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DINSDAG 1 JANUARI
zĳn wĳ vanaf
16.00 uur weer open!

2019

Vanaf dinsdag zĳn wĳ
weer 7 dagen per week
geopend voor ontbĳt,
lunch, diner of een
gezellig drankje.
Nicolette & Mellanie
en medewerkers

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

Vuurwerk afsteken rond korenmolen De Leeuw is verboden!

Ga verstandig om met vuurwerk!

Gemeente zet in op een feestelijk
en veilig Oud en Nieuw
Aalsmeer - De jaarwisseling komt er aan. Om gezellig en veilig
het nieuwe jaar in te gaan houden gemeente, brandweer, politie
en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling extra toezicht,
maar er wordt ook gerekend op medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners.
Afsteken vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Als u vuurwerk afsteekt buiten
de toegestane tijden, kunt u een
boete krijgen. Ga verstandig om
met vuurwerk. Koop vuurwerk
bij een erkende vuurwerkhandelaar. Als uw kinderen vuurwerk
kopen, verzeker u er dan van dat
ook zij dit doen bij een erkende
vuurwerkhandelaar en geen illegaal vuurwerk kopen; Sla geen
grote hoeveelheden vuurwerk op
in uw huis; Let op omstanders en
houd afstand; Draag een vuurwerkbril. Steek weigeraars nooit
opnieuw aan; Draag geen kunststof kleding of kleding met een
capuchon; Lanceer grote vuurpij-

len vanuit een pvc-buis die stevig in de grond staat; Steek kleine vuurpijlen af uit een met zand
verzwaarde fles; Steek vuurwerk
aan met een aansteeklont, nooit
vanuit de hand.

Zelf opruimen
De gemeente verzoekt inwoners
om op 1 januari - en liever nog
op oudejaarsnacht zelf - het vuurwerkafval in de eigen straat op
te ruimen. De helft van de vuurwerkongelukken gebeurt namelijk op Nieuwjaarsdag met jonge
kinderen die zwerfvuurwerk op
straat zoeken.

Verboden rond molen
Het is verboden om vuurwerk af Meld vernielingen
te steken in het gebied rond de Elk jaar zijn er vernielingen met
korenmolen ‘De Leeuw’. Dit is een oud en nieuw. De gemeente en
politie verzoeken inwoners met
vuurwerkverbodsgebied.
klem melding of aangifte te doen
van incidenten die zij signaleren
Illegaal vuurwerk
Babypijlen en Romeinse kaar- en aan te geven wie de daders zijn.
sen zijn verboden, omdat ze veel U kunt dit melden bij de politie
hand- en oogletsel veroorzaken. via 0900-8844 of de meldlijn Meld
Op het afsteken van illegaal vuur- Misdaad Anoniem: 0800-7000. De
werk staan forse boetes. Meld gemeente treft zelf ook maatregeverkoop en handel van illegaal len en sluit prullenbakken en een
vuurwerk via 0900-8844 of de aantal ondergrondse containers af.

Project Van Omme & De Groot

Circa 275 woningen in
Westeinderhage
Kudelstaart - Van Omme & De
Groot is in Kudelstaart de initiatiefnemer van het project Westeinderhage. Het project geeft met
circa 275 woningen invulling aan
het acht hectare grote gebied tussen de Bilderdammerweg en de
Herenweg. De projectontwikkelaars en bouwers willen hiermee

meldlijn Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

de bevolking van Kudelstaart en
directe omgeving voorzien in de
behoefte aan woningen. Onlangs
is de Startnotitie door de gemeente vrij gegeven voor inspraak. Op
dinsdag 12 december is er een inloopavond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst gingen omwonenden en belangstellenden in

gesprek met de betrokken medewerkers van zowel de gemeente als van initiatiefnemer Van Omme & De Groot aan de hand van
de gepresenteerde proefverkaveling. De verwachting is dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019 een besluit neemt
over de Startnotitie, waarna de
bestemmingsprocedure opgestart kan worden. Over het algemeen kregen de initiatiefnemers
positieve reacties. De gemeente kreeg de boodschap mee om
vaart te zetten achter de komst
van een tweede supermarkt en
goed te kijken naar de verkeersafwikkeling, want het is nu al dagelijks behoorlijk druk op de wegen
in Kudelstaart. Het plan ligt ter inzage bij de gemeente. Reageren
kan tot en met 14 januari.

UITNODIGING

Nieuwjaars
receptie
Maandag 7 januari 2019
Dorpshuis Kudelstaart
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer nodigt u uit om samen het glas te
heffen op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2019.
Datum:
maandag 7 januari 2019
Tijd en locatie: 19.30 uur, Dorpshuis ‘t Podium,
Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart
AALSMEER.NL

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

U komt toch ook langs
om met ons het
glas te heffen op een
gezond & smaakvol

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS

Aalsmeer: Omg. Mendelstraat, Hugo de Vriesstraat (280 kranten)
Kudelstaart: Omg. Schweitzerstraat (130 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wethouder weer genomineerd!

Robbert-Jan van Duijn
beste bestuurder?

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Wethouder Robbert-Jan van Duijn (midden) tijdens zijn beëdiging samen
met de wethouders Robert van Rijn en Wilma Alink.

Aalsmeer - Een mooie opsteker zo aan het einde van het
jaar voor wethouder RobbertJan van Duijn van Aalsmeer.
Hij is ook dit jaar weer genomineerd als beste bestuurder van
Nederland onder de 40 jaar. De
meest genoemde eigenschap-

gen heeft hij een goed oog voor
het gelijk behandelen van alle
belanghebbenden bij welk dossier dan ook”, aldus een van de
stemmers.

Robbert-Jan van Duijn hoopt natuurlijk dit jaar wel de titel te krijpen van wethouder Van Duijn gen en vraagt alle inwoners om
zijn betrokken en deskundig. op hem te stemmen. Zijn ‘concurDat hij wel weet waar hij over renten’ zijn wethouder Maarten
praat blijkt uit de manier waarop van Ooijen uit Utrecht en wethij als wethouder van Aalsmeer houder Bas Vollebregt uit Delft.
lid werd van de Raad van Ad- Stemmen op ‘onze’ Aalsmeervies inzake Schiphol. “Met dos- se wethouder kan via: https://
sierkennis en een goed geheu- necker.datacoll.nl/pljjkiiqlh
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Tips voor de feestdagen

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Optreden Neva-ensemble
in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Het bij velen reeds
bekende Neva-ensemble uit Sint
Petersburg geeft een concert in
de Ontmoetingskerk aan de Werf
2 in Rijsenhout op zondag 12 januari. Het concert begint om
15.00 uur. Van begin december
tot half januari verzorgt het ensemble wederom een groot aantal optredens door heel Nederland. Het Russische klein koor
(twee zangeressen, drie zangers
en een pianiste) zingt een paar
liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert
wordt afgesloten, begeleid door
de pianiste, met aria’s, duetten,
romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Als
ensemble, maar ook als solisten
staat het Neva-ensemble bekend
om hun zuivere vocaleprestaties.
Naast de concerten werken zij
ook mee op de zondagmorgen

aan kerkvieringenen –dienstenmet liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap
keert daarom elk jaar, ditmaal
voor de 24e keer, terug naar Nederland. Zij krijgen zeer veel
waardering voor hun op geheel
eigen wijze gezongen Russische
liederen. Dit blijkt niet alleen uit
de vele trouwe toehoorders, maar
ook uit de media aandacht. Op
zowel radio als televisie is door
de jaren heen diverse malen aandacht aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze
topsolisten eens ‘De muzikale tovenaars uit Rusland’.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van hun concert
staan de zangers zelf aan de deur
om de mondelinge-en geldelijke waarderingen in ontvangst
te nemen. Neem voor meer informatie contact op met Valerya
Matigulina via 072-5128555 of
www.neva-ensemble.narod.ru of
bel 0297-360844.

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
30 en 31 december/1 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met drs. Rob
Kool. Maandag 19u. Oudejaarsdienst met ds. Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met
ds. W.C. van Slooten. Maandag 19u. Oudejaarsdienst met
ds. D. Quant. Op 1 januari 11u.
Dienst met ds. H. Koolhaas.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst. Collecte voor: Adventsproject. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Maandag 19.30u. Oudejaarsdienst. 1 Januari om 10u.
Nieuwjaarsmorgen.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10.00 uur Dienst
met ds. Y. Hsu. Maandag
19.30u. Oudejaarsdienst met
ds. Mirjam Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst
met prop. H.N. Visser, Amsterdam. Organist: R. Postma.
Maandag 19.30u. Oudejaarsdienst met ds. G.H. de Ruiter.
Organist: A. Stolk. 1 Januari
10.30u. Nieuwjaarsdienst met

Met de buren (gezellig)
het nieuwe jaar in

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

ds. G.H. de Ruiter. Organist: J.
Piet.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met Sander van Willigen. Organist: Joh. v/d Zwaard.
Maandag 19u. Oudejaarsdienst met ds. M.J. Zandbergen. 1 Januari 10.30u. Nieuwjaarsdienst met ds. J. Haeck uit
Zeist. Organist: Ruud Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Kees van Tilburg. 1 Januari 10.30u. Nieuwjaarsdienst. Spreker: Martijn
Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
P. van Dolderen uit Almere en
16.30u. met ds. C.D. Affourtit uit Amsterdam, gez. dienst
met CGK. Maandag 19u. Oudejaarsdienst met ds. J.A.C. Weij.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
N. Kuiper. Zondag om 9.30u. in
Karmelkerk Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor en 14u.
Poolse dienst met Krzysztof. 1
Januari 14u. Poolse dienst. Op
2 januari 9.30u. Eucharistieviering.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe
Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.

Feestelijk kerstdiner in
wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - Op vrijdag 21 december was er een feestelijk
Kerstdiner in wijkpunt Voor Elkaar in de Mijnsheerlijkheid. Om
17.00 uur kwamen de gasten in
een feestelijke outfit binnendruppelen. Toen iedereen had plaatsgenomen en voorzien van een
glas ris of wijn kregen de aanwezigen een bord met heerlijke amuses om de eetlust wat op
te wekken,hierna kreeg iedereen
een indiaanse soep.
In afwachting van het hoofdgerecht kwam er een dame het
kerstverhaal vertellen. Het hoofdgerecht was geroosterd gebraad

op een bedje hete bliksem met
rode wijnsaus met stoofpeertjes,
Haricots Verts met spek en gekarameliseerde appel. Na al dat lekkers kwam het dessert op tafel
dat bestond uit appeltaart toomijs, huisgemaakte pruimencake,
frambozen bavarois, chocoladehoorntje met slagroom, en advocaatmousse. En het diner werd
besloten met koffie met likeur en
een bonbon.
“De kok en de keukenbrigade
hebben erg hun best gedaan en
verdienen wat ons betreft een Michelin ster verdiend”, aldus deelnemer Jan Vrolijk.

Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Petru.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Top
2000-kerkdienst m.m.v. To
the Point o.l.v. Andre Keessen.
Maandag 19.30u. Oudejaarsdienst met ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met mw.
ds. M. v/d Zwaag-de Haan, Ter
Aar. Maandag 19u. Oudejaarsdienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. cantors.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 7 januari 20u. met drs. Steve van Deventer in gebouw
Mendel, Zwarteweg 98.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Op 8 januari
met Peter Slagter, ‘Tekenen in
het Johannes Evangelie.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Amstelland - Langzamerhand
begint het vuurwerk weer van
zich te laten horen. De kerstdagen, vakantie en oud-en-nieuw
kunnen voor veel plezier zorgen.
En voor overlast. Ook tussen buren. Beterburen Buurtbemiddeling Amstelland geeft graag wat
tips om te zorgen dat een burenruzie niet uit de hand loopt. Want
vuurwerk is er al genoeg in deze
tijd van het jaar.
Bespreek overlast
Wacht niet te lang tot de ergernis is opgelopen. Het kan snel
uitgroeien tot echte boosheid
en daarmee heftigere reacties.
Laat uw buur weten wat er aan
de hand is. Ga tijdig naar uw buren toe. Bespreek de overlast en
zoek naar verbetering. Vaak weten de buren niet dat zij overlast
bezorgen. Probeer rustig en helder te blijven. Een emotioneel of
druk gesprek kan al snel in een
ruzie ontaarden. Hierdoor wordt
het moeilijker om uw punt duidelijk te maken. Bedenk dat een probleem soms simpel te verhelpen
is als het voor iedereen duidelijk is waar het over gaat. Spreek
uw buur aan zoals u zelf aangesproken zou willen worden. U
wilt niet alleen een klacht aan uw
buur meedelen, u wilt ook een
oplossing voor deze klacht. Uw
buur zal dus moeten meewerken aan uw wens. Bedenk hoe u
in zo’n situatie zelf het meest bereid bent om mee te werken. Datgene geldt waarschijnlijk ook
voor uw buur. Probeer het samen op te lossen. Gelijk krijgen
is prettig, maar of de klacht dan
ook verholpen wordt? Als u er samen uitkomt, dan is de gemaakte afspraak vaak sterker dan een
eenzijdige eis. Een situatie waarbij iedereen tevreden is, de ergernis verholpen is en u beiden weer
rustig uw gang kunt gaan is een
mooie uitkomst.
Praten en oplossen
Hoe kunt u zo duidelijk mogelijk
uitleggen wat er aan de hand is?
En hoe kan er beter gepraat worden over een oplossing? Benoem
de bron en tijdstip van overlast.
Bijvoorbeeld de boom die zonlicht wegneemt, de afvoer die
op uw afdak lekt, de honden die
blaffen als de eigenaars weg zijn,
de wasmachine die ’s avonds laat
draait. Nu is duidelijk waar het
over gaat. Leg uit wat de overlast
voor u betekent. Bijvoorbeeld u
wordt gehinderd in uw slaap, uw

Receptie OVAK
in Hornmeer
Aalsmeer - De Nieuwjaarsreceptie van ouderenvereniging
OVAK wordt gehouden op donderdagavond 3 januari. De locatie is net als vorig jaar het buurthuis van Buurtvereniging Hornmeer aan de Dreef 1. De receptie
is van 19.00 tot 21.00 uur. Leden
van OVAK en genodigden zijn van
harte welkom deze avond om het
glas te heffen op 2019.

o fie in e

facebook.com/

il

Kudelstaart - Op woensdag 9 januari houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen
of om een gesprek van mens tot
mens te hebben. U/jij komt toch
Voorgerust
méér
lokaal
ook en neem
iemand
mee.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

plantjes groeien niet goed vanwege gebrek aan zonlicht, u kunt
zich niet meer concentreren vanwege de muziek. Dit maakt de
overlast begrijpelijk voor de buur.
Vertel dat u komt om met uw
buur naar een oplossing te zoeken. Een verzoek tot samenwerking levert meer op dan een beschuldiging en houdt de burenrelatie en uw woonplezier prettiger.
En lukt het toch niet? Dan kunt u
altijd naar bellen naar Beterburen
voor een gratis bemiddeling. Kijk
voor meer informatie en contact
op: www.beterburen.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Brodzik
Kucio
Stężała
Stężała
Szymański
Zasada
Zasada

Voorletters
A.
S.P.
P.
F.
C.S.
J.
K.

