Het koor zou 
er graag nog wat mannen bij heb-
ben en daarom houdt het koor aan-
staande vrijdag 26 januari een open 
repetitieavond, waar een ieder wel-
kom is en mee kan zingen.
Lijkt het u/jou leuk om ook eens 

shanty’s en andere liederen over de 
zee mee te zingen? Kom dan 26 ja-
nuari naar sporthal en gemeen-
schapscentrum ‘Het Spant’ in Lei-
muiden. Belangstellenden kunnen 
de repetitie bijwonen en, natuur-
lijk als ze willen, ook meezingen. De 
avond begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in de muziekzaal van Het 
Spant aan de Larikslaan 20 in Lei-
muiden.



‘Parel aan de Poel’
Eerste historische dag in 
Bovenkerk op 9 juni
Bovenkerk - Er gaat iets bijzon-
ders gebeuren in het mooie Boven-
kerk. Op zaterdag 9 juni is de eer-
ste historische dag van ‘Bovenkerk 
Parel aan de Poel’. “Na de geweldi-
ge reünie van de Bovenkerkse scho-
len van twee jaar geleden hebben 
we nu een vervolg bedacht met een 
groep mensen uit Bovenkerk”, ver-
telt Chris van de Helder. “We vonden 
wel dat het iets moest zijn wat nog 
nooit eerder was georganiseerd en 
heel belangrijk een ieder van jong 
tot oud moet zich kunnen verma-
ken. Vanaf de eerste dag krijgt het 
steeds meer gestalten wat we voor 
ogen hadden. En breed gedragen 
door alle verenigingen in ons dorp, 
ook het bewonersplatform, de Ra-
bobank, gemeente Amstelveen, 
Noorddamcentrum, Silversant on-
dersteunt ons.” Het wordt een bij-
zondere dag op zaterdag 9 juni. Het 
grote verschil met de reünie is dat 
nu alle Bovenkerkers en geïnteres-
seerden welkom zijn. Op verschil-
lende locaties gaat er van alles ge-
beuren. Chris: “Wat er gaat gebeu-
ren gaan we eerdaags bekend ma-
ken, ik kan vast verklappen dat het 
hele dorp zal bruisen van de activi-
teiten voor jong en oud.” 

Oude voertuigen en schilderijen
De organisatie wil ook voertuigen 
van uit de historie tentoonstellen. 
Auto’s, brommers, fietsen, speel-
goed, tractors landbouwvoertuigen, 
etc.”Wie wil zijn spullen tentoonstel-
len en of kan ons in contact brengen 
met verenigingen of mensen die de-
ze spullen willen tentoonstellen? De 
eerste toezeggingen zijn al binnen 
en die zijn echt uniek. Maar rijdend 
speelgoed uit die tijd lijkt ons ook 
geweldig. Heeft u familie, kennissen 
of ideeën om ons te helpen om van 
deze dag iets moois te maken; kom 
alstublieft helpen. Misschien heeft 
u een kinderwagen, trapauto, drie-

wieler of step echt alles is leuk. Wij 
wachten op u reactie” en vervolgt 
Chris enthousiast: “Ook zijn we op 
zoek naar schilderijen van en over 
Bovenkerk voor de historische ten-
toonstelling in het Noorddamcen-
trum. Mooi of niet mooi, modern het 
maakt echt niet uit maar leen ze aan 
ons uit. Natuurlijk zorgen wij dat al-
les weer bij de eigenaars terecht 
komt. Ook tekeningen uit de oude 
tijd en boeken over Bovenkerk zijn 
meer dan welkom. Ik hoop dat u al-
len op zolder kijkt of u ons kunt hel-
pen om er een prachtige dag van te 
maken.”

Vrijwilligers gezocht
De organisatie is ook op zoek naar 
vrijwilligers voor deze superdag. Wat 
kan je zoal doen? Bijvoorbeeld bij de 
oud Hollandse spellen, of plaats ne-
men in de informatie kramen, of in 
het Noorddamcentrum bij de his-
torische tentoonstelling. Lijkt het je 
leuk om op deze dag mee te hel-
pen? Dan ben je van harte welkom. 
Aanmelden kan bij Chris van den 
Helder, Past. J. W. Brouwerslaan 13, 
1187 CB Bovenkerk. 
Telefoon: 06- 27886966. 
Mail: chmvandenhelder@gmail.com 

Top 10 van VVD Aalsmeer 
bij Stieva Metaal Groep
Aalsmeer - Op vrijdag 19 janua-
ri was de top 10 van de Aalsmeer-
se VVD op bezoek bij de Stieva Me-
taal Groep. Een prachtig bedrijf 
dat al meer dan 30 jaar actief is in 
Aalsmeer. Stieva Metaal Groep be-
werkt metaal op maat tot bijzondere 
producten. Denk bijvoorbeeld aan 
trappen, kozijnen, ramen en deuren. 
Maar ook rondvaartboten worden 
door Stieva gemaakt. 
De VVD fractie werd door gastheer 
en algemeen directeur Tom van Ype-
ren eerst uitgebreid geïnformeerd 
over de geschiedenis van Stieva. 
Een indrukwekkend verhaal onder 
meer over de crisis in 2014 waarin 
Stieva besloot door te bouwen aan 
de Ziggo Dome ondanks de onze-
kerheid van inkomsten door het om-
vallen van een aannemer. Door Do-
rien Halbertsma, verantwoorde-
lijk voor marketing en communi-
catie, werd een aantal door Stie-
va gemaakte producten getoond. 

Het filmpje waarin de bouw van een 
boot in fases tot leven kwam, was 
bijzonder om te zien. Stieva heeft 
op dit moment 115 mensen aan het 
werk. Mensen die voor teamplayer 
Tom heel belangrijk zijn. Naast Tom 
werken zijn zus, vrouw en dochter 
ook in het bedrijf. “Investeren in op-
leidingen voor je personeel is heel 
belangrijk, dat is het kapitaal dat we 
in handen hebben”, aldus Tom. Stie-
va heeft bovendien 10 stagiaires in 
het bedrijf lopen om op die manier 
ook een bijdrage te leveren aan de 
opleiding van de jeugd. 
VVD fractielid en initiatiefnemer 
Teun Treur over Stieva Metaal Groep: 
“Echt een prachtig Aalsmeers be-
drijf. Geweldig om te zien hoe hier 
met medewerkers wordt omgegaan. 
Mooi ook dat Stieva veel lokale ver-
enigingen via sponsoring een warm 
hart toedraagt. Ik ben trots op dit 
soort bedrijven met een hart voor 
Aalsmeer.”

(Water)projecten in Nepal 
verlopen voorspoedig
Aalsmeer - Door een fikse over-
stroming in Nepal afgelopen zomer 
werd geld ingezameld om een he-
le communiteit, welke bestaat uit 13 
gezinnen, te helpen met behulp van 
een kleine micro-financiering, doch 
dat werd iets te veel voor Nepal Be-
nefiet Aalsmeer, daar er ook nog 
een grootscheepse actie loopt voor 
een waterproject. Gelukkig is er een 
andere stichting bereid gevonden, 
‘Soul Venture’, die dit project opge-
pakt heeft, en zal gaan werven om 
alle 13 gezinnen te helpen. Dorcas, 
de kringloopwinkel in Aalsmeer, 
heeft inmiddels voor dit project 
2.000 euro geschonken. Veel dank 
namens Nepal Benefiet Aalsmeer.
Met de opbrengst zullen nu 2 gezin-
nen in een andere streek geholpen 
worden. Dit is wel noodhulp, daar 
deze gezinnen door ziekte en ou-
derdom niet in staat zijn om iets te-
rug te kunnen betalen. De restanten 
van hun oude huisje is inmiddels af-
gebroken en de opbouw gaat spoe-
dig starten. Joke van der Zwaan van 
Nepal Benefiet Aalsmeer gaat half 
februari weer naar Nepal om te kij-
ken hoever het er nu mee staat.

Waterproject
Er is groot onderzoek verricht naar 
hoe het dorpje Tobang in de heu-
vels van Chitwan het beste van 
schoon drinkwater voorzien kan 
worden. Een expertisebureau in Ne-
pal (Kanchan Nepal) en de stichting 
SamSamWater in Nederland heb-
ben goed werk verricht. Het blijkt 
dat er wel waterbronnen aanwezig 
zijn, doch deze moeten gerepareerd 
worden zodat het water schoon 
blijft. Op andere plekken zullen wel 
nieuwe voorzieningen komen. Op 
de ene plek door wateropvang, zo-

dat er buiten het regenseizoen toch 
water is, en op de hoger gelegen 
plekken zal vanaf de dichtstbijzijn-
de bron het water omhoog gepompt 
moeten gaan worden.

Schoolkinderen
Nepal Benefiet Aalsmeer heeft, sa-
men met de Stichting SVSI, beslo-
ten om van het bedrag dat afgelo-
pen jaar was gesponsord alvast te 
starten om bij een schooltje op-
vangmogelijkheden van water en 
nieuwe reservaten te plaatsen, zo-
dat de 100 schoolkinderen in ieder 
geval schoon water krijgen. 
Joke: “Toen ik de foto’s zag van de 
slechte sanitaire voorzieningen bij 
het schooltje, was het niet zo moei-
lijk waaraan we het op dit moment 
beschikbare bedrag (7.000 euro) 
eerst aan zouden besteden. Er zal 
ook nog wat geld besteed worden 
aan betere toiletten op het schooltje. 
Ik ben al hard aan het trainen om 
mijn conditie wat op te vijzelen, om-
dat ik heel graag het schooltje en in-
dien mogelijk het hele dorp wil be-
zoeken in februari.” Samen met de 
directeur van Kanchan Nepal en van 
SVSI zal dan ter plekke nogmaals 
het totale project in kaart worden 
gebracht en het totale kostenplaat-
je berekend worden. Het is wel al 
duidelijk dat er veel geld nodig zal 
zijn. Joke: “Ik heb er echter vertrou-
wen in dat dit gaat lukken. We zul-
len meerdere acties gaan organise-
ren zodra ik weer terug ben uit Ne-
pal.” Iedereen die nu al goede idee-
en heeft om fondsen te werven voor 
dit mooie project, wordt uitgenodigd 
om contact op te nemen met Joke 
via nepalbenefiet@gmail.com. Meer 
informatie is te vinden op www.ne-
palbenefietaalsmeer.com. 

