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Aalsmeer:  Omg. Ophelialaan/Rozenhof 
 (290 kranten)
Rijsenhout: Verremeer/Stuurboord (145 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Nieuwjaarsreceptie in vernieuwde burgerzaal

Proosten met college op 2020

Net voor de feestdagen was de re-
novatie en het verduurzamen van 
het gemeentehuis een feit. De 
nieuwe lift aan de zijkant van het 
monumentale pand is in gebruik, 
de lift bij het bordes is verwijderd 
en de gedenkspreuk weer naar 
achter tegen de trap geplaatst. 
De burgerzaal was zo’n beetje het 
laatste deel dat onder handen is 

genomen. Concerten hebben af-
gelopen jaar niet plaats kunnen 
vinden in de burgerzaal, ook de 
ontvangst van Sinterklaas moest 
uitwijken naar Studio’s Aalsmeer, 
maar de vernieuwde burgerzaal 
is nu klaar om getoond te kunnen 
worden en hiervoor is de nieuw-
jaarsreceptie een prachtige gele-
genheid. Vanaf 19.30 uur worden 

inwoners welkom geheten in het 
gemeentehuis. 
Rond 20.15 uur houdt burge-
meester Gido Oude Kotte zijn 
nieuwjaarstoespraak en zal met 
elkaar geproost worden op een 
mooi en goed jaar voor en in 
Aalsmeer! 

“Wij hopen u allen te mogen be-
groeten op 6 januari”, besluit het 
college van burgemeester en 
wethouders de uitnodiging aan 
inwoners om naar de nieuwjaars-
receptie te komen.

Vergaderingen op dinsdag 7 en donderdag 9 januari

Hornmeer, Tuinen van Aalsmeer 
en aandelen in commissies
Aalsmeer - Na de nieuwjaars-
receptie van de gemeente gaan 
het college en de fracties gelijk 
de volgende dag om tafel voor 
de eerste commissievergadering 
in het nieuwe jaar. Op dinsdag 7 
januari komen de leden van de 
commissie Ruimte en Economie 
bijeen in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Voorzitter deze ver-
gadering is Ronald Fransen en on-
der andere gaat gesproken wor-
den over het bestemmingsplan 
‘2e herziening Hornmeer-Meer-
valstraat-Roerdomplaan’. Op 31 
mei 2018 heeft de gemeente-
raad dit bestemmingsplan vast-
gesteld. Het plan biedt de plano-
logische grondslag voor het ver-
lenen van omgevingsvergun-
ningen voor het project Meer-
valstraat en Roerdomplaan. Te-
gen dit bestemmingsplan is be-
roep ingesteld. Afgelopen 4 sep-
tember heeft de Raad van State 
tussenuitspraak gedaan. De be-
stuursrechter ziet een gebrek ten 
aanzien van de waterhuishou-

ding. Kort gezegd, de gemeen-
teraad had onvoldoende kennis 
van de waterproblematiek als ge-
volg van het project. Er is door de 
Raad van State een nader onder-
zoek uitgevoerd naar de geohy-
drologische situatie van het plan-
gebied en zijn directe omgeving. 
Er is een advies gegeven voor het 
nemen van e� ectieve maatrege-
len. Voorgesteld wordt nu om tus-
sen het plangebied en het noor-
delijk gelegen omliggend gebied 
een DIT-riool in zonering rond-
om de bouwvlakken aan te leg-
gen. Nadat dit gebrek in het plan 
is gerepareerd zal de zaak door de 
Raad van State worden afgerond 
met een einduitspraak. 

Minder en meer woningen
Ook aan de orde komen ‘De Tui-
nen van Aalsmeer’. Het colle-
ge komt met enkele voorstellen 
ter actualisatie en optimalisatie 
van de grondexploitatie. Dit om-
dat de ontwikkeling de afgelo-
pen jaren een toenemend tekort 

Een aanvang is gemaakt met het slopen van de oude schoolgebouwen 
in Hornmeer. 

90 woningen. De � nanciële e� ec-
ten van de wijzigingen gaan ver-
werkt worden in de jaarrekening 
2019. De vergadering wordt be-
sloten met het vragenkwartier. 
Aanvang is 20.00 uur en belang-
stellenden zijn welkom op de pu-
blieke tribune. 