GeboorteDatum
datum beschikking
13-05-1992
31-12-1991
27-06-1976
22-12-2017
04-11-1993
03-08-2009
29-12-1984

18-12-2018
19-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
19-12-2018
19-12-2018
19-12-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v.
Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer
informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het
gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Rozmus
Spek

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.K.
S.

21-07-1983
21-05-1998

17-12-2018
17-12-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
CMYK / .eps

voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het
aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
TARIEVEN WMO VERVOER
Voor het gebruik van het Wmo vervoer is een eigen bijdrage
verschuldigd per gereden rit. Er wordt gerekend met een opstaptarief en een kilometertarief. Maakt u gebruik van het Wmo
vervoer dan zijn de tarieven vanaf 1 januari 2019 als volgt:
Wmo
tarief

Medereiziger

Medisch
begeleider
en kinderen
tot 4 jaar

Opstaptarief

€ 0,63

€ 0,96

gratis

Tarief per km binnen
vervoersgebied

€ 0,1095

€ 0,166

gratis

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op woensdag 9 januari 2019 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend
van 08.30-11.30 uur. De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
31 DECEMBER EN 1 JANUARI
Op 31 december zijn wij telefonisch
bereikbaar tot 16.00 uur.
Op 1 januari is het gemeentehuis gesloten.
Let op: door de feestdagen kan de levertijd van
reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

t/m 28-12-18
t/m 17-10-19

* indien u buiten het vervoersgebied reist, betaalt u een commercieel tarief van € 1,50 per km.
* De uiteindelijke eigen bijdrage wordt afgerond op 2 decimalen
achter de komma
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Ophelialaan 232, 1431 HS (Z18-018908), het plaatsen van
een zeecontainer
- Kudelstaartseweg 158, 1433 GN (Z18-019649), het dempen en compenseren van water, oeverbescherming d.m.v.
golfbreker van stortstenen en het plaatsen van een nieuwe
loopsteiger
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Vlinderweg 70, 1432 MK (Z18-016914), het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning.
Verzonden: 19-12-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:
- Ophelialaan 105, 1431 HC (Z18-012065), het plaatsen van
een nieuw kozijn
- Uiterweg achter 134A, sectie H, nr. 3337 (Z18-012862), het
plaatsen van een buitenverblijf
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mijnsherenweg 24 D, 1433 AS (Z18-009113), het opslaan
van 3.000 m2 lege kratten, kartonnen dozen en harssen tot
uiterlijk 30 september 2019. Verzonden: 18-12-2018
- Baccarastraat 5, 1431 RN (Z18-009431), het uitbreiden van
bestaande woning. Verzonden: 19-12-2018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.

t/m 31-01-19

t/m 31-01-19

Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
voor Gerberastraat 4 (Z18-002912) Stichting
Bacchus.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve
van Schipholparkeren, op kavel Schouten in
Green Park Aalsmeer Deelgebied 3
Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken van de omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, ‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het herinrichten van kruisingen of vervangen van
kruisingen door rotondes ten behoeve van
het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op de Burgemeester
Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)
De aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken voor de bouw
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z2018/010132)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
TER INZAGE
t/m 27-12-18

Het vastgestelde bestemmingsplan Rietwijkeroordweg 66- kwek/ Noordpolderweg 13
met bijbehorende stukken waaronder het
besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Z2018/008158) en het raadsbesluit
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Vrijdag ‘laatste werkdag’ in Aalsmeer

Blues2 live in Bacchus

harmonica op zak, en Guido, met
een geleende gitaar, begonnen
wat te jammen in die tuin en zijn
daar niet meer mee opgehouden. Het duo treedt niet vaak op
daar Guido naar Maastricht is verhuisd. Maar voor een optreden
op de laatste werkdag in Bacchus
had Guido wel een ritje Maastricht-Aalsmeer over. Naast deze
twee oudere jongeren zal gastmuzikant Jan Ratteman op bas
een paar setjes meespelen.
Bacchus is vrijdag open vanaf
15.30 uur en Blues 2 is vanaf 16.00
uur te bewonderen. De toegang
tot het culturele café in de Gerberastraat is gratis.

Op 3 april nog plaatsen vrij

Popquiz Aalsmeer heel
groot succes!
Aalsmeer - Maar liefst achttien
teams bestaande uit 90 personen deden woensdagavond 19
december mee aan de Popquiz
Aalsmeer in De Oude Veiling. Organisatoren en presentatoren
Meindert van der Zwaard en Ron
Leegwater hadden zeven rondes
met fragmenten, video’s, vinyl en
nog veel meer bij elkaar geknipt
en gemaakt om er een unieke
maar vooral ook leuke avond van
te maken. De bovenzaal van De
Oude Veiling was tot aan de nok
gevuld. De sfeer was geweldig en
er werd flink meegezongen met
de herkenbare hits.
Uiteindelijk kon er maar één team
winnen en dat was team ‘Bijna
Goed’ met teamcaptain Lianda
van der Schilden. Zij gingen met
een mooi prijzenpakket naar huis,
bestaande uit een borrel met bittergarnituur-waardebon voor het
hele team te besteden bij De Oude Veiling en een lekkere fles en
chocolade voor tijdens de feestdagen. De tweede plaats was
met maar twee eindpunten verschil voor ‘The Magnificent Five’.
Zij wonnen voor alle teamleden
de nieuwste CD van André Ha-

zes junior die werd aangeboden
door de Ethos Ophelialaan. En
de derde plaats ging naar ‘Team
Cowbell’ met maar één punt minder. Zij wonnen voor ieder teamlid een lekkernij. De poedelprijs
ging naar team Wijn(ig). Zij wonnen een CD met kookboek.
Dat de Popquiz zo’n groot succes zou worden dat hadden de
twee enthousiaste organisatoren niet durven dromen. Ook de
tweede editie op 6 februari was in
één dag vol. De derde editie is op
woensdagavond 3 april. Er is nog
ruimte voor circa 10 teams, dus
meld je snel aan met een team
van vier tot zes personen via:
popquizaalsmeer@gmail.com. Alvast een tip van Ron en Meindert:
Zorg er voor dat je team uit verschillende leeftijden bestaat. De
Popquiz-kennis loopt namelijk
van jaren tachtig (soms een hit uit
de jaren zeventig) tot en met de
Top 40 hits van nu. En de avond
is gezellig voor alle leeftijden, dus
maak een mooie samenstelling
van leeftijden. En niet onbelangrijk: De bitterballen-ronde is van
het huis.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

▲

Aalsmeer - Een echte Aalsmeerse
traditie kun je het inmiddels wel
noemen. De laatste werkdag borrel. In veel horecagelegenheden
kan vrijdagmiddag 28 december
de laatste werkdag van 2018 gevierd worden met een drankje
en kan samen met vrienden het
(werk)jaar door genomen worden. Dat kan dit jaar ook weer in
cultureel café Bacchus.
Om het echt een feestje te maken
heeft Bacchus een heerlijke blues
act gecontracteerd. Will Straathof en Guido van den Boorn vormen samen Blues2. Guido en Wil
kwamen elkaar ooit tegen op een
tuinfeestje. Wil, altijd met mond-

27 DECEMBER

Van 28 tot en met 30 december

Zo’n 600 vogels te zien
op vogeltentoonstelling
Aalsmeer- Van 28 tot en met 30
december vindt de jaarlijkse vogeltentoonstelling van de Vereniging van Vogelvrienden voor
Aalsmeer en Omstreken plaats in
het Wellant College aan de Linneauslaan. Het is dit jaar de district- tentoonstelling van NoordHolland en het is voor de tweede
keer in haar 66 jarig bestaan dat
Vogelvereniging Aalsmeer deze
mag organiseren.
Voor de openstelling van de tentoonstelling voor publiek worden alle (door liefhebbers ingebrachte) vogels beoordeeld door
erkende keurmeesters, die zijn
aangesloten bij de Nederlandse
Bond voor Vogelliefhebbers. Voor
elke vogel wordt een keurbriefje ingevuld met de toegekende
keurpunten. De vogel met het
hoogst aantal punten (92 tot 94)
wordt gekroond tot kampioen of
algemeen kampioen.
Ook een viertal jeugdleden is
aanwezig op deze geweldige
show en in de eigen jeugdafdeling presenteren twintig vogels.
In totaal zullen er 600 vogels te
bewonderen zijn, bestaande uit
kanaries, tropen, kromsnavels en
een afdeling met zangkanaries
die getraind zijn op hun zang.
Vooral vele aparte soorten vogels
zijn op deze vogelshow te zien,

zoals de Kakatoes, kleine Cubavink, Alario vink en bij de kanaries de verschillende houdingsrassen die tentoongesteld worden in speciale kooien. De Vereniging van Vogelvrienden is trots
zijn dat zij zo’n uitgebreid sortiment aan vogels kan tentoonstellen. Tevens is er de gelegenheid
om deel te nemen aan de tombola, te genieten van een kopje koffie of thee in een sfeervolle omgeving en niet te vergeten
de grote verkoopafdeling met vele soorten vogels. Ruimschoots
de moeite waard om een kijkje te
gaan nemen.
De districttentoonstelling NH
wordt geopend door mevrouw A.
van Dalen, sponsormanager van
hoofdsponsor Klaverblad verzekeringen op vrijdag 28 december om 19.30 uur. De tentoonstelling is deze avond te bezoeken van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 29 december zijn bezoekers welkom in het Wellant College MBO aan de Linnaeuslaan van
10.00 tot 20.00 uur en zondag 30
december kan eenieder binnen
stappen tussen 10.00 en 15.00
uur. Om 15.00 uur deze laatste
dag gaat het rad van avontuur
draaien en hier zijn leuke prijzen
mee te winnen. Voor inlichtingen:
06-10666878.

Eindejaarsquiz in Joppe
Aalsmeer - Op zaterdag 29 december vindt in café Joppe de
eindejaarsquiz plaats. De deelnemers krijgen tien rondes met vragen over het jaar 2018, zowel op
sportief als muzikaal gebied. Natuurlijk ook over opmerkelijke gebeurtenissen afgelopen jaar. Verder zijn diverse lokale vragen in
de quiz opgenomen. Er zijn rondes met muziek-fragmenten, audio-beelden en foto’s. De eindejaarsquiz in Joppe in de Weteringstraat begint om 20.30 uur

en duurt tot ongeveer 23.30 uur.
Het winnende team gaat met een
mooi aandenken naar huis. De
eindejaarsquiz is ook dit jaar populair en zat eigenlijk direct na
de aankondiging om op te geven vol.
Er heeft zich echter een team
afgemeld, dus mogelijk is dit
plaatsje nog vrij. Stuur hiervoor
een mail naar jan@joppe.nl. De
kosten zijn 7,50 euro per team
(bestaande uit maximaal vijf personen)..

Cabaret op 5 januari in Bacchus

Thomas Smith ‘De jaren
van verstand’
Aalsmeer - Op zaterdag 5 januari presenteert cabaretier Thomas Smith de voorstelling ‘De jaren van verstand’ in cultureel cafe
Bacchus in de Gerberastraat.
Thomas Smith wordt geboren in
Nederland uit Britse ouders, maar
groeit op in Antwerpen. Hij speelt
zowel in het Engels als in het Nederlands met een Antwerps accent. Zijn komedie carrière neemt
een vlucht als hij in 2000 de finale haalt van Humo’s Comedy Cup.
Hij sluit zich aan bij het Nederlandse komedie gezelschap: Comedy Explosion. Tevens verzorgde hij de voorprogramma’s bij
Wim Helsen ‘Heden Soup’. In 2008
komt hij met zijn eerste avondvullende programma ‘Alienman
Smith’, in 2009 gevolg door ‘Thomas Smith will set you free’. In
september 2012 ging zijn derde programma ‘Chaos’ in première. Ditmaal geen uitschreven programma, maar een voorstelling
die grotendeels voorkomt uit improvisatie. De Standaard beloonde ‘Chaos’ met een vijf sterren recensie. Op televisie is Smith te

zien in programma’s als ‘Mag ik
uw Kussen’. Ook in de veelbekeken serie van de Belgische versie ‘Foute Vrienden’ was Thomas
te zien. Nu toert hij door Nederland met zijn cabaret-programma
‘De jaren van verstand’. Op zaterdag 5 januari is hij te zien in cultureel café Bacchus. Aanvang: 21.00
uur en de entree bedraagt 12.50
euro per persoon. Zaal open vanaf 20.30 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren
via www.cultureelcafebacchus.nl
of telefonisch 0297-342657 (na
18.00 uur).

Computerinloop voor ouderen in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 9.30 tot 12u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te bezichtigen tot en
met 31 januari.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Natuur vormt rode draad. Tot 20 januari. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u.

28 DECEMBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Viering Laatste werkdag in diverse horecagelegenheden.
In Bacchus livemuziek van
Blues2 vanaf 16u.
Koppelaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Vogeltentoonstelling in Wellant College, Linnaueslaan 1
van 20 tot 22u.

29 DECEMBER

Vogeltentoonstelling in Wellant College, Linnaeuslaan, 10
tot 20u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Oliebollentocht ‘t Dijkhuis.
Start 14u. Aalsmeerderdijk 77,
Oude Meer.
Eindejaarsquiz in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 20.30u.
Bacchus da Musica met livemuziek in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

30 DECEMBER

Vogeltentoonstelling in Wellant College, Linnaueslaan, 10
tot 15u.

Eindejaarsfeestje met live
Coolcast & Friends in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.

31 DECEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Koffie met oliebol en appelflap
in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart van 10 tot 12u.

1 JANUARI

Nieuwjaarsduik in Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade. Start
14u. Open vanaf 13.30u.

2 JANUARI

Multi Media hulp voor ouderen van 9.30 tot 11.30u. in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart.
Sport- en spelinstuif voor
jeugd in sporthal De Waterlelie van 9.30 tot 12u. Op 4 januari in Proosdijhal Kudelstaart,
9.30 tot 12u.
Bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

3 JANUARI

Mad Science voor jeugd in
bibliotheek van 11.15 tot
12.15u. Huis, tuin en keukenwetenschap.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Nieuwjaarsreceptie OVAK in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
van 19 tot 21u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Keyboard

STAGE MUSIC SERVICE

wenst iedereen
een gezond en
‘muziekvol’ 2019!
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Feestje met Coolcast &
Friends in The Shack
Oude Meer - Het is bijna weer
zover; het inmiddels traditionele eindejaarsfeestje met Coolcast
& Friends in The Shack op zondag
30 december. En ook dit jaar zullen er weer diverse waaghalzen
het podium betreden om hun
muzikale bijdrage te leveren, samen met doorgewinterde muzikanten als onder andere Hans en
Remco Millenaar, Rob Ruijter, Piet
van Leeuwen en Ron Schalkwijk.
Het gaat een supergezellig muzi-

kaal feest worden! Kom kijken en
luisteren naar wat er allemaal geproduceerd gaat worden of speel
mee! Aanvang 16.00 uur en de
entree is gratis. Als je deze middag zeker niet wilt missen dan is
het mogelijk om te reserveren.
Stuur dan even een mailtje naar
info@the-shack.info. The Shack is
op zondagmiddag 30 december
open vanaf 15.00 uur. Voor alle
info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.
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Aalsmeer is een nieuw kunstwerk rijker

‘Het Dorp’ van Reint Baarda: “Ik maak
iets voor mijzelf wat ik mooi vind”
Aalsmeer - Sinds donderdag
6 december hangt in De Oude Veiling een kunstwerk dat bij
de Aalsmeerders alleen maar lof
oogst. Met de aankoop van ‘Het
Dorp’ heeft de gemeente de bewoners een groot plezier gedaan. Op de foto panelen - gemaakt door Reint Baarda - staan
Aalsmeerse huizen en gebouwen
afgebeeld, die in de ogen van de
fotograaf en kunstenaar een speciale uitstraling hebben.
Hoewel de plek snel bepaald was,
bleek het ophangen zo ingewikkeld dat niemand er zijn vingers
aan wilde branden. Gelukkig zag
Arjan Dévos - een fan van het
werk van Reint - de oplossing. Hij
bouwde een steiger, haalde capriolen uit waarbij het hart van de
kijker wel iets sneller ging kloppen, maar toen de panelen hingen werd de overwinning met
een glas wijn en een pilsje gevierd.