Documentaire ‘Stress to 
impress’ in bibliotheek
Amstelland - Prestatiedruk is de 
druk die mensen voelen om te pres-
teren en komt tegenwoordig veel 
voor onder jongeren. Op zondag 28 
januari geeft de Bibliotheek Amstel-
land aandacht aan dit actuele on-
derwerp met de vertoning van de 
documentaire ‘Stress to impress’. 
Aansluitend is er de mogelijkheid 
in gesprek te gaan met documen-
tairemaakster Sanne Kooiman. Cen-
traal staat de vraag: wanneer wordt 
prestatiedruk ongezond? Een dead-
line halen op het werk, de beste cij-
fers halen op school, vaak naar de 
sportschool en nog even een per-
fecte post op sociale media zet-
ten. In het streven naar het perfec-
te plaatje stellen veel jongeren ho-
ge eisen aan zichzelf. Maar liefst 8 
op de 10 jongeren in Nederland ge-
ven aan prestatiedruk te ervaren. Dit 
kan leiden tot psychische klachten, 
zoals stress, slapeloosheid, depres-
sieve gevoelens en burn-out.

Prestatiedruk
In de documentaire Stress to im-
press onderzoeken millenials San-
ne (23), Tom (22) en Alain (25) pres-
tatiedruk in hun generatie. Wat is 
prestatiedruk eigenlijk en wat zijn 
de gevolgen hiervan voor jongeren? 
Waarom streven we allemaal naar 
perfectie en waarom is dit eigen-
lijk helemaal niet nodig? In Stress to 
Impress wordt het probleem ‘pres-
tatiedruk’ onder de loep genomen 
en wordt je als kijker aan het den-

ken gezet, óók over je eigen gedrag.

Sanne Kooiman
Stress to impress is het tweede gro-
te project van de jonge documen-
tairemaakster Sanne Kooiman. Haar 
eerste documentaire To My Loved 
Ones ging over depressie. Door 
Sanne’s eigenzinnige documentai-
re stijl is haar werk populair bij jon-
geren en is ze veel te zien in de me-
dia om over haar projecten te pra-
ten. Herken je prestatiedruk bij je-
zelf, bij mensen in je omgeving of als 
ouder bij je kind? 
Wil je er meer over weten? Kom dan 
zondag 28 januari om 11.30 uur naar 
de Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein. Toegangsprijs voor bibliothee-
kleden is 4,50 euro. Niet-leden be-
talen 9 euro. Lid worden kan sinds 
2018 per maand en kost 3,90 euro.

Samenwerking geïntensiveerd
Meer steun MMF voor 2e 
editie DownTown Ophelia
Aalsmeer - Voor de tweede editie 
van DownTown Ophelia kan het be-
stuur van de stichting rekenen op 
een intensieve samenwerking met 
de Mike Multi Foundation (MMF). 
Het bestuur van MMF staat voor 
100% achter dit grote evenement 
met een boodschap dat op zaterdag 
2 juni in de Ophelialaan wordt ge-
organiseerd. Mensen met een ver-
standelijke beperking krijgen de 
kans om onder andere in de win-
kels, bij de horeca en de kappers te 
laten zien dat ze meer talenten heb-
ben dan er over het algemeen van 
hen verwacht wordt. 
MMF steunt DownTown Ophelia op 
financieel vlak met onder andere 
het regelen van het drukwerk, zoals 
de vlaggen, posters en flyers. Ook 
gaan de bestuursleden meehelpen 
op de dag van het evenement zelf, 
maar ook ondersteuning bieden bij 
de voorbereidingen. Er wordt mee-
gedacht en het netwerk ingezet om 
dingen voor elkaar te krijgen. 
“Onze doelstelling sluit mooi aan 

bij DownTown Ophelia”, zegt Heidi 
Bruin van de Mike Multi Foundation. 

Mooi initiatief
“Wij willen ook laten zien dat men-
sen met een verstandelijke of licha-
melijke beperking meer kunnen dan 
iedereen denkt en ze zelfvertrou-
wen geven. Onze insteek is in eer-
ste instantie meer gericht op spor-
ten en bewegen, maar omdat wij dit 
zo’n mooi initiatief vinden zijn we 
blij dat we onze middelen, kennis en 
netwerk kunnen inzetten. Vorig jaar 
waren we er ook bij en ondersteun-
den we ook al, maar voor 2018 gaan 
we dit uitbreiden. Dit verdient deze 
doelgroep.”
Stichting DownTown Ophelia, waar-
van het bestuur bestaat uit Ingrid 
Kranenburg, Karin Hulleman, Frank 
Wind en Ilse Zethof, wordt verder 
onder andere ondersteund door vrij-
willigers als Betty van der Vaart en 
Corrie Loos, Winkeliersvereniging 
Ophelialaan en Stichting Oranjeco-
mité Aalsmeer. 

Aan de slag voor duurzame school
De Groenstrook: Bronzen 
Eco Schools Certificaat
Aalsmeer - Op 18 januari hebben 
de Eco Heroes van Wellantcolle-
ge de Groenstrook het Bronzen Eco 
Schools Certificaat in ontvangst mo-
gen nemen. Eerder vorig jaar had de 
school al de intentieverklaring Eco 
Schools ondertekend. De Groen-
strook heeft hiermee aangegeven 
als team aan de slag te gaan voor 
een duurzamere school. De werk-
groep Eco Heroes bestaat onder 
andere uit een schoolleider/ team-
leider, leerlingen en docenten. Het 
doel is het behalen van de Groene 
Vlag. De inzet van de leerlingen is 
erg belangrijk om de Groene Vlag te 
mogen ontvangen. De groep heeft 
in een korte tijd veel bewerkstelligd. 
De leerlingen hebben presenta-
ties gehouden in het huidige eerste 
leerjaar. Hier hebben ze uitgelegd 
wat de taak van de Eco Heroes is, 
daarnaast is er ook de mogelijkheid 
gegeven om te solliciteren voor een 
plek binnen de werkgroep. Geïnte-
resseerde leerlingen werden uitge-
nodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Dit hele proces werd uitgevoerd 
door de meiden en jongens van de 
Eco Heroes. Ze hebben vier enthou-
siaste leerlingen aangenomen.
Inmiddels is de duurzaamheidsscan 
twee maal uitgevoerd. Deze scan 
gaat over tien thema’s en laat de 
verbeterpunten in en om de Groen-
strook zien. De groep heeft, naar 
aanleiding van de scans, drie the-
ma’s (Afval en Grondstoffen, Ge-
zondheid en Hygiëne en Communi-
catie) gekozen waar ze mee aan de 
slag zijn gegaan. Om de Groene Vlag 
te behalen, moeten er zeven stap-
pen doorlopen worden. Vorige week 
hebben de Eco Heroes het Bronzen 
Certificaat in ontvangst mogen ne-
men. Het team werd geprezen voor 
de inzet en doorzettingsvermogen, 
binnen een jaar het Bronzen certifi-
caat! De komende tijd gaan de Eco 
Heroes op naar Zilver.
Nieuwsgierig naar de Eco Heroes 
van de Groenstrook? Op woensdag 
7 februari tijdens de open dag is een 
deel van het team aanwezig.

Aanvraag SCW door SLS gehonoreerd

Nieuw multifunctioneel 
complex in Rijsenhout
Rijsenhout - Het is een langdurige 
wens van SCW Rijsenhout om een 
verbouwing/nieuwbouw te realise-
ren op het sportterrein aan het Kon-
netlaantje. Het gebouw is ongeveer 
45 jaar oud en heeft steeds meer 
onderhoud nodig. Al geruime tijd is 
er een commissie bezig om alle mo-
gelijkheden te onderzoeken, waarbij 
wellicht een geheel nieuwe accom-
modatie tot de mogelijkheden be-
hoort. Op 18 januari is bekend ge-

maakt dat SLS (Stichting Leefom-
geving Schiphol) de aanvraag voor 
nieuwbouw van SCW heeft gehono-
reerd. Een multifunctioneel complex 
in de vorm van Omnisport behoort 
daardoor tot de mogelijkheden. Dit 
is geweldig nieuws voor ook de ove-
rige (kleinere) verenigingen, die 
zich daardoor in de toekomst even-
tueel kunnen aansluiten. Exacte be-
dragen zijn nog onbekend, maar 
met deze honorering staat niets de 

nieuwbouw voor SCW meer in de 
weg. Een mooie stap voor SCW, 
voor Rijsenhout en de bewoners.
Huidig voorzitter, Peter van Veen, 
is met een delegatie naar Uithoorn 
afgereisd. Peter vertelt dat er een 
commissie, gestart door het vori-
ge bestuur onder leiding van Harry 
van Straalen, al veel voorbereiden-
de werkzaamheden had verricht. De 
afgelopen maanden is nauw overleg 
geweest met verschillende partijen 
als de Dorpsraad, Regiegroep, ker-
ken, Tennisvereniging, dorpshuis de 
Reede, gemeente en natuurlijk SLS 
over plannen voor het dorp. Uit deze 
zeer goede samenwerking zijn on-
dermeer het plan voor nieuwbouw 
van een nieuwe accommodatie/
huis van de sport op het SCW ter-
rein ontstaan. Voor SCW, de nieuw-
bouwcommissie en vooral het dorp 
dus absoluut een kroon op het ve-
le werk. “Alle voorbereidingen kwa-
men deze dag tot een prachtig re-
sultaat. De opluchting was dan ook 
groot en de euforie was enorm toen 
op 18 januari het verlossende woord 
kwam. Ons geduld en harde wer-
ken wordt beloond”, aldus voorzit-
ter Peter van Veen. “Niet alleen voor 
SCW maar voor heel Rijsenhout, 

want ook bij dorpshuis De Reede, 
gaan er weer deuren open naar een 
mooie toekomst. De sociale functie 
van SCW heeft er voor gezorgd dat 
niet alleen SCW en haar leden, maar 
heel Rijsenhout, hier baat bij heeft.” 
Het verdere plan is om nu het ver-
volgproces te plannen met onder 
andere SLS en met Rijsenhoutse 
verenigingen om tafel gaan om te 
kijken wie wanneer zou willen aan-
sluiten. Daarna zal de vervolgstap 
zijn om concrete bouwplannen op 
tafel te krijgen en zo snel moge-
lijk de eerste heipaal de grond in te 
krijgen. Het pand moet zo gebouwd 
worden dat andere sporten/vereni-
gingen later kunnen aansluiten en 
uitbouw makkelijk mogelijk is. “Het 
allermooiste zal zijn om een nieu-
we accommodatie te hebben staan 
wanneer SCW haar 50 jarig bestaan 
viert in september 2019. Dat is een 
mooie ambitie”, besluit Peter van 
Veen.

