
DEZE WEEK:

 2013 !n woord en beeld

 Amateurmanifestatie 
 op 11 januari

Tel: 0297-341900         www.meerbode.nl 1Editie: Aalsmeer 1

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

2 januari 2014

KORT NIEUWS:

Scooter in sloot
Aalsmeer - Vrijdagavond 27 
december rond 23.30 uur zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een scooter in de sloot 
aan de Apollostraat. Zowel de 
politie, brandweer, ambulance 
en het traumateam kwamen ter 
plaatse. Na een zoektocht door 
duikers bleken er geen perso-
nen in het water te liggen. De 
scooter is afkomstig van dief-
stal. De rechtmatige eigenaar 
is inmiddels op de hoogte ge-
steld.
Foto: Ronald van Doorn
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Uitnodiging nieUwjaarsreceptie 
maandag 6 janUari 2014 

De gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners 
en relaties uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 
maandag 6 januari 2014, vanaf 20.00 uur in 
de Burgerzaal van het gemeentehuis. 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder houdt de 
traditionele nieuwjaarsspeech en samen 
zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar. 

Het college van B&W hoopt deze avond 
vele Aalsmeerders én Kudelstaarters 
te mogen begroeten.

iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd.
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Burgemeester Vonk: “Veiligheid in hoog vaandel”

Aalsmeer pakt onrechtmatig 
gebruik van woningen aan
Aalsmeer - Wie een woning wil hu-
ren, moet zich aan de regels hou-
den. Die regels zorgen ervoor dat de 
woningen van onze gemeente eerlijk 
worden verdeeld. Helaas houdt niet 
iedereen zich aan die regels. Reden 
voor gemeente Aalsmeer om het 
3-jarige convenant ‘Doorzon’ te on-
dertekenen samen met politie, wo-
ningbouwvereniging Eigen Haard 
en netwerkbeheerder Liander. Het 
convenant gaat het illegaal door-
verhuren van woningen in de soci-
ale sector tegen. Onder de noemer 
‘Actie Schijnwerper’ wordt actief ge-
zocht naar vormen van woningge-
relateerde fraude. De hulp van de 
Aalsmeerse bevolking is hierbij van 
groot belang. Deze vorm van frau-
de leidt er toe dat mensen die recht 
hebben op een huurwoning langer 
moeten wachten. Illegaal doorver-
huren kan bovendien overlast of on-
veilige situaties veroorzaken. Bur-
gemeester Vonk-Vedder: “Onrecht-
matig gebruik van woningen is een 
slechte zaak. Met deze gezamenlij-
ke aanpak kunnen we snel en ef-
fectief handelen. Denk bijvoorbeeld 

aan hennepteelt in woningen. Hoe 
sneller je dat kan aanpakken, hoe 
beter het is. Aalsmeer plaatst veilig-
heid hoog in het vaandel. De vrijge-
komen woningen komen beschik-
baar voor de mensen die er daad-
werkelijk recht op hebben.”

“Woning staat op het spel”
Nico Nieman, bestuurder Eigen 
Haard: “Onderhuur, hennep, het 
niet bewonen van de woning zijn re-
denen om de huurovereenkomst te 
ontbinden. Met andere woorden, de 
woning staat op het spel als daar-
mee wordt gefraudeerd. We zijn 
streng omdat onze aanpak een af-
schrikwekkende werking moet heb-
ben op woonfraudeurs.” Als de po-
litie tijdens (strafrechtelijk) onder-
zoek onrechtmatige bewoning of 
onrechtmatig gebruik van een wo-
ning constateert, wordt specifi ek 
over deze situatie een proces-ver-
baal opgesteld. Het proces-verbaal 
gaat niet in op de strafrechtelijke 
kant van de zaak, maar bevat infor-
matie op basis waarvan partners het 
onrechtmatig gebruik kunnen aan-

pakken op grond van hun wettelij-
ke mogelijkheden. Het proces-ver-
baal gaat naar gemeente en betrok-
ken partners. Die zorgen voor her-
stel van de rechtmatige situatie. De 
burgemeester geeft de noodzaak 
van het convenant aan. “We hebben 
hierbij de hulp van de inwoners no-
dig. Zij weten vaak veel meer dan de 
opsporingsinstanties, de gemeen-
te of de woningbouwvereniging.” De 
meldingen kunnen anoniem wor-
den gedaan als men vermoed dat er 
sprake is van vermoedens van on-
derhuur, leegstand, illegale kamer-
verhuur, wietplantage in een wo-
ning, drugshandel, prostitutie of an-
der gebruik van de woning voor cri-
minele doeleinden. Ook kan spra-
ke zijn van overbewoning, brandon-
veilige situaties, onterechte woning-
toewijzing, onterechte uitkeringen 
of misbruik van toeslagen. Meldin-
gen kunnen worden gedaan via te-
lefoonnummer 020-5404911 of per 
e-mail via info@aalsmeer.nl. Schrij-
ven kan ook: Gemeente Aalsmeer, 
ter attentie van Actie Schijnwerper, 
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 

Jan van Schuppen feliciteert namens de gehele jury winnaar C1000 Koster.

C1000 dit jaar grote winnaar!
Aalsmeerse oliebollentest 
live in vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond is voor het tweede achter-
eenvolgende jaar de Aalsmeerse 
Oliebollentest gehouden. Dit keer 
was de test live te beluisteren tij-
dens de radio-uitzending Vrijdag-
vondcafé van Ron Leegwater en Li-
sette Schipper op Radio Aalsmeer. 
Gedurende twee uur werden er 
maar liefst tien verschillende olie-
bollen van bakkers, supermarkten 
en kramen geproefd. En dit gebeur-
de uiterst zorgvuldig en op deskun-
dige wijze. De Aalsmeerse oliebol-
len werden getest door een 6-kop-
pige jury: Het Aalsmeers Oliebollen-
genootschap bestaande uit: Jan van 
Schuppen, Peter Sparnaaij, Eline 
van Erp, René Martijn, Vincent van 
Lammeren en Deborah Bothe. Al-
len waren vrijdagavond bijeengeko-
men in de radiostudio bij de Crown 
Business Studio’s om live de olie-
bollen test uit te voeren. De uitein-
delijke winnaar is de oliebol van de 
C1000 Aalsmeer uit de Ophelialaan. 
Op nummer twee en drie eindigden 
respectievelijk Bertram en Brood en 
winnaar van vorig jaar, Evert Sip-
kema, de kraam bij Tuincentrum 
het Oosten. De oliebollen werden 

door de jury getest op uiterlijk, geur, 
structuur, vulling, prijs en natuur-
lijk op smaak. De bol van de C1000 
scoorde hier dus het beste op.
 
Test terugluisteren?
Volgend jaar zal weer een Aalsmeer-
se Oliebollentest gehouden wor-
den. Wie dan de winnaar wordt 
dat hoor je weer live in de uitzen-
ding van Vrijdagavondcafé. De uit-
zending van afgelopen vrijdag met 
de oliebollentest is terug te luiste-
ren via de site van Radio Aalsmeer 
bij het programma Vrijdagavondca-
fé. Heb je zelf een leuk idee voor het 
programma of wil je iets komen ver-
tellen? Laat het weten via Twitter-
account: @Vrij_avondcafé, via Fa-
cebook: Vrijdagavondcafé of bel tij-
dens de uitzending 0297-325858. 
Vrijdagavondcafé met Ron en Li-
sette wordt iedere vrijdag uitgezon-
den van 21.00 tot 23.00 uur op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM en via 
Caiway-radiokanaal 868. Ook kunt 
u luisteren via de livestream op in-
ternet: www.radioaalsmeer.nl. Het 
bezoekadres van de studio is: Van 
Cleeffkade 15 in de Crown Business 
Studio’s.

Raadsbrede steun voor 
nieuw woonarkenbeleid
Aalsmeer - ‘Een historische be-
sluit’, zo wordt door ingewijden de 
raadsbrede steun van de gemeen-
teraad van Aalsmeer voor het nieu-
we woonarkenbeleid genoemd. 
Na jaren van onduidelijkheid voor 
woonarkbewoners en eigenaren is 
er sinds 19 december 2013 duide-
lijkheid over zowel beleid als regel-
geving. 
Om deze duidelijkheid te bewerk-
stelligen heeft de gemeenteraad 
unaniem ingestemd met het be-
stemmingsplan ‘Woonarken’; het 
Beeldkwaliteitplan Woonarken en 
een Woonarkenverordening. ‘We 
zijn er groos mee’, aldus CDA-er 
Epko Buskermolen in de woorden 
van de afwezige Ton Smit tijdens de 
raadsvergadering van donderdag 
19 december. Hij was met zijn par-
tij bijzonder tevreden over het in zijn 
ogen ‘goed onderbouwde bestem-
mingsplan’ op basis waarvan nu 

duidelijke handhaving mogelijk is. 
Zijn collega van Aalsmeerse Belan-
gen (AB), Danny Tol bleek al even 
tevreden over de genomen stap: 
‘Van chaos naar eenduidig beleid’ 
en ‘dit doet recht aan rechtsgelijk-
heid’. Wim Spaargaren van de VVD 
keek terug op de gestrande pogin-
gen in het verleden en hoopt dat de 
uitvoering deze keer wel lukt. Pact 
Aalsmeer keek vooral naar de toe-
komst en Willem Kikkert roept het 
college en de wethouder op om de 
handhaving vanaf nu ‘niet meer uit 
de klauw te laten lopen’. 

Planologische verankerd
Alle betrokkenen deelden de me-
ning dat met het aangenomen be-
leid er eindelijk sprake is van een 
heldere en werkbare regeling voor 
de eigenaren en bewoners van 
woonarken. Het nieuwe beleid is in 
overeenstemming met de gelden-

de wet- en regelgeving en respec-
teert de bestaande rechten en be-
langen. De raad van Aalsmeer vond 
het vooral van groot belang dat de 
rechten van arkenbezitters nu ook 
planologisch verankerd zijn. Hier-
mee wordt met name gedoeld op de 
overeenstemming met regelgeving 
rondom Schiphol en de aanstaande 
aanscherping van het nog strenge-
re Luchthavenindelingbesluit (LIB), 
eenduidige maatvoering en loca-
tiebepaling. Voor de gemeente is 
het voordeel dat bijvoorbeeld aan-
vragen voor ligplaatsvergunningen 
nu eenduidiger beoordeeld kunnen 
worden. Met de nieuwe regelgeving, 
zo is de algemene verwachting, kan 
voortaan ook beter worden gehand-
haafd. De nieuwe woonarkenveror-
dening is direct na vaststelling in 
de raad in werking getreden en zal 
voortaan de grondslag vormen om 
ligplaatsvergunningen te verlenen.

Terreinwagen 
tegen boom
Aalsmeer - Op tweede Kerstdag, 
donderdag 26 december, heeft aan 
het einde van de middag een eenzijdig 
ongeval plaatsgevonden op de Horn-
weg. Een terreinwagen is tegen een 
boom gereden. De bestuurder reed 
in de richting van het Molenvliet en 
was net het lage viaduct gepasseerd. 
De politie, brandweer en ambulan-
cedienst zijn ter plaatse geweest. De 
brandweer heeft de inzittenden uit de 
wagen bevrijd. Ze zijn per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd.
Foto: Ronald van Doorn

De Aalsmeerse oliebollentesters met in het midden het Radio Aalsmeer pre-
sentatieduo Ron en Lisette. Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Orgelfeest na 
restauratie
Aalsmeer - Het Ibach-orgel uit 1881 van 
de Doopsgezinde Gemeente is in de af-
gelopen 4 maanden ingrijpend geres-
taureerd. Om de terugkomst in Aalsmeer 
van het orgel te vieren, wordt op zondag 
5 januari een ‘orgelfeest’ gehouden. Maar 
liefst zeven organisten zullen ieder circa 
acht minuten het orgel bespelen. De or-
ganisten, die hiervoor gevraagd zijn, zijn 
de vaste spelers in de Open Hof Kerk, de 
rooms-katholieke Karmelkerk, de Kruis-
kerk Amstelveen en uiteraard de Doops-
gezinde Kerk in de Zijdstraat. Iedereen is 
van harte welkom om het concert bij te ko-
men wonen, geheel dan wel gedeeltelijk, 
later inlopen mag ook. Het concert begint 
om 11.45 uur en duurt tot circa 12.30/12.45 
uur. Meer informatie: www.dgaalsmeer.nl.
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in woord en beeld2013
JANUARI

Inmiddels een traditie, nieuwjaarsduiken op de eerste dag van het nieuwe 
jaar. Ook in 2013. In het Oosterbad was de animo weer groot. Dubbeldik 
was de rij met durfals. Ook in de Westeinderplassen is een frisse duik voor 
het nieuwe jaar genomen door een vaste groep vrienden. Vanaf het recrea-
tie-eiland werd het water ingehold en daarna weer snel er uit. Koud was het 
wel, maar kouder werd het later in de maand. En daarom veel schaatsple-
zier, voor het eerst op de landijsbaan van VZOD in Kudelstaart en, wel kort, 
op de baan van Topsvoort aan de Uiterweg.

Nieuwjaarsduiken!

FEBRUARI

Eind januari sloeg plots de dooi toe en was het einde ijs- en schaatsplezier. 
Echter, gedaan met de winter was het nog zeker niet. In februari viel er een 
behoorlijk pak sneeuw: Natuurlijk overlast, maar bovenal veel sneeuwpret: 
Sleeën, sneeuwpoppen en iglo’s bouwen. Zelfs de carnaval was trouwens 
dit jaar in de sneeuw. Gelukkig zijn er kostuums die veel warmte bieden. 
Ook in februari: Harde wind en dit leverde in combinatie met het dooiende 
ijs langs de kust van de Westeinder prachtige (ijs)taferelen op.

Sneeuwpret

APRIL

MAART

JUNI

MEI

In maart was de bekendmaking: “Het is een meisje”. De eerste, vrouwe-
lijke burgemeester in Aalsmeer. Jobke Vonk-Vedder. Ze is 49 jaar, lid van 
het CDA en is wethouder in Abcoude en raadslid in De Ronde Venen ge-
weest. Burgemeester Jobke Vonk over haar aanstelling: “Politiek is een leuk 
en boeiend vak.” En: “Mijn droom is verwezenlijkt.” Op 4 juni was de offi cië-
le installatie en inmiddels is de burgemeestersvrouw al heel goed ingebur-
gerd in Aalsmeer.