Hoe het allemaal begon
Het fotograferen van huizen
was geen nieuw gegeven, maar
het was de liefde die Reint naar
Aalsmeer bracht. Met een aantal
huizen op de Uiterweg is de serie
gestart. Vervolgens was een rijtje
aan het begin van de Zijdstraat
aan de beurt (op de plek waar nu
de retro - huizen staan). “Langzaam ontwikkelde zich een manier waarop ik de huizen uiteindelijk ben gaan vorm geven. Als
je goed kijkt kan je deze ontwikkeling ook op het drieluik terug
vinden. De Doopsgezinde kerk
zorgde nogal wat voor problemen. De Zijdstraat is zo smal dat
je het gebouw niet binnen het
gezichtsveld krijgt.” Aan de hand
van de bouwtekening werd de foto alsnog samengesteld. Op dat
moment dacht Reint: “Dit was het
wel.” Maar er gebeurde iets bijzonders: “Het werd een obsessie
en dan wil je meer, ik ging met an-

dere ogen naar Aalsmeer kijken.
Aalsmeer bevat zoveel goede
Amsterdamse School voorbeelden (jaren 1920 - 1935). Die worden zelfs besproken op de Kunstacademies.” Fietsend en wandelend door de gemeente ontdekte
hij zowel in Aalsmeer als de directe omgeving steeds meer huizen
en gebouwen die paste binnen
zijn collectie. Hij las over ingenieur J.F Berghoef, architect van het
nieuwe bouwen ( Aalsmeer 1903
- 1994) alles wat los en vast zat en
zag wat deze architect heeft betekend. “Het ging hem niet zozeer
om de kunstzinnige schoonheid,
maar meer om het praktische
woongenot, dat sprak mij aan.’”

werk begint achter de computer,
het is uren lang knippen en plakken en bewerken.” Huizen en gebouwen worden ontdaan van alle
franje, wat overblijft is een twee
dimensionale platte foto waardoor het karakter van het gebouw wordt versterkt. Sommige
huizen of projecten zijn onmogelijk om te maken; Te hoge heggen of niet voldoende afstand
kunnen nemen om de benodigde foto’s te kunnen maken. Ook
de zomer is ongeschikt. “Wat dat
betreft was 2018 een mager jaar
voor mij.” Geen regen, een grijze
lucht en kale bomen, daar wordt
hij vrolijk van, schaduwen kan hij
niet gebruiken. Het gaat Reint
om de pure bouwvorm. Prachtig
vindt hij de bouwtekeningen van
de architect zonder latere toevoeging. “Eigenlijk is dat mijn inspiratiebron. Dat is mijn handschrift
geworden.” De drie panelen in De
Oude Veiling zijn een reis door
Aalsmeer. De Uiterweg en het
dorp staan centraal, links ga je
via de Stommeerweg richting Kudelstaart en rechts is Aalsmeer
Oost afgebeeld. Het is een wandeling of fietstocht waard om de
gebouwen te gaan ontdekken en
te bekijken.
Spreekt u Nederlands?
Niet altijd ging het fotograferen
zonder slag of stoot. Reint Baarda
begrijpt het wel, al maakt het voor
hem wel lastiger om zo onopvallend mogelijk te kunnen werken.
Soms werd hij weggestuurd of
vroeg de politie wel heel nadrukkelijk wat hij daar stond te doen.
Ook de vraag: Spreekt u wel Nederlands? is hem niet onbekend.
Maar nu heeft hij een klein postertje bij zich waarin zijn werk
staat afgebeeld. “Ach bent u die
mijnheer van die mooie foto’s”, is
nu vaak de reactie.

De Oude Veiling is van maandag
tot en met zaterdag vanaf 10.00
uur geopend, tot rond 21.00 uur.
Eigen handschrift
Zondag vanaf 11.00 uur. De fo“Ik fotografeer hoe het uitkomt; to’s van Reint Baarda hangen op
één huis betekent soms tiental- de eerste etage. Er is een lift voor
len foto’s maken.” Thuis begint degene die moeilijk ter been zijn.
het avontuur dat tot het uiteindelijke resultaat leidt. “Het grote Janna van Zon

Start bouw 2e fase watertanks in Nepal

Aalsmeer - Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer (NBA) sluit het
jaar goed af en kan wederom elf
watertanks laten bouwen in het
bergdorpje Tobang in Nepal.
Omdat de bewoners van Tobang
nu uren moeten lopen over lastige bergpaden om water te halen
bij vaak vieze waterbronnen wil
NBA de ruim 300 inwoners van dit

dorpje helpen door hier 33 water
opvangtanks te bouwen. Elke watertank vangt 6.000 liter regenwater op en kost per stuk ongeveer
1.000 euro.
Uitleg en training
Dit jaar is NBA actief bezig geweest
om voor dit mooie project geld in
te zamelen. Bij de bouw van al-

op 16 december een TV spotje op
NPO 2 zien over dit mooie waterproject zien. Naast Wilde Ganzen
le tanks helpt de lokale bevolking heeft NBA ook steun gekregen
mee. Dit is belangrijk, omdat zij op van de stichting Ontwikkelingssadeze manier ook gelijk uitleg en menwerking Aalsmeer (OSA).
training krijgen over hoe ze om
moeten gaan met de tanks en hoe Doneer flessenbon bij AH
ze deze op een goede manier kun- De Stichting Nepal Benefiet
nen onderhouden. Om het pro- Aalsmeer gaat nu volop aan de
ject behapbaar te houden is de in- slag met inzameling voor de laatzameling van het geld en de bouw ste elf tanks. Dit kunnen zij niet
van de tanks in drie delen van elf zonder u. Draagt u de stichting
tanks opgeknipt. In oktober 2018, ook een warm hart toe en vindt
na het benefietconcert, was er vol- u het ook belangrijk dat iedereen
doende opgehaald om te starten schoon drinkwater moet krijgen?
met de bouw van de eerste elf wa- Alle donaties groot of klein zijn
tertanks. Dankzij een aantal spon- van harte welkom. Sinds novemsoren waaronder de Lionsclub, St. ber kunt u ook uw flessenbonnen
Ketaaketighar Nepaalma, de jaar- bij Albert Heijn in Kudelstaart doopbrengst van de verkoop van neren aan dit project. Sinds kort
Nepalese spullen door twee vrien- heeft de stichting ook een Andinnen en veel andere particuliere bi status waardoor giften afgedonaties kan nu ook gestart wor- trokken kunnen worden van de
den met de bouw van de tweede belasting. Meer weten hierover?
elf watertanks. Naast de inzamel- De Stichting is bereikbaar via teacties die NBA houdt, krijgt zij ook lefoonnummer 06-23861976. Of
steun van Wilde Ganzen. Voor ie- via e-mailadres: nepalbenefiet@
dere euro die de Stichting ophaalt gmail.com. Meer informatie over
legt Wilde Ganzen 50 eurocent bij. het project en het rekeningnumWilde Ganzen koos ons project tot mer is te vinden op de website
project van de week en liet ook www.nepalbenefietaalsmeer.com.

Tref de juiste maatregelen, laat verlichting aan

Ook feestdagen voor inbrekers!
Aalsmeer - Bijna een derde (32%)
van de deelnemers aan het jaarlijkse onderzoek van de Nationale
Inbraakpreventie Weken (NIPW)
laat, bij afwezigheid tijdens de
feestdagen, geen bewoonde indruk achter in hun woning. Het
huis blijft volledig donker. Ruim
de helft (51%) laat slechts een
of twee lampjes branden. Coen
Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken, zegt
hierover: “Helemaal donker of
slechts een of twee lampjes aan,
staat min of meer gelijk aan een
briefje op de deur met ‘wij zijn
niet thuis met de feestdagen’. In-

brekers weten dan dat ze volop
de tijd hebben om toe te slaan.
Juist tijdens de feestdagen wordt
bijna twee keer zo vaak ingebroken als in de rest van het jaar. Tref
daarom de juiste maatregelen.”
Wat is wel goed?
Bijna een kwart regelt zelf, met
behulp van een app, tijdschakelaars of de buren, dat de lampen
die ze normaliter aanhebben, ook
tijdens hun afwezigheid aangaan.
“Zo is het voor een inbreker onduidelijk of er iemand thuis is. Hij
zal dan eerder bij een woning inbreken waar het wel evident is dat

men er niet is”, aldus Staal. “Deuren goed op slot doen en een bewoonde indruk achterlaten: dat
zou iedereen sowieso moeten
doen”, gaat Staal verder.. “Gewoon
volop de verlichting aan. Het kost
misschien wat extra aan stroom,
maar brengt een inbreker wel aan
het twijfelen. Inventariseer op een
vrije middag ook eens de zwakke
plekken van je huis.” Onderzoek
laat namelijk zien dat bijna iedereen onterecht denkt dat het met
de beveiliging van zijn huis wel
snor zit. Toch zijn bijvoorbeeld
maar liefst vier van de vijf achterdeuren zodanig slecht beveiligd

dat een inbreker binnen enkele minuten binnen is. “Je kunt de
achterdeur dan wel goed op slot
draaien, maar een zwak slot of beslag houdt inbrekers echt niet tegen. En als het huis geen bewoonde indruk maakt, weet de inbreker
dat ie voldoende tijd heeft om zijn
gang te gaan”, aldus Staal.
Vooral in de avond
Ongeveer de helft van de Nederlanders is tijdens de feestdagen op vakantie of op visite bij
een vriend of familielid en daarom een of meerdere dagen niet
thuis. Het is dan ook niet gek dat
de piek van alle inbraken in de periode tussen Kerstmis en Oud en
Nieuw valt. Volgens cijfers van de
politie slaan inbrekers vooral toe
in de avonduren tussen 17.00 en

Concertreeks ‘The Art of Music’

Samenwerking Flower Art
Museum met violiste
Aalsmeer - Bloemen, kunst en
muziek worden komend jaar
met elkaar verbonden in het Flower Art Museum. In 2019 is violiste Merel Vercammen als ‘musician in residence’ verbonden aan
het museum in Aalsmeer. Zij programmeert een vierdelige concertreeks met zowel jonge talenten als bekende musici zoals pianist Mike Boddé. De 29-jarige
Vercammen geldt als een van de
grote talenten van de Nederlandse klassieke muziek. In 2014 studeerde zij cum laude af met een
Master of Performance aan het
Royal College of Music in Londen. Ze was prijswinnares van onder andere de London Grand Prize Virtuoso Competition, het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Prinses Christina Concours. Merel trad op over de hele
wereld en speelde in prestigieuze
concertzalen, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, de Elbphilharmonie in Hamburg en Wigmore Hall in Londen. Ook stond
ze als improvisator en gastsolist
veertig keer in de voorstelling
van Herman van Veen in Carré.
In het Flower Art Museum is Merel in 2019 vier keer te zien en te
horen in een concertreeks onder
de noemer ‘The Art of Music’. Zij
speelt daarbij telkens met andere talentvolle musici toegankelijke en prikkelende klassieke muziek. Ook zullen de musici improviseren aan de hand van de kunst

in het museum. De ambiance van
het Flower Art Museum, waarbij de musici optreden in de tentoonstellingsruimten, staat garant voor een bijzondere ervaring.
De concerten vinden elk kwartaal plaats op een vrijdagavond.
In het museum zijn elk kwartaal
nieuwe tentoonstellingen, waardoor het decor telkens wisselt.
Merel trapt af met cellist Joachim
Eijlander op 15 februari. De andere concerten zijn op 24 mei, 30
augustus en 8 november. Op vrijdag 8 november speelt Merel met
zangeres Sterre Konijn en pianist
(en cabaretier) Mike Boddé hun
gezamenlijke voorstelling ‘Nachtlicht’, die in het voorjaar in première gaat. De kaartverkoop voor
‘The Art of Music’ start begin januari. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.
Violiste Merel Vercammen. Fotograaf: Marco Borggreve

Crash Museum in nieuwe
jaar vaker open!
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer introduceert met ingang van 1 januari een aantal wijzigingen. Zo
komen er ruimere openingstijden
en worden de sinds lange tijd ongewijzigde toegangsprijzen verhoogd. Met ingang van 1 januari is Crash naast de gebruikelijke openingstijden elke zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur ook elke woensdag van 13.00 tot 16.00
uur geopend. Op de woensdagen
wordt er in het museum gewerkt
aan het verbeteren en het plegen
van onderhoud aan de expositie. Naast deze aanvullende openingstijden op de woensdagen,
zal het Crash Museum ook op de
tweede zondag van de maand
geopend zijn tussen 11.00 en

16.00 uur. De normale toegangsprijs wordt met ingang van 1 januari 5 euro voor volwassenen en
kinderen ouder dan 12 jaar en 2
euro voor kinderen van 7 t/m 12
jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar
hebben gratis toegang, evenals
veteranenpas houders en donateurs.

21.00 uur. Tijdens dat heerlijke
diner bij familie of goede vrienden dus. Een inbreker weet dat hij
dan rustig zijn gang kan gaan en
slaat bij het gemakkelijkste doelwit toe.

weg bijvoorbeeld ook de televisie
aan. Dit zorgt voor geluid en ‘bewegend’ licht. Wat ook heel goed
kan is het neerzetten van ‘nepkaarsen’. Die werken op een batterij, flikkeren net zoals een echte
kaars en geven de indruk dat hier
toch echt iemand thuis is.

Simpele tips
Om het voor de inbreker geen
feestje te maken, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie
Weken vijf simpele tips: Laat met
behulp van een tijdschakelaar
of app de lampen aangaan die
je normaal ook aanhebt. Stel ze
in op het tijdstip dat het donker
wordt. Niet allemaal tegelijk, maar
met een minuutje of wat verschil.
Denk ook aan het inschakelen van
de verlichting op de bovenverdieping; je bent tenslotte niet de
hele avond in je huiskamer. Laat
vooral niet alleen de lichtjes van
je kerstboom branden om het te
doen lijken of je thuis bent. Daarmee bereik je juist het tegenovergestelde. Laat een bewoonde indruk achter. Zet bij een avondje

Groepsbezoek
Indien u het museum buiten
de hierboven genoemde openingstijden wilt bezoeken dan
is dit mogelijk. Hiervoor worden
aparte toegangsprijzen gerekend. Voor meer informatie over
de prijzen en mogelijkheden bij
groepsbezoeken kan contact opgenomen worden met het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
via www.crash40-45.nl.