Hart onder de riem
Het gevoel in Rijsenhout? Na een 
hele lange tijd van negatieve be-
richtgevingen over (potentiële) pro-
jecten met een negatieve invloed 
op de leefbaarheid is dit een wel-

kome hart onder de riem die nu uit-
gesproken Schiphol aan Rijsen-
hout geeft. Voor Rijsenhouters geeft 

Schiphol hiermee een duidelijk sig-
naal af die wat hen betreft van an-
dere partijen navolging verdiend. 
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Voor leerlingen groepen 3 t/m 8
Werken aan een videoclip 
in de voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Elke vakantie organi-
seren de combinatiefunctionaris-
sen sport, cultuur en welzijn Combi-
Fun voor leerlingen uit de groepen 3 
tot en met 8 van het basisonderwijs. 
Op vrijdag 2 maart openen de deu-
ren van The Beach aan de Oostein-
derweg voor een zeer verrassende 
activiteit. Deze keer gaan de kinde-
ren aan een videoclip werken. Com-
biFun wordt georganiseerd door de 
combinatiefunctionarissen van De 
Binding, Cultuurpunt Aalsmeer en 
Team Sportservice Aalsmeer. Tij-
dens deze middag krijgen de kin-
deren les van een breakdancer, die 
de kinderen een paar gave tricks 
en moves gaat aan leren. De kin-
deren gaan zelf het decor maken. 
Op grote bouwzeilen mag gespo-
ten, geplakt en getekend worden. 
Deze kunstwerken dienen als ach-
tergrond voor de videoclip. Tenslot-
te volgen de leerlingen ook een uit-

dagende workshop presenteren. Dit 
kan handig zijn, want zo leren ze, 
naast hoe je goed overkomt op ca-
mera, meteen hoe je je kunt pre-
senteren tijdens bijvoorbeeld een 
spreekbeurt. Aan het eind van de 
dag worden alle onderdelen bij el-
kaar gevoegd en maken de leerlin-
gen onder leiding van een profes-
sionele cameraman een officiële vi-
deoclip, die vervolgens online komt. 
Wie zich opgeeft, gaat hier automa-
tisch mee akkoord. JOGG (Jonge-
ren Op Gezond Gewicht) voorziet 
de kinderen deze middag van wa-
ter en fruit. JOGG staat voor Jonge-
ren Op Gezond Gewicht en zet zich 
in om gezond eten en bewegen voor 
jongeren makkelijk en aantrekkelijk 
te maken. Deelname kost 8 euro bij 
voorinschrijving via www.debinding.
nl en 10 euro aan de deur. De ac-
tiviteit start om 13.30 uur en is om 
16.30 uur afgelopen.

Het Groep 8 feest in N201 
komt er weer aan!
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen 
van Aalsmeer en Kudelstaart opge-
let! Op vrijdag 16 februari zijn jullie 
aan de beurt om een geweldig feest 
te beleven. Club N201 opent zijn 
deuren voor een speciaal feest voor 
alle aanstaande brugklassers. Alle 
10 de basisscholen van Aalsmeer en 
Kudelstaart zijn uitgenodigd en het 
belooft voor de twaalfde keer een 
gigantisch feest te worden.
Na het geweldige succes van voor-
gaande jaren zijn jullie nu einde-
lijk aan de beurt. Afgelopen we-
ken kwamen de leerkrachten met 
het goede nieuws en was er een run 
op de kaartjes door de leerlingen uit 
groep 8. De kaarten worden uitge-
deeld door de meesters en juffen 
van groep 8. Bij binnenkomst van 
het feest wordt aan de deur de en-
treeprijs van 6 euro betaald. In de-
ze kosten zit een consumptie en wat 
lekkers. Ook de garderobe is inclu-
sief. Verdere consumpties worden 
voor 2 euro verkocht.
Het Groep 8 Feest is een initia-

tief van Eric Spaargaren, leerkracht 
van groep 8 van de Antoniusschool. 
Bink van den Tweel helpt Eric met 
de muziek en er zal een heel spe-
ciaal gastoptreden door DJ’s Akira 
en Glenn V. worden verzorgd. Dit zal 
het eerste feest worden in de nieu-
we locatie de N201 na het stoppen 
van Feesterij de Bok.

White en Neon
De meesters en juffen van groep 8 
zijn van harte welkom om te komen 
kijken/feesten. Het Groep 8 Feest 
begint op 16 februari om 19.30 uur 
en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot 
22.30 wordt er gefeest in de disco-
theek langs de Zwarteweg. Daarna 
kunnen de ouders de kinderen weer 
ophalen bij de deur van de N201. Al-
le groep 8-ers worden opgeroepen 
om in witte en neon/fluor kleding te 
komen. Aan ouders wordt gevraagd 
om rekening te houden met de be-
perkte parkeerruimte. Meer infor-
matie (ook voor ouders) is te vinden 
op de website: www.groep8feest.nl.

Op 3 februari in de bibliotheek
Muzikale voorstelling 
‘Ssst! De tijger slaapt...’
Aalsmeer - Voorlezen is altijd een 
feest, maar tijdens de Nationale 
Voorleesdagen van 24 januari tot en 
met 3 februari helemaal. Peuters en 
hun (groot)ouders kunnen op za-
terdag 3 februari in de Bibliotheek 
Aalsmeer genieten van de muzika-
le voorstelling: Ssst! De tijger slaapt. 
De voorstelling gaat over het gelijk-
namige prentenboek van Britta Tec-
kentrup, het boek is verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar 2018. Vol 
enthousiasme en humor neemt Ka-
tiuscia Principato de kleintjes mee 
in het verhaal van de slapende tij-
ger. Ze weet de kinderen te boei-
en en te betrekken in haar muzika-
le voorstellingen, een feest voor elk 
kind vanaf 2 jaar. Katiuscia Principa-
to studeerde aan het conservatori-
um in Enschede. Na de voorstellin-
gen ‘Geitje’ en ‘Walvis’ is het nu de 
beurt aan ‘Tijger’. Een jarige tijger en 
al z’n vriendjes zijn er ook! Kom je 
ook op z’n verjaardagsfeestje? 
De muzikale voorstelling ‘Ssst de tij-
ger slaapt’ is op zaterdag 3 februa-

ri van 10.15 tot 11.00 uur in de Bi-
bliotheek in de Marktstraat. Leeftijd 
2+. Kosten 4 euro (leden) en 8 euro 
(niet-leden), Een kaartje is kind plus 
een begeleider. 
Kaartjes via de website van de bibli-
otheek www.debibliotheekamstel-
land.nl of in een van de Amstelland 
Bibliotheken. Wees er op tijd bij, 
want er zijn maar een beperkt aan-
tal plaatsen.

Kleuterbios: Disney Party 
in Cinema Amstelveen
Amstelland - Zondag 28 janua-
ri begint om 10.30 uur de kleuterbi-
os in Cinema Amstelveen. Een Dis-
ney Junior Party staat op het pro-
gramma. Kijk naar een aflevering 
van Mickey and the Roadster Ra-
cers, een aflevering van Vampirina 
en een exclusieve aflevering van De 
Puppy Vriendjes. Tussendoor treedt 
Mickey Mouse aan als interactie-
ve host: vanaf het doek vermaakt hij 
de kinderen in de zaal. Zing en dans 
mee met de leukste afleveringen 
van Disney Junior, waaronder min-
stens één gloednieuwe, nooit eerder 
uitgezonden aflevering. Vanaf het 

grote bioscoopscherm praat Mickey 
Mouse de boel aan elkaar. Een on-
vergetelijke bioscoopervaring voor 
de allerjongste filmhelden.
Disney Junior Party is een interac-
tieve bioscoopbeleving: alle kinde-
ren worden aangespoord om mee 
te zingen en te dansen. Te lang stil-
zitten is dus niet de bedoeling! 
Bij de kleuterbios gaat het licht niet 
helemaal uit en het geluid iets zach-
ter dan bij een normale film. En na 
afloop gaan de kinderen naar huis 
met een ‘ik ben naar de film ge-
weest’- diploma en een speciale 
goodie bag van Disney.

Nieuwe cursus bij de Werkschuit
Tieneratelier 3D vormgeven
Aalsmeer - Lida Snoek verzorgt 
een nieuwe cursus voor de jeugd 
vanaf 11 jaar bij de Werkschuit. Tij-
dens het Tieneratelier leert zij de 
jongens en meiden ‘3D vormgeven’. 
Vanaf eind januari kunnen tieners 
zich aansluiten bij dit Tieneratelier. 
Samen met docente Lida Snoek ver-
schillende 3D materialen en tech-
nieken uitproberen met ijzerdraad, 
klei, gips, papier-maché, hout, spek-
steen, etc. De tieners gaan kunst-
werken maken die van alle kanten 
bekeken kunnen worden (3D). Er 
wordt gewerkt in thema’s in plaats 
van opdrachten, maar eigen ideeën 
zijn het belangrijkst! Veel of weinig 
ervaring is niet belangrijk: Instap-
pen kan op elk niveau. De cursus 
wordt gegeven in het Creatief Cen-
trum aan de Baccarastraat 15. In-

lichtingen en aanmelden via de si-
te: www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
neem telefonisch contact op met 
Marion Buckert ia 06-11864861 of 
met Margot Tepas via 06-12459347.