“Het is een meisje”

Op 22 april is de nieuwe Waterwolftunnel onder de Ringvaart offi cieel in ge-
bruik genomen. Onder andere commissaris van de Koningin, Johan Rem-
kes, en waarnemend burgemeester Theo van Eijk mochten op de ‘openings-
knop’ drukken. Twee dagen ervoor, 20 april, was er een open dag voor be-
langstellenden. En belangstelling was er zeker: Ongeveer 4.000 bezoekers 
genoten van het ‘tunnelkunstwerk’ en de sportieve en muzikale activitei-
ten er omheen.

Ook in april, vrijdag de 26ste, de jaarlijkse lintjesregen. Dit keer was het ex-
tra druk in het gemeentehuis, want inwoner Gerard Joling werd benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze blijk van waardering voor de 
zanger en presentator werd bijgewoond door zijn moeder, een groot aantal 
collega’s en dus ook landelijke pers. Tot lid in de Orde van Oranje Nassau 
zijn benoemd: Marja van Leeuwen, Gerry Scholte-Remmerswaal, Jan Dek-
kers en Ernie Wesselius. 

Waterwolftunnel en lintjes

Zingend hebben de fractieleden op 16 mei afscheid genomen van waarne-
mend burgemeester Theo van Eijk. Het lied ‘Op een slof en een oude voet-
balschoen wordt Ajax kampioen’ werd ingezet en hier reageerde de waar-
nemer op als door een wesp gestoken. Hij is namelijk een fervent Feijenoord 
fan. Acht maanden is Theo van Eijk tijdelijk burgemeester geweest. Over zijn 
persoon: Een aanvoerder, sociaal en zonder franje. Op dit moment is Van 
Eijk waarnemend burgemeester in Uitgeest.

Afscheid waarnemer

Op 15 juni stond de junior pramenrace weer op het programma en het eve-
nement is qua populariteit jaarlijks stijgende. Dit keer met zo’n 300 deelne-
mers in 35 pramen en bokken. De kids hadden mazzel met het weer. In de 
ochtend regende het nog, maar vanaf de start liet de zon zich zien en werd 
het een gezellige doetocht op het water. Bekers zijn gewonnen door de Ju-
nior Prutpraam, de Reebonkies en De Club.

Junior pramenrace



in woord en beeld2013
JULI

Voor het eerst dit jaar, niet alleen de Regenboog zeilwedstrijd, maar een he-
le week activiteiten begin juli op en rond de Westeinderplassen. Voor de 
jeugd stond onder andere zelf een bootje bouwen op het programma. Ver-
der boottochten met muziek, havendag en natuurlijk ook wel de Regenboog 
zeilwedstrijd. Het team Aalsmeer bestaande uit Marc Blees, Lieuwe Giete-
ma en Thomas Allart wist op eigen water te winnen en werd uiteindelijk der-
de in het eindklassement. 

Westeinderwaterweek

AUGUSTUS

Augustus was een prachtige zomermaand met heel veel zon. Volop is geno-
ten van de Westeinderplassen. Veel boten op het water en met name grote 
drukte op het recreatie-eiland waar kinderen verkoeling in het water zoch-
ten en prachtige kastelen van zand bouwden. Een maand van heerlijk va-
ren, surfen, zwemmen, dobberen en kanoën. Vakantie in eigen land was dit 
jaar heel zonnig!

Zon, zon, heel veel zon

OKTOBER

SEPTEMBER

DECEMBER

NOVEMBER

De maand september stond als vanouds in het teken van feest met een 
hoofdletter. Te beginnen op de eerste zaterdag met een grote braderie, ver-
lichte botenshow en een geweldige vuurwerkshow. Daarna de feestweek 
met optredens en activiteiten voor alle leeftijden, natuurlijk de pramenrace 
met overigens voor het eerst forse regen, de Hibra-races, de kunstroute, het 
bloemencorso en nieuw: Het eerste bruggenfestival in Oosteinde. 

Feestmaand

In oktober deed de gemeente een oproep aan bedrijven om meer kleur te 
geven aan de drie rotondes in de gemeente. De drie mogen geadopteerd 
worden. Volgens de gemeente om bedrijven meer bij de openbare ruimte 
te betrekken, maar natuurlijk ook om met elkaar Aalsmeer als bloemendorp 
op de kaart te houden. De adoptie is overigens een idee van de Koninklijke 
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Aalsmeer en gaat komend 
jaar in werking treden.

Een oude traditie gaat herleven, zo werd in oktober bekend gemaakt. In het 
gerenoveerde en kleiner geworden gemeentehuis (de nieuwbouw is ver-
kocht) gaan weer exposities gehouden worden. De initiatiefneemster van 
toen, Janna van Zon, heeft de draad weer opgepakt en haar idee kreeg di-
rect bijval van het college. De eerste expositie is van de overleden Aalsmeer-
se kunstenaar Jan Faber. Op 2 december was de offi ciële opening van deze 
eerste expositie in het gemeentehuis. 

Rotondes en expositie

Groot feest was het weer tijdens de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en zijn 
zwarte Pieten. Ondanks alle landelijke commotie in Aalsmeer geen ongeto-
gen woord. Sinterklaas is ‘gewoon’ een gezellig kinderfeest en zijn knech-
ten zijn ‘gewoon’ zwart. Zwart zag het fi guurlijk ook in de Zijdstraat en in het 
gemeentehuis. De intocht is massaal bijgewoond!

Sinterklaas en oudje

Het jaar begon feestelijk voor de Nieuwe Meerbode. In zijn nieuwjaarstoe-
spraak feliciteerde waarnemend burgemeester Theo van Eijk de krant met 
haar 125 jarig bestaan. Het hele jaar door zijn interviews gehouden met 
trouwe adverteerders en schrijvers, er is een expositie geweest in de Histo-
rische Tuin, maar de kroon op het jubileum verscheen in december. Het ju-
bileumboek over 125 jaar Nieuwe Meerbode, ‘Van politiek orgaan tot vriend 
aan huis’ door Constantijn Hoffscholte. De offi ciële presentatie was vrijdag 
13 december in de burgerzaal van het gemeentehuis. Het eerste exemplaar 
is door directeur Luuc van der Ouw overhandigd aan burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder. De gemeente had zelf ook een verrassing in petto: Waardering 
voor de krant werd geuit middels uitreiking van het bronzen Florra-beeldje 
en bloemen voor Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn. 
De verkoop van het boek loopt overigens prima. Er zijn slechts 500 exem-
plaren gedrukt, dus voor wie dit unieke naslagwerk in zijn of haar bezit wil 
hebben: Wacht niet te lang! ‘Van politiek orgaan tot vriend aan huis’ is ver-
krijgbaar in het Boekhuis in de Zijdstraat.

125 jaar Meerbode

Ook een oudje in november: Mevrouw Nel Breur-Van der Schaft is op 22 
november 104 jaar geworden. Natuurlijk ging burgemeester Jobke Vonk op 
bezoek bij deze oudste inwoner van Aalsmeer.  Het geheim van ‘oudje’ Nel: 
“Elke avond een glaasje rode wijn.”

De Nieuwe Meerbode is niet de enige die afgelopen jaar haar jubileum 
vierde. De krant bestaat inmiddels 125 jaar en ter gelegenheid hiervan 
is met name in december feest gevierd. Ook jubileums dit jaar voor:
• 130 jaar Toonkunstkoor Aalsmeer
• 100 jaar Aalsmeers Harmonie
•   30 jaar Stichting OSA
•   20 jaar Aalsmeer Flower Cup
•   50 jaar ANBO Aalsmeer
• 150 jaar basisschool De Zevensprong in Rijsenhout
•   40 jaar koor De Mirakeltjes
•   65 jaar Rode Kruis Aalsmeer
•   85 jaar Het Oosterbad
•   30 jaar Voetbalkamp RKDES
• 120 jaar KMTP Aalsmeer
•   20 jaar band de Hucksters
• 150 jaar korenmolen De Leeuw
•   30 jaar koor Caritas
•   20 jaar cultureel café Bacchus
•   20 jaar kinderboerderij Boerenvreugd
•   80 jaar Wilgenlaan
•   40 jaar Rommelmarkt Kudelstaart
•   60 jaar Toneelvereniging Kudelstaart
• En in 2014: 125 jaar IJsclub Uiterweg
• Verder is dit jaar feest gevierd bij en met vijf 60 jaar en drie 65 jaar 

getrouwde echtparen!

Veel jubileums

En Koninklijk in het zonnetje gezet in november: Brandweer Roland Hof-
man. Al twintig jaar maakt hij actief deel uit van het vrijwillige Aalsmeerse 
brandweerkorps. Hij mag zich nu ‘Ridder’ noemen. 
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Groene ogen, grote 

donkere poten. Kruising tussen chinchilla en een angorakat. Heet Uck.
- De Werven: Noorse boskat van 7 jaar. Heeft zwart bandje om met een 

magneet.
- Rechtsbuitenstraat, Kudelstaart: Schilpadpoes, 3 witte pootjes en 

witte nek. Heet Mini Mi

Gevonden:
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef 

en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.
- Legmeerdijk: Jong cyperse poes. Witte voetjes en bef. Erg aanhanke-

lijk. Niet gechipt.

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

KERKDIENSTEN

Wie mist deze 
Cyperse kat?
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze jonge, Cyperse kat met witte 
voeten en witte bef? Het dier loopt 
rond op de Legmeerdijk in Aalsmeer. 
Wie de kat herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afdeling Noord-Hol-
land Zuid via 0297-343618.

In Memoriam
Jacques Fierkens (1934-2013)
Aalsmeer - Toen ik in 1977 komend 
vanuit de Kon. Marine in dienst trad 
bij de gemeente Aalsmeer (voor-
malige Dienst Sportzaken) bete-
kende dat voor mij niet alleen een 
andere baan, maar ook een ande-
re wereld. Hierin kreeg ik niet alleen 
te maken met de lokale politiek en 
ambtelijke organisatie, maar ook en 
met name met de lokale sportwe-
reld, zijn vrijwilligers en zijn ambas-
sadeurs. Jacques Fierkens behoor-
de tot die laatste categorie. Jacques 
maakte niet alleen jarenlang deel uit 
van de Sportraad en de Raad van 
Beheer van het zwembad De Wa-
terlelie, maar was ook de oprichter 
van de zaalvoetbalvereniging FICO/
RKAV en geruime tijd voorzitter van 
AVA’ 64 (atletiek) en de ZC Oceanus 
(zwem- en waterpoloclub). Daar-
naast was hij nadrukkelijk betrok-
ken bij de oprichting van de school-
sportcommissie en de grondleg-
ger van zaalvoetbaltoernooien in de 
schoolvakanties en van het school-
minivoetbaltoernooi. Jacques zorg-
de voor de wedstrijdprogramma’ 
s, scheidsrechters, prijzen en wed-
strijdleiding. Nooit werd er tever-
geefs een beroep op hem gedaan. 
Hij deed dit allemaal in het belang 
van de – voor hem zo belangrijke – 
sport en de burgers van Aalsmeer. 

zonder enig financieel belang. 
Jacques geloofde in de meerwaar-
de van sport voor de samenleving 
en droeg dat ook uit. Voor zijn inzet 
voor met name de Aalsmeerse ge-
meenschap werd Jacques in 2003 
Koninklijk onderscheiden; een meer 
dan terechte erkenning voor hem. 
Deze erkenning kreeg nog meer 
glans door zijn benoeming tot ere-
lid van FICO tijdens de viering van 
het 50-jarig bestaan van deze zaal-
voetbalvereniging en zijn postume 
benoeming tot Erelid van Verdien-
sten bij de KNVB, afdeling zaalvoet-
bal. Met het overlijden van Jacques 
Fierkens heeft Aalsmeer één van 
haar sportpioniers verloren. De ge-
meente en sportgemeenschap van 
Aalsmeer zijn hem veel dank ver-
schuldigd. Dat hij moge rusten in 
vrede.

Albert Vuil

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 8 ja-
nuari houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur, iedereen 

Lezing over Ayurveda
Spiritueel café in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 3 janua-
ri geeft Iris Hunink een lezing over 
Ayurveda, één van de oudst beken-
de leren die zich over gezondheid 
en spiritualiteit uitspreekt, in cultu-
reel café Bacchus. In deze materie–
gerichte samenleving zoeken steeds 
meer mensen naar verdieping, naar 
persoonlijke ontwikkeling en be-
wustwording om zich op te laden en 
zich geestelijk te voeden. Te midden 
van de vele stromingen en richtin-
gen is het moeilijk een pad te vin-
den. Daarom worden tijdens de ses-

sies van het spiritueel zoveel moge-
lijk verschillende richtingen onder-
zocht. Zo bestaat de kans dat het 
duidelijk wordt wat jouw unieke pad 
is. Kom op 3 januari naar Bacchus 
in de Gerberastraat voor de twee-
de editie van het Spiritueel café 
en maak kennis met Iris Hunink en 
Ayurveda, de ‘wetenschap van het 
leven’ uit India. Het café gaat om 
20.15 uur open, Iris begint om 21.00 
uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te 
verkrijgen aan de zaal, reserveren is 
mogelijk via de website.

Acties Wellantcollege Westplas
Cheque OSA voor Day for Change
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 19 
december is opnieuw een subsidie-
cheque overhandigd door de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer, OSA. Dit keer is de cheque 
gegeven aan een delegatie van jon-
geren en leerkrachten van het Wel-
lantcollege Westplas. Rond Moeder-
dag in mei zijn op school door de 
jongeren heel veel activiteiten geor-
ganiseerd, onder andere handelen in 
goederen en/of diensten in bedrijf-
jes op school. Het bijeen gebrachte 
geld is bedoeld voor de Stichting Day 

for Change. Er is in totaal 1165 eu-
ro ingezameld voor microkredieten 
voor projecten van vooral vrouwen in 
ontwikkelingslanden. Door de OSA 
is als verdubbeling een cheque van 
1165 euro gegeven, zodat nog meer 
microkredieten kunnen worden ver-
strekt. De penningmeester van OSA 
overhandigde de cheque namens 
de gemeente Aalsmeer. Meer we-
ten over OSA en/of aanvragen van 
een subsidie voor een eigen project? 
Kijk dan op de website: www.osa-
aalsmeer.nl.

Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. Om 19u. Baan7 jongerendienst, 
spreker Jan Pool.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.F. Ezinga uit West-
broek en 16.30u. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcenrum Aelsmeer 
euch.viering met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munievering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. eucharistieviering met 
L. Seeboldt mmv Karmelkoor en14u. 
Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. viering met A. Blonk. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 20u. bijeenkomst met br. Willem 
Ouweneel.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst. Spreker ds. Martijn 
Abrahamse Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. J. Markus en 16.30u. met 
ds. A.G. van der Heijden.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor SDO. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: M. Noordam.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. T. 
Schutte uit Ede. Organist: Th. Griek-
spoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
5 januari

is welkom en de toegang is gratis. 
Koffie en thee staan klaar. 

Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Aalsmeer - “De prachtige watertoren blijft het hele jaar door toch een be-
zienswaardigheid in Aalsmeer. Er naar kijken, er bovenop klimmen of om te 
fotograferen. (t)Rots in de Westeinderbranding”, aldus Mariëlle Wegman, 
maakster van deze foto.

Watertoren hele jaar door prachtig! 

Aalsmeerders met en voor 
Dorcas naar Ethiopië
Aalsmeer -Op vrijdag 10 januari 
gaan 8 inwoners van Aalsmeer met 
Dorcas op reis naar Ethiopië. Ethio-
pië is een van de eerste christelijke 
landen, er is prachtige vroegchris-
telijke cultuur. Tegelijkertijd bungelt 
Ethiopië onderaan de wereldrang-
lijst als het om welvaart gaat. De 
projectleiders van Dorcas zullen la-
ten zien waarom Dorcas in dit land 
actief is. 

Tijdens deze reis wordt kennis ge-
maakt met de plaatselijke Dorcas-
medewerkers. Samen met hen wor-
den er diverse projecten bezocht, 
zoals het Dorcas Compound Fee-
ding Centre (de gaarkeukens) en 
verschillende kinderzorg- en ont-
wikkelingsprojecten (Adopt a Child). 

Naast de kinderprojecten zullen zij 
ook kennismaken met projecten 
rondom ouderenzorg. Talloze oude-
ren in Ethiopië leven een arm, een-
zaam en geïsoleerd bestaan. Dor-
cas wil de levensomstandigheden 

van deze mensen graag verbeteren 
door het bieden van ondersteuning 
in de vorm van materiële hulp en 
medische zorg. Ze zullen laten zien 
hoe de hulp van Dorcas het verschil 
maakt in mensenlevens in Ethiopië. 

Naast de projectbezoeken is er vol-
doende ruimte voor ontspanning en 
excursies, kan er genoten worden 
van de prachtige natuur en worden 
er verschillende culturele uitstapjes 
gemaakt. Er moet nog wel even wor-
den vermeld dat deze reis natuur-
lijk geheel wordt bekostigd door de 
reisgenoten zelf, maar daar krijgen 
ze dan wel een reis voor die ze nooit 
zullen vergeten. Benieuwd naar het 
reisschema? Op http://www.dorcas.
nl/help-mee/reizen/beleef-ethiopie/ 
is het hele programma te lezen. 

IJsclub Oost in 
Schaatsmuseum

Aalsmeer - Vrijdagavond 10 janua-
ri houdt IJsclub Aalsmeer-Oost haar 
jaarvergadering in het Schaats- en 
Mutsmuseum Koud aan de Dijk in 
De Hoef, waar de ontvangst zal zijn 
door Toon en Wil van Kempen, die 
na een korte ledenvergadering het 
een en ander over de schaatshisto-
rie zullen vertellen. Daarna kan het 
schaatsmuseum bezichtigd worden. 
Het vervoer naar het museum zal 
worden verzorgd. 

Verzamelpunt is Het Oosterbad aan 
de Mr. Jac. Takkade 1, vertrek om 
19.30 uur. Opgave verplicht en dit 
kan bij voorzitter Jac Pannekoek via 
321746, secretaris Maarten Maarse 
via 325635 of penningmeester An-
ko Splinter via 321479. Aangezien er 
een maximum aantal personen geldt, 
is snel aanmelden een aanrader! 

Nieuwjaar met 
de OVAK

Aalsmeer - Op dinsdag 7 januari 
houdt de OVAK haar nieuwjaarsre-
ceptie in de burgerzaal van het ge-
meentehuis vanaf 19.00 uur. Het be-
stuur hoopt velen te ontmoeten om 
met elkaar het nieuwe jaar in te zet-
ten onder het genot van een hap-
je en een drankje. De receptie duurt 
tot 21.00 uur.

Peuter-Instuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Na de kerstvakan-
tie is er ook in het nieuwe jaar el-
ke woensdag weer Oost-Inn in De 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Woensdag 8 januari van 
9.30 tot 10.30 uur is de peuterinstuif. 
Een uurtje gezellig samen zingen, 
dansen en gymmen. Ook is er weer 
van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Welkom allemaal! Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413.





Bekendmaking Woonarkenverordening 
aalsmeer 2013 en Wijziging algemene 
Plaatselijke verordening aalsmeer 2010

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeen-
teraad in de vergadering van 19 december 2013 de “Woon-
arkenverordening Aalsmeer 2013” heeft vastgesteld en in 
samenhang hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening 
Aalsmeer 2010 heeft gewijzigd. De Woonarkenverordening en 
de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 
2010 (APV) treden de dag na de datum van deze kennisge-
ving in werking. Tevens komt met inwerkingtreding van de 
Woonarkenverordening de “Beleidsregel ligplaatsvergunnin-
gen” als bekend gemaakt op 3 oktober 2013 en in werking 
getreden op 4 oktober 2013 te vervallen. 

aanleiding
In 2010 is er voor gekozen om een bestemmingsplan op te 
stellen als centrale regeling voor de woonarken en om het 
ligplaatsenvergunningenstelsel over te hevelen van de APV 
naar een afzonderlijke verordening. De huidige APV biedt on-
voldoende handvatten om de woonarken goed te reguleren. 
In de raadsvergadering van 19 december 2013 is ook het 
bestemmingsplan “Woonarken” (gewijzigd) vastgesteld. Het 
vastgestelde bestemmingsplan zal naar verwachting in de 
tweede helft van januari 2014 worden gepubliceerd en in 
werking treden. 

Woonarkenverordening
De Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 vervangt een aan-
tal bepalingen over vaartuigen en ligplaatsen uit de APV, 
zodat voortaan niet artikel 5:25 APV maar deze verordening 
de grondslag is om ligplaatsvergunningen te verlenen voor 
woonarken voor permanente bewoning en niet-permanente 
bewoning. De verordening roept een vergunningplicht in het 
leven voor het innemen van een ligplaats met een woon-
ark, voor het werken aan of verbouwen van een woonark en 
voor het vervangen van een woonark. De verordening regelt 
dat voor al deze activiteiten een vergunning noodzakelijk 
is en wanneer deze vergunning kan worden ingetrokken of 
geweigerd. De verordening stelt tevens een maximum aan 
het aantal ligplaatsen in de gemeente. 

aPv
De wijzigingen in de APV betreffen de begripsbepaling van 
artikel 1:1 en artikel 5:25 en 5.26a van de APV. In de be-
gripsbepalingen worden een aantal definities met betrekking 
tot vaartuigen gewijzigd en toegevoegd. De wijzigingen van 
artikel 5:25 en 5:26a zijn nodig om te bewerkstelligen dat 
voortaan de woonarkenverordening de grondslag is voor het 
verlenen van ligplaatsvergunningen voor woonarken voor 
permanente en niet-permanente bewoning en niet de APV. 
De APV blijft wel het toetsingskader voor alle andere vaar-
tuigen of objecten die zich op of in het openbare water be-
vinden. 

inzage 
De Woonarkenverordening en de gewijzigde APV zijn beschik-
baar gesteld via de website van de gemeente www.aalsmeer.
nl als downloads bij de digitale bekendmaking. De woonar-
kenverordening en de gewijzigde APV zijn tevens raadpleeg-
baar op de gemeentelijke website via de regelingenbank. 
Tegen de woonarkenverordening en de gewijzigde APV kan 
geen beroep worden ingesteld. 

Commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorheen WelstandsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage

t/m 23012014: Transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig ge-
bruik van een dagbesteding); Dorpsstraat 
15 (het brandveilig gebruik van een ho-
tel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving 
ontwerpbeschikking+vaststelling van hogere 
waarden vanwege het wijzigen van een win-
kelruimte in 2 appartementen + het wijzigen 
van een winkelruimte in 2 appartementen); 
Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik 
(logiesfunctie)).

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

verordening sPeelautomaten 2013 aalsmeer 
inCl. toeliChting.

De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer heeft in de nacht 
van donderdag 19 december op vrijdag 20 december unaniem 
ingestemd met de Verordening Speelautomaten 2013 Aalsmeer 
inclusief de toelichting. Genoemde verordening en toelichting 
zal binnenkort beschikbaar zijn op de regelingenbank van de 
gemeente Aalsmeer. 

Beraad en de raad

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 9 januari 2014, in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeen-
komst begint om 21.00 uur met het Beraad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.

De voorzitter van de Raad, Drs. J. Vonk-Vedder

  Beraad
 
tijd agenda- onderwerp
 punt

21.00 B-1. 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   D. van Willegen
  2.  Vaststelling van de agenda 
21.05 B-2 Actualisatie Uitvoeringsprogramma 
  Woonvisie Aalsmeer 
  Behandeling in eerste termijn.
21.50 B-3 Regionaal transitiearrangement 
  Amsterdam-Amstelland
  Behandeling in eerste termijn.
22.05 B-4 Vaststellen Scopewijziging Nieuwe 
  Aalsmeerderlaan (voorheen Noordvork)
  Behandeling in eerste termijn.
22.20   Rondvraag en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

22.25 R-1. 1.  Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda.
R-2  Vervanging raadslid
R-3  Benoeming fractieassistent
R-4  Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling 
  Fort Kudelstaart.
R-5  Onttrekking e 50.000 uit Woonfonds 
  Aalsmeer ten behoeve van uitkoop 
  LPG-vulpunt 
R-6  Partiële herziening structuurvisie Green 
  Park ten behoeve van schipholparkeren

  SLUITING 

Wet algemene BePalingen omgevingsreCht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Machineweg 289 (Z-2013/066947), (fase 1) het bouwen 

van een bakkerij;
- Ophelialaan 93 (Z2013/066116), het wijzigen van de ge-

vel;
- Ringvaartzijde 44 (Z-2013/065978), het kappen van een 

boom;
- Stationsweg 6 (Z-2013/066171), het bouwen van een su-

permarkt;
- Uiterweg 72 ws 4 (Z-2013/066182), het uitbreiden van 

een berging.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stationsweg 6 (Z-2013/066092), het slopen van bestaande 

opstallen.

Weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren:
- Schoolstraat 6 (Z-2013/044178), het wijzigen van een 

schuur in een bed and breakfast (verzonden 19 december 
2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

officiële mededelingen
2 januari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeningstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info oP WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afsPraken Burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPreken in het Beraad over een geagendeerd 
onderWerP?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere ProCedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/059736), het uitbreiden van 

een clubgebouw (verzonden 24 december 2013);
- Boegstraat 8 (Z-2013/057148), het vervangen van een 

berging (verzonden 30 december 2013);
- Helling 12 a+b en Rozenstraat 4 (Z-2013/047926), het ver-

anderen van de begane grond in 3 zelfstandige woningen 
(bedrijfsruimte vervalt) (verzonden 24 december 2013);

- Oosteinderweg 462 (Z-2013/059529), het vernieuwen en 
verhogen van een brug (verzonden 20 december 2013);

- Stommeerweg 22 (Z-2013/058068), het bouwen van een 
botenhuis (verzonden 23 december 2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
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.

Buiten Behandeling gestelde aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Haya v. Somerenstraat 35A (Z-2013/060508), melding 

brandveilig gebruik (verzonden 20 december 2013);
- Legmeerdijk 313 (Z-2013/062678), het slopen van een tri-

bune (verzonden 23 december 2013).

kennisgeving ontWerP BesChikking, 
Wet algemene BePalingen omgevingsreCht, 
omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor:
- Haya van Somerenstraat 35a (Z-2013/060562), het brand-

veilig gebruik van BSO Kudelstein;
- Oosteinderweg 248b (Z-2013/04072), het brandveilig ge-

bruik van een hotel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 10 januari 2014 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze ter-
mijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling ruimtelijke 
ordeningen en vergunningen via tel. 020-5404911.

ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Rietwijkeroordweg 60 (Z-2013/048328), het bouwen van 

een verwerkingsruimte (verzonden 17 december 2013).

geaCCePteerde (slooP)melding(en)

- Dreef 5 (Z-2013/042379), melding brandveilig gebruik 
(verzonden 24 december 2013);

- Stommeerkade 27 (Z-2013/061781), het kamergewijs ver-
huren van de woning (verzonden 20 december 2013);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/057659, Game Room), melding 
brandveilig gebruik (verzonden 5 december 2013);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/058159, Q’s horeca), melding 
brandveilig gebruik (verzonden 5 december 2013).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Welstandsnota aalsmeer 2013

De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer heeft in haar 
vergadering van 19 december jl. de “Welstandsnota Aalsmeer 
2013” vastgesteld. Deze Welstandsnota dient als objectief 
toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor omge-
vingsvergunningen op welstandsaspecten door de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Ook wijst deze nota gebieden aan die 
ambtelijk kunnen worden afgedaan de zgn. “Kan” bepaling 
welstandsgebieden, en gebieden waarvoor geen welstandsre-
gime meer van toepassing is (de zgn. welstandsvrije gebie-
den). 

Creatief Cursusseizoen start 27 januari

Open Dag De Werkschuit
Aalsmeer - Op zaterdag 11 janu-
ari tussen 13.00 en 16.00 uur kun-
nen belangstellenden en potentiële 
leerlingen een kijkje komen nemen 
in het gebouw aan de Baccarastraat 
15 tijdens de open dag van de Werk-
schuit. Bij de Werkschuit worden al-
lerlei creatieve cursussen gegeven 
aan zowel jongeren als volwasse-
nen. De cursussen worden gegeven 

door beeldend kunstenaars en an-
dere gekwalificeerde docenten. In 
de lessen aan volwassenen ligt het 
accent op de beeldende vorming. Bij 
de jeugd ligt het accent meer op de 
creatieve ontwikkeling. Tijdens de 
open dag kan iedereen zich laten 
informeren over de diverse, creatie-
ve mogelijkheden bij de Werkschuit. 
De nieuwe cursusperiode start de 

week van 27 januari en loopt tot ju-
ni. Tijdens de open dag is inschrij-
ven voor een cursus reeds moge-
lijk. Voor de kinderen die zich de-
ze middag inschrijven is er een leu-
ke attentie. Ze mogen aan de slag 
met de verfkwast en/of brooddeeg. 
De Werkschuit geeft tevens een fol-
der uit waarin de aangeboden cur-
sussen toegelicht worden. Voor in-
lichtingen en aanmelding: Mar-
got Tepas, tel 0297-340150, Mari-
on Buckert, tel.06-11864861 of via 
email: margot.tepas@printex-int.
com. Voor algemene informatie:  
www.gklein.org/wsa.