Verkoop aandelen
Waar de commissie Ruimte en 
Economie te kampen krijgt met  
� inke negatieve � nanciën, mogen 
de leden van de commissie Maat-
schappij en Bestuur op donder-
dag 9 januari beslissen over een 
mogelijk � nancieel voordeel van 
27,9 miljoen. Weliswaar eenmalig, 
want het betreft de verkoop van 
de Eneco aandelen. Het bezitten 
van de aandelen zorgde voor een 
structurele inkomstenbron voor 
de gemeente. Dit komt bij ver-
koop te vervallen. Toch acht het 
college het niet opportuun om 
vast te houden aan het aandeel-
houderschap wanneer een priva-

te partij een meerderheidsbelang 
verkrijgt en stelt voor tot verkoop 
over te gaan. Over de besteding 
van deze ‘meevaller’ van 27,9 mil-
joen (exclusief transactiekosten) 
wordt deze avond (nog) niet be-
sproken. De verkoop gaat pas in 
2020 plaatsvinden. Na groen licht 
van de fracties gaan eerst alle � -
nanciële e� ecten op een rijtje ge-
zet worden. 

‘De kracht van Aalsmeer’
Tevens wordt tijdens deze ver-
gadering de nota ‘De kracht van 
Aalsmeer’, strategie sociaal do-
mein 2019-2023, besproken. De 
vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur staat 
onder voorzitterschap van Dirk 
van Willegen, begint eveneens 
om 20.00 uur in de raadzaal en 
plaatsnemen op de publieke tri-
bune mag. De� nitieve beslissin-
gen over alle onderwerpen wor-
den genomen in de raadsverga-
dering van donderdag 23 januari.

laat zien. Voorgesteld wordt om 
in Polderzoom fase 1 (bij de dijk) 
niet 16, maar 12 appartementen 
te realiseren en de stedebouw-
kundige basis voor de Ophelia-
hof aan te passen met het bou-
wen van 11 woningen in plaats 
van 27. Het bouwen van minder 
huizen hier heeft natuurlijk nega-
tieve consequenties, maar hier te-
genover staat het positieve e� ect 
door de visie voor de Zwarteweg 
te wijzigen van 72 naar maximaal 

Aalsmeer - In de vernieuwde burgerzaal wordt aanstaande maan-
dag 6 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gehouden. 
Het college van burgemeester en wethouders wil graag met veel 
inwoners het nieuwe jaar inluiden.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

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

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.350

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

 5 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J. van Mulligen en om 16.30u. 
met ds. J. Trommel. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Nieuwjaarsdienst met ds. Paul 
F. Thimm. Collecte: Jeannette 
Noëlhuis. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins. 

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
R. Postma. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met prof. B.J.G. Reitsma uit 
Ermelo. Organist: Henk van 
Voorst. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Pieter Zwart. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Ver-

taling in het Engels en Spaans. 
Om 19u. Baan7 dienst. Spre-
ker: Christian Tan.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met 
ds. M. Janssens uit Uitrecht 
en 16.30u. met ds. P.J. Weij 
uit Hardinxveld-Giessendam, 
gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof met 
A. Blonk. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering en 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.  

Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Loan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. C. Haasnoot uit Lisse.  

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering met cantors.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 6 januari met 
drs. Steve van Deventer.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-

moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 7 
januari om 20u. Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Scouting moet gaan betalen voor legen container

Wiol & Willem Barendsz. 
stopt met oud papier
Aalsmeer - Al tientallen jaren kon 
er oud papier in de papiercon-
tainers bij Scouting Wiol & Wil-
lem Barendsz. gegooid worden. 
De scoutinggroep krijgt hier-
voor elk jaar een �nanciële bijdra-
ge en dit geld komt volledig ten 
goede aan de scoutinggroep. He-
laas is de afzetmarkt voor oud pa-
pier dit jaar plotsklaps drastisch 
in elkaar gezakt. Op 18 decem-
ber heeft het bedrijf dat het oud 
papier ophaalt de Scouting ver-

telt dat met ingang van 1 janua-
ri 2020 voor het legen van de pa-
piercontainers betaalt moet gaan 
worden. Het is hierdoor voor de 
scoutinggroep niet meer renda-
bel om door te gaan met het inza-
melen van oud papier. Het gevolg 
is dat Wiol & Willem Barendsz. dus 
helaas afscheid moeten gaan ne-
men van de papiercontainers, 
maar ook van de 350 euro die de 
scouting nu jaarlijks gaat missen 
in de begroting.

fie in e il
Kudelstaart - Op woensdag  8 ja-
nuari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan 
zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. U/
jij komt toch ook en neem gerust 
iemand mee.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 8 ja-
nuari staan om 10.00 uur ko�e en 
thee weer klaar in het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg in Rijsen-
hout. Neem een breiwerk, haken  
patchwork of andere hobby mee. 
Ook zonder dat, welkom hoor! 
Leuke patronen of iets gemaakt, 
neem het mee! Naast handwer-
ken is het zeker �jn zo mensen te 
ontmoeten en te spreken. Daar-
om staat voor iedereen uit Rijsen-
hout de deur open! Voor meer in-
lichtingen  kan contact opgeno-
men worden met Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuin-
stra via 0297- 331545.