Whatsappgroep
Ga je op vakantie? Vraag of iemand de post weghaalt en laat het
aanrecht ietwat rommelig ogen.
Vraag de buren om een oogje in
het zeil te houden en liefst ook de
lamellen of gordijnen vroeg in de
avond even te sluiten en ’s morgens weer te openen. Wellicht
kunnen zij ook extra verlichting
aandoen. Start een whatsappgroep in de buurt om elkaar te
waarschuwen bij verdachte situaties. Kijk op www.wabp.nl welke
whatsappgroepen in jouw buurt
actief zijn. Kijk voor meer informatie over onder andere inbraakmethoden en inbraakpreventie op
www.inbraakmislukt.nl
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Aansluiting geeft positieve impuls

runt Sabine van der Ven sinds mei
van dit jaar Bloemenkiosk Abutilon. “We zitten op een mooie stek
en hebben tevens een kiosk in
Amstelveen. Daar staat mijn vader overwegend. Ik ben het gezicht in de Ophelialaan. Je kunt
hier terecht voor verse bloemen,
boeketten, planten en diverse de- Aalsmeer - Vanaf 1 januari slaan
de handelsbedrijven van EDD
coratiematerialen.”
Group (E. den Dekker B.V., DRC
Plantes B.V. en DRC Flor B.V.) de
Hoe lang en waarom ben je lid?
“We hebben het overgenomen handen ineen met Dutch Flower
van de vorige eigenaar, want er Group (DFG). De EDD Group, met
le kaart is twee euro waard, wel- wordt absoluut om gevraagd!”
als drijvende kracht oprichter Edke je inlevert bij de deelnemende
die den Dekker, is sinds 1986 acwinkeliers. Vervolgens zijn er en- Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
tief in de handel van planten en
kele trekkingen per jaar waarbij “Ik kom zelf niet uit Aalsmeer, plantconcepten, alsmede verprachtige prijzen te winnen zijn maar vind dit in ieder geval een se snijbloemen. Vanuit de hoofdmet als hoofdprijs een auto, dus gezellige straat. Vooral op zater- vestiging Honselersdijk, op Trade
plakken loont! Dit jaar bestaat de dag. En onderling met de onder- Parc Westland, werken dagelijks
Vereniging van Aalsmeerse Bloe- nemers is het leuk.”
ruim 80 medewerkers aan het op
menzegelwinkeliers vierenzestig
maat beleveren van grootschajaar, vandaar dat de Meerbode de Wat is de invloed van
lige retailers, zoals supermarkdeelnemers in het zonnetje zet in internet op jullie bedrijf?
ten, tuincentra, bouwmarkten
deze rubriek. Er wordt hen een “Daar merken we niets negatiefs en groothandelaren. EDD Group
vijftal vragen voorgelegd. Angè- van. We hebben een facebookpa- zocht naar een betrokken partle Aartman vertelde twee weken gina, dus zijn vooral blij met inter- ner om de groei van haar klantengeleden over haar Boekhuis in de net.”
portfolio en uitbreiding van haar
Zijdstraat, de hekkensluiter van
dienstverlening te kunnen realidit jaar is de laatst bijgekomen Hoe zie je de toekomst
seren. Die is gevonden in Dutch
bloemenzegelwinkelier Abutilon. van jullie winkel?
Flower Group.
“Dat we hier járen mogen zitten
twee euro aan boodschappen Wat voor winkel heb je?
en dat we mogen blijven groeien.”
ontvang je een zegel. Een vol- Samen met haar vader Marco Door Miranda Gommans

DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

EDD Group verder onder
de vlag van DFG

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier

Bloemenkiosk Abutilon: “Er wordt
om bloemenzegels gevraagd”

Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per

Richard Thesing:

“Zaai is een aanrader”

Voor leerlingen groepen 7 en 8

Onderwijsmarkt dit jaar
in De Groenstrook
Aalsmeer - Om de leerlingen van
groep 7 of 8 en hun ouders een
goed beeld te geven van wat het
voortgezet onderwijs inhoudt,
wordt jaarlijks in Aalsmeer een
onderwijsmarkt georganiseerd.
Dit jaar vindt deze plaats op
woensdag 9 januari en wordt
gehouden bij Wellantcollege de
Groenstrook in de Jac P. Thijsselaan 18 van 18.00 tot 20.00 uur.
De overgang naar het middelbaar onderwijs is een enorm grote stap. Kinderen laten hun vertrouwde school waar ze acht jaar
hebben rondgelopen en alles
en iedereen bekend was, achter
zich, om te starten op een nieuwe
school, met nieuwe klasgenoten,
nieuwe leraren en nieuwe vak-

ken. Een goede voorbereiding is
dan ook het halve werk.
Het bezoeken van de onderwijsmarkt is bij uitstek een goede
voorbereiding om de juiste keuze
te kunnen maken. Door de tijd te
nemen om met vertegenwoordigers van verschillende scholen te
praten ontstaat een goed beeld
wat kinderen kunnen verwachten
op de nieuwe school. Dit helpt bij
het maken van een keuze waar
het kind zelf achter staat.
Ouders en leerlingen zijn van harte welkom op woensdag 9 januari in De Groenstrook. Telefonische
informatie is te verkrijgen via telefoonnummer: 0297-384949. Bezoek ook eens de website: www.
wellant.nl/vmbo

Controle inspectie SZW in Aalsmeer

Arbeidsomstandigheden bij
exporteur ondermaats
Aalsmeer - De Inspectie SZW
heeft tijdens een controle van
een onderneming op de bloemenveiling in Aalsmeer veel tekortkomingen in de arbeidsveiligheid geconstateerd.
Werknemers lopen er rond op
gympen en zelfs badslippers,
terwijl veiligheidsschoenen verplicht zijn. Er is geen risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld en het bedrijf heeft nagelaten een ernstig arbeidsongeval te
melden bij de Inspectie SZW. Vorige week raakte een werknemer
in de bedrijfshal gewond door
een aanrijding met een heftruck.
Het slachtoffer is opgenomen in
het ziekenhuis.
De Arbeidsomstandighedenwet
verplicht de werkgever een inventarisatie te maken van de risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, een RI&E. Ook
moet er een plan van aanpak zijn
om die risico’s te beheersen.
Tijdens de controle gaf de bedrijfsleiding aan niet op de hoogte te zijn van deze verantwoordelijkheid. Ook hoorde de leiding
voor het eerst dat zij verplicht is

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Vanaf 1 januari vallen de activiteiten van E. den Dekker, DRC Plant
en DRC Flor onder de DFG vlag.
Directeur Eddie den Dekker van
EDD Group: “Ik ben blij met deze ontwikkeling. De aansluiting
bij Dutch Flower Group geeft ons
bedrijf een positieve impuls. Een
betrokken en solide partner om
vanuit kracht, know-how en netwerk samen verder te kunnen
bouwen aan onze klantrelaties.”
Den Dekker blijft als directielid
verbonden aan de onderneming.
EDD Group en haar handelsmerken zullen zich als marktpartij
zelfstandig blijven profileren.
Dutch Flower Group verwacht
met deze uitbreiding een verdere
versterking van de marktpositie
te kunnen realiseren voor de DFG
bedrijven bij haar grootschalige
retail- en groothandelsklanten in
Europa.

te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen of beschermende
kleding voor personeel dat lang
in de koelcel werkt.
Lange werkdagen
De Inspectie SZW heeft het vermoeden dat werknemers met regelmaat te lange werkdagen maken. De bloemenexporteur houdt
echter geen registratie van de
werktijden bij, terwijl dit volgens
de Arbeidstijdenwet wel verplicht is. De komende tijd moet
de onderneming orde op zaken
stellen en voldoen aan de arboverplichtingen. De Inspectie SZW
gaat het arbeidsongeval nader
onderzoeken. Voor het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval kan de werkgever
een boete ontvangen.

Nieuwjaarsborrel
bij ‘Op de Hoek’
Kudelstaart - Na het succes van
vorig jaar is er weer een Nieuwjaarsborrel bij Café Op de Hoek
aan de Kudelstaartseweg. Op
woensdag 2 januari van 17.00 tot
22.00 uur wordt eenieder de gelegenheid gegeven om bekenden, vrienden, buren, familie of
onbekenden de hand te schudden en elkaar het allerbeste voor
het nieuwe jaar te wensen. Het
eerste drankje en de hapjes worden u aangeboden door Café Op
de Hoek.

Kinderen krijgen 50 eurocent per boom

Inzameling kerstbomen
op woensdag 9 januari
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren kunnen inwoners op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart kerstbomen inleveren.
De gemeente Aalsmeer wil kinderen stimuleren om de bomen
bij familie en buren op te halen
en in te leveren tegen een kleine
vergoeding. De vergoeding is 50
eurocent per ingeleverde boom
met een maximum van 10 bomen per keer. De ingezamelde
kerstbomen worden versnipperd
en bij Meerlanden in Rijsenhout
tot compost verwerkt.
Kinderen kunnen op verschillen-

de locaties tegen een vergoeding kerstbomen inleveren op
woensdag 9 januari tussen 13.00
en 16.00 uur: In Kudelstaart in de
Schweitzerstraat (voor de school,
op het parkeerterrein); in Oost bij
het Middelpunt in de Irene-/Wilhelminastraat; in de Stommeer bij
de sporthal in de J.P. Thijsselaan
en in het dorp bij het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Kerstbomen kunnen ook dagelijks tijdens openingstijden ingeleverd worden bij de Milieustraat
aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.

Juridische spreekuur met
studenten MBO College
Amstelland - Met een juridisch
probleem meteen naar een advocaat stappen is voor veel mensen
een hele stap. Om mensen met juridische vragen op een laagdrempelige manier toch goed te kunnen helpen is MBO College Amstelland in Amstelveen sinds oktober begonnen met een juridisch spreekuur in samenwerking
met Spuistraat10 Advocaten. Bewoners van Amstelveen en omgeving kunnen er terecht met
hun juridische problemen; bijvoorbeeld problemen met DUO,
een geschil met de buren of problemen met studenthuisvesting.
Voor deze en andere juridische zaken kan men nu wekelijks naar het
Advocatenspreekuur in Innofix op
MBO College Amstelland. Iedere dinsdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)
tussen 14.00 en 16.00 uur is er de
mogelijkheid om zonder afspraak
binnen te lopen bij een ervaren
advocaat van Spuistraat10 Advocaten. Men krijgt gratis een deskundig advies waarmee vrijblijvend en snel inzicht wordt geven
in de mogelijkheden, kosten en
baten van een rechtsgang. De sa-

menwerking van Spuistraat10 Advocaten met MBO College Amstelland is tot stand gekomen op initiatief van Ruud Krikke, directeur
Spuistraat10 Advocaten en Kees
Visser docent recht en stagebegeleider van de juridische opleiding.
Zij zijn ervan overtuigd, dat een
leer-werkbedrijf binnen de muren
van de opleiding een waardevolle
aanvulling is op het onderwijsprogramma. De studenten van MBO
College Amstelland hebben verder vorm gegeven aan dit initiatief. Naast het uitvoeren van een
maatschappelijke taak kunnen de
studenten met dit initiatief zo ook
praktijkervaring opdoen. Voor het
juridisch spreekuur bieden ervaren studenten de eerste basishulp
en waar nodig verwijzen zij door
voor zaken waarin gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Aanmelden is niet nodig, maar wie dat wil
kan een afspraak maken voor het
inloopspreekuur. Via e-mail: info@
spuistraat10.nl of telefoon: 0205205100. Het adres van Innofix is
Maalderij 37 in Amstelveen. Kijk
op www.mbocollegeamstelland.
nl voor meer informatie over MBO
College Amstelland.

Aalsmeer - Richard Thesing
wordt door velen gezien als een
rasverkoper. Gewoon door in duidelijke taal te vertellen waar hij
voor staat. De dosis humor die
daaraan wordt toegevoegd geeft
de doorslag om met hem in zee
te gaan.
Zijn bedrijf Veritas ICT services bestaat nu een jaar - maar groeit
zo hard dat hij allang geen ZZP’
meer is. Ervaren werknemers allebei veertigers - hebben aan
hem een prima werkgever. “Ik
heb bewust gekozen voor mensen die veel ervaring hebben. Zij
kunnen met mij - wanneer dit nodig is – meedenken. Als je met
een goed verhaal en goede argumenten komt dan luister ik
daar graag naar.” Bij Richard staat
de waarheid op de eerste plaats.
Niet voor niets heet zijn bedrijf
Veritas, hetgeen Waarheid betekent in het Latijn.

ICT, inclusief apparatuur en bijbehorende diensten.”
Naast waarheid en humor hecht
Richard ook aan een goede sfeer.
“Een goede sfeer is goede cijfers,
een slechte sfeer is slechte cijfers.
Het is niet zomaar een loze kreet,
het is een ervaring vanuit het verleden.”