Nieuwjaar met 
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 9 januari vindt 
letterlijk een spetterende nieuwjaarsre-
ceptie plaats bij Borrel Aalsmeer. Zange-
res en speekster Irma Lohman heeft met 
haar prachtige ‘opera’ stem medewer-
king toegezegd en kunstenares Ingrid 
Jansen zal ‘live’ haar schilderskunsten op 
muziek demonstreren. Inloop vanaf 17.00 
en het programma start om 18.15 uur. De 
bijeenkomst vindt dit keer plaats in de 
Studio’s aan de Van Cleeffkade. 
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AGENDA
Muziek/Film/Theater
T/m 9 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Donderdag 2 januari:
* Wintercircus in Crown Theater, Van 
Cleeffkade v/a 20u. 
Vrijdag 3 januari:
* Live optreden v/a 17.30u. en par-
ty met dj v/a 22u. in café de Praam, 
Zijdstraat.
Zaterdag 4 januari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj en praamparty v/a 22u. met 
dj in café de Praam, Zijdstraat. 
Zondag 5 januari:
* Live muziek van South Side Blues 
Revue in The Schack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 16u.
* Sven Ratzke bij Bob & Gon in 
Crown Studio, Van Cleeffkade, 15u.
* Jazz met Shyla Zoet, Sweet & Co in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15.30u
* Orgelconcert in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat v/a 11.45u.
Zaterdag 11 januari:
* Drama-komedie Garland en Min-
nelli in Crown Theater, Van Cleeff-
kade 15. Aanvang: 20u.
Zondag 12 januari:
* Optreden van De Kinderband in 
Crown Theater.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
2 t/m 5 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag en eerste zondag van de maand 
van 12 tot 17u. Werk van Dik Box en 
Heidi Wallheimer.
Zaterdag 4 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
4 en 5 januari:
* Huiskamermuseum met Mokum 
Collectie open. Iedere eerste zater-
dag en zondag van de maand van 
12 tot 17u. Van Cleeffkade 12a.
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Sculpturen en 
schilderijen van Marianne en Hans 
Houtkamp. Open iedere zaterdag en 
zondag 13 tot 17u.
Vanaf 3 december:

* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Vrijdag 27 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 2 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Luchtkussenspektakel voor jeugd 
in De Bloemhof, Hornweg, 10-21u. 
Vrijdag 3 januari:
* Spiritueel café in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
3 t/m 5 januari:
* NK Beachvolleybal in The Beach, 
Oosteinderweg 247a.
Zaterdag 4 januari:
* Receptie buurtvereniging Horn-
meer in Roerdomplaan 2 v/a 15u.
* Meet & Greet met AB in waterto-
ren, Kudelstaartseweg, 16-18u.
* Receptie CDA bij Paraat, Turkste-
kerstraat 30 van 15 tot 18u.
Maandag 6 januari:
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Receptie en veiling Postzegel-
vereniging in Parchiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u.
Dinsdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in ge-
meentehuis, 19-21u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 8 januari:
* Koffie-ochtend in de Spil, Spil-
straat, Kudelstaart vanaf 10u.
* Oost-Inn met peuterinstuif in De 
Mikado, Catharina Amaliaan 66 v/a 
9.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Nieuwjaar met ANBO in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 15-17u.
Donderdag 9 januari:
* Borrel Aalsmeer bijeenkomst in 
The Club, studiocomplex aan Van 
Cleeffkade. Inloop v/a 17u.
Vrijdag 10 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in café 
de Praam, Zijdstraat, 16.30-19u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 11 januari:
* Open huis bij De Werkschuit in 
Baccarastraat 15 van 13 tot 16u.

Vergaderingen
Donderdag 9 januari:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Optreden met champagne in Crown

Sven Ratzke is glitter en 
glamour en hilarisch
Aalsmeer - Zondag 5 januari ont-
vangt Exclusief bij Bob & Gon voor de 
tweede keer Sven Ratzke. De Duits/
Nederlandse performer lost hiermee 
zijn belofte in. Een eerder optreden in 
dit theater bleek zo een groot succes 
dat hij tussen alle grote optredens in 
binnen- en buitenland toch nog een 
keer terug komt in Aalsmeer. Sven 
Ratzke is glitter en glamour, Ratzke 
is brutaal, sensueel, hilarisch. Ratz-
ke is een theaterbeleving die je min-
stens een keer in je leven moet heb-
ben meegemaakt. Voor degenen die 
dit fenomeen niet willen missen be-
stel uw kaarten bij Gon van Espago, 

Ophelialaan 105 of via crownthea-
ter@aalsmeer.nl. Bezoekers worden 
niet alleen getrakteerd op een wer-
velend programma, maar natuurlijk 
kan de eerste zondag van het nieu-
we jaar niet zonder champagne en 
oliebollen. Kortom het wordt feest bij 
Exclusie bij Gon & Bob. Aanvang van 
deze bijzondere voorstelling is 15.00 
uur, de zaal gaat om 14.30 open. Na 
afloop van de voorstelling kunt u blij-
ven nagenieten bij Bob & Gon, of een 
hapje eten in het nieuwe restaurant.

Verrassend: Hans Dulfer!
Aalsmeer - Het viertal van Blood, 
Sweet & Kiers verzorgde afgelopen 
zaterdag 28 december een optre-
den in De Oude Veiling. Wouter op 
saxofoon, Chris op gitaar, Ab op bas 
en Maarten achter de drums zijn elk 
goede muzikanten en gezamenlijk 
produceren zij een heerlijk blues- 
en rockgeluid. 
Het publiek genoot, ging de dans-
vloer op en applaudiseerde terecht 
na solo’s en na elk nummer. Maar 
het optreden werd nog leuker en 
verrassender. Niemand minder dan 
saxofoonkoning Hans Dulfer kwam 

meespelen en, niets ten nadele van 
Blood, Sweet & Kiers, maar het gaf 
aan het optreden een extra tint-
je, meer uitdaging. Geweldig om te 
zien overigens dat de muzikanten, 
ondanks dat toch een persoonlijk-
heid bij hen op het podium staat, 
zichzelf blijven bewijzen, in dienst 
van, maar ook blijvend actief als so-
listen. En net zo mooi is het om te 
zien en te horen dat ‘master’ Hans 
Dulfer waardering heeft voor deze, 
in zijn ogen, ‘nieuwe lichting’ muzi-
kanten. Echt gaaf! Uit in Aalsmeer 
kan echt verrassend zijn!

Naar de film in 
Crown Cinema
Aalsmeer - Ook nog de rest van de 
kerstvakantie en aankomend week-
end trakteert Crown Cinema op een 
gevarieerd filmaanbod voor jong en 
oud. Zo kan genoten worden van de 
nieuwe films ‘Walking With Dino-
saurs’ en ‘Free Birds’. En ook te zien 
in Crown Cinema: Frozen 3D, Mid-
den in de Winternacht, Mees Kees 
op kamp, Spijt!, Soof, De Nieuwe 
Wildernis, The Hobbit 3D en Man-
nenharten. Kijk voor het tijden en 
meer informatie op www.crownci-
nema.nl. Kaarten reserveren kan via 
0297-753700 en via info@crownci-
nema.nl. Adres is Van Cleeffkade 15.

Eerste editie op 23 januari
Maak muzikale start met 
popkwis0297 in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Ingeborg en Ron Leeg-
water gaan op donderdag 23 janu-
ari van start met Popkwis0297 voor 
Aalsmeer en omgeving. In de bo-
venzaal van De Oude Veiling wordt 
deze gezellige avond georgani-
seerd. Popkwis0297 is een quiz 
waarbij in teamverband de alge-
mene popmuziek kennis getest kan 
worden en waarbij gezelligheid net 
zo belangrijk is als het strijden om 
de eerste plaats. De teams krijgen 
vragen voorgeschoteld in verschil-
lende categorieën. Er komen mu-
ziekfragmenten uit de jaren zeven-
tig tot nu voorbij in een aantal qui-
zrondes. Tussendoor is er ook een 
individueel rondje waarin alle aan-
wezigen tegen elkaar strijden en 
voor de winnaar hiervan is een leu-
ke prijs beschikbaar. Lijkt het je leuk 
om mee te doen? Stel een team sa-
men van minimaal vier en maxi-
maal zes personen, verzin een leuke 

teamnaam en geef je team op! Indi-
vidueel aanmelden kan ook; bij vol-
doende individuele aanmeldingen 
zullen teams samengesteld wor-
den. De inschrijfkosten zijn 3,50 eu-
ro per persoon, te betalen voor aan-
vang op de avond zelf. De bovenzaal 
gaat op 23 januari vanaf 19.30 uur 
open, en de popquiz gaat om 20.00 
uur van start. De avond wordt afge-
sloten met een ‘ranking’, waarbij het 
winnende team een leuke prijs in de 
wacht kan slepen. 
Het idee is er om de popquiz vaker 
te gaan organiseren, afhankelijk van 
het animo voor deze avond. Dus, zin 
in een interactief avondje gezellig-
heid? Geef je team dan op via twit-
ter @popkwis0297, www.facebook.
com/popkwis0297 of stuur een 
mailtje naar popkwis0297@gmail.
com en kom donderdag 23 januari 
naar deze popkwis0297 in de Oude 
Veiling in de Marktstraat 19.

Amateurmanifestatie op 11 januari
Aalsmeer ontdekt zichzelf
Aalsmeer - Op zaterdag 11 janua-
ri organiseert Cultuurpunt Aalsmeer 
een gratis evenement voor leden 
van de Aalsmeerse amateurvereni-
gingen, basisschoolleerlingen en 
voor iedereen die van muziek ma-
ken, zingen, dansen en schilderen 
houdt. 
Onder de titel ‘Aalsmeer ontdekt 
zichzelf’ staat het gemeentehuis de-
ze dag tussen 14.00 en 17.00 uur bol 
van de creativiteit. In verschillende 
workshops, geïnspireerd door de 
populaire Cup Song, wordt er met 
elkaar gewerkt aan een bekend Ne-

derlands lied, een muziekstuk, een 
dans of een kunstwerk. Aan het ein-
de van de middag worden alle re-
sultaten samengevoegd tot één gro-
te slotpresentatie in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. De middag 
is bedoeld voor zowel beginners als 
amateurs met meer ervaring, van 
jong tot oud. 
De workshops worden geleid door 
professionele docenten, deelname 
is gratis. Wel wordt gevraagd vooraf 
aan te melden. Ga voor meer infor-
matie en aanmelden naar www.cul-
tuurpuntaalsmeer.nl

Twee weekenden open huis
Schilderijententoonstelling 
leerlingen Dirk Annokkee
Amstelveen - De leerlingen van 
Dirk Annokkee, waarvan velen uit 
Aalsmeer en omgeving,hebben 
weer hun jaarlijkse tentoonstel-
ling gedurende twee weekenden.
Op zaterdag 4 en zondag 5 janu-
ari en op zaterdag 11 en zondag 
12 januari zijn bezoekers welkom 
van 13.00 tot 17.00 uur.Er zijn leer-
lingen die al jaren les hebben van 
Dirk, maar er is ook werk te bewon-
deren van nieuwe talenten. De stij-
len zijn divers, van abstract tot heel 
realistisch,landschappen, even-
als dieren en portretten. Iedere be-
langstellende is van harte welkom 
bij Ateliers 2005 aan de Van Weer-
den Poelmanlaan in Amstelveen. Er 
is koffie, snert en een drankje aan 
de bar verkrijgbaar.

Zondag in De Oude Veiling
Nieuwjaarsborrel met live 
muziek van Sweet & Co 
Aalsmeer - Op zondag 5 januari or-
ganiseert sing- en songwriter Shy-
la Zoet van Sweet & Co, weer een 
‘Vrienden van Jazz’-middag in De 
Oude Veiling. Niet alleen jazzlief-
hebbers zijn welkom, want er wor-
den ook popsongs en eigen stukken 
te gehore gebracht, uitgevoerd door 
geweldige muzikanten, aangevuld 
met gastoptredens van amateurs tot 
profs. Na een try-out in juni vindt er 
vanaf oktober elke eerste zondag 
van de maand een zelfde soort mu-
ziekpodium plaats. De kracht zit in 
de interactie met het publiek en de 
afwisseling van het programma.
Shyla Zoet biedt een combinatie van 
bekende jazz en easy pop repertoire 
en eigen nummers. Ook wordt aan-

dacht besteed aan lokale muziekta-
lenten, daarnaast zijn eigen namen 
uit het vak te gast. Samen met het 
publiek en de juiste locatie leidt dit 
vast tot een heerlijke muzikale mid-
dag. Kom zondag naar De Oude Vei-
ling in de Marktstraat voor muziek 
en een nieuwjaarsborrel. Aanvang 
is 15.30 uur. Adres: Marktstraat 19.

Southside Blues Revue 
zondag in The Shack
Oude Meer - The Shack proudly 
presents op zondag 5 januari: Sou-
thside Blues Revue. Down Home 
met zanger Jay Bodean. Bege-
leid door topmuzikanten uit de Ne-
derlandse Bluesscene als: Arman-
do Jansen op gitaar, Mark Harm-
sma op bass, Pim Spetter op piano 
en orgel, Ruud Spetter op drums, 
Robbert Tuinhof op saxofoon en 
Max Groenen op trompet. Enke-
le leden van SSBR hebben al eer-
der in op het podium in The Shack 
gestaan met Johnny Feel Good en 
niemand minder dan Oscar Benton! 
Southside Blues Revue heeft zich in 
de eerste 7 jaar van haar bestaan in 
de Nederlandse bluesscene bewe-
zen als Revue band volgens Ameri-
kaans principe: Een strak in pak ge-
stoken begeleidingsband die op één 
avond meerdere ‘features’ bracht, 
met de ambitie om een afwisse-
lende, avondvullende bluesshow te 
brengen. De band is lang op zoek 
geweest naar een geschikte zan-
ger. Niet zonder trots presenteert de 
band de nieuwe zanger Jay Bodean. 