Kerstbrunch Zorgzaam 
Rijsenhout groot succes
Rijsenhout - Op donderdag 19 
december organiseerde de Stich-
ting Zorgzaam Rijsenhout voor 
haar donateurs de jaarlijkse en 
altijd gezellige kerstbrunch. On-
danks een aantal afzeggingen 
wegens ziekte, was het dorpshuis 
met 88 deelnemers goed gevuld. 
Na de ko�e met wat lekkers werd 
een drankje aangeboden. Er werd 

een heerlijke tomatensoep geser-
veerd. 
Daarna kon ieder nemen wat hij 
of zij lekker vond van een heer-
lijk warm en koud bu�et met 
fruit toe. Iedereen kreeg voordat 
hij naar huis ging een roombo-
ter amandelstaaf mee. De kerst-
brunch was, zoals elk jaar, weer 
een groot succes.

 a ie  
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 3 januari halen de seni-
oren van sportvereniging R.K.DES 
het oude papier op. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart �nanci-
eel alle Kudelstaartse verenigin-
gen, stichtingen en instellingen.
Dus verzamel het papier (geen 
melk en frisdrank pakken) voor 

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 8 janu-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of 
thee bij de Oost-Inn. Ook wordt 
van 9.30 tot 10.30 uur een peuter-
instuif gehouden. Samen met je 
kindje een uurtje spelen, dansen 
zingen en gymmen. Het thema 
is: Lichaam. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom bij deze activitei-
ten van de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk.

de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
�nanciële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Lezing en mini-verzameling ‘bruggen’
Nieuwjaarsreceptie bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 
6 januari houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar eerste bijeen-
komst in 2020 in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6. Na 
de nieuwjaarsborrel neemt Sjaak 
Burgers de aanwezigen mee in 
‘de toekomst van het postzegel 
verzamelen’. Belangstellenden 
zijn van harte welkom na 19.15 
uur om elkaar een spaarzaam en 

gelukkig nieuwjaar te wensen. Na 
de lezing volgt er nog een veiling. 
De stuiver boeken zijn natuurlijk 
aanwezig, evenals Cor met zijn 
miniatuur verzameling ‘Bruggen’ 
en de verloting. Alle activiteiten 
van de Postzegelvereniging vin-
den plaats in het Parochiehuis en 
zijn te vinden op www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Start op woensdag 29 januari
Gevarieerde cursus ‘Leer 
de Werkschuit kennen’
Aalsmeer - Op woensdagavond 
29 januari start bij de Werkschuit 
de gevarieerde cursus ‘Leer de 
Werkschuit kennen’. De cursus 
bestaat uit 8 lessen en wordt ge-
geven van 19.30 tot 21.30 uur. Wil 
je je eigen artistieke mogelijkhe-
den ontdekken? In deze gevari-
eerde cursus nemen verschillen-
de docenten je in de vorm van 
workshops mee en maak je ken-
nis met de cursussen die bij de 
Werkschuit worden gegeven. De 
cursisten gaan boetseren, moza-
ieken, voegen, glazuren handlet-
teren, schilderen, artjournalen, 
gelliplaten en met fazendoo aan 
de slag.
Op zaterdag 18 januari houdt de 
Werkschuit van 13.00 tot 16.00 
uur een open huis en worden alle 
cursussen gepresenteerd.

‘Leer de Werkschuit kennen’ 
wordt gegeven aan de Oostein-
derweg 287f. In deze nieuwe lo-
catie van het creatief centrum 
vindt ook het open huis plaats. 
Inlichtingen en aanmelden kan 
via www.werkschuit-aalsmeer.nl 
of telefonisch bij Marion Buckert 
via 06-11864861 of Margot Tepas 
via 06-12459347.









Officiële Mededelingen
2 januari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.
Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

-  Japanlaan 7, 1432 DK, (Z19-076307), het bouwen van een 
overdekte karrenopslag 

-  Alexiastraat 7, 1432 HL, (Z19-076010), het wijzigen van het 
kozijn in de voorgevel 

-  Hornweg 187, 1432 GH, (Z19-076009), het uitbreiden van 
de sporthal met een fitnessruimte 

-  Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z19-076005), het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak van de woning 