Jeugdschaken
Spannende 15e ronde AAS
Aalsmeer - De vijftiende schaak-
ronde van de AAS Jeugdcompeti-
tie was een spannende ronde. Kop-
loper Luuk moest tegen het jeug-
dig talent Konrad en deze wist na 
een hevig gevecht te winnen. Jas-
per heeft nu een cyclus ontdekt, na-
melijk Jasper wint van Luuk, dan 
wint Christiaan van Jasper en ver-
liest Christiaan daarna van Luuk, en 
zo geschiedde. Sam kon het met wit 
niet bolwerken tegen Stijn, die daar-
mee netjes naar de vierde plaats 
steeg. In het midden van het veld 

won Robert met zwart van Marien, 
Dylan en Bryan wonnen met wit van 
Dean en Kai.
Kevin wist een punt te scoren tegen 
jongste deelnemer Rink. De top tien 
na vijftien ronden: 1. Luuk met 12 
punten, 2. Christiaan met 11 punten, 
3. Jasper met 9 punten, 4. Stijn met 8 
punten, 5. Konrad met 7,5 punten, 6. 
Sam met 6,5 punten, 7. Niek met 6,5 
punten, 8. Robert met 6,5 punten, 9. 
Dylan met 6 punten en 10. Marien 
met 5,5 punten.
Door Ben de Leur

Marcel en Lydia Zimmer bij 
Kids Praise in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 28 januari 
wordt weer een Kids Praise gehou-
den. Kids Praise is een dienst voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Deze keer is er een speciale Kidsp-
raise, want er komen twee bijzonde-
re gasten, Marcel en Lydia Zimmer. 
Zij verzorgen afwisselende, interac-
tieve concerten voor kinderen van 4 
tot 12 jaar met veel zingen, bewe-
gen, verhaaltjes en sketches. Het 
wordt geheid een feestje voor jong 
en oud! Iedereen is welkom. 
De Kids Praise begint zondag om 
16.30 uur in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269. De toegang is 

gratis. Kijk voor meer informatie op 
facebook.

Muzikale voorstelling voor 3+
Nacht Wacht in Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 28 janua-
ri tovert multi-instrumentalist Gunga 
klanken uit de ‘prullaria’ die hij heeft 
verzameld en bouwt daarmee dro-
men van geluid. Gunga droomt en 
laat dromen. Anne zit op de rand van 
haar bed en speelt op de harp alsof 
haar leven er van afhangt. Ze heeft 
geen tijd om te slapen en vindt sla-
pen gaan ook een beetje eng. Caro-
line wil juist erg graag slapen, want 
haar bed is de poort naar dromen-
land. Op de klanken van Gunga ont-
moet zij een glimworm die onder de 
grond leeft, een vis in het water, een 
vogel in de lucht en de godin van het 
vuur. In deze voorstelling vol muzi-
kale verrassingen vindt Caroline, sa-
men met Gunga, een manier om An-
ne mee te nemen naar dromenland, 
want de nacht wacht nog maar even. 

Het muzikale theaterduo ‘De Zingen-
de Harp’ werkt bij deze voorstelling 
samen met drummer en percussio-
nist Alan Purves. ‘De Nacht Wacht’ 
is een 3+ voorstelling en is aan-
staande zondag te zien in het Am-
stelveens Poppentheater om 14.30 
uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via 
ww.amstelveenspoppentheater.nl 

Pluis uilenballen 
met boswachter

Amstelland - Kom naar De Bos-
winkel op zondagmiddag 11 februari 
om 13.00 uur en pluis uilenballen uit 
met de boswachter. Wat is een ui-
lenbal en wat zit er allemaal in? Haal 

de uilenbal helemaal uit elkaar. Wie 
weet wat voor bijzondere botjes je 
tegenkomt! De workshop is geschikt 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de 
kosten zijn 5 euro per persoon. Aan-
melden via: 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, iedere 
dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Geslaagde meidenclinic RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
13 januari was er bij RKDES een 
geslaagde meidenclinic. De MO11 
en MO13 werden door voetbal-
ler Michael Buskermolen hard aan 
het werk gezet en kregen een uit-
gebreide training met technieken 
en partijtjes. “Heel geslaagd”, aldus 
de deelnemers. Ook zin om bij RK-

DES te komen voetballen? Een keer 
meetrainen is altijd mogelijk. De 
MO11 traint op maandag om 18.30 
uur en donderdag om 18.45 uur. De 
MO13 meiden trainen op maandag 
en woensdag vanaf 18.30 uur. Het 
sportcomplex van RKDES bevindt 
zich aan de Wim Kandreef. Kijk voor 
meer informatie op www.rkdes.nl. 

Rick van Gent, Britney Bos, Carmen Terlouw en Michelle van Dam.

Handboogschieten
Jeugd van Target presteert 
prima in competitie
Kudelstaart - Zaterdag 20 janu-
ari hebben een aantal jeugdle-
den van handboogvereniging Tar-
get geschoten voor de eerste wed-
strijd van de jaarlijkse competitie 
bij handboogvereniging Concordia 
in Amsterdam. Vooraf aan de wed-
strijd werden eerst de winnaars van 
de competitie van 2017 gehuldigd. 
Voor Carmen Terlouw ( 14 jaar) was 
er de derde plaats bij de cadetten 
recurve en voor Britney Bos (18 jaar) 
een derde plaats bij de junioren re-
curve. Vervolgens bij de eerste wed-
strijd (10 ronden van 3 pijlen op 18 
meter) van het jaar ging alles naar 
wens en was er sprake van prima 
scores: Carmen Terlouw 207 pun-

ten, Britney Bos 227 punten en Mi-
chelle van Dam 208 punten. MIchel-
le schoot haar eerste officiële wed-
strijd en behaalde gelijk haar per-
soonlijke record. Rick van Gent, als 
enige schutter van HBV Target in de 
compoundklasse, wist een score te 
behalen van 248 punten. 
Deze groep jeugdleden traint elke 
woensdagavond onder leiding van 
Marco Jongkind. Marco is al jaren 
trainer bij HBV Target en doet het 
met veel inzet en plezier. Het voltal-
lige bestuur van HBV Target felici-
teert haar jeugdleden en trainer met 
de behaalde prestaties. Informatie 
over de handboogschietvereniging 
is te vinden op: www.hbvtarget.nl. 

Met een prachtige omhaal neemt Daisy het Altior doel onder vuur.

Vriendschappelijke voetbalwedstrijd

Altior MO17-1 net iets te 
sterk voor FCA MO15-1
Aalsmeer - Zaterdag 20 januari 
was het nog steeds geen schaats-
weer, maar wel voetbal weer. De FC 
Aalsmeer meiden MO15-1 moch-
ten hun tweede vriendschappelijke 
wedstrijd spelen.
Dit keer kwamen de meiden van Al-
tior MO17-1 op bezoek. Vanaf de af-
trap gingen beide teams er pittig te-
genaan. Altior creëerde in de eerste 
helft iets meer kansen, maar ver-
dedigend stond het bij Aalsmeer 
goed met een super keepende Lau-
re in het doel. Ruststand 0 – 0. In de 
tweede helft een slim spelend Alti-
or. De meeste ballen werden op hun 

snelle rechtsbuiten gespeeld. De-
ze Altior aanvalster snelde langs de 
lijn en trok de bal steeds goed voor 
in het doelgebied van Aalsmeer. Het 
wachten was op een Altior goal en 
die viel dan ook in de 18e minuut 
na rust: 0–1. De Aalsmeer meiden 
die goed speelden waren hierdoor 
even van slag en dat resulteerde al 
snel in de 0–2 voor Altior. De wed-
strijd golfde hierna nog wat heen en 
weer maar in de stand veranderde 
er niets meer: 0-2. Een pluim voor 
de Aalsmeer meiden die een wat 
sterker Altior goed partij gaven.
Verslag en foto Ruud Meijer 





 
20   Nieuwe Meerbode  •  25 januari 2018

Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - De volgende ouderen-
soos in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55 is op donderdag 1 fe-
bruari. De aanvang is 13.30 uur en 
ouderen zijn van harte welkom. Kla-
verjassen en rummicuppen staan 
op het programma. Het klaverjas-
sen op 18 januari is gewonnen door 
de heer Aarsman met 4866 punten, 
op twee mevrouw Agtersloot met 
4420 punten en de poedelprijs is 
uitgereikt aan mevrouw Bakker met 
4296 punten. Bij het rummicuppen 
was de hoogste eer voor mevrouw 
Millenaar met 130 punten, gevolgd 
door de dames Valentijn met 178 en 
Reemst met 191 punten. De poe-
delprijs was voor mevrouw de Vries 
met 266 punten.

Ben van Dam 1e 
bij dartavond

Aalsmeer - Dinsdagavond om half 
acht was de zaal van ’t Middelpunt 
weer open voor de wekelijkse dart-
avond. Om acht uur begon de com-
petitie. Er waren meer leden, die 
weer eens kwamen proberen om 
hoge ogen te gooien. Het ging bij de 
meeste wel goed. De sfeer was pri-
ma, het was gezellig en men daag-
de elkaar behoorlijk uit. Zo werd 
de strijd wel behoorlijk spannend, 
vooral tussen Ben van Dam en Pe-
ter Bakker, die op een gegeven mo-
ment een 99 score uitgooide. Echter 
Ben was toch even sterker en streek 
de eer van de eerste plaats op. Peter 
werd tweede. De derde plaats was 
voor Jacco Piet die deze avond een 
180 gooide. Op vier Ted van Galen, 
vijf Franklin Dolk en Hans Dolk werd 
zesde. Ook eens darten? Iedereen 
vanaf 16 jaar is van harte welkom op 
de dinsdagavond in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Aanvang 
is 20.00 uur en deelname kost 2,50 
euro per persoon per avond.