Jay Bodean is ‘in business’ sinds 
half jaren zeventig en heeft van alles 
gedaan: Van het in 1978 oprichten 
van de Nederlandse hardrockband 
Bodine, tot het inzingen van com-
mercials, tot de finale van de Sound 
Mix Show. Zijn hart ligt bij rock, soul 
en blues en het vertolken van der-
gelijke genres is aan Jay wel toe-
vertrouwd. Hij is gelukkig gezegend 
met een dijk van een stem. Gega-
randeerd wéér een feest met de-
ze absoluut geweldige showband! 
Meer datums voor in de agenda: 
Zaterdag 11 januari: Tribute to Ste-
vie Ray Vaughan met X-Ray Blues-
band en de reïncarnatie van Ste-
vie Ray op gitaar. Zondag 12 janua-
ri: CD presentatie van Hein Meijer’s 
Little Boogie Boy Bluesband. En za-
terdag 18 januari de beste Led Zep-
pelin tributeband. The Shack zon-
dag 5 januari geopend vanaf 15.00 
uur en het optreden van Southside 
Blues Revue start rond de klok van 
16.00 uur. Entree is 5 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Meezingen met Coolcast Band!
Aalsmeer - De Coolcast Band ver-
zorgde afgelopen zondag 29 de-
cember een optreden in The Shack. 
Een bijzonder gezellige en verras-
sende muzikale presentatie, mede 
door diverse gastmuzikanten, die 
door zanger en gitarist Hans Mil-
lenaar, soms niets vermoedend, uit 
het publiek werden gevraagd om 
een liedje mee te komen zingen of 
te spelen. Zo lieten Remco en Ger-
rit van zich horen op accordeon, de-
den de zangeressen Leni en Mieke 

een nummer mee en gingen terecht 
de handen op elkaar van het vele 
publiek voor zangtalent Lisa, doch-
ter van ‘rockbeest’ Hans. De Cool-
cast Band bracht uiteraard ook als 
viertal een gevarieerd scala aan mu-
ziek ten gehore. Vooral liedjes die 
het publiek mee kon en mocht zin-
gen. Hans, Jack, Piet en Rob kregen 
af en toe bijval van gastheer Rian, 
die vanachter de bar de grote trom 
deed roffelen. Al met al een heer-
lijk, muzikale afsluiting van het jaar!

Cadeaubonnen voor Marieke en Daniek

Prijswinnaars Back in Time
Aalsmeer - Zaterdag 21 december 
was er weer een ouderwets Back in 
Time-feest in The Beach. Traditiege-
trouw stond de december-editie in 
het teken van de Kerst. Bezoekers 
waren uitgenodigd om in Kerst-out-
fit te komen. De jury verkoos Ma-
rieke Verduijn tot mooist gekleed-
de kerstvrouw. Daniek Fransen viel 
op door haar Rudolph the Red-no-
sed Reindeer-outfit. Beiden vielen 
in de prijzen en kregen uit handen 
van DJ’s Cees van der Schilden en 

Meindert van der Zwaard, een di-
nerbon ter waarde van 50 euro te 
besteden bij restaurant Het Strand-
paviljoen naast The Beach. 

Het eerst volgende feest in The 
Beach is op zaterdag 18 januari. Na 
het feest op zaterdag 15 februari is 
er weer een Back in Time op zater-
dag 15 maart. Zin in een feestje? 
Elke derde zaterdagavond van de 
maand is het feest in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Snaren op gitaar 
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Rieten voor
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Overweldigend optreden 
Diva in zorgcentrum
Aalsmeer - Woensdag 18 decem-
ber organiseerde het Nationaal Ou-
derenfonds samen met Diva Dicht-
bij een speciaal optreden in het ont-
moetingscentrum van zorgcentrum 
Aelsmeer. Tijdens de kerstborrel 
trad diva Anjo de Bruin op voor ruim 
100 ouderen. Ontmoetingscentrum 
Aelsmeer is er speciaal voor thuis-
wonende mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Voor zowel de 
mantelzorgers als de dementeren-
den zelf is het een emotioneel erg 
zware situatie en het ontmoetings-
centrum wilde deze mensen dan 
ook in het zonnetje zetten. Het op-
treden van Anjo was overweldigend. 
In haar mooie paarse jurk maakte 
ze haar entree. Ze mocht zeker ge-
zien worden in deze prachtige outfit. 
Anjo zong mooie bekende kerstlie-
deren, afgewisseld met gouwe ou-
we als ‘een beetje’. Veel aanwezigen 
voelden haar muziek en waren ver-
eerd wanneer zij in de ogen moch-
ten kijken van deze prachtige zan-
geres. Dat deze middag indrukwek-
kend was, bleek uit de nabeschou-
wing: “Ze kwam bij me staan en 
pakte mijn hand. Ik dacht, wat moet 
ik er mee, maar ik gaf me over en 
liet het geheel binnen komen”, aldus 
een aanwezige. Een andere deel-
nemer liet zich meevoeren door de 
prettig klinkende stem en danste 
met de diva. 

Ook twee dagen na het optreden 
werd er nog nagepraat door de 
deelnemers. Deze diva heeft een 

gave om in het brein door te drin-
gen, een warme stem en een groot 
talent. De kerstborrel was een unie-
ke aangelegenheid, bijna niet te 
evenaren waardoor de deelnemers-
groep, hun mantelzorger en alle vrij-
willigers met een warm gevoel en 
een gevoel van verbondenheid het 
jaar af kunnen sluiten. 
“Het is erg belangrijk dat ook deze 
doelgroep niet vergeten wordt en 
wij zijn heel blij dat wij dit optreden, 
in samenwerking met Diva Dichtbij 
en het ontmoetingscentrum, moge-
lijk hebben kunnen maken”, aldus 
Marcel Harms, Hoofd Evenementen 
van het Nationaal Ouderenfonds.

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO
Aalsmeer - In 2013 heeft ANBO 
Aalsmeer weer veel met elkaar ge-
daan, bijvoorbeeld het grandioze ju-
bileumfeest in april. Daarnaast uiter-
aard de belangenbehartiging bij de 
gemeente en andere organisaties. 
Natuurlijk is er ook nog gefietst, sa-
men gegeten en zijn er heel leuke 
excursies en stadswandelingen ge-
daan. Ook 2014 gaat een goed jaar 
worden. ANBO Aalsmeer is vol plan-
nen. Januari start nog in een rus-
tig tempo met de nieuwjaarsbijeen-
komst, een vervolgcursus filosofie, 
filmbezoek en dineren. Maar het be-
stuur is druk bezig met het regelen 
van diverse interessante bezoeken en 
nieuwe activiteiten. Veel van de acti-
viteiten zijn te vinden op de website: 
www.anbo.nl/afdelingen/aalsmeer. 
Verder kan het bestuur melden dat 

in januari de opleiding Vrijwillig Ou-
deren Adviseur start. Dit is het eerste 
tastbare resultaat van het, op initia-
tief van de ANBO Aalsmeer gestarte, 
overleg tussen de besturen van AN-
BO, KBO, PCOB en OVAK. Dankzij dit 
gemeenschappelijke project hebben 
de besturen van de ouderenbonden 
en vereniging regelmatig construc-
tief overleg. Een goede zaak, omdat 
er grote veranderingen op de men-
sen af komen op het gebied van soci-
ale voorzieningen waar de ouderen-
bonden en vereniging een belang-
rijke rol in moeten gaan spelen. Het 
bestuur van de ANBO Aalsmeer wil 
daarom graag belangstellenden uit-
nodigen voor haar nieuwjaarsbijeen-
komst op woensdag 8 januari van 
15.00 tot 17.00 uur in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3.

Nieuwe leden welkom!
Kerst optredens Con Amore’
Aalsmeer - Dit jaar had mannen-
koor Con Amore een druk program-
ma. Vroeg in het jaar was daar de aan-
vraag van Kaatsheuvel, het jubileren-
de kerkkoor van de st Jan zocht een 
mannenkoor voor een kerstconcert 
en kwam via internet bij Con Amore. 
De koren werden het eens en maak-
ten een programma. Vier weken terug 
kregen de mannen echter bericht dat 
de pianist naar het ziekenhuis moest 
en dus niet voor de begeleiding kon 
zorgdragen. Jaco Kruijswijk werd de 
vervanger. Op naar Kaatsheuvelk met 
52 zangers. Soliste Charlotte Tielrooy 
zong in de prachtige kerk het Laudate 

van Mozart en enkele solo stukken. Na 
de pauze mocht Con Amore nogmaals 
een groot programma zingen. Zondag 
daarop een kerstconcert met mede-
werking van Aalsmeers Harmonie in 
de Open Hof kerk. Een goed gevulde 
kerk en werderom een mooi program-
ma. Ook hier speelde Jaco Kruijswijk 
op de vleugel en hij begeleidde de so-
liste en het koor. Con Amore overigens 
in afgeslankte vorm, want het koor 
was met maar 45 zangers, de rest was 
ziek en/of verhinderd. De mannen ho-
pen in 2014 nieuwe zangers welkom te 
mogen heten. Kijk voor meer informa-
tie en/of aanmelding op de website.

Nieuwjaarsreceptie en veiling 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 6 ja-
nuari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse nieuwjaars-
receptie in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat 6. Zoals gebruikelijk 
komen er bubbels op tafel om het 
nieuwe jaar in te wijden. Het is ech-
ter wel de bedoeling dat de postze-
gels droog blijven. Daarna zal de ge-
bruikelijke maandelijkse veiling ge-
houden worden met 251 kavels. De 
avond begint om 20.00 uur. De zaal 
is al om 19.15 uur open, ten eerste 
om de kavels te bekijken welke ge-
veild gaan worden en ten tweede om 

elkaar de hand te schudden en ten 
der om bij te praten. Deze avond ko-
men vele zegels van ondermeer Ne-
derland, Nederlandse Antillen, West 
Duitsland, België, Australië, Zweden 
en Liechtenstein onder de hamer. Op 
de verenigingstafel zijn 85 stuks 5 
centen stokboeken aanwezig waar-
in ook lekker gesnuffeld kan wor-
den. Ook is er een minipostzegelver-
zameling te bezichtigen van Cor van 
Meurs over Roofvogels, welke zeer 
de moeite waard is om te bekijken. 
Kijk voor meer informatie op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

Blije, laatste winnaars van 
actie ‘Bon in de ton’
Kudelstaart - Zondag 22 decem-
ber zijn weer drie overvolle winkel-
wagens verloot in winkelcentrum 
Kudelstaart. Inleveren van de kas-
sabon met naam en telefoon num-
mer was voldoende om mee te din-
gen naar deze super prijzen van de 
jaarlijkse actie ‘Bon in de ton’. In de-
ze duren maand een welkome ver-
assing. De door AH Alders weer 
prachtig op gemaakte winkelwa-
gens stonden te pronken bij Gall & 

Gall van Lammeren. Hier zijn de wa-
gens overhandigd aan de gelukkige 
winnaars. Blij verast waren ze: “Is dit 
allemaal voor ons? Joh, te gek.” En: 
“Ik zeg nog tegen mijn vrouw, vul jij 
het maar in, want ik win toch nooit 
iets. Het heeft geholpen.” Weder-
om een zeer geslaagde aktie van de 
winkeliers van winkelcentrum ku-
delstaart, het boodschappen cen-
trum waar gratis geparkeerd kan 
worden.

Cadeaus weer uitgereikt door 
de bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen: 
In december hebben twintig perso-
nen een cadeaubon van 5 euro ont-
vangen.

De gelukkigen zijn:
G. v.d. Bijtel-Bakker - Rozenstraat 
30, E. Buskermolen - Ketelhuis 45, 
A. Jongkind - Margrietstraat 16, M. 
de Jong-Wegbrands - Gozewijn-
straat 6, A. M. Klicks - Baanvak 44, 
K. v.d. Linden - Kas 115, R. Markwat 

- Hornweg 209, Overbeek - Gerbe-
rastraat 145, P. Pappot - Ko van Dij-
klaan 23, J. Roodenburg - Oostein-
derweg 15a, A. Spaargaren - Uiter-
weg 168, B. Spaargaren - Zwarte-
weg 5, A. Spitzen - Marsstraat 20, 
Stokkel - Aalsmeerderdijk 329, M. 
Treur - Kerkweg 58, P. Verbeek - Co-
lumbiahof 19, H. Verstering - Fresia-
laan 56, W. Wessels - Stommeerka-
de 15, N. Zwartendijk - Aalsmeer-
derweg 15 en M. Pijper - Hendrik-
straat 24, 

Nieuwjaar CDA bij Paraat
Aalsmeer - Iedereen is welkom bij 
de nieuwjaarsreceptie, die het CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart op zater-
dag 4 januari van 15.00 tot 18.00 
uur organiseert bij Paraat in de Turf-
stekerstraat 30 op bedrijventerrein 
Hornmeer. De receptie wordt ge-
combineerd met een korte leden-
vergadering over het verkiezings-
programma en de lijst met kandida-
ten voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 19 maart 2014. Ook part-
ners en introducés zijn 4 januari van 
harte welkom! Het is een goed ge-
bruik van het plaatselijke CDA om 
de nieuwjaarsreceptie te combi-

neren met bedrijfsbezoek. Vooraf-
gaand aan de CDA-receptie op 4 ja-
nuari wordt het bedrijf van Paraat 
bezocht, inclusief demonstraties op 
het gebied van veiligheid en preven-
tie. Dit sluit aan bij een van de fo-
cuspunten in het CDA-verkiezings-
programma: ‘veiligheid: overal en 
voor iedereen’. 
Tijdens de receptie worden enke-
le CDA-leden in het zonnetje ge-
zet, is er een presentatie van onder-
delen uit de verkiezingscampagne 
‘Verfrissend en Verstandig’ en houdt 
lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn 
een speech.

Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen 
heeft dit jaar gekozen voor een an-
dere invulling van haar traditione-
le nieuwjaarsbijeenkomst. Op za-
terdag 4 januari is iedereen tussen 
16.00 en 18.00 uur welkom in de wa-
tertoren die speciaal voor deze gele-
genheid wordt opengesteld. 

Normalerwijs bestaat een nieuw-
jaarsbijeenkomst uit het begroeten 
van oude bekenden en het uitwis-
selen van de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. Maar 2014 is een spe-
ciaal jaar met op 19 maart gemeen-
teraadsverkiezingen. Daarom kunt 
u op 4 januari niet alleen bekende 
gezichten begroeten maar ook ken-
nis maken met de nieuwe kandida-
ten van AB. Onder het genot van live 
muziek en een drankje wil de frac-
tie dan niet alleen haar blik op de 
toekomst richten maar zeker ook 

de successen van de afgelopen vier 
jaar met u vieren. Het afgelopen jaar 
heeft AB maandelijks verantwoor-
ding afgelegd over wat zij met haar 
programma van 2010 heeft gedaan. 
Veel (erg veel) is waargemaakt, 
maar helaas is niet alles gelukt. Dat, 
gecombineerd met de actualiteit, le-
vert weer een mooie lijst met speer-
punten op voor de periode 2014 – 
2018. In de watertoren licht AB de-
ze lijst graag toe. Maar natuurlijk 
kunt u ook gewoon voor de gezel-
ligheid komen. Het is tenslotte een 
feestelijke bijeenkomst. De waterto-
ren van Aalsmeer beschikt over zeer 
beperkte parkeercapaciteit. Kom 
dus bij voorkeur lopend of op de 
fiets. Komt u toch met de auto, dan 
kunt u deze het best op het surfei-
land parkeren. Weet dat de waterto-
ren beperkt is verwarmd, dus draag 
warm schoeisel en kleding.