Problemen herkennen
De brief op de mat - waarin de
gemeente de ontvangers wijst op
het bestaan van Zaai - was voor
Richard duidelijk genoeg om zich
meteen aan te melden “Ik ben
naar de bijeenkomst ZAAI Nederland gegaan, waar ik oud-Zaailingen en toekomstige Zaailingen
sprak en ik werd een paar weken
later uitgenodigd om mijn pitch
te houden. Ik had enkele minuten nodig om mijn bedrijf te verkopen. En nu maak ik in de praktijk mee wat ZAAI te bieden heeft
en dat is zo gaaf. Vooral de interGoede sfeer
visie avonden, daar heb ik zoveel
Richard begon bij een groot be- aan. Soms behoorlijk confrontedrijf maar vertrok naar een klein rend, maar juist daardoor zo leerbedrijf. “De betrokkenheid was zaam. Je kan je kwetsbaar opstelveel groter. Ik werd daar gezien. len, omdat je weet dat de andere
Dat is ook wat ik met mijn klanten ondernemers de problemen herwil, een band opbouwen waar- kennen. Die vertrouwde omgedoor vertrouwen ontstaat. On- ving voelt geweldig. Zaai is een
dernemersgeest heeft altijd in mij echte aanrader om als ondernegezeten en er kwam een moment mer blij de toekomst tegemoet
dat alles op zijn plek viel en ik te zien.”
voor mij zelf kon beginnen. Ik ben Janna van Zon
doorgegaan met dat waar ik altijd
goed in ben geweest; het helpen
van klanten! Wat ik doe is het beantwoorden van technische ICT
vraagstukken. Ik leg mijn klanten
het juiste pad voor en doe dat op
zo’n wijze dat het duidelijk voor
hen wordt waarom zij deze weg
moeten volgen. Ik kijk waar het
bedrijf nu staat, waar het naar toe
wil en welke oplossing het beste past bij een toekomstige organisatie. Ik lever voor een vast bedrag per maand goedwerkende

Duidelijkheid over Lelystad gewenst

Gesprek over ontwikkeling
Schiphol duurt voort
Aalsmeer - De Omgevingsraad
Schiphol heeft de afgelopen weken belangrijke stappen kunnen
zetten in het gesprek over de toekomst van Schiphol tot en met
2030. Hiervoor zijn tal van gesprekken tussen de partijen en
met de partijen gevoerd. Er is vrijdag geconstateerd dat er over tal
van punten overeenstemming
is bereikt. Partijen delen met elkaar waar aandacht aan moet
worden besteed. Dat gaat onder
meer om veiligheid, bescherming
van de gebieden aan de kop van
de secundaire banen, meten van
geluid, substitutie van vliegtuig
naar trein, klimaat. Het gesprek

gaat nu over de invulling van de
voorwaarden die gesteld worden
aan een gematigde en beheerste ontwikkeling en het moment
waarop dan aan die ontwikkeling invulling wordt gegeven. De
voorzitter heeft geconstateerd
dat het mogelijk is om tot een advies te komen in de eerste maand
van volgend jaar. De samenhang
tussen de ontwikkeling op Schiphol en de ontwikkeling op Lelystad is voor vrijwel alle delegaties aanleiding om aan te dringen
op duidelijkheid over de overloopfunctie van Lelystad. Partijen
hebben dat onderdeel nodig om
tot een advies te komen.
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Vanwege renovatie gemeentehuis

de onderwerp en hierbij is het
schetsontwerp van bureau IMOSS
voor het Waterfront door de bewoners van de Hornmeer besproken en van commentaar voorzien.
De aanwezige bewoners waarderen de verbeteringen om te wandelen het meest en zijn bezorgd
over het ontbreken van de par- Aalsmeer - Maandag 7 januari
keervoorzieningen. Niet ieder- zijn belangstellenden van harte
een was voorstander van het her- welkom op de nieuwjaarsrecepinrichten van de Kudelstaartse- tie van de gemeente, die dit jaar
weg met één fietspad in plaats niet in het gemeentehuis maar
van twee gescheiden fietspa- in het Dorpshuis in Kudelstaart
den. Wel werd er aangedrongen plaatsvindt.
om de verkeerssluis met stop- Het is voor het eerst dat uitgelichten bij de watertoren te hand- weken wordt door het college
haven. Het geprojecteerde hon- naar een andere locatie. Dit heeft
denpark en het verplaatsen van te maken met de renovatie van
de trailerhelling werden nega- het gemeentehuis op dit motief gewaardeerd. Als totaal plan
wordt het basismodel het hoogst
gewaardeerd en het droommodel het minst. Voor de status van
de gesprekken over Schiphol en
de ORS was Leo Baarse aanwezig die een interessante update
gaf van het overleg in de afgelopen perioden over een eventuele
uitbreiding van de vliegbewegingen. Ook schetste hij de ervaring
met het als bewonersgroepering
deelnemen aan het overleg. Ongelijke standpunten en dominante vertegenwoordigers verzwakAalsmeer - Tijdens het Wijkover- de kerst is toch constructief mee- ken. Ook werd gevreesd dat meer ken helaas de inbreng van de beleg Hornmeer op 18 december gedacht over de geagendeerde sluipverkeer de Kudelstaartse- wonersdelegatie. Een beslissing
zijn een drie onderwerpen aan onderwerpen. Als eerste is nog weg en de Stommeerweg zal kie- over de uitbreiding van de vluchde orde geweest en dat bleek een eens rotonde voor rotonde de zen. Daarom was er ook veel be- ten wordt binnenkort verwacht.
overvolle agenda. Ondanks de be- herinrichting van de Burgemees- grip voor de openbare brief van Leo Baarsen heeft met zijn andelangwekkende onderwerpen was ter Kasteleinweg bekeken en is een aantal inwoners over het ge- re klustervertegenwoordigers gede agenda iets voller dan de zaal. over het gecombineerde fiets- en vaar van dit sluipverkeer in de ge- pleit voor geen enkele groei. De
Maar misschien door de drukke autoverkeer op een deel van het meente. De plannenmakerij voor avond werd met voldoening afAalsmeer - Rond 20 december
decembermaand en zo vlak voor traject de bezorgdheid uitgespro- het Waterfront was het twee- gesloten.
heeft de politie tijdens een vaarcontrole op de Westeinderplassen
een boot aangetroffen bij de Blau-

Receptie gemeente in
Dorpshuis Kudelstaart
ment. Het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg krijgt momenteel
ook een metamorfose.
Bezoekers kunnen naast handen schudden en de beste wensen uitspreken dus ook de vorderingen hiervan aanschouwen.
Het gemeentebestuur stelt uw
aanwezigheid zeer op prijs. De
nieuwjaarsreceptie op maandag
7 januari is vanaf 19.30 uur in Kudelstaart.

Agenda voller dan de zaal

Wijkoverleg Hornmeer: Herinrichting
Burg. Kasteleinweg en Waterfront

Boot gevonden op de Poel

Dieren schrikken van licht en knallen

Boswachters controleren
extra op vuurwerk!
Amstelland - Voor Oudejaarsdag
18.00 uur en op plaatsen waar
dieren worden gehouden mag
geen vuurwerk worden afgestoken in het Amsterdamse Bos. Boswachters en politie controleren
daar in de decembermaand op.
Omdat de boswachters en de politie jaarlijks meldingen ontvangen over vuurwerk en het ook
zelf signaleren, zet de Boswachterij hier deze periode extra op in.
Stress
De harde knallen en het licht van
vuurwerk is voor dieren een bron
van stress. De wilde dieren in het
Bos, de Schotse Hooglanders, het
vee bij de Geitenboerderij, Boerderij Meerzicht en de maneges
en de honden en paarden van de
bezoekers, ze kunnen er allemaal
enorm van schrikken. Als een
hond in paniek het Bos uit rent
of een paard met ruiter schrikt
van afgestoken vuurwerk kan het
ook gevaar opleveren. Daarnaast
wordt jaarlijks helaas ook straat-

Verzoek GS bij Provincie
voor realisatie OLV

meubilair van het Amsterdamse
Bos vernield met vuurwerk.
Direct optreden
Bij het aantreffen van vuurwerk
en of verdachte personen zal dan
ook direct worden opgetreden en
wel middels het protocol van de
politie.
Wie zelf iets verdachts in het Bos
ziet kan dit ter plekke doorgeven aan de boswachters via: 0629081628. Bel bij spoed natuurlijk 112.

Aanleg fietspad en realisatie fietsbrug

Vernieuwing parkeerterrein
aan de Dreef vordert!
Aalsmeer - De bouw van de nieuwe school Triade aan de Dreef is
in volle gang en ook wordt hard
gewerkt aan de herinrichting van
het naastgelegen parkeerterrein.
De helft van het terrein is reeds
opnieuw bestraat en voorzien
van parkeervakken.
Ook wordt een fietspad aangelegd en er komt een fietsbrug nabij het buurthuis. De bereikbaar-

Aalsmeer - Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een verzoek in te dienen bij
Provinciale Staten voor realisatie van de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport
Aalsmeer.
Gevraagd is ten laste van de reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden een bedrag van
9.927.000 euro beschikbaar te
stellen voor realisatie van deelproject Uitgang Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Green-

port Aalsmeer. Ook is gevraagd
akkoord te gaan met de invulling
van deelproject Ingang van de
Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer
en om binnen de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur voor het deelproject Ingang
OLV Greenport een bedrag van
1.373.000 euro te reserveren;
Tevens is gevraagd de voordracht
realisatie Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport
Aalsmeer vast te stellen.

heid naar en van het Hornmeerpark en de toekomstige school
wordt hiermee vergroot.
Na de volledige vernieuwing van
het parkeerterrein, gaat het gedeelte rond het buurthuis (VVAterrein) en de entree van het
zwembad aangepakt worden.
Volgens de planning gaan de
werkzaamheden duren tot april
in het nieuwe jaar.

Brand in woning door
houtkachel
Kudelstaart - In een woning in
de Madame Curiestraat is woensdag 19 december aan het einde
van de middag brand uitgebroken. De brandweer was snel met
meerdere voertuigen ter plaatse
om de brand te blussen. De brand
bleek te woeden in het plafond
van de woning. De isolatie tussen
het plafond en de verdiepings-

we Beugel. Mogelijk is de sloep
eerder dit jaar gestolen. De politie
wil graag in contact komen met de
eigenaar. Bel hiervoor 0900-8844.

Stichting Thamer Thuis
verrast met donatie

vloer had vlam gevat. Dit was
ontstaan door de houtkachel. Het
vuur had de brandweer snel onder controle. Om zeker te zijn dat
de brand volledig geblust was, is
een dakinspectie gehouden. De
woning heeft lichte rook- en waterschade opgelopen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.
Foto: VTF

Brandje in botenloods
snel onder controle
Aalsmeer - Donderdag 20 december omstreeks tien uur in de
avond is bij Koninklijke de Vries
Scheepsbouw aan de Oosteinderweg een brand ontstaan.
De brand was ontstaan op een
schip, welke in de loods lag. De
brandweer was snel ter plaatse,
maar hoefde niet veel te doen. Er

waren namelijk mensen aanwezig in het pand, die het vuur ontdekten en snel actie hebben ondernomen.
“Het brandje was al uit toen wij
arriveerden. We hebben een controle-meting verricht”, aldus de
brandweer.
Foto: VTF – Laurens Niezen

De Kwakel - Stichting Thamer
Thuis is vrijdag 21 december verrast met een donatie van liefst
5.000 euro. Wat bleek? De directie van Nijssen Junior B.V. in De
Kwakel had in de zomer al besloten alle giften die zij mochten ontvangen voor hun 50 jarig jubileum aan Thamer Thuis te
schenken.
Een medewerkster van deze
groothandel in bloemen en planten is in 2006 op jonge leeftijd
overleden in het hospice Thamer Thuis. Het verhaal hierachter
is dus triest, maar het gebaar van
het bedrijf getuigt ervan dat zij
nooit vergeten is. Haar vader (82),
die ook uitgenodigd was voor de
overhandiging, is hier heel dankbaar voor. Stichting Thamer Thuis
helpt mensen die zeer ernstig
ziek zijn. Dat kan door de inzet
van vrijwilligers bij mensen thuis,

maar ook in het kleine hospice
waar iemand kan worden opgenomen als het thuis niet meer
gaat. Voorzitter Marianne Klinkenberg: “Ook wij sluiten ons 20
jarig jubileumjaar hiermee verheugd af. We verwachten in 2019
een kleine renovatie te moeten
doen, dus deze donatie is om stil
van te worden!” Kijk voor meer info op www.thamerthuis.nl.
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Subsidie van Rijnland voor
natuurvriendelijke oevers

Van in gebruik als buurthuis, tot klaar voor de sloop en bouwrijp gemaakt terrein. Dit laat overigens nog wel enige tijd op zich wachten. Voor woningbouw hier zijn plannen, maar dit zit nog in de ontwikkelingsfase.

Van iets naar (nog) niets en van niets naar iets...

Veranderingen in de Hornmeer
Aalsmeer - De Hornmeer is afgelopen jaar behoorlijk veranderd en de komende jaren blijft
in de componistenwijk gewerkt
worden aan vernieuwing en verbetering. Denk aan de realisa-

tie van het sport- en spelpark op
het voormalige VVA-terrein en de
aanleg van het Waterfront langs
de Westeinderplassen. Ook is woningbouw gepland bij de Roerdomplaan waarvoor dit jaar de

voormalige basisschool en naastgelegen gymzaal zijn gesloopt.
Van iets naar (nog) niets, echter verderop in de wijk, aan de
Dreef, verrijst wel iets: Het Integraal Kind Centrum Triade waar in

het schooljaar 2019/2020 de basisscholen De Wegwijzer en De
Hoeksteen hun onderkomen krijgen, evenals de Taalklas en kinderopvang Solidoe. Op de plek
waar begin dit jaar nog de tribune stond van Voetbalvereniging
Aalsmeer... Na de fusie hebben
de voetbalclubs een prachtig vernieuwd sportcomplex gekregen
aan de Beethovenlaan.

Amstelland - Oevereigenaren
kunnen vanaf 1 januari tot 1 mei
2019 subsidie aanvragen om hun
oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland
stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar.
Rijnland streeft naar een goede
kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd
planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar
een belangrijke bijdrage aan. Om
de aanleg van natuurvriendelijke
oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld.

per project/aanvrager bedraagt
€30.000. Een aantal projecten is
uitgesloten, zoals aanleg in het
kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij
al andere (financiële) afspraken
zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen
In aanmerking komen voor deze subsidie? Vul dan voor 1 mei
2019 het aanvraagformulier met
de bijbehorende documenten in.
Hoogheemraad Waldo von Faber:
“Ik zou zeggen: maak er gebruik
van. Het is de ideale manier om
water weer natuurlijk te maken.”
Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurVoorwaarden subsidie
vriendelijke oevers staat in de folDe regeling geldt voor ieder- der ‘Subsidie voor aanleg natuureen die binnen het werkgebied vriendelijke oevers en vispaaivan Rijnland een natuurvriende- plaatsen’ op www.rijnland.net/
lijke oever wil aanleggen. Geza- uw-loket/subsidieregelingen. Op
menlijk (met bijvoorbeeld de bu- deze website staan eveneens het
ren) een aanvraag indienen is ook aanvraagformulier met toelichmogelijk. De maximumbijdrage ting en de bijlagen.