Winst Bets en 
Huub op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we kaarters zijn welkom, voor zo-
wel klaverjassers als jokeraars is 
voldoende plaats. Op donderdag 
18 januari is het jokeren gewon-
nen door Bets Teunen met 179 pun-
ten, op twee Gerrit van der Geest 
met 181 punten en op drie is Tru-
dy Knol geëindigd met 230 punten. 
Bij het klaverjassen was deze week 
Huub Bouwmeester veruit de bes-
te met 5256 punten. Op twee Guda 
Kluinhaar met 5174 punten en op 
drie Coby Bouwmeester met 4946 
punten. Poedelplaats was deze keer 
voor Elisabeth Romkema met 3436 
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 30 januari 
houdt Ons Genoegen weer een ge-
zellige kaartavond in het Hofplein 
bij het Kloosterhof in de Clematis-
straat. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Aan-
vang 19.30 uur. Zaal is open vanaf 
19.00 uur. Deelnemen kost 3 euro 
per persoon en dit bedrag is inclu-
sief koffie of thee. Tijdens de vorige 
speelavond is het klaverjassen ge-
wonnen door Gees Hulshegge met 
5862 punten. Op twee is Leo Ton 
geëindigd met 5367 punten en op 
drie Alie de Vries met 5081 punten. 
De poedelprijs was voor Piet Kragt-
wijk met 3388 punten. Bij het Rum-
micuppen was Rita Wiebes met 9 
punten de winnaar. De poedelprijs 
ging hier naar Alie Hoving met 138 
punten.

Ben wint bij De 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond van-
af 20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis te Kudelstaart. Op 17 janu-
ari is Ben Blom eerste geworden 
met 5267 punten, Ben van der Voort 
werd tweede met 5197 punten en 
op drie Jan Ramp met 5097 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Martha Zethof met 3572 punten.

Ubel wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos is 
van de OVAK is op woensdag 31 ja-
nuari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 17 januari bij de oude-
renvereniging is gewonnen door 
Ubel van der Blom met 5421 pun-
ten. Op twee is Ria Pieterse geëin-
digd met 5246 punten, op drie Riet 
Meijer met 4955 punten en plaats 
vier was voor Loek Pieterse met 
4949 punten. 

Programma 
handbal

Zaterdag 27 januari:
10.15 u: FIQAS F2 – Legmeervogels
11.05 u: FIQAS E4 – Havas
12.05 u: FIQAS E2 – VOS
13.05 u: FIQAS E1 – Havas
14.05 u: FIQAS D2 – Legmeervogels
14.55 u: FIQAS D3 – Legmeervogels
15.45 u: FIQAS D1 – Legmeervogels
17.00 u: FIQAS meisjes C2 – 
 Legmeervogels
18.45 u: FIQAS heren 3 – US 
 (Eerste Divisie) 
19.15 u: FIQAS heren 1 – Bocholt 
 (BeNe League)
20.45 u: FIQAS dames 1 – Gemini 
 (Eerste Divisie) 

Zondag 28 januari:
13.00 u: FIQAS jongens B1 – 
 Hercules (Jeugd Divisie)
13.30 u: FIQAS meiden B1 – SDS’99
14.05 u: FIQAS dames 3 – Tornado
15.00 u: FIQAS heren 2 – Venlo 
 (Eredivisie)
15.20 u: FIQAS dames 4 – DSOV
16.15 u: FIQAS heren 4 - Achilles 

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 27 januari:
F.C.AALSMEER
Xerxes D.Z.B. 1 - F.C.A. 1  14.30 u
Volendam (rkav) 3 - F.C.A. 2 14.30 u 
F.C.A. 4 – T.O.B. 3 14.30 u
De Meer 7 - F.C.A. 5 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – V.S.V. 1 14.30 u

Zondag 28 januari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Altior 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Nicolaas Boys 2 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – S.J.Z. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 4 – Portugal 2 12.00 u

Floretschermen
Daniël Giacon verslaat de 
nummer 2 van de wereld!
Aalsmeer - Op 19 en 20 janua-
ri vond de Challenge Internatio-
nal de Paris plaats, de grootste en 
meest prestigieuze World Cup voor 
floretschermers. De Aalsmeerse flo-
retschermer Daniël Giacon maakte 
hier zijn debuut. Op vrijdag stond de 
Aalsmeerder na drie winst- en drie 
verliespartijen in zijn poule op po-
sitie 103 van de 237 schermers die 
aan de voorronde meededen. Daar-
mee had hij op deze voorronde dag 
een vrijstelling op het tableau 256 
en bereikte als enige Nederlander 
het tableau 128. Daar trof hij Choi 
uit Hong Kong. Na een spannende 
partij wist Daniël met 15-14 te win-
nen. Na nogmaals een winstpartij 
tegen Tirado uit Puerto Rico had hij 
zich geplaatst bij de beste 64 scher-
mers op het hoofdtoernooi. Op za-
terdag trof de 17-jarige schermer de 
nummer twee op de wereldranglijst, 
de Amerikaanse Massialas. Giacon 
schermde goed en geconcentreerd 
en wist steeds een voorsprong te 
houden op de winnaar van de vorige 
editie van het toernooi. Uiteindelijk 
won hij de partij met 15-8 en zorgde 
voor een sensatie in het Stade Pier-
re de Coubertin. Zijn schreeuw na 
de overwinning zal door half Parijs 
gehoord zijn. Op Tableau 32 trof Da-
niël weer een Amerikaan, dit maal 

de eveneens jonge Tourette. Deze 
enerverende en dynamische par-
tij werd verloren met 11-15. Dani-
el heeft met zijn 32e plaats Neder-
land weer op de kaart gezet. Het is 
voor Daniëls ontwikkeling belang-
rijk om zoveel mogelijk aan dit soort 
grote toernooien mee te doen. Alle 
kosten moet hij zelf betalen. Daar-
om zoekt hij sponsoren die samen 
met hem op weg willen naar de top. 
Meer informatie over sponsoring is 
te vinden op de website: www.da-
nielgiacon.nl

Daniël Giacon, terecht trots. 
Foto: A. Bizzi

Opkomst minder dan voorgaande jaren

1e Open kampioenschap 
veldrijden bij UWTC
Uithoorn - Zondag 21 januari was 
het een zon overgoten dag toen het 
eerste open kampioenschap veld-
rijden van Uithoorn is verreden bij 
UWTC. Voorheen was dit de fort-
cross De Kwakel. Maar door tijdge-
brek, in verband met de vele uren 
die door de vrijwilligers in de bouw 
van het nieuwe clubhuis worden 
gestoken, kon de fortcross dit jaar 
niet doorgaan. De inschrijving was 
in het nieuwe clubhuis van UWTC. 
De jeugd ging als eerste van start 
met twee categorieën tegelijk. Bij 
de 10 en 11 jarigen won Siem van 
Smoorenburg, tweede werd Bo Ver-
steeg, derde Nees Wahlen en vier-
de Jari Buskermolen. Bij de 12 
tot 14 jarigen won Rens Grömmel 
voor Mees van Smoorenburg, der-
de werd Raoul van Zijl, vierde Lars 
Hopman en vijfde Teun Wahlen. Bij 
de nieuwelingen werd het een leu-
ke strijd tussen Danny Plasmeijer 
en Sven Buskermolen en de winst 
ging naar Danny Plasmeijer. Bij de 
dames ging de winst naar Hanne-
ke Mulder, tweede Dianna Kuipers 

en derde Ingrid Marges. Toen was 
het de beurt aan de recreanten die 
met vijf man van start gingen. Eer-
ste Marcel Plasmeijer, tweede Ro-
bert Wiebes, derde Joop Winter en 
vierde John Versteeg. Om 12 uur 
was het de beurt aan de grootste 
groep, de 40+. Hier ging de winst 
naar UWTC trainingslid Mark Tou-
wen, tweede Piere Deen en derde 
Wilfred Zeijerveld. De dag werd af-
gesloten met de 40-renners en die 
wedstrijd werd gewonnen door Ian 
v/d Berg. Tweede werd Maarten 
Postma en derde Lars Wiebes net 
voor Jeroen van Pierre en Niels Kra-
mer. De opkomst was jammer ge-
noeg minder groot dan voorgaande 
jaren. Jammer, want dit was alweer 
de afsluiting van het veldrijseizoen 
bij UWTC. Met dank aan alle vrijwil-
ligers die zich deze winter hebben 
ingezet bij UWTC, want zonder vrij-
willigers is er geen cross! De natio-
nale veldrijders hebben nog enkele 
wedstrijden te gaan, maar de mees-
te UWTC leden zullen zich nu weer 
gaan richten op het wegseizoen.

Grootste loopevenement
Zondag Uithoorns Mooiste
Uithoorn - Aanstaande zondag 28 
januari vindt weer Uithoorns groot-
ste loopevenement plaats. Gelet op 
het grote aantal voorinschrijvingen, 
meer dan 325, verwacht de organi-
satie tussen de 1600 en 1700 deel-
nemers aan de start. Sportpark de 
Randhoorn zal op deze dag hele-
maal in het teken staan van dit ge-
weldige loopevenement. Zo zullen 
alle deelnemers aan de G-run wor-
den opgevangen in het clubhuis van 
AKU en daarnaast maakt de organi-
satie graag gebruik van het nieuwe 
clubhuis van wielerclub UWTC, daar 
zullen alle businessteams en de vele 
sponsors worden opgevangen. De 
businessloop mag zich ook verheu-
gen in een toenemende belangstel-
ling, 22 teams hebben zich hiervoor 
aangemeld. Alle andere lopers kun-
nen zich inschrijven in het clubhuis 
van Legmeervogels.

Parcoursen aangepast
De verwachting leefde bij de orga-
nisatie dat de tijden waarop de bus-
sen van Connexxion over de bus-
baan rijden, niet veel zouden veran-
deren en werd er vanuit gegaan dat 
de tijden en parcoursen gelijk kon-
den blijven. Tot schrik van de orga-
nisatie bleek eind december dat de 

dienstregeling drastisch was veran-
derd, in plaats van vier bussen rij-
den er nu zestien bussen per uur 
over de busbaan. Dat betekende dat 
de tijd tussen twee bussen te kort 
was om alle lopers door te laten en 
dat alleen bij de Zijdelweg de bus-
baan gepasseerd kon worden.
Met veel gepuzzel is het uiteinde-
lijk wel gelukt om voor alle lange 
afstanden een veilig en aantrekke-
lijk parcours te realiseren. Van al-
le nieuwe kruispunten zijn digitale 
tekeningen gemaakt en worden de 
zestig verkeersregelaars komende 
week allen opnieuw geïnstrueerd op 
hun nieuwe taak. De starttijd van de 
5 km is hierdoor wel veranderd van 
11.00 uur naar 11.03 uur, de ande-
re starttijden zijn onveranderd. Voor 
de G-run en de Gezinsloop voor kin-
deren is het parcours hetzelfde ge-
bleven.