Meet & Greet AB in de 
Aalsmeerse Watertoren

Afslag Rijsenhout op nieuwe N201 
‘upgraten’ voor Aalsmeer Centrum
Naar Aalsmeer Centrum? Volg dan 
borden ‘Ring Noord’ en vervolgens 
‘De Hoek’. Ja, het staat er echt! In 
een persbericht dat de Provincie in 
verband met de openstelling van de 
nieuwe N201 heef uitgebracht om 
weggebruikers ‘n beetje ‘op weg te 
helpen’ het centrum van Aalsmeer 
te vinden. Kunt u het volgen? Je 
komt op de A4 uit de richting Am-
sterdam, je wilt naar het centrum 
van Aalsmeer en je neemt dus de af-
slag Aalsmeer/Hoofddorp. Tot zover 
prima, niks aan de hand. Vervolgens 
staat er een bord met de aandui-
ding ‘Aalsmeer’ en dat bord volg je 
want je wilt tenslotte naar het cen-
trum van Aalsmeer. Logisch toch? 
Nee hoor fout! Volgens de Provincie 
had je de borden ‘Ring Noord’ en 
vervolgens ‘De Hoek’ moeten vol-
gen, want dan kom je via de N196 in 
het centrum van Aalsmeer. En dan 
staat er ook nog bij in het persbe-
richt dat je uiteindelijk niet links-
af naar De Hoek moet afslaan, want 
dan kom je bij de McDonalds te-
recht en daar wil je niet zijn (een 
enkeling misschien wel) want je wilt 
gewoon naar Aalsmeer. Begrijpt u 
de logica? Een normaal mens zou 
denken, dan plaatsen we toch ook 
een aanduiding ‘Aalsmeer Centrum’ 
bij die borden ‘Ring Noord’ resp. ‘De 
Hoek’. Dan is dat voor iedereen di-
rect duidelijk. Maar zo denkt de Pro-
vincie dus niet! Die stuurt een rou-
tebeschrijving en gaat er kennelijk 
van uit dat daarmee het probleem 

verholpen is. Begrijp me goed. Ik 
vind de omlegging van de N201 een 
geweldig stuk werk en lof daarvoor, 
maar ik krijg sterk de indruk dat 
men vooral gekeken heeft hoe men 
het verkeer vakkundig om Aalsmeer 
kan leiden respectievelijk van en 
naar Flora Holland. Dat is uitstekend 
natuurlijk en het werd de hoogste 
tijd. Daarentegen heeft maar men 
weinig aandacht geschonken aan 
het verkeer dat - komende van de 
A4 - Aalsmeer Centrum en omstre-
ken tot eindbestemming heeft. Dat 
wordt nog eens pijnlijk duidelijk 
als je vanuit de richting Den Haag 
komt. Dan moet je via een omslach-
tige omweg via Schiphol Rijk (eerste 
stoplicht rechts, bij volgende stop-
licht rechts en vervolgens tweede 
stoplicht links, aldus de Provincie) 
naar de N196 en vervolgens rich-
ting Aalsmeer. Het had mijns inziens 
veel meer voor de hand gelegen - 
en logischer voor de automobilist 
- om de afslag die nu naar Rijsen-
hout/Schiphol Logistics Park leidt 
ook te bestemmen voor de richting 
Aalsmeer Centrum. Ik hoop dat de 
Provincie en Gemeente dit ook in-
zien en dat zij deze afslag voor dit 
doel zullen gaan ‘upgraden’. Pas dan 
is de nieuwe N201 voor de inwoners 
en bezoekers van Aalsmeer echt 
een succes!

Anton Temme
Lunalaan
anton.temme@caiway.nl

ingezonden

Wethouder Ad Verburg: “Een historisch besluit”

Raad unaniem voor ongestoorde 
logistieke verbinding Greenport
Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Aalsmeer ondersteunt unaniem de 
komst van een ongestoorde logis-
tieke verbinding via het regionale 
wegennet in de provincie, FloraHol-
land, Greenport Aalsmeer en lucht-
haven Schiphol. “Na een uitgebrei-
de behandeling, een vijftal moties 
en een amendement kwam de raad 
tot dit historische besluit” aldus de 
tevreden wethouder Ad Verburg. De 
betrokken portefeuillehouder Ad 
Verburg licht toe dat de ongestoor-
de logistieke verbinding (OLV in 
vakjargon) van groot belang is voor 

het verder ontwikkelen van de regio 
en het versterken van de regionale 
economie. 

“Niet alleen de bereikbaarheid van 
het handelscentrum rond FloraHol-
land zal dankzij de OLV verbeteren 
maar ook krijgen de bedrijventerrei-
nen in Aalsmeer door dit unanieme 
besluit van de gemeenteraad nog 
betere aansluitingen op het regio-
nale - en nationale wegennet. De lo-
gistieke slagkracht van het sierteelt-
cluster van de Greenport Aalsmeer 
wordt hiermee sterk en duurzaam 

verbeterd”, aldus de wethouder. 

Pakket maatregelen
De Ongestoorde Logistieke Verbin-
ding (OLV) Greenport is een onder-
deel van een heel pakket aan maat-
regelen ter verbetering van de be-
reikbaarheid en logistiek in de re-
gio. Andere onderdelen van dit 
pakket zijn ondermeer HST Cargo 
(trein), vervoer over water en onder-
steunende maatregelen, zoals bij-
voorbeeld afspraken over efficiën-
tere afhandeling van douanecontro-
les. Niet alleen de economie maar 

ook de inwoners van Aalsmeer zul-
len volgens Ad Verburg de positie-
ve effecten van de OLV gaan mer-
ken. Verburg: “De leefbaarheid in 
Aalsmeer en in de regio zal verbete-
ren doordat het vrachtverkeer snel-
ler en efficiënter zijn plaats van be-
stemming via het hoofdwegennet 
kan bereiken. Dit betekent dat er 
minder kilometers worden gereden, 
opstoppingen worden voorkomen 
en het sluipverkeer in de woonwij-
ken nog verder zal afnemen.”

Samenwerking
Begin 2014 zal, in samenwerking 
met de provincie Noord-Holland 
en diverse marktpartijen waaron-
der FloraHolland, de VGB en Green-
park Aalsmeer gestart worden met 
de verdere uitwerking van het plan 
voor de OLV. Ook zullen vanaf dat 
moment de bewoners van onder-
meer de Hornweg actief bij de plan-
vorming worden betrokken. 

Rapportcijfers gemeente: 
balie 7,8 en telefoon 6,9
Aalsmeer - Lang wachten bij de 
gemeentelijke balies is er niet bij 
in Aalsmeer. De gemeente scoort 
in een landelijk vergelijkingsonder-
zoek maar liefst een 9,0 op dit on-
derdeel van de baliedienstverlening. 
De overige rapportcijfers voor het 
baliewerk: openingstijden een 7,5 en 
klantvriendelijkheid een 8,5. Het to-
taaloordeel is een 7,8. Voor telefoni-
sche bereikbaarheid scoort de ge-
meente een 6,9. De samenwerking 
met Amstelveen begint haar vruch-
ten af te werpen in het rapportcijfer 
voor publieksvriendelijkheid. 

De gemeente Aalsmeer deed in 
2013 voor de tweede keer mee 
met de Benchmark Publiekszaken, 
waaraan ook 55 andere Nederland-
se gemeenten deelnamen. Van de-
ze gemeenten zijn er 21 ongeveer 

even groot als Aalsmeer (tussen de 
25.001 en 50.000 inwoners). Door 
deze onderlinge vergelijking kan 
de gemeente haar prestaties op het 
gebied van dienstverlening verge-
lijken met vorig jaar en met ande-
re gemeenten. Met de benchmark 
wil de gemeente de kwaliteit van 
dienstverlening na de ambtelijke fu-
sie met Amstelveen minimaal op ge-
lijk niveau houden. Omdat de klant-
tevredenheidsonderzoeken plaats-
vonden onder bellers in de maand 
februari en bezoekers in de maan-
den maart en april is het echter nog 
te vroeg om er nu al definitieve con-
clusies aan te verbinden.

Hoge scores
Het totaaloordeel over de ba-
liedienstverlening in gemeente 
Aalsmeer is 7,8. De gemeente scoort 

bijzonder hoog op de wachttijden 
(een 9.0); het landelijk gemiddel-
de bij gemeenten van vergelijkbare 
omvang ligt op 8,2. 
De openingstijden krijgen een 7,5 en 
de klantvriendelijkheid een 8,5. De 
entree scoorde een 8,0, de privacy 
een 7,6. Inmiddels zijn de balies ver-
huisd van de aanbouw naar de Bur-
gerzaal in het oorspronkelijke ge-
meentehuis aan het Raadhuisplein.
Callcenter 
Sinds 1 januari komen de Aalsmeer-
se telefoontjes terecht bij het call-
center dat gedeeld wordt met Am-
stelveen. Dit moet ten goede ko-
men aan de kwaliteit en de efficien-
cy, maar tijdens het klanttevreden-
heidsonderzoek onder bellers in fe-
bruari bleken er nog de nodige aan-
loopproblemen te zijn. Taakverde-
ling, werkprocessen en de werkplek 

van veel medewerkers waren op dat 
moment nog niet overal goed uit-
gekristalliseerd. Dat is terug te zien 
in de scores. De waardering van de 
deskundigheid daalde van 7,0 naar 
6,7 en de waardering voor het inle-
vingsvermogen daalde van 6,9 naar 
6,5. Het vertegenwoordigen van de 
gemeente daalde van een 7,1 naar 
een 6,8. Bereikbaarheid scoorde 
een 7,2 en voor de openingstijden 
behaalde Aalsmeer een 6,8.

Totaaloordeel 
Het totaaloordeel over de telefoni-
sche dienstverlening was een 6,9. 
Vorig jaar was dat een 7,0. Amstel-
veen kreeg als eindoordeel over de 
telefonische dienstverlening tegelij-
kertijd een 7,5. Omdat het over de-
zelfde medewerkers gaat, is de ver-
wachting dat Aalsmeer bij het klant-
tevredenheidsonderzoek in 2014 een 
hogere score zal halen dan dit jaar. 
Sommige bellers gaven in hun per-
soonlijke reactie al aan verbetering 
te merken en in sommige cijfers is dit 
al wel te merken. Zo vinden mensen 
dat ze beter dan vorig jaar tussen-
tijds op de hoogte gehouden worden 
(was een 5,6, nu een 6,0). 
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Een feest van sterren
Kerstfeest op Jozefschool
Aalsmeer - Op woensdag 18 de-
cember stond de Jozefschool in het 
teken van Kerstmis. Zoals elk jaar 
was er in de ochtend een viering in 
de naast de school gelegen Karmel-
kerk. Het thema was dit jaar: Kerst-
mis, een feest van sterren. De kerk 
was mooi versierd met veel knut-
selwerkjes en voorin op het al-
taar stond een levend kerststalle-
tje van kinderen uit groep acht. Aan 
de hand van een prentenboek werd 
het kerstverhaal verteld en uitge-

speeld. Na de viering waren er voor 
de kinderen chocolaatjes met blau-
we muisjes. De dag werd afgeslo-
ten met een kerstdiner. Alle kinde-
ren mochten op school komen eten. 
De klassen en het schoolplein wa-
ren prachtig versierd en met hulp 
van de ouders werden er in elke 
klas heerlijke gerechten geserveerd. 
Na het diner was het op het school-
plein nog erg gezellig en konden de 
ouders met elkaar nog wat lekkers 
drinken bij de vuurkorven.

Vandaag tot 21 uur, met kinderdisco!

Luchtkussenspektakel voor 
jeugd in de Bloemhof
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
2 januari, kan genoten worden van 
het Luchtkussenspektakel in de 
Bloemhof. Maar liefst 15 verschillen-
de luchtkussens worden opgesteld. 
Het luchtkussenspektakel duurt van 
10.00 tot 21.00 uur en vanaf 17.30 is 
er ook kinderdisco. Met een pols-
bandje en stempel hebben kinde-
ren de hele dag toegang tot de zaal. 
Ouders kunnen in de horeca ruimte 
genieten van een kopje koffie of in 
de zaal een oogje op hun kind hou-
den.Afgelopen maandag was het 
luchtkussenspektakel al een groot 
succes in de Proosdijhal in Ku-

delstaart! Er zijn springkussens voor 
alle leeftijdsgroepen. Van hinder-
nisbaan tot party tent en van Swipe 
Out tot bananenplukkussen. Kinde-
ren kunnen zich hier uren mee ver-
maken! Toegang voor de hele dag, 
inclusief de disco is 7 euro voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Kinderen onder 
de 4 jaar en ouders hebben gratis 
toegang. Dus kom 2 januari lekker 
springen en swingen in de Bloem-
hof aan de Hornweg 7. Voor meer 
informatie kan contact opgeno-
men worden met zwembad de Wa-
terlelie via 0297–322022 of kijk op  
www.esa-aalsmeer.nl.

kinder- en jeugdkrant

“Zonder liefde blijft het leeg”
Flitsend kerstspel ‘Glitter’ 
leerkrachten Graankorrel
Kudelstaart - Op donderdag 19 
december vierde basisschool De 
Graankorrel het kerstfeest. Voor alle 
kinderen en de ouders voerden de 
leerkrachten de musical ‘Glitter’ op. 
Een flitsend kerstspel waarin de fa-
milie Glitter en hun buren, de fami-
lie Bijstand, bezoek kregen van een 
paar vluchtelingen. Beide families 
maakten duidelijk dat niet de kerst-
boom, het lekkere eten en drinken 
het belangrijkste is tijdens het kerst-
feest: “Zonder liefde blijft het leeg”. 

En wat is het fijn om ook iets voor 
anderen te betekenen, mensen die 
het bijvoorbeeld financieel moeilijk 
hebben. Daarom konden ouders en 
kinderen vooraf aan de musical al-
lemaal een product inleveren voor 
de Voedselbank Aalsmeer. Er is heel 
wat opgehaald en de vrijwilligers 
waren blij verrast met zoveel res-
pons. Aan het einde van de kerstvie-
ring genoot iedereen nog na van de 
leuke musical, onder het genot van 
warme chocomel en wat lekkers.