Zwemkampioenschappen

Drie medailles op ONK
voor Bart Sommeling

Van voetbalterrein naar de start van de bouw van Kindcentrum Triade, dat

Nieuw evenement in 2019

Zweven in het zand bij
Shoot & Save Beachevent
Aalsmeer - Op zondag 13 januari,
het laatste weekend van de voetbalwinterstop, vindt er een nieuw
evenement plaats. Het Shoot &
Save Beachevent, speciaal voor
jeugdkeepers, en uniek in Nederland. In dit toernooi gaan jonge
doelmannen van amateurclubs én
profclubs de strijd met elkaar aan.
In een 1 tegen 1 duel mag er op
alle mogelijke manieren bij elkaar
gescoord worden. En een hobbelige zandondergrond maakt dit extra spannend. De keeper met de
beste saves en de mooiste goals
wordt aan het eind van de dag
bekroond tot Shoot&Save Beachkampioen! Het toernooi wordt georganiseerd door de 19-jarige Kudelstaarter Marijn van Wandelen,
keeper in het eerste van SV Argon
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en werkzaam als keeperstrainer
bij Keepersschool Berkelaar. Na 3
jaar RKDES heeft hij nu de jeugdkeepers van FC Aalsmeer, KDO en
Legmeervogels onder zijn hoede.
Vanuit zijn opleiding Sportmanagement & Ondernemen op de
Hogeschool van Amsterdam is
Marijn twee werkdagen te vinden
bij erkend leerbedrijf The Beach
Aalsmeer, die met haar fraaie indoor strand-faciliteiten dit evenement mogelijk maakt.
Drijfveer
Eerder dit jaar organiseerde deze
ras-keeper, als HvA-student de Gclinic bij Only Friends ook namens
Keepersschool Berkelaar. Nu heeft
hij dankzij deze samenwerking
met The Beach zijn zinnen gezet
op een nieuw evenement voor
keepers. “Het mooie van deze opleiding en dit leerbedrijf is dat je
de vrijheid krijgt om de dingen te
doen waar je passie, je hart en dus
ook je kracht ligt,” zegt Marijn van
Wandelen. “Het bezorgen van deze leuke en unieke keeperservaringen aan zoveel mogelijk kinderen is mijn grote drijfveer.’
Supertrots
Glenn Berkelaar, eigenaar van de

Aalsmeer - In het afgelopen
weekend vlak voor de Kerst werden in het Sportcomplex Drieburcht in Tilburg de Open Nederlandse Kampioenschappen korte
baan (ONK) gezwommen.
Onze plaatsgenoot, Bart Sommeling, uitkomend voor De Dolfijn
en trainend onder de KNZB vlag,
mocht op diverse afstanden zijn
zwemkrachten meten met de top
van het Nederlandse zwemmen.
overigens behoorlijk vordert!
De eerste afstand werd op de vrijdag gezwommen en betrof de
200 meter vrije slag. In de series
ging Bart voortvarend van start
door een snelle tijd te zwemmen
(1:47:32 min). In de finale later op
de dag wist Bart beslag te leggen
op de vijfde plek in 1:47:55 min.
De tweede dag van de ONK stond
het koningsnummer van het
zwemmen op het programma;
de 100 meter vrije slag. Door het
zwemmen van een snelle serie
mocht Bart aantreden in de A-finale waar hij een vierde plek wist
te bemachtigen in 49:32 sec. Ook
werd op de zaterdag de spectaculaire 4 x 200 meter vrije slag
gezwommen. In een spannende
race zwom Bart als slotzwemmer
van een derde naar een tweede
plaats voor De Dolfijn; goed voor
gelijknamige keepersschool en de keepersschool, daardoor ben zilver in een totaal tijd van 7:18:34
keeperstrainer in de jeugdop- ik supertrots op hem!” Er zijn nog min. De slotdag van het ONK beleiding van FC Utrecht, zegt er enkele plekken beschikbaar om gon met de 400 meter vrije slag.
het volgende over: “De keepers- mee te doen aan de eerste editie Na een goede serietijd wist Bart
school wordt alsmaar groter. Met van het Shoot&Save Beachevent. de finale te bereiken om daar in
name door de samenwerkingen Inschrijven kan via www.keepersmet 13 clubs en de jaarlijkse sta- schoolberkelaar.nl of per mail
ges en transfers naar profclubs naar keepersschoolberkelaar@
van zo’n 8 tot 10 jeugdkeepers. gmail.com.Twijfel niet, schrijf je
Dat zijn sleutels tot succes. Daar- snel in zodat je deze onvergetenaast de evenementen verzorgd lijke dag in The Beach niet hoeft
door Marijn zijn fantastisch voor te missen!
Aalsmeer - De kaartmiddag van
de OVAK is afgelopen 19 december gewonnen door Essy van
Es met 5333 punten. Op twee is
Maaike Spaargaren geëindigd
met 5211 punten, plaats drie was
voor Piet Voorn met 5140 punten
en Gerrit van der Geest pakte plek
vier met 5040 punten. De volgende OVAK-soos is op woensdag 9
januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Essy wint bij
OVAK-soos

Vrouw gewond na aanrijding
Aalsmeer - Bij een aanrijding op
de Van Cleeffkade in het Centrum is maandag 24 december
een voetganger gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde kort voor
het middaguur ter hoogte van
de Marktstraat. De oudere dame

is met onbekend letsel naar een
ziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk is de vrouw geschept bij het
oversteken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van
het ongeval.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

een tijd van 3:52:23 min te finishen, goed voor een derde plaats
(brons). Dezelfde dag zwom Bart,
geen sprinter van nature, ook nog
de 50 meter vrij in 23:06 sec. Het
slotnummer van het ONK was
de estafette 4 x 100 meter vrije
slag: een bloedstollende race tegen voornamelijk PSV Eindhoven.
Bart zwom hier als startzwemmer
en De Dolfijn eindigde net achter
PSV als tweede van Nederland in
3:15:33 min; goed voor een zilveren medaille. PSV brak overigens
in deze race het nationale record
op deze afstand.
Na een intensieve eerste helf
van het seizoen is nu een kerstweek rust ingebouwd om daarna
te gaan focussen op de tweede
helft waar de lange baan (50 meter) weer centraal zal staan.
Bart blaast uit na de 400 meter
vrije slag.
Foto: Kees-Jan van Overbeeke

Ouderensoos in
kerstsfeer
Aalsmeer - Op 20 december is
er een ouderensoos geweest in
kerstsfeer. Er zijn geen uitslagen
te melden, maar men kon wel klaverjassen en rummikub spelen,
maar dan gewoon voor de gezelligheid. Van de gezamenlijke
kerstlunch heeft iedereen genoten. Het was zeer geslaagd en erg
gezellig. Het was tevens de laatste soos van 2018. Op donderdag
3 januari zijn kaarters weer van
harte welkom vanaf half twee ‘s
middags in ’t Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55.
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kinder- en jeugd

Schaken en spelletjes voor de jeugd

Kerstfeest op ‘t Roefje
Rijsenhout - Donderdag en vrijdagochtend is het kerstfeest gevierd op t’ Roefje in Rijsenhout.
De tafels stonden gedekt en de
kinderen konden zo aanschuiven
om te ontbijten. Krentenbrood,
stokbrood en ook pannenkoeken
werden er gegeten. Met daarbij een wijnglaasje met limonade. Voor de kinderen een mooie
beleving om op terug te kijken

Weerwolvenspel bij AAS

op deze nieuwe viering overdag
in plaats van ‘s avonds. Het was
niet echt donker meer, maar de
kerstboom en de kerstverlichting
brachten de sfeer van de kerst
binnen.
Met een belletje in de hand en
het liedje zingend van ‘kling klokje klingeling’ werd het kerstfeest
afgesloten. De kerstvakantie kan
beginnen.

De Fouga Magister straaljager in de kleuren van de Belgische Rode Duivels is in de kerstvakantie te zien in het Nederlands Transport Museum in
Nieuw-Vennep..

Nieuwe attractie voor kinderen

Fouga Magister straaljager
in Transport Museum
Scouting bedankt vrijwilligers

ooie e s ie in

Aalsmeer- Op zaterdag 22 december was er in het thuishonk
van Tiflo het jaarlijkse kerstdiner
voor de speltakken de scouting.
De leiding had de speltakhokken
gezellig in kerstsfeer gebracht en
de kinderen hadden lekkere hapjes meegenomen vanuit thuis.
Het was en gezellige avond. Ook
was er op dat moment in het verkennershok een samenkomen
voor ouders, sponsors en vrijwilligers. Het bestuur verzorgt dat een
heerlijke maaltijd. Carina de Vries

i o

heeft, vanuit het bestuur, dit jaar
de speech gedaan. Hierbij wordt
even stil gestaan bij wat er gebeurt is in 2018 en gaan de scouts
vol goede moed 2019 in. Ook is afscheid genomen van diverse leidingen en een bestuurslid. Tijdens
de viering wordt ook heel duidelijk benadrukt dat Tiflo superblij is
met haar vrijwillìgers, sponsoren
en leiding, want allen zijn hard nodig. Kijk voor meer informatie op
de facebook-pagina van de scouting of op www.scoutingtiflo.nl.

Op berenjacht in het Bos
Amstelland - Kom in je kerstvakantie op woensdagmiddag 2 januari om 12.00 uur, 13.30 uur of
15.00 uur het Bos in om een hele grote beer te vangen? Onderweg gebeurt er van alles, aan de
hand van het boekje ‘Wij gaan
op berenjacht’. Deze activiteit is
voor kinderen van 4 tot 7 jaar en
(groot)ouders en begeleiders en
staat onder leiding van Natuur
is een Feest. Kosten 5 euro per
kind en 2,50 euro per volwassene.
Duur: 1 uur buiten.

voor kinderen van 3 tot 6 jaar en
groot)ouders of begeleiders en
staat eveneens onder leiding van
Natuur is een Feest. Kosten 5 euro
per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.
De start van is beide activiteiten
is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg en aanmelden kan via
020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Sneeuwwitje in het Bos
En op zondagmiddag 6 januari
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00
uur hebben De Zeven bosdwergen je hulp nodig. Ga mee met
sneeuwwitje het Bos in om ze te
helpen. Deze activiteit is bedoeld

Voetbal MO17

RKDES Meiden stunten in
eerste klasse: Kampioen!
Kudelstaart - Enigszins gespannen maar zeer gemotiveerd togen de meiden van RKDES MO17
afgelopen zaterdag richting
Baarn voor de allerlaatste wed-

strijd dit najaar tegen TOV. En
niet zomaar de minste wedstrijd.
Gelijkspel of winst zou de meiden, die vorig jaar voor- en najaars-kampioen werden in de 2e

krant

Nieuw-Vennep - Het Nederlands
Transport Museum in Nieuw-Vennep heeft een opvallende Fouga
Magister-straaljager gekregen.
Deze tweepersoons straaltrainer is eind vorige eeuw gebruikt
voor de opleiding van piloten van
de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de kerstvakantie mogen bezoekende kinderen in het Nationaal Transport Museum zelf in de
cockpit van deze straaljager stappen om eens te kijken hoe het
voelt om straaljagerpiloot te zijn.

klasse, wederom de kampioenstitel brengen, maar deze keer in
de zwaardere 1e klasse. De meiden wisten door ervaring dat de
huid nog niet verkocht kon worden voor de beer geschoten was.
Het toch al niet al te ruime team
moest het deze keer bij aanvang
doen met exact 11 speelsters.
Geen wedstrijd dus voor blessures! In de allereerste 10 minuten
bleek al dat TOV een zeer sterke
tegenstander was, en dat RKDES
te maken had met een technisch
uiterst bekwaam team dat ook
het voordeel had van de thuiswedstrijd.
Spanning ten top!
Na de eerste aftastende baluitwisselingen werd het een zeer
spannende wedstrijd, die in principe alle kanten uit kon. Onder
leiding van coach en zeer meelevende fans, waren er in de eerste helft kansen voor zowel TOV
als RKDES en veel spannende momenten bij beide goals. Het publiek werd deze strengkoude
middag tot het uiterste vermaakt.
Keepster Kes en verdedigsters

veel snoep, heel veel snoep. De
kans was aanwezig dat misschien
iemand wat misselijk naar huis
ging. Ter genezing mocht een ieder na afloop nog een zak snoep
mee nemen naar huis.
Grote klapper was het Weerwolvenspel dat met grote inzet werd
gespeeld door negen jeugdige
Azen en één moeder. De oudere
Azen, toch geharde gamers, konden het spel niet volgen maar de
soms zeer jeugdige Azen ging het
goed af. Of de weerwolven of de
burgers wonnen is verloren gegaan in de diepten der tijd.
De komende twee weken is AAS
gesloten wegens de kerstvakantie. Vrijdag 11 januari begint het
nieuwe schaakjaar weer voor de
AAS-leden.
Door Ben de Leur

een springkussen; tijdens gratis
rondleidingen ‘Achter de Museale
Schermen’ kan iedereen een kijkje
nemen bij de enorme Flight Simulator van het Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum en vanaf 27 december is de allereerste
Amsterdamse Metro, de ´Zilvermeeuw´ uit 1977, bij het museum
in Nieuw-Vennep te zien.

Gratis rondleiding
Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep museum is
elk weekend én tijdens de kerstPilotenopleiding
vakantie dagelijks geopend van
De Fouga Magister is eigendom 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen
van de Belgische luchtmacht, betalen 7,50 euro entree, kinderen
waar het vliegtuig vanaf 1961 5 euro en een rondrit met een hiswerd gebruikt als opleidings- torische bus kost 2,50 euro. Plaats
vliegtuig. In de jaren zestig en ze- nemen in de cockpit van de Fouventig werden met deze Fouga ga Magister-straaljager is voor kinMagister-straaljagers de nieuwe deren helemaal gratis, evenals de
straaljagerpiloten van zowel de rondleiding ´Achter de MuseaBelgische als van de Nederland- le Schermen´, dagelijks om 14.00
se luchtmacht opgeleid. De laat- uur. Het Nederlands Transport
ste Fouga Magisters bleven tot Museum is gevestigd aan de Lu2007 bij de Belgische luchtmacht cas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep.
vliegen.
Meer informatie over het museum
is te vinden op www.facebook.
Rode Duivels
com/NederlandsTransportMuseDe Fouga Magister die vanaf de um en www.nederlandstransportkerstvakantie naar het Nederlands museum.nl
Transport Museum in Nieuw-Vennep komt, draagt de opvallende In de kersvakantie mogen kinderen
rode kleuren van het beroemde zich even straaljagerpiloot voelen in
stunt- en demonstratieteam van de cockpit van de Fouga Magisterde Belgische luchtmacht: de Ro- straaljager in het Nederlands Transde Duivels. Dit maakt het niet al- port Museum.
leen extra leuk voor kinderen om
in de cockpit plaats te nemen,
maar levert ook bijzonder fotogenieke foto´s van de jonge ´pilotenin-spé´ op.
Nieuwe attracties
Naast de nieuwe Fouga Magister
straaljager, een bruikleen van het
Belgisch Koninklijk Legermuseum,
heeft het Nederlands Transport
Museum in de kerstvakantie nog
een aantal nieuwe attracties. Voor
kinderen zijn er een ‘Griezelbus’ en

Aalsmeer - Ondanks het slechte weer waren er achttien kinderen, een paar ouders en vier grotere kinderen (ook wel bekend als
leraren) naar AAS gekomen voor
de traditionele spelletjesavond.
Alleen de Kudelstaartse afvaardiging ontbrak. Wellicht was het de
storm die het water van de Westeinderplassen opzweepte tegen
de kade? Een grote hoeveelheid
spellen was meegenomen, van
traditioneel mens-erger-je-niet
tot een futuristisch spel dat door
Bob en Henk gespeeld werd. En
natuurlijk (snel)schaken en het
hilarische doorgeefschaken waarin Ben het alleen op nam tegen
twee jeugdige tegenstanders.
Nu is alleen doorgeven een groot
voordeel, maar dat heeft Ben natuurlijk niet verteld Verder was er

Zwemmen en sporten voor jeugd

Beleef een sportieve
kerstvakantie!
Aalsmeer - Alle jongens en meisjes van vier tot en met twaalf jaar
zijn op woensdag 2 januari van
10.00 tot 12.30 uur welkom voor
een sportieve ochtend. Sporthal De Waterlelie in de Hornmeer
wordt omgetoverd tot Combifun
Sport- en Spelinstuif om te spelen, springen, klauteren en rennen. Ook opent wethouder Robbert-Jan van Duijn van sportzaken feestelijk het nieuwe kantoor
van Team Sportservice Aalsmeer
in De Waterlelie van ESA.