-  Aalsmeerderweg 371, 1432 EB, (Z19-075804), het realise-
ren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 
op de begane grond en 1e verdieping 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Hollandweg/Middenweg, Sectie B 5971, (Z19-061492), het 

bouwen van een bedrijfsgebouw (Mercedes) Verzonden: 
20 december 2019

-  Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z19-059771), het verbouwen 
en uitbreiden van de bestaande supermarkt Albert Heijn 
Verzonden: 19 december 2019 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z19-063197), het bouwen van 

een gezondheidscentrum (apotheek met huisartsen) met 
daarboven 6 appartementen Verzonden: 23 december 
2019

-  Doelstraat 13, 1433 DA, (Z19-062862), het aanleggen van 
een in- en uitrit naar een parkeertuin aan de voorzijde van 
de woning Verzonden: 20 december 2019 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Graaf Willemlaan tegenover 2a, (Z19-074438), het plaatsen 

van opslagcontainers op 4 parkeervakken tot 21 februari 
2020 Verzonden: 23 december 2019

-  Giekstraat 10, 1433 SH, (Z19-071050), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzonden: 23 
december 2019

-  Zijdstraat 31a t/m g, 1431 EA, (Z19-039567), het deels wij-
zigen van de functie op de begane grond naar wonen, het 
maken van een op- en aanbouw aan het voorgebouw, het 
maken van een opbouw met terrassen op het achterge-
bouw en het wijzigen van de indeling Verzonden: 19 de-
cember 2019

-  Kas 12, 1431 LX, (Z19-059535), het realiseren van een dak-
opbouw op de 2de verdieping Verzonden: 23 december 
2019

-  Dorpsstraat 93, 1431 CB, (Z19-073294), het doorbreken 
van een draagmuur en deze verstevigen met een stalen 
constructie Verzonden: 20 december 2019

-  Alexiastraat 7 , 1432 HL, (Z19-067465), het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak van de woning Verzon-
den: 20 december 2019

-  Lisdoddestraat 68, 1433 WH, (Z19-071150), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Verzon-
den: 20 december 2019

- Stommeerweg 116, 1431 EZ, (Z19-066004), het maken van 
constructieve doorbraken en het vervangen van bestaan-
de stalen balk Verzonden: 19 december 2019

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan/Pompplein (Z19-075443) in- en verkoop en 

pand van goud zilver en munten van 1 januari 2020 t/m 31 
december 2024, verzonden 19 december 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z19-075085) Er komt een band optreden op 

18 januari 2020, melding akkoord 17 december 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 10-01-20 Verzoek om vaststelling van hogere waarden 
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Ge-
luidhinder vanwege het asfaltwerkzaamhe-
den, op het perceel Aalsmeerderweg-Mid-
denweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machi-
neweg met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

t/m 24-01-20  Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Lande-
lijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een 
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmi-
granten op het perceel Thailandlaan 14a en 
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer 
(Z18-006642)

t/m 30-01-20 Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrek-
king van stroken grond, welke gelegen zijn 
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteins-
traat en het plein in het winkelgebied aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging 
van een strook grond aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bo-
vengenoemd winkelgebied.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege verbouwing van Al-
bert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege verbouwing van Albert 
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020, 
op het perceel Poldermeesterplein 1.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Apeldoorn J.J. 10-05-1977 23-12-2019
Nigten J. 08-01-1980 23-12-2019
Sarmaat G.M. 15-09-1999 19-12-2019

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Bilderdammerweg 51, 1433 HE, (Z19-076517), het realise-

ren van een (vergunningsvrije) uitbreiding aan de achter-
zijde van de woning 

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN VANAF 6 JANUARI 2020:

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.  08.30-14.00 uur
wo:   08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels)

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
wo. 13.00-16.30 uur

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. 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 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.
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▲
2 JANUARI 

 Expositie ‘Aan Tafel’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 
14 tot 17u. T/m 26 januari.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

3 JANUARI
 Sport- en spelinstuif voor 

jeugd 2 t/m 12jr. in sporthal 
De Waterlelie, Dreef. Van 9.30 
tot 12u.

 Expositie ‘A Tribute to Flo-
wers’ in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg. Open: Vrij-
dag, zaterdag en zondag 11 
tot 17u. T/m 12 januari.

 Nieuwjaarsborrel met optre-
den Mr. Boogie Woogie in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

4 JANUARI
 Autorally FC Aalsmeer. Start 

vanaf 9u. bij clubhuis, Beetho-
venlaan. Receptie vanaf 16u.

 Nieuwjaarsreceptie BV Horn-
meer in buurthuis Dreef 1 van 
15.30 tot 18u.

 Proosten met Brom�ets Ge-
nootschap op 2020 in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 17u.

 Nieuwjaarsborrel in café Op 
de Hoek, Kudelstaart v/a 19u.

 Ringvaartschaatsavond door 
ijsclubs uit Aalsmeer en Rij-
senhout voor iedere schaats-
liefhebber. Vanaf 20u. op 
schaatsbaan in Haarlem. 