Wegafsluitingen
Het zal niemand verbazen dat met 
zo’n groot loopevenement een aan-
tal wegen/wijken tijdelijk afgesloten 
worden voor het verkeer, met na-
me Legmeer-West zal langere tijd 
afgesloten zijn. Alle omwonenden 
zijn op de hoogte gebracht van de 
tijden waarop straten zijn afgeslo-

Dammen
Verrassende zege K&G
De Kwakel - De beer is los, ver-
zuchtte de teamleider van het eerste 
team van damclub Kunst en Genoe-
gen. Dat deed hij maandagavond in 
Haarlem na de beslissende remise 
van Wim Konst. Wim stelde daarmee 
een 3-5 zege veilig voor zijn team, 
hard nodig na de eerste twee wed-
strijden dik verloren te hebben. De 
laatste plaats in de hoofdklasse is 
nog niet verlaten, maar de moed zit 
er weer in. Tegenstander HDC was 
nog ongeslagen, de club had al haar 
drie wedstrijden gelijkgespeeld en 
ging zonder vrees de strijd aan te-
gen de Kwakelaars. Op het kopbord 
waren er snel verwikkelingen, Wim 
Keessen ging het gevecht niet uit de 
weg. Op bord twee koos Adrie Voorn 
voor wat behoudender spel, wat al 
redelijk snel tot een puntendeling 
resulteerde. Vervolgens wist Wim 
Keessen beslissend voordeel te ha-
len, een overmacht eindspel liet zijn 
tegenstander zich niet bewijzen, hij 
gaf snel op, 1-3 tussenstand. Rene 

de Jong had al een gelijkwaardige 
stand maar leek voordeel te halen 
uit een ‘Bertus Zethof-zet’. Bij deze 
zet geef je je tegenstander eerst een 
dam om deze vervolgens weer af 
te pakken voor een eigen dam. De 
dam van Rene kon niet voorkomen 
dat zijn opponent naar de damlijn 
glipte, resultaat remise, 2-4 tussen-
stand. Al de ogen werden toen ge-
richt op de partij van Wim Konst die 
goed op moest letten. Iedereen ach-
ter het bord dacht dat Wim met een 
plakker remise kon maken, behal-
ve Wim En hij had het bij het goe-
de eind, de plakker was verloren ge-
weest! Ten koste van een schijf kon 
Wim naar een dam en moest zijn te-
genstander nog opletten om niet te 
verliezen. Het werd uiteindelijk re-
mise en een de 3-5 zege was een 
feit. Een goed gevoel overheers-
te deze avond. Over drie weken ho-
pen de K&G-ers hun opmars voort 
te zetten, dan thuis tegen koploper 
Purmerend. 

Bingo-avond in 
De Reede

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
27 januari weer een gezellige bingo-
avond. Deze vindt plaats in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14. Tijdens deze avond zullen er drie 
rondes bingo worden gespeeld. 
Tussendoor wordt nog een grote lo-
terij gehouden. Ook zullen de door 
leden gewonnen prijzen uitgedeeld 
worden die zij behaald hebben tij-
dens de tentoonstelling van afgelo-
pen jaar. De avond begint om 20.30 
uur de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is gratis. 

Drukke dag voor brandweer en politie

Storm op ‘Westeinderzee’
Aalsmeer - Takken op de weg, vuil-
nisbakken die om zijn gevallen, dak-
pannen van woningen en (tijdelijke) 
verkeersborden die geen stand wis-
ten te houden tegen de enorme wind. 
Het stormde donderdag 18 januari en 
hoe. Code rood had het KNMI aan-
gekondigd voor de provincies Noord- 
en Zuid-Holland, Utrecht, Flevo-
land, Gelderland en Overijssel en 
het was helemaal waar. Tot iets na 
het middaguur heeft de zware wes-
terstorm voor veel schade, letsel en 
overlast gezorgd. Op de Maasvlak-
te was liefst windkracht 11 gemeten, 
bij Hoek van Holland een windsnel-
heid van 138 kilometer per uur en 
op andere plekken waren er wind-
stoten met uitschieters tot 130 kilo-
meter per uur. Het spookte ook be-
hoorlijk op de Westeinderplassen. 
Het was een spektakel om de Poel te 
zien. Golfen bulderden over de ste-
nen bij de dijk en het water spatte de 
auto’s nat. Weinig fietsers waagden 
zich aan een tocht langs de grimmige 
‘Westeinderzee’. Wel trotseerden di-
verse wandelaars de hevige wind om 

een kijkje te nemen. En dat viel niet 
mee, het was nauwelijks mogelijk om 
tegen de wind in te lopen en met de 
storm in de rug was staande blijven 
eveneens een uitdaging. Toch wel blij 
dat een kleine twee jaar geleden de 
dijken langs de Poel verstevigt zijn...

Diverse meldingen
De brandweer en de politie heb-
ben het druk door de storm. Allerlei 
meldingen kwamen binnen en vroe-
gen om inzet. Stormschade was er 
bij de Kudelstaartseweg, het water 
golft over de weg bij de fortbocht, 
op de hoek N201 met de Legmeer-
dijk (boom op huis gewaaid), bo-
men om in de A.H. Blaauwstraat en 
de Hortensialaan, diverse schuttin-
gen in tuinen in Aalsmeer en Ku-
delstaart gingen plat, (reclame)bor-
den zijn stuk gewaaid en bij veel 
huizen vlogen de pannen van de da-
ken. De eerste uitruk voor de brand-
weer was overigens heel dichtbij. 
Het eigen bord ‘brandweer’ aan de 
kazerne aan de Zwarteweg is door 
de storm leeg gewaaid. 

Storm blaast boom op huis aan Legmeerdijk. Foto: Davey Photography

Ook op de Kudelstaartseweg spookte het. Foto: Jan Jongkind

Dakpannen van woning Machineweg gevolgen. Foto: Yvonne van Doorn

ten/gehinderd. Omwonenden zullen 
geen last hebben van auto’s die een 
parkeerplek zoeken. Naast de gro-
te parkeerplaats van de Randhoorn 
heeft de organisatie een aantal be-
drijven op de Noorddammerweg en 
de Randweg bereid gevonden om 
auto’s op hun terrein te laten parke-
ren. Er wordt een tijdelijke brug over 
de sloot gelegd die er voor zorgt dat 
deelnemers vanaf de Noorddam-
merweg direct naar de kantine van 
Legmeervogels kunnen lopen.

Programma
10.15 uur: 1 kilometer G-run
10.30 uur: 1 kilometer Gezinsloop
11.03 uur: 5 kilometer loop
11.08 uur: 10 kilometer loop
11.08 uur: 10 Engelse mijlen



Hoogste percentage voor Peter 
en Martin bij BC Onder Ons
Aalsmeer - Het was 17 januari de 
laatste zitting van de derde sessie 
bij Bridgeclub Onder Ons. Aange-
zien het nog niet helemaal duidelijk 
was wie er zou gaan promoveren of 
degraderen was er bij diverse paren 
toch nog sprake van spanning: lukt 
het wel of lukt het niet? Aan het ein-
de van de avond, toen de resultaten 
bekend waren, was er hier een lach 
en daar een traantje. Er waren toch 
wel enkele verrassingen te noteren. 
Voor sommige bridgers een meeval-
ler en voor anderen een tegenvaller.
Volgende week kan weer een nieu-
we start worden gemaakt om ver-
loren terrein te herwinnen of om te 

consolideren. De uitslag in de A-lijn: 
1e en 2e gedeeld: Jaap Geleijn en 
Gonny van der Zwaard en Trees de 
Jong en Hans Pothuizen met 57.08%. 
3e Wil Stokman en Francoise Dau-
del met 53.33%. In de B-lijn: 1e Peter 
Prochazka en Martin van der Laar-
se met 61.25% – tevens het hoogste 
percentage van de avond - 2e Wil 
Jongkind en Agneet van der Goot 
met 59.28% en derde Wil Groot en 
Mijnie van Leeuwen met 58.33%.
In de C-lijn: 1e en 2e gedeeld: Ans 
van Maanen en Henny van der Laar-
se en Nico Tas en Henny Jooren met 
56.77%, 3e Willy en Piet van Leeu-
wen met 55.73%.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Jan Kranendonk gooit 158 
uit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De negende speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart was 
met 36 darters goed bezocht. Chris 
Brouwer sloeg een dubbelslag, niet 
alleen won hij voor de derde keer op 
rij de speelavond, ook werd hij de 
derde Periode Kampioen. Jan Kra-
nendonk had met een prachtige 
158 finish de hoogste uitgooi van de 
avond. Het was zijn derde hoogste 
uitgooi van de avond ooit. Op de vo-
rige speelavond werd de eer van de 
hoogste uitgooi gedeeld door twee 
darters, een niet veel voorkomende 
gebeurtenis. Toevalligerwijs ston-
den die twee darters, Martin Bax 
en Dylan Schoonderwoerd, nu te-
genover elkaar in de finale van het 
tweede niveau. Nu viel er dus geen 
eer te delen, er moest uiteraard een 
winnaar komen. Martin was lichte-
lijk favoriet, hij won dit jaar nog de 
Grote Finale. Dylan daarentegen 
won in een ver verleden (2009) de 
Grote Finale en mocht dus niet on-
derschat worden. Dylan won uitein-
delijk knap deze finale en eindig-
de in de derde periode als derde. In 
de finale van het derde en vierde ni-
veau troffen de finalisten elkaar voor 
de tweede keer. Zowel Tibor Hoger-
vorst en Huib Gootjes als Albert Ge-
leijn en Rob Braam stonden bij el-
kaar in de poule. Zij eindigden als 
derde of vierde in de poule, en ver-
volgden vervolgens precies dezelfde 
weg. Tibor en Huib belandden in het 
derde niveau, Albert en Rob in het 
vierde. Aan de andere kant van het 
speelschema wonnen zij allen hun 
wedstrijden, zodat zij alle vier de fi-
nale bereikten. Tibor won in de pou-
le van Huib en herhaalde dat in de 
finale van het derde niveau. Frap-
pant was dat dit pas zijn tweede ge-
wonnen finale ooit was. Deze ‘ma-

gere’ oogst kwam vooral doordat Ti-
bor meestal in de hogere niveaus 
terecht kwam. Ook Albert won in de 
poule van Rob en herhaalde dat in 
de finale (van het vierde niveau). Al-
bert won voor de negende keer ooit 
een finale. Extra bijzonder was dat 
dit zijn zesde overwinning op rij in 
een finale was.