Musical leerkrachten OBS
Kudelstaart- De kerstmaaltijd was 
dit jaar niet echt uitgebreid op de 
OBS Kudelstaart, er werden name-
lijk pannenkoeken gegeten. Even 
goed wel lekker natuurlijk, maar de 
verrassing was een optreden van de 
meesters en juffen. Zij hadden voor 
de kinderen een speciale kerstmusi-
cal ingestudeerd en dat ging er wel 
in! Wat een verrassing: De juf was 
opeens een oude oma of juist een 

kind uit groep 8. “Het viel niet mee 
om in deze drukke weken een mu-
sical in te studeren”, vertelde één 
van de leerkrachten. “Maar het was 
het waard. Niet alleen de kinderen, 
maar ook de ouders, die de genera-
le repetitie bijwoonden, reageerden 
enthousiast.”
En hoewel Carré er voorlopig niet in 
zit, vraagt het wel om een herhaling. 
Wie weet over twee jaar weer!

Kerstviering bij Samen Een
Aalsmeer - Op het schoolplein 
zingen de leerlingen van OBS Sa-
men Een kerstliedjes bij de vuur-
korven. Ouders luisteren naar de 
samenzang van alle kinderen, on-
der het genot van een glaasje glüh-
wein of warme chocomelk. De sa-
menzang vindt traditioneel plaats na 

het kerstdiner in de klas. Een peri-
ode met gezellige activiteiten in de 
decembermaand wordt hiermee af-
gesloten. Nu genieten de kinderen 
nog van de kerstvakantie, maar aan-
staande maandag 6 januari gaat de 
schoolbel weer vroeg in de ochtend 
rinkelen!

Handbalcompetitie jeugd
E1 los van concurrentie!
Aalsmeer - Zaterdag 21 decem-
ber stond de handbaltopper Fiqas 
Aalsmeer E1 tegen WPK Westlandia 
E1 op het programma. Beide teams 
waren tot nu ongeslagen. De ploe-
gen bleken aan elkaar gewaagd te 
zijn, steeds als Fiqas scoorde (via 
Lesley en Matt), wist Westlandia 
de score weer gelijk te trekken. De 
4-5 kwam tot stand door een mooie 
break, waarbij Cody Matt goed aan-
speelde, daarna maakte Lesley de 
4-6. Zou dit dan het moment zijn 
waarop de E1 de voorsprong uit kon 
bouwen? Met het fluitsignaal dat 
de rust inluidde was de marge toch 
weer tot 1 gereduceerd. Met een 
stand van 6-7 sprak coach Marcel 
de jongens nog wat wijze woorden 
toe. De tweede helft had Westlan-
dia de kans om de stand opnieuw 
gelijk te trekken. Een voetfout bete-
kende echter dat het doelpunt werd 
afgekeurd. Goed vrijlopen op de cir-
kel, goed aanspelen en  goed afron-

den betekenden drie mooie doel-
punten van Matt, Maik en Lesley. 
De waardering van het publiek was 
duidelijk te horen! Lesley had de eer 
het 10e doelpunt te maken, tevens 
het 100e doelpunt voor het team in 
dit zaalseizoen! Met nog 7 minu-
ten te spelen kwam de E1 voor het 
eerst op achterstand, 11-10, maar 
Maik trok de score weer gelijk: 11-
11. Matt moest in deze fase van de 
wedstrijd helaas gewisseld worden 
nadat iemand op zijn enkel gestaan 
had. Lesley wist het team weer op 
voorsprong te zetten maar West-
landia gaf zich nog steeds niet ge-
wonnen. Met nog 2 minuten te gaan 
stond het wéér gelijk. Cody maakte 
uiteindelijk het winnende doelpunt. 
Deze mooie 12-13 winst betekent 
dat de E1 nu alleen bovenaan staan. 
Op zaterdag 4 januari staat de vol-
gende wedstrijd op het programma, 
thuis  in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg tegen Hellas.

Groet van groep 3 de Hoeksteen
Kleuren voor Tinka Helpt!
Aalsmeer - Afgelopen weken is 
er druk gewerkt door de leerlin-
gen van groep 3 van de Hoek-
steen. Begin dit jaar was zende-
lingsgezin Tinka dos Sanots-Lan-
geveld met verlof in Nederland. 
Hun oudste dochter Noemi heeft 
toen een aantal weken meege-
draaid in de klas op de Hoek-
steen. 
Omdat de kinderen van de Hoek-
steen dat heel gezellig vonden en 

omdat Noemi nog steeds over de 
kindjes van de Hoeksteen praat, 
heeft het thuisfront van Tin-
ka groep 3 gevraagd om Noemi 
een groet namens de klas te stu-
ren. Nou dat is gelukt! Een mooie 
stapel kleurplaten zijn op de bus 
naar Thailand gegaan! 
Meer informatie over het mooie 
werk wat Tinka in Thailand 
doet, is te lezen op de website  
www.tinkahlept.com

Nieuwe EHBO-ers de Brug
Aalsmeer - Een van de vele activi-
teiten die op basisschool De Brug 
plaatsvindt is om de grondbeginse-
len van de Eerste Hulp Bij Ongeluk-
ken onder de knie te krijgen. Groep 
8 bestudeerde eerst hoe het men-
selijk lichaam in elkaar steekt: De 
bloedsomloop, het spijsverterings-
kanaal, de ademhaling, het ske-
let en de huid. Daarna kwamen de 
praktijkhandelingen. De jongens 
en meiden beoefenden de stabie-
le zijligging, wat je moet doen bij 
een verslikking en de noodvervoers-
greep van Rautek. Bij de lesstof be-
hoorden de belangrijke vijf punten 
en ook hoe je een wond behandelt, 
oefenen van verbanden aanleggen 
en wat je moet doen bij brandwon-

den. Na zestien lessen en veel oe-
fenen mochten de leerlingen het 
theorie- en praktijkexamen afleg-
gen. Tijdens het examen moesten 
de toch wel nerveuze leerlingen la-
ten zien en vertellen wat ze hadden 
geleerd. Gelukkig kon de examen-
commissie hen aan het einde van de 
middag meedelen, in samenzijn met 
de uitgenodigde ouders, dat ieder-
een die deelgenomen had aan het 
praktijkexamen geslaagd was voor 
het Jeugd E.H.B.O. A. Juf Jorie en 
juf Thea werden bedankt voor hun 
enthousiaste inzet om te zorgen dat 
er in Aalsmeer weer nieuwe jeugd 
E.H.B.O.-ers rondlopen, die als het 
nodig is, de benodigde Eerste Hulp 
kunnen bieden bij een ongeval. 

Zomerse start voor kinderen
Aalsmeer - Het jaar 2014 begint 
meteen swingend, met een zomer-
se activiteit voor kinderen uit groep 3 
tot en met 8 van het basisonderwijs. 
Op vrijdag 3 januari organiseren de 
Binding, Cultuurpunt Aalsmeer, The 
Beach en Sportservice Haarlemmer-
meer een te gek evenement in The 
Beach. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen 
in totaal 150 kinderen deelnemen aan 
diverse activiteiten tijdens het NK In-
door Beachvolleybal. Niet alleen aan 
sportactiviteiten kan deel genomen 
worden, maar ook aan cheerleading, 
pom poms maken, cupcakes maken 
en percussie. En tussendoor kan ook 
nog gekeken worden naar het NK 
Beachvolleybal en op handtekenin-
gen gejaagd worden. Kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8 kunnen deel 
nemen aan een mini NK Beachvolley-
bal. Kinderen uit groep 5 en 6 strij-
den in teams van 4 om de titel en kin-
deren uit de groepen 7 en 8 in twee-

tallen. Kinderen kunnen zich alleen of 
met een team opgeven. Het mini NK 
Beach wordt georganiseerd in sa-
menwerking met volleybalvereniging 
Oradi/Omnia. Voor de groepen 3 en 
4 wordt een speciaal sportprogram-
ma gemaakt met onder andere tik-
spelen, voetbal, handbal, korfbal en 
nog veel meer. Naast beachvolley-
bal zijn er nog meer activiteiten in het 
zand, zoals voetbal, korfbal en rug-
by. Daarnaast zijn er workshops met 
optredens in cheerleading en per-
cussie. Ook kunnen er cupcakes ge-
maakt worden en zijn er knutselacti-
viteiten. Het belooft een hete middag 
te worden in het zand en daar om-
heen. Er is plaats voor maximaal 150 
kinderen, dus wees er snel bij. Kos-
ten voor een geweldige middag zijn 5 
euro per kind bij voorinschrijving, aan 
de deur 6 euro per kind. Voor meer 
informatie en inschrijven, ga naar  
www.debinding.nl en klik op agenda. 

Casper en Robin winnaars 
kerstsynchroontoernooi
Aalsmeer - Zoals elk jaar vond op 
19 december het kerstsynchroon-
toernooi trampoline springen van 
SV Omnia plaats in de Kudelstaart-
se Proosdijhal. Door middel van lo-
ting werden er paren gevormd tus-
sen alle leden van de vereniging die 
tegen elkaar streden. Jong  sprong 
met oud en vergevorderd met min-
der gevorderd . Het belangrijkste 
element: synchroon springen. Dus 
netjes, moeilijk en mooi waren niet 
van belang. De uiteindelijke win-

naars Casper Dokter en Robin van 
As verdienden terecht de wisselbe-
ker. De originaliteits prijs voor de 
beste verkleedde  springers werd 
toegekend aan Lucinda de Graaff 
en Sabine Boegman. Onder het ge-
not van glühwein en hotdogs kon 
een ieder genieten van de sfeer 
en de gezelligheid onder de leden. 
De tribune zat vol met enthousias-
te ouders, familieleden en vrienden. 
Opnieuw een geslaagd en gezellig 
kersttoernooi.

Corné Timmer 
uitstekend!
Aalsmeer - Op zondag 22 december 
nam Corné Timmer, B-junior, deel aan 
een van de wedstrijden van de Lot-
to Crosscup in Brussel. In een sterk 
internationaal deelnemersveld finish-
te Corné op de 25e plaats. Met de-
ze prestatie werd hij de tweede Ne-
derlander. De afstand van de cross 
over een sterk heuvelachtig parcours 
was 4000 meter en Corné finishte in 
een mooie tijd van 14.54 minuten. De 
laatste actie dit jaar van Corné was 
deelname aan de traditionele oude-
jaarscross, de loodzware Sylvester-
cross, in het losse zand bij Soest.
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Handbal
Aalsmeer ruimer aan kop!
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer hebben op de laat-
ste speeldag van 2013 goede zaken 
gedaan: ze wonnen zelf bij Tachos 
en zagen Volendam (opnieuw!) ver-
liezen. Ze gaan daardoor ruim aan 
kop het nieuwe handbaljaar in! Eer-
der in het seizoen was de thuiswed-
strijd tegen Red-Rag/Tachos ook al 
gewonnen, dat gebeurde zaterdag 
in de uitwedstrijd in Waalwijk op-
nieuw. En hoewel het qua kijkspel 
misschien niet de meest aantrekke-
lijke partij tot nu toe was, nam FI-
QAS Aalsmeer al vrij snel in de wed-
strijd een voorsprong en stond die 
niet meer af. Het was een fysiek 
vrij hard duel, waarbij de verdedi-
gers van Tachos meer dan eens aan 
de noodrem moest trekken om de 
Aalsmeerse aanvallers af te stoppen. 
Dat kwam de Waalwijkers op de no-
dige (terechte) tijdstraffen te staan 
en daarvan kon FIQAS Aalsmeer re-
gelmatig profiteren. Bij rust was de 
voorsprong drie punten: 11-8. Vroeg 
in de tweede helft wist Tachos nog 
even terug te komen op één punt, 
maar opnieuw werd een overtal si-
tuatie goed benut: 15-12. Even la-
ter kwam FIQAS Aalsmeer zelf met 
een man minder te staan, maar wist 
evengoed een ruimere marge op te 
bouwen: 17-13 en even later 19-13. 
Veel jonge spelers kregen van trai-
ner Romeijn de nodige speeltijd en 
wanneer het  nodig was, werd even 
gas bij gegeven. Zo kwam de over-
winning geen moment in gevaar en 
eindigde de wedstrijd in een 24-19 
zege voor de Aalsmeerders. Doordat 
de Lions Volendam de derde neder-
laag op rij bezorgden, staat FIQAS 
Aalsmeer nu nog ruimer aan kop in 
de eredivisie: de voorsprong op de 
Volendammers is inmiddels twee 

punten (terwijl zij een wedstrijd 
meer gespeeld hebben) op de an-
dere achtervolgers (Lions en Bevo) 
respectievelijk drie en vier punten. 
Een prima uitgangspositie om de 
winterstop in de gaan (in de voet-
bal eredivisie heet het zelfs winter-
kampioen). De ontknoping van de 
reguliere competitie – er zijn nog 
vijf wedstrijden te spelen voor de 
nacompetitie begint - gaat voor FI-
QAS Aalsmeer verder op dinsdag 
14 januari. Deze thuiswedstrijd te-
gen AHV begint om 20.00 uur in de 
Bloemhof. De uitwedstrijd bij E&O 
van 11 januri is verplaatst naar don-
derdag 23 januari.  
    
Meiden geselecteerd
Vier jeugdspeelsters van FIQAS 
Aalsmeer, Rhode Uitenbroek, 
Sharon Nooitmeer, Jesse van de 
Polder en Britt de Lange zijn door 
NHV talentcoach Jokelyn Tienstra 
uitgenodigd om begin januari deel 
te nemen aan twee selectietrainin-
gen op Sportcentrum Papendal. 

Thuiswedstrijd dames zaterdag
Nadat de damescompetitie stil 
heeft geleden in verband met het 
WK gaan de wedstrijden op zater-
dag 4 januari weer verder. De re-
guliere competitie is gevorderd tot 
speelronde twaalf, al moeten de da-
mes van FIQAS Aalsmeer nog wel 
een wedstrijd inhalen. Ze staan op 
plaats tien, maar misschien komt 
daar in het nieuwe jaar verandering 
in. Voor 4 januari staat een zware 
thuiswedstrijd op het programma: 
tegen koploper en regerend lands-
kampioen Sercodak/Dalfsen. De 
wedstrijd in sporthal de Bloemhof 
begint om 20.45 uur. Publiek is ui-
teraard van harte welkom.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De eerste soosmiddag 
van de OVAK in het nieuwe jaar is 
op woensdag 9 januari vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. Klaverjassen en andere 
kaartspelen staan op het program-
ma. Leden zijn van harte welkom.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond ge-
kaart in het Dorpshuis te Kudelstaart 
vanaf 20.00 uur. Op 18 december is 
het klaverjassen gewonnen door 
Theo Roeleveld met 5481 punten, op 
twee Teunie van Klaveren met 5224 
punten en op drie is Kees Linde-
man geëindigd met 5185 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Bep 
Enthoven met 3302 punten. 