5 JANUARI
 Puzzelrit RKDES. Start vanaf 

9.30u. bij clubhuis aan Wim 
Kandreef, Kudelstaart. Recep-
tie van 16 tot 18u.

 Nieuwjaarsborrel in ‘t Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 14.30u.

 Stones Session in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer (uitverkocht).

6 JANUARI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Nieuwjaar, veiling en lezing 
bij Postzegelvereniging in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 
19.15u.

   Nieuwjaarsreceptie in burger-
zaal, gemeentehuis van 19.30 
tot 22u.

7 JANUARI
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. 

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein.

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Speelavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Vergadering commissie Ruim-
te en Economie in raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

 Klaverjassen bij Ons Aller Be-
lang in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

8 JANUARI
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30u.  in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66. Ook 
peuterinstuif.

 Spel- en ko�eochtend in Hof-
plein, Clematisstraat, 10-12u.

 Walking Football voor 60+ bij 
FCA, Beethovenlaan van 10 
tot 11.30u.

 Ko�e in de Spil, Kudelstaart 
vanaf 10u.

 Handwerken in het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

9 JANUARI 
  Vergadering commissie Maat-

schappij en Bestuur in raad-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

2020 start met aanbiedingen
Westerngitaar

‘Timberland’ € 129,-
Klassieke (kinder)gitaren 
‘Valencia’ vanaf €69,-

Groot assortiment
muziek(les)boeken

Mondharmonica
‘Blues’ € 6,80

Kaarten bij Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Aller Belang organiseert op dins-
dag 7 januari de eerste kaart-
avond in het nieuwe jaar. Klaver-
jassen staat op het programma.

De kaartavond wordt gehouden 
in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. Vanaf 19.30 uur zijn 
kaartliefhebbers van harte wel-
kom. Het verdelen van de kaar-
ten begint om 20.00 uur. Na drie 
spellen gekaart te hebben, staat 
de befaamde loterij op het pro-
gramma.

Ook niet-leden kunnen deelnemen
Autorally bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - De jaarwisseling staat 
weer voor de deur en daarmee 
ook de traditionele autorally van 
FC Aalsmeer. Op de eerste zater-
dag van het nieuwe jaar, 4 januari, 
is het tijd voor de autorally 2020, 
alweer de 43ste editie.
Met de autorally kom je gega-
randeerd op weggetjes waar 
je nog nooit bent geweest, ter-
wijl ze soms helemaal niet zo ver 
weg zijn. Naast dit soort idylli-
sche weggetjes, zijn er natuur-
lijk ook weer instinkers, dus let 
goed op! Houd je van puzzelen, 
dan is het zeker een aanrader om 
dit jaar mee te doen. Voorgaande 
jaren waren er ruim 50 auto’s die 
deelnamen, wat veel gezelligheid 
oplevert. Ook niet-leden van FC 
Aalsmeer zijn van harte welkom 
om mee te doen aan deze puzzel-
rit. De inschrijving start op zater-

dag 4 januari om 09.00 uur in de 
kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan, waarna de eer-
ste teams rond 09.30 uur mogen 
starten. Rond 10.30 uur zullen de 
laatste auto’s vertrekken. Kosten 
per auto zijn 10 euro.

Nieuwjaarsreceptie
Bij terugkomst van de puzzelrit 
is er in de kantine ook de nieuw-
jaarsreceptie van de vereniging, 
deze start rond 16.00 uur. Voor-
zitter Eef Niezing zal deze mid-
dag het woord nemen voor zijn 
nieuwjaarsspeech. Er is een buf-
fet, waar tegen een kleine ver-
goeding kan worden meegege-
ten. Rond de klok van 18.00 uur 
zal de organisatie van de puzzelrit 
de prijsuitreiking houden. Daarna 
is er een feest, waarbij de voetjes 
van de vloer kunnen.

Snode plannen voor twintig-twintig
Proosten op 2020 met het 

fie  en a
Aalsmeer - Een mooie vergade-
ring was het met het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap. Onder 
het genot van een vorkje prik-
ken en een glaasje drinken werd 
er door Joost, Kim, Drik en Jan te-
ruggekeken op 2019 en snode 
plannen gemaakt voor twintig-
twintig. 
Het Brom�ets Genootschap gaat 
op stap naar nieuwe routes, ver-
dwaalde paden en onbekende 
wegen, een driesprong is makke-
lijk maar wat te denken van een 

zevensprong. Lees je jeugdlite-
ratuur er maar op na. Maar a�jn, 
eerst het oude jaar. Knetterend 
gaat het Brom�ets Genootschap 
2019 verlaten en proosten op za-
terdagmiddag 4 januari 2020 om 
17.00 uur met elkaar op een vei-
lig mooi genootschap jaar met ie-
dereen in café Joppe in de Wete-
ringstraat. De bitterballen komen 
ook voorbij, evenals het dorstles-
sertje. Kom je op de brommer, 
dan is er natuurlijk een zeer gere-
serveerde parkeerplek voor je.