Workshop Pimp je Water
De Combifun Sport- en Spelinstuif
belooft een sportieve en gezellige ochtend te worden. Naast diverse leuke sportactiviteiten is er
ook een workshop Pimp je Water,
waarbij de kinderen ingrediënten
zoals aardbei en basilicum toevoegen aan hun bidon of bekertje. Zo wordt water drinken nog
leuker! Om 11.00 uur overhandigt wethouder sport RobbertJan van Duijn de sleutel van het
nieuwe kantoor van Team SportSophie, Merle en Myra blonken service Aalsmeer, die per 2 januauit door fantastisch verdedigend ri 2019 in samenwerking met ESA
werk, waardoor met een subliem intrek neemt in De Waterlelie.
doelpunt van Solenn de rust met
0-1 in kon worden gegaan. En dat Instuif en zwemmen
met slechts 10 speelsters op het Naast de sportinstuif is het zwemveld door een spierblessure van bad geopend voor vrijzwemmen
Eva.
tot 15.30 uur. Deelname aan de
instuif bedraagt 4 euro, begeleiBlessureleed
ders mogen gratis mee. Een comBij aanvang van de tweede helft bi-ticket voor instuif en zwemleverde het bloedfanatieke spel
nog meer blessures op, waardoor op momenten slechts 9 RKDES speelsters op het veld stonden. Een knap doelpunt van Danique bracht RKDES op een 0-2,
echter TOV bleef gedreven op
jacht naar een tegengoal, en wist
al snel de stand naar 1-2 te brengen. En daarmee bleef het spannend tot een kwartier voor het
einde. Zeer fraaie doelpunten
van Danique en Alyssa brengen
definitief een einde aan de kansen van TOV, en met 1-4 staan de
MO17 meiden dit najaar dus weer
op het hoogste podium. Gefeliciteerd toppers! Nu maar genieten
van de rust en het herstellen van
de blessures.

men bedraagt 6 euro en daarmee mogen de kinderen die dag
vrijzwemmen tussen 10.30 en
15.30 uur. Inschrijven voor deze
Combifun Sport- en Spelinstuif
is niet nodig. Kom gewoon langs
en doe mee. Adres: Dreef 7. Deze activiteit is een initiatief van
Exploitatie Sportaccommodatie
Aalsmeer (ESA), Team Sportservice Aalsmeer en De Binding en
wordt georganiseerd in het kader van Jongeren op Gezond Gewicht.
In Proosdijhal
Vrijdag 4 januari vindt een Sport
& Spelinstuif plaats in Sporthal De
Proosdijhal in Kudelstaart. Ook
hier kunnen de kinderen klimmen, klauteren, springen op het
springkussen en meedoen aan allerlei activiteiten. De instuif is van
9.30 tot 12.00 uur voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Entree is
4 euro (begeleiders zijn gratis).
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Jeugdschaatsen
Het paradeplaatje op dit moment is wel het jeugdschaatsen
op zaterdagmorgen, wat de afgelopen vijf jaar van nul naar ruim
40 schaatsertjes is uitgegroeid,
en waar er inmiddels alweer 16
zijn doorgestroomd naar de trainingsgroep op woensdagavond.
Voor al deze leden en alle donateurs wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd op zondag 6 januari van 16.00 tot 18.00 uur in
het clubgebouw aan het Konnetlaantje. U kunt dan het bestuur
en de leden feliciteren met het
90-jarige jubileum en onder het
genot van een drankje proosten
op het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsreceptie en Ringvaart schaatsavond

IJsclub de Blauwe Beugel 90 jaar!
Rijsenhout - Toen in 1929 de
strenge winter toe sloeg en men
in andere gedeelte van de gemeente ijsclubs wedstrijden organiseerden voor de kinderen
van de leden, ontdekte men dat
de kinderen van school 7 te kort
werd gedaan. In de zustervereniging Uiterweg was in die tijd een
kwestie gerezen tussen vereniging en de eigenaar van het toenmalige clubcafé de Tuinbouw.
Laatstgenoemde zag zich voor
een te organiseren feestavond
de klandizie ontgaan, daar diverse inwoners van de Leimuiderdijk en omgeving het feest wilden houden in De Uil. Het resultaat was dat de eigenaar van De
Uil, de legendarische Arie Maarse,
een oproep richtte tot de bewoners in zijn omgeving om te ko-

men tot de oprichting van een ijsclub, die de naam de Blauwe Beugel kreeg. 128 Personen melden
zich spontaan aan als lid voor de
club en storten de verplichte contributie van 50 cent.
Deze tekst komt uit het archief
van ijsclub de Blauwe Beugel en
is ook gebruikt voor de jubileumuitgave van het 75 jarig bestaan
in 2004. Op 4 januari bestaat ijsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout 90 jaar en is Langhout Beton
uit Rijsenhout al 40 jaar de vaste
sponsor, waardoor de leden er altijd netjes en verzorgd in mooie
kleding bij rijden.
De ijsclub heeft in het verleden
menige ‘grote’ schaatser(s) voortgebracht, waaronder Kees Kramer, Dirk Jan Colijn, Marjanne de
Groot, Dirk Maarssen, Peter Baars,

Marcel Kooij, Sandra ’t Hart, Jasper van Tol en de gebroeders
Menno en Erik Kramer en de nu
om de prijzen strijdende rijders
in de marathon, Nicky van Leeuwen, Bart van der Vlugt en Mats
Stoltenborg. En de volgende lichting met onder andere Igor Baars
en Luke Kooij staan alweer klaar
om ook door te stromen.
IJsclub de Blauwe Beugel is nog
steeds een bloeiende en levendige vereniging. Met zo’n 60 trainingsleden, 40 recreatieleden en
nog eens ruim 40 jeugdschaatsers op zaterdagmorgen mag deze club niet klagen over het ledenaantal. Tevens heeft de IJsclub
een gezonde club van 50 sponsoren welk sponsorgeld jaarlijks aan
een weloverwegen doel binnen
de vereniging benut wordt.

Ringvaart schaatsavond
Op de avond ervoor, zaterdag
avond 5 januari, organiseert de
Blauwe Beugel samen met diverse ijsclubs langs de Ringvaart en
Westeindeplassen alweer de derde Ringvaart schaatsavond op de
Kennemerijsbaan in Haarlem. Het
is een avondvullend programma
voor alle leden, niet leden, familie,
vrienden en buren met onder andere een optreden van een gezellig
dweilorkest en de toegang is gratis.
Programma
IJsclub Zwanenburg bestaat 100
jaar. Om dit te vieren is er tijdens
de schaatsavond van 18.00 tot
23.00 op de binnenbaan van alles
te beleven zoals curling, shorttrack etc. De andere ijsclubs organiseren van 20.00 tot 23.00 uur
op de buitenbaan onder andere een 100 meter wedstrijd, race
tegen de haas, rondje Ringvaart,
clubestafette, recreatiemarathon
en Ringvaartmarathon. Je hoeft
geen lid te zijn om deel te nemen.
Het bestuur en leden van ijsclub
de Blauwe Beugel hebben veel
zin in deze schaatsavond en natuurlijk in de receptie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan.
Kijk voor meer informatie op.
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Bram Bakker en Hans Koeleman

Hardloopevangelie in de
Schouwburg Amstelveen
Amstelland - Voortbordurend op
het succes van het voorjaar 2018
gaan psychiater Bram Bakker en
Olympisch atleet Hans Koeleman onverstoord verder met het
verkondigen van het hardloopevangelie in de Nederlandse theaters. En u kunt hierbij zijn! Iedere keer spelen de heren met een
derde artiest erbij, literair, cabaret of muzikaal. De voorstelling
is te zien op zaterdag 5 januari
in Schouwburg Amstelveen. Gezamenlijk bieden zij de theaterbezoeker een negentig minuten
durend literair hardloopspektakel vol woorden, gelardeerd met
muziek, beeld en beweging. Een
avond waarin drie aansprekende mensen hun twijfels, angsten, frustratie, dromen en levenslust vorm geven met de benen.
Hoe te proberen naar de sterren

Laatste speelavond in 2018

Hoge scores en winst
voor Peter met darten
Aalsmeer - Dinsdagavond 18 december was de laatste dartavond
van 2018 in buurthuis ‘t Middelpunt. De zaal was fraai in kerstsfeer uitgedost en er vielen nog
wat leuke prijsjes te winnen. Hans
Dolk bracht de zaal weer gereed
voor de wedstrijden en later op
de avond kwam ook Marieta Dolk
nog binnen om iedereen persoonlijk fijne feestdagen te wensen. Tot medio 2018 organiseerde zij op prettige wijze deze dartavonden en hielp met het bijhouden van de standen en scores en
ook deze avond werd haar direct
weer gevraagd om hierbij te assisteren. Er werd begonnen met
het gooien in twee poules en het
meest opmerkelijke was dat Gerben de Vries, vorige week winnaar van de avond, nu als laatste eindigde in zijn poule. Na een
poosje van afwezigheid was Vincent Beukman gekomen om een
paar potjes te darten en hij drong

Kaartmiddag
voor 55+ers
Lokale favoriet Sven Vismans pakt tweede plaats!

enuwslo en e finales bij

Aalsmeer - Ze waren dichtbij en
roken eraan, maar zagen geen
kans Alexander Brouwer te onttronen. De beachvolleyballer, die
vorig jaar nog met Christiaan Varenhorst de nationale indoortitel
voor zich opeiste, was nu samen
met Robert Meeuwsen te sterk en
pakte goud.
Sven Vismans en Jasper Bouter
zorgden in een sfeervolle en drukbezochte The Beach in Aalsmeer
voor een memorabele finale. Lokale favoriet Vismans, die is opgegroeid in het indoorbeachsportcentrum, en partner Bouter lieten zich niet zonder meer
van het veld slaan. Na de eerste
set (18-21) kwamen ze sterk terug

en dwongen met 21-18 een derde set af. Daarin forceerden Vismans en Bouter zelfs twee matchpoints. Een verrassing hing in de
lucht, maar dat lieten Brouwer
en Meeuwsen op hun beurt weer
niet gebeuren. Ze werkten gedecideerd beide matchpoints weg,
moesten vervolgens wel tot het
uiterste gaan maar stelden in de
slotfase alsnog orde op zaken: 1719 (1-2)
Zinderende driesetter
Ook bij de dames eindigde het
toernooi in een zinderende driesetter, waarin Marleen Ramondvan Iersel en Joy Stubbe hard
moest knokken om Raisa Schoon

ea

en Emi van Driel op de knieën
te dwingen. Het jonge koppel
Schoon/Van Driel opende sterk
(22-20), maar daarna namen Van
Iersel en Stubbe het heft in handen: 13-21 en 13-15. “Het was en
pittige wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we het kunnen afmaken op het eind de servicedruk
wat op te voeren”, reageerde een
dolgelukkige Ramond-van Iersel.
“Maar we moesten alert blijven,
want ze straften elke fout direct
af.” Schoon en Van Driel hadden
in ieder geval wel wraak genomen voor de verloren finale van
vorig jaar door Marloes Wesselink
– vorig jaar met Laura Bloem nog
goed voor goud – in de halve fi-

nale met 2-0 (21-14, 21-18) te verslaan.
Eindstand NK Beach Aalsmeer
2018: Vrouwen: 1. Ramond-Van
Iersel en J. Stubbe; 2. Schoon en
Van Drie en 3. Wesselink en Van
Gestel en Piersma en P. Stubbe.
Heren: 1. Brouwer en Meeuwsen;
2. Vismans en Bouter en 3. Feldkamp en Nijland en Penninga en
Blom.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

te reiken en toch niet durven loskomen van de grond. Een meeslepende, humorvolle en zinnige
voorstelling vol heerlijke oneliners over de gekte en het genot
van het grenzen verleggen. Welkom in de Hardloopkerk!
Kaarten reserveren kan via www.
schouwburgamstelveen.nl.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis
’t Podium van 13.30 tot 16.30 uur.
Klaverjassen en jokeren staat op
het programma en nieuwe leden
heet de ouderensoos van harte
welkom. Op donderdag 20 december is het jokeren gewonnen
door Bets Teunen met 417 punten, gevolgd door Gerard de wit
met 425 punten en Gerrit van der
Geest met 559 punten. Bij het klaverjassen was deze week Riet Pothuizen met 5472 punten de allerbeste. Marga da Silva werd met
4974 punten tweede en Nico de
Ron eindigde met 4771 punten
op plaats drie. Voor inlichtingen:
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297340776.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 28
december is er weer koppelkaarten buurtvereniging Hornmeer.
Het is de laatste dit jaar, dus komt
allen. Het kaarten begint om
20.00 uur, de zaal van het buurthuis aan de Dreef 1 is open vanaf
19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving.
Het kaarten op vrijdag 21 december is gewonnen door Krijna Verhoef met 5913 punten, gevolgd door Grada Groenendijk
met 5253 punten en Cor Knol met
5113 punten. De poedelprijs was
voor Plony de Langen met 3065
punten.

met goed spel door tot de halve finales, evenals Ben van Dam,
Kees de Lange en Peter Bakker.
Peter won van Ben en Vincent versloeg Kees, zodat Ben
en Kees voor de derde en vierde plaats moesten spelen en nu
won Ben door goed spel en zelfs
een 180-score. De finale was zeer
spannend. Vincent gooide weer
hoge scores, maar Peter wist uiteindelijk het snelst uit te gooien. Goud dus voor Peter en zilver voor Vincent. Op dinsdagavond 8 januari is de eerstvolgende dartavond. Oude bekenden en
nieuwkomers zijn van harte welkom in het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55. Minimumleeftijd is 16 jaar en de entree is
2,50 euro per avond. Aanvang om
20.00 uur.

Kaartmiddag in
De Quakel
De Kwakel- Op maandag 31 december organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis weer een kaartmiddag. Het
is mogelijk om vanaf 13.00 uur
in te schrijven voor zowel pandoeren als klaverjassen. Het kaarten begint om 13.30 uur en de inschrijfkosten zijn 2,50 euro. Adres:
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
in De Kwakel.

Sfeervolle
Kerstdrive
Aalsmeer - Op 19 december
werd bij Bridgeclub Onder Ons
een heel gezellige Kerstdrive gespeeld. Er waren 40 paren aanwezig die in een heel sfeervol kerstjasje gestoken buurthuis niet om
het echie kaartten zodat het resultaat niet meetelt voor de competitie, maar de strijd om de
hoogste klasseringen was er niet
minder om. Er werd ook om de inwendige mens gedacht en iedereen ging met een leuke prijs naar
huis. De volgende speelavond is
op 2 januari. De uitslag in de Alijn: 1e Jaap en Henk Noordhoek
met 65.83%, 2e Gert Wentzel en
Lucas Rombouts met 61.25% en
3e Ed Kilian en Sam Spaargaren
met 60.83%. In de B-lijn: 1e Anita Martens en Bep Heijtel met
67.71% (de hoogste score van de
avond), 2e Agneet van der Goot
en Wil Jongkind met 59.38% en
3e Sima Visser en Lia Huiskes met
58.68%. In de C-lijn: 1e Annie van
Buyten en goede invalster Tineke Molenaar met 61.25%, 2e Frits
en Stien Blommestijn met 60.42%
en 3e Jassy Klicks en Annie Visser
met 58.33%.
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Albert en Patrick beste
bingosjoelers!

Ook niet-leden kunnen deelnemen!