Vrijdag weer speelavond
Morgen, vrijdag 26 januari, is de vol-
gende speelavond van het jaar. Ho-
pelijk zijn er weer veel nieuwe ge-
zichten, elke darter kan namelijk 
zonder opgave vooraf meedoen. De 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier ni-
veau systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto van 
de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als 
mogelijk darten, op zoveel als mo-
gelijk het eigen niveau. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost 4 euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie 
te vinden.

Winst Marry, Mariëtte, Thijs 
en Pieter bij Sjoelclub
Aalsmeer - De tweede compe-
titieavond van 2018 was er een 
keer geen winst voor Petra Houwe-
ling. Maar de zege bleef in de fami-
lie, want moeder Marry Verhoeven 
haalde met 24 punten een eerste 
plek. Petra werd tweede met 18 pun-
ten. Thijs Brozius deed in de B-Klas-
se goede zaken door met 7 punten 
verschil te winnen. In de C-Klasse 
behaalde Mirjam van den Berg ook 
een opvallende score, 612 op de vijf 
nieuwe bakken (122 gemiddeld). De 
uitslag in de Hoofdklasse: 1. Marry 
Verhoeven, 2. Petra Houweling en 
3. Hans van Leeuwen. In de A-klas-
se: 1. Mariëtte van der Vlugt, 2. Pe-
ter van der Zalm en 3. Sjaak Siebe-
ling. In de B-klasse: 1. Thijs Brozi-
us, 2. Jan Alderden en 3. Kees Ver-
bruggen. In de C-klasse: 1. Pieter de 
Liefde, 2. Wim van der Geest en 3. 

Mirjam van den Berg. De volgen-
de competitieavond is op donder-
dag 1 februari. Mocht u sjoelen in 
competitieverband ook leuk lijken? 
Kom gerust een keer proberen. De 
avonden, die om de twee weken op 
donderdag gehouden worden in het 
Dorpshuis in Kudelstaart, begin-
nen om 20.00 uur. Er wordt in vier 
klassen (op eigen niveau) gesjoeld 
en per competitieavond worden 
er twee keer tien bakken gegooid. 
Voor informatie zie www.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

Startbewijs NK Sjoelen
Op zaterdag 3 februari is de twee-
de selectiewedstrijd van Regio West 
in Heemskerk. Hierbij kan men een 
gooi doen naar een startbewijs voor 
het NK Sjoelen Individueel in Barne-
veld dat in april plaatsvindt.

Voetbalquiz bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 2 februari is het 
weer tijd voor de jaarlijkse voetbal-
quiz in de kantine van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. De quiz-
avond, uitdagend voor de kenners 
en gezellig voor iedereen, wordt ge-
presenteerd door Theo en Hein Le-
liveld. De Nieuwveners zijn bekende 
uit het amateur regiovoetbal en ga-
randeren een leuk en kostelijk vra-
genspel over diverse thema’s die al-

tijd iets met voetbal te maken heb-
ben. Uiteraard is er ook weer het ro-
de of gele kaartspel onder leiding 
van Marije.
Vanaf 20.00 uur kunnen belang-
stellenden zich per koppel opge-
ven in het clubhuis van de plaatse-
lijke voetbalvereniging of per voor-
keur vooraf via joostkooy@hotmail.
com. De quiz start om 20.30 uur en 
iedereen is van harte welkom!

Winst en verlies voor 
handbalteams FIQAS
Aalsmeer - De handballers van FI-
QAS Aalsmeer 2 hebben voor een 
unieke situatie gezorgd in het NHV 
bekertoernooi. Het team wist afge-
lopen donderdag 18 januari in De 
Bloemhof te winnen van Aristos met 
26-24 na een bijzonder spannen-
de wedstrijd. De twee ploegen wa-
ren duidelijk aan elkaar gewaagd. 
Lange tijd gingen de punten gelijk 
op. Bij rust was het 11-12 voor Aris-
tos. Na de reguliere speeltijd stond 
er 21-21 op het scorebord. Er moest 
een verlenging aan te pas komen 
om te bepalen welke ploeg door 
mocht naar de achtste finales. FI-
QAS 2 was net iets sterker en wist 
met twee punten meer te winnen.
Door de overwinning in deze der-
de ronde heeft Heren 2 zich ge-
plaatst voor de achtste finales van 
de bekercompetitie. En daarin ko-
men ook FIQAS 1 en 3 uit. Het is 
niet eerder gebeurd dat een vereni-
ging met drie teams deze fase be-
reikte. FIQAS Heren 3 is doorge-
drongen tot deze finale na winst af-
gelopen woensdagavond 17 janu-
ari op HVV’70. Aalsmeer 3 liet 41-
30 noteren thuis in De Bloemhof. 
Het verschil werd vooral gemaakt in 
de tweede helft, bij rust bedroeg de 
voorsprong slechts één punt: 18-17.
Het eerste Damesteam van FIQAS 
Aalsmeer heeft drie succes op rij 
geboekt. De handbalsters wisten 
achtereenvolgens te winnen van Eu-
robottle Voorwaarts, Havas en PSV. 
Door deze opmars is Dames 1 nu 
ook verzekerd van een plaats in de 
achtste finale van de bekercompe-
titie. FIQAS heeft naast de drie he-
renteams dus ook een damesteam 
bij de laatste zestien in de beker-
competitie! 

Minder goed weekend 
Het was een minder goed week-

end voor de topteams van FIQAS 
Aalsmeer, want zowel heren 1 en 2 
als dames 1 wisten hun wedstrijden 
niet te winnen. De handballers van 
FIQAS 1 hadden zaterdag 20 januari 
geen antwoord op het spel van Ini-
tia Hasselt, kwamen op achterstand 
en wisten de wedstrijd niet meer te 
kantelen. De wedstrijd in België ein-
digde op 33-27 voor Initia Hasselt. 
Tijdens de thuiswedstrijd in De 
Bloemhof enkele maanden geleden 
was Aalsmeer juist de sterkste ploeg 
en won met 33-27 van de Belgen. 
Toeval of niet, twee keer een gelijke 
stand laat wel zien dat beide ploe-
gen behoorlijk aan elkaar gewaagd 
zijn. Dames 1 van FIQAS wachtte 
eveneens een uitwedstrijd. Bij kop-
loper DSVD in Deurningen kwamen 
de meiden uit Aalsmeer er niet aan 
te pas. Ook FIQAS heren 2 moest 
flink buigen. Na een prachtige winst 
op Aristos afgelopen donderdag in 
De Bloemhof leken de mannen za-
terdag een off day te hebben. Er 
werd ruim verloren van Tachos in 
Waalwijk.

Zaterdag: twee handbaltoppers
Handballiefhebbers zitten goed 
aanstaande zaterdagavond 27 janu-
ari, want dan spelen in de Bloemhof 
zowel de dames 1 als de heren 1 van 
FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd. 
De mannen beginnen om 19.15 uur 
aan hun eerste thuiswedstrijd sinds 
de winterstop tegen het Belgische 
Achilles/Bocholt, de sterke koplo-
per in de BeNe League. 
De dames treffen daarna, om 20.45 
uur, de dames van Gemini. FIQAS 
staat achtste in de Eerste Divisie, de 
tegenstander op plaats elf. Het on-
derlinge verschil is zes punten. Het 
beloven twee spannende partijen te 
worden, dus, mis het niet en kom 
naar de Bloemhof aan de Hornweg.

Aanval Heren 2 van FIQAS. Foto: www.kicksfotos.nl

Sprinttitel renner Leon Buys
Aalsmeer - Wielrenner Leon Buys 
is afgelopen zaterdag in de catego-
rie elite sprintkampioen van de re-
gio Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht geworden. De 18-jarige 
Aalsmeerder bleef op de baan van 
Sportpaleis Alkmaar in de eindstand 
van het snelheids-omnium zijn club-
genoot Milan Broer voor. In de kwa-
lificatie van sprinttoernooi werd 
Buys op tijd tweede, daarna won hij 
twee manches op dit onderdeel. In 
de afsluitende keirinrace moest hij 
Broer voor zich dulden, maar daar-
mee kwam de eindzege niet meer in 
gevaar. 
Opmerkelijk: In de ochtenduren 
voor zijn optreden in Alkmaar had 
Buys met zijn vereniging UWTC De 
Volharding nog honderd trainings-
kilometers op de weg afgewerkt. 

Met het sprint-omnium heeft de 
Aalsmeerder zijn kortdurende baan-
seizoen afgesloten. Hij richt zich nu 
volledig op zijn debuutjaar bij de eli-
terenners op de weg.