ie jaa e e ie en 
puzzelrit bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 5 janu-
ari vindt bij RKDES de jaarlijkse 
puzzelrit en nieuwjaarsreceptie 
plaats. Eppo, Anita en Aad Busker-
molen hebben weer hun best ge-
daan om een puzzelrit in elkaar te 
zetten die je meeneemt naar on-
ontdekte plekjes in de omgeving 
en die de hersenen laten kraken 
op de vragen die onderweg be-
antwoord moeten worden. Deel-
name aan de puzzelrit is gratis 
voor iedereen uit Kudelstaart en 
omstreken. De start is vanaf het 
RKDES-complex aan de Wim Kan 

Dreef 4 in Kudelstaart tussen 9.30 
en 11.00 uur. Start niet te laat in 
verband met de vroeg in vallen-
de duisternis! Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie worden de goede 
antwoorden toegelicht en vindt 
de prijsuitreiking plaats. Op de 
nieuwjaarsreceptie, die wordt ge-
houden van 16.00 tot 18.00 uur in 
de kantine, blikt voorzitter Frans 
Kuipers terug op het jaar 2019 
en kijkt vooruit op het sportjaar 
2020. RKDES nodigt iedereen uit 
om het glas te he�en op een ge-
lukkig en sportief 2020!

Nieuwjaarsborrel met Mr. 
ie W ie in a

Aalsmeer - Op vrijdag 3 januari 
gaat cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat om 21.00 uur open 
voor een gezellige nieuwjaars-
borrel. De livemuziek wordt deze 
avond verzorgd door Mr. Boogie 
Woogie (Eric-Jan Overbeek) aan 
de piano, Ab Hansen op basgi-

taar en Andreas Carree op drums. 
Geheid genieten van spetteren-
de piano-, bas- en drumsolo’s en 
prachtige bluesballades. Een aan-
rader voor liefhebbers van blues, 
rock and roll en boogie woogie. 
De entree is 5 euro en dit bedrag 
is inclusief een glas prosecco.

The Stones Sessions uitverkocht
‘Vette’ blues van Dynamite 

l e  an  in T e a
Oude Meer - The Stones Sessi-
ons op zondag 5 januari is uit-
verkocht, maar voor de liefheb-
bers van een potje pittige blues, 
heeft The Shack op zondag 12 ja-
nuari weer een geweldige band 
op het podium staan. The Dyna-
mite Bluesband is een high ener-
gy band en speelt opzwepende, 
vette vuige blues. Deze fantas-
tische band werd het afgelopen 
jaar derde op de European Blues 
challenge op de Azoren. Zanger 
en harmonicablazer Wesley van 
Werkhoven heeft een heerlijke 
rauwe stem en blaast de longen 
uit z’n lijf. Op het strakke stevige 
ritme van drummer Jan Aande-
wiel en de stuwende en pompen-
de baslijnen van Renzo van Leeu-
wen kunnen Wesley op de smoe-
lenschaaf en JJ van Duijn met zijn 
fabelachtig en schroeiend gitaar-
spel helemaal los. Met hun splin-
ternieuwe album ‘Medicine’ op 
zak gaat deze band een spette-

rende show neerzetten. Ervaar op 
zondag 12 januari zelf maar hoe 
deze gasten je van je sokken af-
blazen. 

JJ Sharp & The SaltyDog
De nieuwe samenwerking van 
JJ Sharp & The SaltyDog brengt 
een zeldzame mix van krachtige 
nummers afgewisseld met rau-
we blues en rustige ballads met 
nummers van onder andere BB-
King, Eric Clapton,  Albert King,  
Allman Brothers, Boz Scaggs, 
maar ook eigen werk. Een band 
met een show die boeit van be-
gin tot het einde. Zondag 19 ja-
nuari staan JJ Sharp & The Salty-
Dog in The Shack!
Zondagmiddag 12 januari is The 
Shack open om 15.00 uur en aan-
vang Dynamite Blues Band is om 
16.00 uur. Entree 10 euro. Voor 
alle info: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer

Avondvullend debuut Andries Tunru
CA aba e  lee  i  
al en i  in a

Aalsmeer - Op zaterdag 11 ja-
nuari presenteert KCA cabaret 
‘Vlees, vis, wal en schip’ door An-
dries Tunru in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Andries 
Tunru wil alles tegelijk. Rust én 
ruimte. Hollen én stilstaan. Vrou-
wen én vastigheid. Sneller, beter, 
verder, meer. Maar waar vind je 
rust als de lat steeds verschuift? 
Hoe word je tevreden als je alles 
wil? Als je de high-score van Lin-
go wil verbreken, een klimaat-
neutrale wereldreis wilt  ma-
ken, maar ook je acht uur slaap 
wil pakken? Venijnig charmant, 
vreemd analytisch en met verba-
zend veel vaart. Menigeen kent 
Andries van zijn columns op Ra-
dio 1, van het TV-programma 
Hufterproef of als helft van im-
provisatieduo Beperkt Houdbaar. 
Of u kent hem nog niet. In dat 
geval: Andries Tunru studeerde 
af aan de Koningstheateracade-
mie, dé cabaretopleiding van Ne-
derland. Na het binnenhalen van 
de jury- en publieksprijs van het 
Amsterdams Studenten Caba-
ret Festival, de publieksprijs van 
het Groninger Studenten Cabaret 
Festival én de persoonlijkheids-

prijs van Cameretten is het nu - 
eindelijk - tijd voor zijn avond-
vullende debuut. De voorstelling 
‘Vlees, vis, wal en schip’ door An-
dries Tunru op 11 januari in cul-
tureel café Bacchus begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 
uur. Kaarten kosten 13 euro per 
stuk en zijn te bestellen via www.
cultureefcafebacchus.nl

Favo Cinema en Boogie 
Woogie en Pianoblues
Aalsmeer - Voor wie liever een 
‘�lmpje pakt’ is er op zaterdag-
avond 11 januari Favo Cinema in 
De Oude Veiling. Favo Cinema no-
digt in samenwerking met Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
bekende Aalsmeerders uit om 
hun favoriete �lms te delen met 
een belangstellend publiek. De-
ze keer laat notaris Geert Labor-
dus zich interviewen en deelt hij 
zijn favoriete �lm in De Oude Vei-
ling. Aanvang is 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur. Toegang: 
uw/jouw gift.

Martijn Schok Band
En op zondag 12 januari presen-
teren Bob & Gon de Martijn Schok 

Boogie & Blues band in De Oude 
Veiling. Martijn Schok is één van 
‘s werelds vooraanstaande vertol-
kers van Boogie Woogie en Pia-
noblues. Hij heeft de beschikking 
over één van de meest swingen-
de bands binnen de internatio-
nale jazz, boogie en blues scene: 
Rinus Groeneveld (tenorsaxo-
foon), Maarten Kruijswijk (drums) 
en Hans Ruigrok (bas). Met haar 
zangkwaliteit en schitterende 
podiumuitstraling vormt zange-
res Greta Holtop de perfecte vo-
cale aanvulling. De concertmid-
dag begint om 15.30 uur. Kaarten 
à 21,50 euro uitsluitend verkrijg-
baar bij Slijterij Wittebol aan de 
Ophelialaan 116.
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Blijven inzetten voor de belangen van alle inwoners 

Absoluut Aalsmeer: Trots op 
bereikte resultaat in 2019
Aalsmeer - De vraag is goed, ‘Wat 
verwachten jullie van het nieuwe 
jaar’ en ‘waar kijk je met plezier 
op terug’. Het antwoord op bei-
de vragen is niet gemakkelijk, ik 
ga het echter wel proberen te be-
antwoorden. Absoluut Aalsmeer 
is absoluut trots op het bereik-
te resultaat van het jaar 2019. Als 
eerste, het door de raad aangeno-
men voorstel om de ontvlechting 
van de ambtelijke samenwerking 
Amstelveen/Aalsmeer in gang te 
zetten. Dit was een wens die wij 
in ons verkiezingsprogramma 
hadden aangegeven. Dat er nog 
veel hobbels genomen moeten 
worden zal duidelijk zijn, maar  de 
eerste stap is gezet. 
Als tweede wil ik toch noemen 
dat de goede samenwerking met 
alle andere fracties in de gemeen-
teraad een solide basis is om de 
komende twee jaar met vertrou-
wen tegemoet te zien. Natuur-
lijk zullen we met onze colle-
ga’s scherpe en goede discussies 
voeren, maar uitgangspunt is al-
tijd dat we het niet voor ons zelf, 
maar voor de inwoners van Ku-
delstaart en Aalsmeer doen. In 
het afgelopen jaar zijn er diver-
se raadsvoorstellen door de raad 
aangenomen waar ook onze frac-
tie een positieve bijdrage aan 
hebben geleverd. Ik noem on-
ze inbreng op de ‘Woonagenda’.  