Autorally bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - De autorally 2019 van
FC Aalsmeer komt er weer aan!
Het wordt alweer de 42ste jaargang dat de voetbalclub de leukste puzzelrit van de omgeving organiseert en wel op zaterdag 5 januari. De garantie van de organisatie is dat je op weggetjes komt
waar je nog nooit bent geweest,
terwijl deze soms helemaal niet
zo ver weg zijn. Behalve dit soort
idyllische weggetjes, zijn er natuurlijk de instinkers.
Sommige antwoorden laten zich
zo gemakkelijk vinden, dat er
haast wel een addertje onder het
gras moet zitten, of toch niet? Afgelopen editie kregen de teams
een heuse vlog van de organisatie te zien, maar uit (relatief ) betrouwbare bron is gebleken dat
de inleiding dit jaar weer geschreven staat.

Ook niet-leden van FC Aalsmeer
zijn van harte welkom om mee
te doen aan deze rally, deelname
is op eigen risico. Inschrijven kan
in de kantine van FC Aalsmeer op
zaterdag 5 januari tussen 9.00 en
10.30 uur. Kosten per auto zijn 10
euro.
Nieuwjaarsreceptie
Traditiegetrouw is de eerste zaterdag van januari ook het moment voor de nieuwjaarsreceptie. Van 16.00 tot 17.30 uur biedt
het bestuur iedereen de mogelijkheid om elkaar het beste voor
2019 te wensen. Om half vijf zal
voorzitter Eef Niezing het woord
nemen voor zijn Nieuwjaarsspeech. Rond de klok van 18.00
uur volgt de prijsuitreiking van
de autorally en daarna neemt DJ
Aalsmeer - Frank de Boer en ReKees Markman het stokje over.
ne van Eijsden mogen zich een
jaar lang Footvolley Legends
noemen. Het koppel won vrijdagavond in The Beach in Aalsmeer
het evenement Footvolley Legends 2018, waaraan door verschillende oud-profvoetballers
werd deelgenomen. Zo verschenen naast De Boer onder anderen
ook Denny Landzaat, Philip Coden. Na 74 jaar gaat de stekker er cu, Boudewijn Zenden en Orlando Trustfull op het zand. De ouddefinitief uit.
De liquidatievergadering gaat profs werden bij loting gekopplaatsvinden op woensdag 9 ja- peld aan andere footvolleyers.
nuari om 19.30 uur in ´t Baken In geval van Frank de Boer was
aan de Sportlaan 86.. De leden de koppeling met Rene van Eijsworden hier van harte voor uit- den een gouden greep. Het duo
genodigd om bij aanwezig te zijn. bereikte met hoogstaande footNa afloop zal er nog een laatste volley en vooral dankzij een onkeer een speelavond gehouden tembare inzet de finale, waarin de
worden.. Normaliter vindt er de twee footvolleyers tegenover het
tweede woensdag van de maand tot dat moment ongeslagen kopaltijd een bingo plaats, deze zal pel Dustin Huisman en Dave Vos
dus ook niet meer plaatsvinden.

Tijdens NK Beachvolleybal

Frank de Boer en Rene van
Eijsden Footvolley Legends!

Na 74 jaar gaat de stekker eruit

Liquidatievergadering
BV De Pomp
Aalsmeer - Aan de leden van
Buurtvereniging de Pomp is de
brief voor de liquidatievergadering al verstuurd, maar volgens
de statuten moet de vereniging
14 dagen voor de vergadering uit
melding maken in het plaatselijk
blad.
Daarom is het Bestuur genoodzaakt om te melden dat deze
niet meer in staat is om het verenigingswerk te dragen en tot de
conclusie moest komen dat de
vereniging opgeheven gaat wor-

kwam te staan. “Eén wedstrijd te
veel”, hijgde Huisman, nadat hij
met 11-18 zijn meerdere moest
erkennen in De Boer en Van Eijsden. “Geweldig en leuk event”,
glunderde de fanatieke de oudAjacied. “Volgend jaar kom ik zeker terug om mijn titel te verdedigen
Vismans en Cocu
In de kleine finale deed lokale favoriet en thuisspeler Jeroen
Vismans goede zaken met Philip Cocu. Het gelegenheidskoppel toonde zich in de strijd om de
derde een vierde plaats te sterk
voor Denny Landzaat en Michel
de Haan.
Uitslag 2018: 1. Frank de Boer en
Rene van Eijsden; 2. Dustin Huisman en Dave Vos; 3. Jeroen Vismans en Philip Cocu.
Foto: www.kicksfotos.nl

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Huib Gootjes wint finale
bij Poel’s Eye
Aalsmeer - De afgelopen dartsavond van de Poel’s Eye in het
Dorpshuis van Kudelstaart werd
gewonnen door Marco Cornelisse, finalist was Martin Bax. Hiervoor had Marco zes overwinningen op rij voor nodig. De avond
werd namelijk begonnen met
poules. Poule B leverde bijna vier
finalisten op. Huib Gootjes en Tjitte Miedema bereikten de halve finale van het tweede niveau,
Sander ter Schure en Mike Miltenburg de halve finale van het
vierde niveau. Tjitte verloor echter van Remy van Groeningen zodat een ‘reünie’ achterwege bleef.
Huib slaagde er wel in om Remy te verslaan, zodat hij, voor de
achtste keer ooit, het tweede niveau won. Mike en Sander hadden wel een her ontmoeting. Zoals zo vaak was de uitslag omgekeerd. In de poule won Sander,
Mick won echter ‘op het moment
suprême’ de finale van het vierde
niveau. In het nog niet genoemde
derde niveau bereikte Victor van
Schie weer de finale. Op de avond
ervoor won hij een finale, op de
allereerste speelavond van het
seizoen verloor hij een finale van
Ronald Baars. Victor had dus nog
een appeltje te schillen met Ronald, en dat kwam goed uit, want
dat was nu weer zijn tegenstander. De revanche slaagde, want
uiteindelijk won Victor nu wel.
Victor deed zodoende ook goede
zaken met het oog op de periode
kampioenschappen. De beslissing van de tweede periode gaat
de volgende avond vallen. Martin

Bax staat er echter wéér het beste voor. Hij won al drie van de zes
gespeelde periodes tot nu toe
(inclusief vorig seizoen).
Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 28 december, is
de volgende speelavond. Het is
de laatste dartavond van het jaar.
Hopelijk zijn er nieuwe gezich- Verena, Rachel, Isa, Mayke en Rianne (Eveline ontbreekt).
ten. Elke darter kan namelijk zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer
zielen hoe meer vreugd. Man en
vrouw, jong en oud, iedereen
speelt door elkaar, maar dankzij
het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van de Poel’s Aalsmeer - Op zondag 16 de- stond het onderdeel 2-baton op
Eye is dan ook; zoveel als moge- cember vond het NK Runner-up het programma. Mayke behaallijk darten, op zoveel als moge- Twirlen plaats. Zes twirlsters van de een mooie tweede plaats en
lijk het eigen niveau. De avonden SV Omnia reisden in de sneeuw kreeg de zilveren medaille omzijn dartstoernooitjes op zich. De af naar Almere. Isa mocht samen gehangen. ‘s Middags mochten
inschrijving sluit om 20.00 uur, met een andere twirlster de eed Isa, Mayke en Verena bij het ondeelname kost 4 euro en de mi- afleggen namens de deelnemers. derdeel solo dance twirl strijden
nimum leeftijd is 15 jaar. Op de Super spannend natuurlijk om om de podiumplekken. Isa haalwebsite www.poelseye.nl is nog deze belangrijke taak te mogen de net het podium niet, ze werd
uitvoeren.
vijfde. Mayke behaalde wederom
meer informatie te vinden.
Al snel na de start van het NK de tweede plaats en Verena bemocht Isa haar 1-baton routine haalde bij de senioren een mooie
laten zien in de peewee catego- derde plaats. Ze heeft zich van de
rie. Ze deed het zo goed dat ze tiende plek naar het brons gewerd beloond met een bronzen twirld. Een knappe prestatie. Als
medaille. In de preteen categorie laatste mocht het ensemble bekwamen Rianne en Mayke op de staande uit Rianne, Mayke en Ravloer. Rianne behaalde de twaalf- chel de vloer op. De meiden liede plaats en Mayke werd eerste ten een mooie uitvoering zien en
en is Runner-up kampioen!
werden beloond met de bronzen
Daarna kwamen Rachel en Eveli- medaille.
ne uit in de junior categorie. Ra- Tevreden en trots keerden de
chel behaalde een mooie zesde twirlsters huiswaarts met één
plaats en Eveline werd tiende in gouden, twee zilveren en vijf
een sterke categorie. Vervolgens bronzen medailles.

Twirlen

Mayke van SV Omnia
Runner-up kampioen

Weer nieuwjaarsduik
in het Oosterbad
Aalsmeer- Inmiddels een traditie en ook dit jaar kunnen inwoners het jaar sportief beginnen
met de nieuwjaarsduik in Het
Oosterbad. Op dinsdag 1 januari
klinkt om 14.00 uur het startsein

van het bestuur van het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade: Zet
een muts op, want je verliest veel
warmte via je hoofd. Trek na de
sprong direct een badjas aan en
en mogen de durfals te water. doe slippers of schoenen aan in
Een half uur voor aanvang, om verband met de kou in de grond.
13.30 uur, wordt eerst begonnen Uiteraard worden alle deelnemet een goede opwarming. Een mers na afloop getrakteerd op
paar oefeningen om de spieren een warme versnapering en uiterlos te maken. Alvast een paar tips aard kunnen ook alle aanmoedi-

gers zich opwarmen met erwtensoep en warme chocolademelk.
Voor de muzikale omlijsting dragen Gijs en Job zorg.
Alvast noteren: Op donderdag
24 januari wordt er een nostalgische filmavond gehouden in
The Beach waar veel beelden
van het Oosterbad te zien zullen zijn. Kijk voor informatie op
www.hetoosterbad.nl.

Aalsmeer - Tijdens de laatste
sjoel-avond van het jaar op donderdag 20 december vond weer
het Bingosjoelen de Luxe plaats.
Met Marry Verhoeven achter de
jurytafel (geblesseerd) en sommige deelnemers volledig in
kerstoutfit, werd er gestreden
om acht goede bingo getallen
en acht prijzen. Bij bingosjoelen
is het de bedoeling om het getal
dat op je briefje staat te gooien
en dus met het nodige rekenwerk
op het juiste aantal uit te komen.
Als dit gelukt is, een nieuw bingogetal trekken en bij acht keer
raak, is het ook echt bingo! Albert
Geleijn (1e) en Patrick Haring (2e)
waren de enige sjoelers die dat
ook in acht keer haalden. Kees
Kuijpers (3e) en Joke Schagen
(4e) deden er negen keer over. Elf
sjoelers lukten dat in tien keer en
Klaas van Leeuwen (5e), Dirk Mol
(6e), Marja Springin’tVeld (7e) en
Theo van Leijden (8e) waren de
gelukkigen die na loting ook in
de prijzen vielen. Men kon kiezen uit een mooi kerststuk, gemaakt door Albert Geleijn, of een
stamppotpakket, verzorgd door
Marja Springin’tVeld. Alle leden
kregen een feestelijke rode anthurium mee naar huis (dank aan
Sjaak Siebeling) met een kerstwens van de sjoelclub (verzorgd
door Tiny Amsing). De traditioneel laatste sjoelwedstrijd voor
de Kerst is het Piet Kanttoernooi
in Zaanstad. Zeven Aalsmeerse
deelnemers verschenen aan de

start, met in de C-Klasse een overwinning voor Wijnand Springin’tVeld. Jan Drent won het toernooi
met 144,58 gemiddeld. Uitslagen
in de Hoofdklasse: 1. Jan Drent
(144,58); 5. Tim van Tiem (137,00);
8. Wim Eijlers (122,50). A-Klasse:
2. Kees Kuijpers (133,08); 4. Marja
Springin’tVeld (131,33). B-Klasse:
4. Theo van Leijden (123,67); 12.
Sjaak Siebeling (118,42). C-Klasse:
1. Wijnand Springin’tVeld (122,33)
Competitie
Zaterdag 12 januari is de eerste selectiewedstrijd in Heemskerk voor de regio West. De eerste competitieavond in 2019 is op
donderdag 3 januari en begint
om 20.00 uur in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Voor uitslagen en informatie zie ook de website van
Sjoelclub Aalsmeer www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
Theo van Leijden had bingo en won
een kerststukje

VZOD, Uiterweg en De Blauwe Beugel

Ringvaart schaatsavond
op IJsbaan in Haarlem
Aalsmeer - Op zaterdag 5 januari wordt de tweede editie van
de Ringvaartschaatsavond gehouden op en rondom de IJsbaan In Haarlem. Dit schaatsfestijn voor jong en oud, recreant en
wedstrijdschaatser, wordt georganiseerd door de ijsclubs rondom de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Zowel Stg VZOD, IJsclub Uiterweg als de Blauwe Beugel doen hier aan mee. Het is helemaal gratis en je hoeft ook
geen lid te zijn van een club om
hier aan mee te mogen doen. Op
de buitenbaan kun je vanaf 20.00
uur 100m wedstrijdjes rijden,
schaatsen met en tegen de haas,
les krijgen om nog beter te leren schaatsen, meedoen aan een
prestatietocht met stempelpos-

ten en zelfs een echte marathon
over 10 rondjes staat op het programma. Op het middenterrein
kun je zelfs al vanaf 18.00 uur vrij
schaatsen, er zijn oudhollandse
spelletjes op het ijs, je kunt aan
curling meedoen en ook kun je je
aanmelden voor een shorttrack
clinic. Niet alleen op het ijs maar
ook naast de baan is het gezellig
met alle verschillende stands van
de ijsclubs, de koek-en-zopie en
natuurlijk een echt dweilorkest.
Begin het jaar goed en kom zaterdag 5 januari naar de IJsbaan
in Haarlem voor een gezellig
avondje op en rond het ijs! Voor
meer informatie en foto’s kun je
kijken op www.ringvaartschaatsavond.nl

Handboogvereniging Target

Ron Coppers winnaar
kerstverschieting
Kudelstaart - Na de enerverende Sinterklaas-wedstrijd van enkele weken geleden, konden de
leden van Handboogvereniging
Target zich opmaken voor een
nieuwe fun-wedstrijd, de jaarlijkse kerstverschieting. Deze vond
donderdag 20 december plaats.
Wedstrijdleider Peter Bouwmeester had voor de gelegenheid fantasierijke kerstdecors gemaakt en
op de verschillende afbeeldingen
konden de nodige punten gescoord worden. Er was voldoende
animo en in ongedwongen sfeer
werden de pijlen geschoten. Na
dertig pijlen en de nodige discussies bij de afbeeldingen of iets nu
net wel of net niet geraakt was,
konden de punten opgeteld worden. De grootste deelname aan
de verschieting was van de recurveschutters en de winnaar uit
deze groep werd Ron Coppers.
Ron is nog niet heel lang lid van
de Handboogvereniging en is indertijd blijven hangen bij Target
toen hij zijn dochter begeleidde
op haar eerste handboog-schreden. Ron vond het wel gezellig
en nu schiet hij heel enthousiast

de nodige pijlen samen met zijn
dochter. Voor zijn prestatie op de
Kerstwedstrijd mocht Ron (rechts
op de foto) van Peter Bouwmeester een mooie plant in ontvangst
nemen. Kijk voor meer info over
handboogschieten op de websiVoor méér lokaal
te www.hbvtarget.nl

nieuws uit de regio!
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