Kannetje 5 op één, Kannetje 4 op twee 

Geslaagde Beachavond 
Club van 100 van FCA
Aalsmeer - Zaterdag 20 janua-
ri was er door de club van 100 voor 
de vierde keer een Beachavond ge-
organiseerd in The Beach. Het aan-
tal teams wat mee gedaan heeft was 
minder dan de andere jaren, maar 
de gezelligheid was er zeker niet 
minder om. Twintig ploegen speel-
den op vijf velden in een poule sy-
steem met vier teams. De wedstrij-
den duurden 15 minuten en de twee 
beste van elk team plaatsen zich 
voor de finale en de nummers drie 
en vier voor de verliezerspoule. Na 
anderhalf uur spelen waren de win-
naars en verliezers bekend en werd 
er een nieuw poulesysteem ge-
maakt. Wederom wedstrijden van 15 
minuten en de wedstrijden werden 
spannender en er werd steeds beter 
gespeeld, omdat men meer tegen 
gelijkwaardige ploegen speelden. In 
de verliezerspoule waren het twee 
teams van Zaterdag 3 dat in beide 
poules al hun wedstrijden wisten te 
winnen. Jammer mannen, even te 
laat gepiekt. Nadat deze poule we-
derom uit vier wedstrijden waren 
gespeeld bleven er zes ploegen over 
voor de finale wedstrijden en de an-
dere ploegen mochten stoppen of 
onderling nog tegen elkaar spelen. 
Van de zes ploegen bleven uiteinde-
lijk vier teams over, de Pet van Thijs, 
Deli-Line, Kannetje 4 en Kannetje 5. 
De Pet van Thijs moest de strijd aan-
gaan tegen Kannetje 5. Een gewel-
dige strijd was er te zien en in de ex-
tra tijd (stand was gelijk) wist Kan-

netje 5 met één doelpunt verschil te 
winnen: 17-16. In de andere halve fi-
nale moesten de mannen van De-
li-Line hun meerdere erkennen in 
Kannetje 4. Eindstand: 16-21. De fi-
nale dus tegen beide Kannetjes en 
om de derde en vierde plaats De-
li-Line en de Pet van Thijs. Het was 
voor beide finales een ongelooflij-
ke spannende wedstrijd. De Pet van 
Thijs won met één punt verschil van 
Deli-Line. Beide ploegen waren met 
dit resultaat erg tevreden, Deli-Line 
net buiten de prijzen, maar als ‘oud-
jes’, (maar erg fit) deden ze het ge-
woon erg goed. Petje af voor Thijs 
en zijn mannen in de voorronde bij-
na uitgeschakeld, maar geweldig 
terugkomen en de derde plaats op-
eisen, prima gedaan en een ploeg 
voor de toekomst. Bij beide Kanne-
tjes, ook zo’n geweldige wedstrijd, 
won Kannetje 5 ook met één punt 
verschil van hun voetbalteamge-
noten. Jordi, Thijs, Fred, Robert en 
Perry van harte gefeliciteerd. Na de 
prijsuitreiking was het woord aan 
Art en die maakte er nog een gezel-
lige boel van. Vanuit de organisatie, 
dank aan alle teams voor hun en-
thousiasme, het fluiten van de wed-
strijden, Dames 2 wat op een leuke 
en gezellige manier aanwezig was 
en The Beach voor hun organisa-
tie en het meedenken. Allemaal be-
dankt en graag volgend jaar 19 ja-
nuari 2019 wederom een Beach-
avond, aangeboden door de Club 
van 100 van FC Aalsmeer.

Basketbalcompetitie
Heren 1 overtuigend tegen 
BV Amsterdam: 72-59
Aalsmeer - Speelden de basketbal-
lers van BV Aalsmeer vorige week 
nog mat en zonder overtuiging te-
gen Apollo, dit keer leek er een her-
boren team in het veld te staan. 
Vanaf het eerste moment werden 
de Amsterdammers onder druk ge-
zet door een nu wel goed functio-
nerende zoneverdediging. De eer-
ste klap was meteen goed raak om-
dat Kees Buskermolen junior on-
middellijk zijn eerste van uiteinde-
lijk 5 driepunters (op 7 pogingen) 
liet aantekenen. In de eerste perio-
de kwamen de Amsterdammers er 
nauwelijks aan te pas. Vooral Den-
nis Zijlstra stak in topvorm en leek 
ongrijpbaar en alleen met zeer veel 
moeite en overtredingen af te stop-
pen. Na 10 minuten stond er een 
ruime voorsprong op het bord (24-
13). Opvallend was het continue ir-
ritante reageren van de Amster-
dammers op vrijwel iedere beslis-
sing van de scheidsrechters, maar 
ook de stoïcijnse reactie van een 
geconcentreerd spelend Aalsmeer. 
Kees Buskermolen en Sebastiaan 
Stokman (beiden topscorer met 15 
punten) waren veelal het eindpunt 
in de geduldig uitgespeelde aanval-
len. De aanvallers van BV Amster-
dam wisten echter toch af en toe de 
zwakke plek in de Aalsmeerse ver-
dediging te vinden waardoor coach 
Kees Buskermolen senior een tac-
tische omzetting noodzakelijk acht-
te. Deze omzetting pakte goed uit. 

Via een ruststand van 42-25 bleef 
Aalsmeer de wedstrijd controleren 
en bij 49-34 werd omgeschakeld 
naar een man-to-man verdediging. 
In deze fase werd ook duidelijk dat 
Ger Molenaar, die de laatste weken 
een mindere periode had, weer na-
drukkelijk op de goede weg terug is. 
De verandering van tactiek maakte 
dat Aalsmeer verder uitliep naar 64-
41. Vanaf dat moment leek het of de 
Aalsmeerders het verder wel geloof-
den, zodat BV Amsterdam met na-
me door schoten van grote afstand 
nog enigszins kon terugkomen. De 
overwinning kwam echter geen mo-
ment in gevaar. Eindstand: 72-59.

Onnodig balverlies
U 16 verloor zijn wedstrijd tegen 
Christofoor uit Badhoevedorp. Dit 
talentvolle team is hoog ingedeeld 
en moet iedere wedstrijd alle zei-
len bijzetten om een goed resul-
taat neer te zetten. Dit keer echter 
was de nederlaag van 52-47 volle-
dig te wijten aan zeer slordig aan-
valsspel. Tegenover 17 keer balwinst 
stond maar liefst 43 keer veelal on-
nodig balverlies waar de Badhoeve-
dorpers dankbaar van profiteerden. 
Daar konden zelfs de 28 rebounds 
van Jorre van Beek niets meer aan 
veranderen. 
Toch is in dit team onmiskenbaar 
een enorme progressie zichtbaar en 
staat het vizier weer gericht op de 
volgende wedstrijd.

Van links naar rechts: Dubbelspel-kampioenen Frans Ravesteijn en Dirk Bies-
heuvel en de nummers twee Horst Krassen en Dirk Piet.

Tafeltennis
Dubbeltitel voor Frans en 
Dirk bij Bloemenlust
Aalsmeer - Bij het toernooi om de 
dubbeltitel van ATC Bloemenlust is 
het elk jaar weer afwachten welke 
door loting bepaalde duo’s de strijd 
tegen elkaar moeten aanbinden. Al 
in de eerste ronde bleek dat diverse 
koppels aan elkaar gewaagd waren. 
Zo wonnen Wim Visser en Ed Cou-
wenberg ternauwernood van Rob 
Faber en Peter Velleman (15-13, 12-
15, 15-13). Ook Dirk Piet en Horst 
Krassen hadden hun handen vol en 
wonnen pas na een barrage (derde 
game) met het kleinste verschil van 
Ton de Hollander en Irene Gerrits-
ma (15-8, 14-16, 16-14). Maar Dirk 
en Horst raakten gaandeweg beter 
op elkaar ingespeeld en wonnen de 
volgende twee ronden steeds over-
tuigend in twee games, tot ze in 
de vierde ronde tegenover een an-
der nog ongeslagen duo kwamen te 
staan. 
De sterke en zeer ervaren combi-
natie Frans Ravesteijn en Dirk Bies-
heuvel had namelijk in de eerste 
drie ronden steeds overtuigend in 

twee games gewonnen van ach-
tereenvolgens Mees v.d. Broeck en 
Jan Spaargaren (15-5, 15-6), Ton en 
Irene (15-9, 15-13) en Rob en Peter 
(15-8, 15-8). En Frans en Dirk ble-
ken in ronde vier ook te sterk voor 
Dirk en Horst (15-11, 15-13). Met 
winst in de vijfde en laatste ronde 
zou de titel binnen zijn voor Frans 
Ravesteijn en Dirk Biesheuvel, maar 
de tegenstanders Wim Visser en Ed 
Couwenberg hadden met maar één 
verloren wedstrijd ook nog titelkan-
sen. Bij winst zou het onderlinge re-
sultaat de beslissing moeten bren-
gen, waarbij ook Dirk Piet en Horst 
Krassen (bij winst) nog roet in het 
eten konden gooien. Dirk en Horst 
hadden moeite met Rob en Peter, 
maar wisten wel te winnen na een 
beslissende derde game. Maar de 
titel ging toch naar Frans en Dirk, 
die ondanks de tegenspartelende 
Wim en Ed ook in drie games won-
nen (15-10, 14-16, 15-10) en daar-
mee de ongeslagen dubbelkampi-
oenen van 2018 werden.

Kaarten voor de 
Kinderboerderij

Aalsmeer - Komende vrijdag 26 ja-
nuari is er weer koppelkaarten bij 
Buurtvereniging Hornmeer. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de Dreef 
1. Voor een speelmaat kan gezorgd 
worden. Kom vooral allemaal mee 
kaarten, want deze kaartavond staat 

in het teken voor de kinderboerde-
rij. De Buurtvereniging wil graag 
een steentje bijdragen om Boeren-
vreugd in stand te houden. De op-
brengst van de avond is voor de jari-
ge kinderboerderij in de Hornmeer. 
Het kaarten op vrijdag 19 janua-
ri is gewonnen door George Lem-
merzaal met 5812 punten. Op twee 
Mia Huijkman met 5497 punten en 
op drie is Siem Burgers geëindigd 
met 5418 punten. De poedelprijs 
was voor Gerard Presser met 3540 
punten.

Super bingo bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 januari wordt een super bingo ge-

houden in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Er worden zeven rondes 
gespeeld en er zijn schitterende prij-
zen te winnen. De zaal is open van-
af 19.30 uur en de bingo begint om 
20.00 uur. De organisatie is in han-
den van buurtvereniging Hornmeer.
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