NK beachvolleybal Indoor
Aalsmeer - Het deelnemersveld 
voor het NK beachvolleybal indoor, 
dat van 3 tot en met 5 januari in The 
Beach wordt gehouden, is compleet. 
Afgelopen zondag zijn in het indoor 
beachsportcentrum de laatste start-
bewijzen voor de eindronde van het 
NK verdeeld. 
In totaal strijden zestien dames- 
en herenkoppels in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a om de na-
tionale titels. Tijdens een zinderen-
de strijd werd door diverse natio-
nale teams fanatiek gestreden om 
door te dringen tot de finaleron-
de van het NK. De vier herenkop-

pels Bontrop en Uittenbosch, Ten 
Brinke en Hoeksma, Markus en Uit-
tenbosch en Boudewijn enJulicher  
voegen zich in het NK deelnemers-
veld, dat wordt aangevoerd door de 
olympiërs Richard Schuil en Reinder 
Nummerdor. Bij de vrouwen hebben 
de damesteams Van der Hoeven en 
Smit, Berden en Duijnhoven, Luttik-
huis en Rekar en De Haan en Van de 
Pol zich tijdens de laatste ronde van 
deelname aan het NK verzekerd. 
Meer informatie over het NK beach-
volleybal, aanvangstijden, etc. op 
www.thebeach.nl. Publiek is van 
harte welkom.

“Zeker voor herhaling vatbaar”
Ondanks regen, grote deelname Santa Run!
Aalsmeer - Ondanks de regen gin-
gen toch circa 400 deelnemers op 
zaterdag 21 december na de war-
ming-up onder leiding van Ageeth 
Spaargaren van start vanaf de stu-
dio’s Aalsmeer voor de tweede San-
ta Run. Het was schitterend om te 
zien hoe al die Kerstmannen, vrou-
wen en kinderen een lint van rood 
en wit vormden al rennend of lo-
pend door de Ophelialaan en de 
Zijdstraat. Bij terugkomst was er 

een après-run party in de studio’s 
Aalsmeer. Met muzikale medewer-
king van Kees Markman en Jan Le-
liveld gingen al snel de voetjes van 
de vloer. Om 3 uur mocht burge-
meester Jobke Vonk de prijzen uit-
reiken aan de jongste en de oudste 
deelnemer, de origineelste groep 
van deelnemers en de deelnemer 
met de meeste inschrijvingen. Ver-
volgens maakte zij het bedrag van 
8.500 euro bekend voor de 2 goede 

doelen: De Moederverwendag en 
de Stichting Hoogvliegers. Dit geld 
is bijeengebracht dankzij de mede-
werking van vele sponsoren en de 
deelnemers aan de Santa Run.

Om met de woorden van de burge-
meester te spreken: “De Santa Run 
in Aalsmeer is zeker voor herhaling 
vatbaar”.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 6 januari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar haar eerste speelavond in het 
nieuwe jaar. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma. Er 
wordt gekaart in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 
uur. De zaal gaat om 19.30 uur open 
voor koffie of thee en inschrijving. 

Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenjagen. 
Op donderdag 19 december is het 
klaverjassen gewonnen door Nico 
Straathof met 5806 punten, op twee 
An Uiterwaal met 5215 punten en op 
drie is Bets Romkema geëindigd met 
5189 punten. Bij het jokeren behaal-
de Gerard de Wit de hoogste eer met 
68 punten. Op twee Bets Teunen met 
189 punten. Ook belangstelling voor 
deze gezellige middag? Iedere 55+er 
is welkom van 13.30 tot 16.30 uur. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

SV Omnia 2000 presenteert
Weer turnlessen voor 
meisjes in Proosdijhal
Aalsmeer - Vanaf januari wor-
den de lesuren turnen voor meis-
jes bij SV Omnia in de Proosdijhal 
op donderdag opnieuw gestart. Af-
gelopen zomer waren deze lesuren 
opgeheven in verband met het feit 
dat de toenmalige leidster deze 
dag had afgestoten. Toen was ze er 
nog niet helemaal klaar voor, maar 
nu wel. De kersverse leidster Kar-
lijn de Gooijer zal deze leuke lessen 
weer nieuw leven in blazen. Het be-
langrijkste voor haar is jonge meis-
jes nieuwe dingen te kunnen leren 

en tegelijkertijd met veel plezier te 
sporten. De les begint vaak met een 
spel, daarna komen de turnelemen-
ten om de hoek kijken. Meestal zul-
len er twee tot drie verschillende 
onderdelen per les behandeld wor-
den. Alle meisjes uit groep 3 tot en-
met 8 kunnen donderdag meedoen, 
vanaf half 4 zijn meisjes uit de groe-
pen 3, 4 en 5 aan de beurt en om 
half 5 zijn meiden uit de groep 6, 7 
en 8 welkom. Voor meer informatie 
kan gekeken worden op de website: 
www.svomnia.nl

Jaarafsluiting RKDES in zaal
Kudelstaart - Zoals inmiddels een 
traditie geworden is, spelen de veld-
voetballers van RKDES hun laatste 
wedstrijden van het kalenderjaar in 
de zaal. Zondag 22 december was 
het dan ook een drukte van jewelste 
in de Proosdijhal waar RKDES jeugd 
het kerstzaalvoetbaltoernooi speel-
de. De ouders van de jongste jeugd 
werd wederom geen lange uitslaap 
gegund, want om kwart voor negen 
stonden de mini’s klaar voor hun 
poulewedstrijden.  Nog voordat de 
winnaars hun slagroomtaart veror-
berd hadden, waren de eerste teams 
van de F-pupillen aan hun wedstrijd 
begonnen. Zo speelden gedurende 
de dag een totaal van 226 jeugd-
spelers, van jong naar oud, hun on-
derlinge competities. Pas na zessen 
’s avonds zaten de oudste junioren 
aan hun welverdiende kampioen-
staart. Zoals gebruikelijk werd het 
toernooi begeleid door vele vrijwilli-
gers. De wedstrijdsecretarissen be-
manden de klok en microfoon, aan 
het einde van de dag afgelost door 
spelers van de selectie met hila-
risch commentaar op de prestaties 
van de junioren. De trainers deelden 
de teams in. De onmisbare scheids-
rechters, geselecteerd uit de juni-
oren met dit jaar een grote groep 
B- en C-meiden, floten alle wed-
strijden van de pupillen. De oude-
re jeugd werd begeleid door een 

tweetal spelers van RKDES en twee 
KNVB scheidsrechters. De Sup-
portersvereniging Kudelstaart on-
dersteunde het toernooi financieel 
en het ESA team van de Proosdij-
hal zorgden voor de technische on-
dersteuning en catering. Zonder al 
deze mensen zou een toernooi als 
dit niet bestaan en RKDES is deze 
mensen zeer dankbaar voor hun be-
langeloze inzet! Na deze drukke en 
gezellige dag, waar naast alle spe-
lers vele toeschouwers de zaal vul-
den, hebben de RKDES voetballers 
even rust. Ervaring leert dat die rust 
welkom is maar dat de voetbalvoe-
ten al snel weer beginnen te kriebe-
len en dat treft, want de eerste trai-
ningen staan vanaf 6 januari al op 
het programma. 

Tafeltenniscompetitie
Goed seizoen TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Met twee kampioens-
teams in de afgelopen najaarscom-
petitie mag tafeltennisvereniging 
Rijsenhout terugkijken op een ge-
slaagd seizoen. Team 2, bestaan-
de uit Joost van Keulen, Jochem 
Moghrani en Tom van Es, werd kam-
pioen in de vijfde klasse. Een knap-
pe prestatie, want nog maar een jaar 
geleden waren ze vanuit de zesde 
klasse naar die vijfde klasse opge-
klommen. Team 3 met Corrie Zethof, 
Karel Hermanns, Jan Joore, Henk 
van der Hert en Ton Nieuwenhuyzen 
kon pas na de laatste speelweek 
de champagne ontkurken door een 

misstap van de gedoodverfde kam-
pioen HTC uit Hoofddorp. Hierdoor 
komen zij volgend jaar uit in de vijf-
de klasse van de afdeling Holland 
Noord waarin Rijsenhout speelt. 
Team 1 heeft zich keurig gehand-
haafd in de vierde klasse en krijgt 
dus nu versterking van het twee-
de team in de zelfde klasse. TTV 
Rijsenhout speelt vanaf 7 januari 
weer wekelijks op dinsdagavond in 
dorpshuis de Reede aan de Werf en 
kan best wat nieuwe aanwas van le-
den gebruiken. Dit geldt zowel voor 
wedstrijdspelers als recreanten, bei-
de groepen zijn van harte welkom. 

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 7 januari 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen voor liefhebbers een kaartavond. 
Klaverassen en rummicuppen staan 
op het programma. Er wordt gekaart 
in het gebouw van Ons Tweede Thuis 
in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. 
De zaal gaat open om 19.00 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Ieder-
een gaat met een prijsje naar huis. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Cedar 
Spaargaren met 5767 punten, op 
twee Nel Ton met 5632 en op drie is 
Els Vergeer geëindigd met 5207 pun-
ten. Bij het rummicuppen was Rita 
Wiebus de beste met 5 punten.

Receptie bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 ja-
nuari geen kaartavond bij buurtver-
eniging Hornmeer. Wel op zaterdag 
4 januari een nieuwjaarsreceptie. 
Iedereen is van harte welkom van-
af 15.00 uur in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. De eerste kaart-
avond in het nieuwe jaar is op vrij-
dag 10 januari. Het koppelklaverjas-
sen op 27 december is gewonnen 
door Riet Hoekman en Nel de Ko-
ning met 5546 punten, op twee Bert 
van de Jagt en Ben Blom met 5111 
punten en op drie zijn Dirk Tromp 
en Coen Vis geëindigd met 5042 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Antoon van de Polder en 
Paul van Aalst met 3591 punten.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Bas en Ronald in de prijzen
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de zevende speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Met 40 deelnemers was er sprake 
van een seizoensrecord. De gemid-
delde opkomst was tot nu toe on-
geveer 36 deelnemers. Dit gemid-
delde gaat de komende speelavond 
zeker oplopen, want in het begin 
van het jaar was de opkomst in het 
verleden traditioneel hoog. Dit was 
waarschijnlijk vooral te danken aan 
het vele dartsgeweld op de televi-
sie. Ook in het Dorpshuis was afge-
lopen vrijdag veel dartsgeweld. Zo 
kende poule A een sterke bezetting. 
De beloftevolle darter Tibor Ho-
gervorst trof het niet met drievou-
dig speelavond winnaar Rob Broek-
hof, en ook nog eens Wim Grapen-
daal en William Hunitetu, die bei-
den dit seizoen een speelavond wis-
ten te winnen. Tibor en Rob werden 
uiteindelijk naar de B ronde verwe-
zen. Hier herstelde Rob zich goed, 
want hij wist de B Winnaarronde op 
zijn naam te zetten. Wim en Willi-
am bleven ook winnen, zij kwamen 
elkaar uiteindelijk voor de tweede 
keer tegen in de ‘Grote finale’. Wim 
bleef het langst doen wat hij de hele 
avond al had gedaan, en dat was het 
winnen van wedstrijden. Het werd 
dus de tweede speelavond overwin-
ning van Wim dit seizoen. Danny de 
Hartog en Erik Jan Geelkerken reik-
ten tot de halve finale. Erik Jan had 
eerder op de avond Marco Corne-
lisse tot de A Verliezerronde ver-
oordeeld. In deze ronde ging Mar-
co echter alsnog stug door met win-
nen, wat resulteerde in zijn vijfde fi-
nale van dit seizoen. Marco won al 
zijn finales, drie op het hoogste ni-
veau, en nu, voor de tweede keer, 
op het tweede niveau. Tjitte Miede-
ma werd tweede, terwijl Bak en Ro-
nald Baars tot de halve finale reik-

ten. Ronald had met een uitgooi van 
120 ook de hoogste uitgooi van de 
avond. Het derde niveau werd dus 
gewonnen door Rob Broekhof, Ke-
vin Bon werd knap tweede. Sinds 
de Poel’s Eye twaalf jaar geleden 
begon kwam Bas van de Jagt mini-
maal één keer per jaar darten. Nu 
bereikte hij voor het eerst ooit de fi-
nale (van het vierde niveau). Voor 
Jan Berk was het zijn tweede fina-
le ooit. Uiteindelijk bleek Bas deze 
avond de sterkste. Ten slotte werd 
Nick Dekker uitgeloot om de juis-
te triple te raken bij het spel de Tri-
ple Pot. Na zeventien mislukte po-
gingen (door verschillende darters) 

lukte het dan eindelijk weer eens 
iemand om de juiste Triple te ra-
ken. Het was voor Nick zijn derde 
poging, en de tweede keer dat hij 
een mooi geld bedrag wist te win-
nen. Het was in 44 pogingen de ne-
gende keer dat de juiste Triple werd 
geraakt. Al deze feitjes kunt u terug 
lezen op de website www.poelseye 
(onder de kop Historie – Triple Pot 
deelnemers) De volgende speel-
avond is morgen, vrijdag 3 januari. 
Het belooft een drukke speelavond 
te worden. Vier nieuwe ronden, vier 
nieuwe kansen. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. De Poel’s Eye heeft een open 
deuren beleid, lidmaatschap of van 
te voren opgeven is niet nodig, ieder 
dartliefhebber is van harte welkom.

Abrahamy nieuwe 
hoofdtrainer RKDES

Kudelstaart - RKDES heeft Koos 
Abrahamy aangesteld als hoofdtrainer 
voor het eerste elftal met ingang van 
seizoen 2014-2015. Gerard van Schaik 
wordt trainer van het tweede elftal. 
Koos Abrahamy, 38 jaar oud, heeft in 
het verleden in het eerste elftal van 
RKDES gespeeld. Hij was afgelopen 
seizoenen al werkzaam bij RKDES 
als (hulp)trainer van het tweede elf-
tal. Gerard van Schaik is al jarenlang 
verbonden aan RKDES als trainer en 
jeugdcoördinator. Met de aanstelling 
van deze trainers, beiden clubmensen 
en goed ingeburgerd in de cultuur van 
RKDES, hoopt het bestuur de door-
stroming van de jeugd naar de selec-
tie te bevorderen en te waarborgen.
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