Wij hebben gepleit voor het op-
nemen van woningen voor min-
der validen die wel zelfstandig 
kunnen wonen, en dat is gelukt. 
We kijken uit naar de eerste wo-
ningen die daarvoor geschikt zul-
len zijn. De discussie over ‘West-
einderhage’ ligt nog vers in het 
geheugen, wanneer de verkeers-
problematiek wordt opgelost zul-
len daar 275 woningen worden 
gebouwd. De verdere gang naar 
het bestemmingsplan zal door 
ons kritisch worden gevolgd. Ook 
de uitgebreide discussies over 
het ‘Waterfront’ staan ons bij. Niet 
dat wij daar gelukkiger van zijn 
geworden, volgens ons is er nog 
veel te verbeteren aan het voor-
stel, we zullen dit in de gaten blij-
ven houden. De fractie van Abso-
luut Aalsmeer zal zich ook het ko-
mende jaar weer inzetten voor de 
belangen van de Aalsmeerse en 
Kudelstaartse inwoners in relatie 
tot de problematiek rondom  de 
Luchthaven Schiphol. De moge-
lijkheden om Schiphol niet ver-
der te laten groeien  worden op 
dit moment door betrokken in-
woners van onze gemeente on-
derzocht. Onze fractie volgt dit 
nauwlettend en zal, waar mo-
gelijk, ondersteuning verlenen. 
Voor het komende jaar staan er 
weer een aantal interessante on-
derwerpen op de agenda. Wat te 

denken van het afvalbeleid waar 
dit jaar wel een beslissing in ge-
nomen zal gaan worden. Ook de 
verdere pogingen om alle wo-
ningzoekenden ook daadwerke-
lijk te kunnen laten wonen, is een 
vraagstuk waar een antwoord op 
gevonden zal moeten worden. 
Ook de openbare ruimte is een 
voortdurend punt van aandacht, 
heb je het ene probleem opge-
lost, dan staat het andere pro-
bleem al weer voor de deur. 

Samenwerken
De menselijke maat is in het af-
gelopen jaar meerdere malen  uit 
het oog verloren geraakt. We zul-
len alles op alles zetten om in alle 
voorstellen, visies en beleidstuk-
ken de menselijke maat te han-
teren, ook al realiseren we ons 
dat we dat niet alleen kunnen, 
de hulp van alle fracties is gebo-
den. Het is dus voor het komen-
de jaar zaak dat we de samenwer-
king gaan zoeken met alle frac-
ties, het college en de voorzitter 
van de raad. Alle voorstellen zul-
len we met een ‘open mind’ en 
een gezonde hoeveelheid scepsis 
benaderen. Wat telt is dat bij alle 
beslissingen het uitgangspunt is 
dat het goed is voor de inwoners 
van Kudelstaart en ook goed is 
voor de inwoners van Aalsmeer! 
Fractie Absoluut Aalsmeer

“Kunnen modernst georganiseerde gemeente worden”

VVD: 2019 was interessant 
jaartje voor Aalsmeer
Aalsmeer - Eind 2018 waren we 
met de gezamenlijke fracties al 
gestart met de zoektocht naar 
de ‘beste burgemeester voor 
Aalsmeer’. Dit heeft als resultaat 
gehad dat we hem hebben ge-
vonden in de persoon van Gido 
Oude Kotte, onze nieuwe burge-
meester. De samen met andere 
partijen bedachte en uitgevoer-
de 1 april grap over een nieuwe 
partij (NEP) mag ook niet wor-
den vergeten. Het toont immers 
de collegialiteit onder de diverse 
raadsfracties. Strategisch gezien 
mag het beëindigen van de hui-
dige samenwerking met Amstel-
veen ook als zeer interessant wor-
den beschouwd. Na jarenlange 
samenwerking en ‘gedoe’ heeft 
Aalsmeer de regie in eigen hand 
genomen en heeft Aalsmeer, via 
de raads- en collegeleden, laten 
zien dat we eigen keuzes maken 
die naar ons idee het beste bij de 
ambities van ‘ons Aalsmeer’ pas-
sen. Vanuit Aalsmeer is dit proces 
in onze ogen professioneel aan-
gepakt en is er ook professioneel 
over gecommuniceerd, ook door 
soms niet te reageren op sommi-
ge persberichten. 

Verder is en wordt er heel veel 
werk verzet om Aalsmeer er weer 
goed verzorgd uit te laten zien 
(groen, wegen, afval). Ook onze 
bedrijfsbezoeken in 2019 heb-
ben ons weer goede en nieuwe 
inzichten gegeven in hoe ‘het in 
Aalsmeer werkt’ en helpen ons 
om ons werk als VVD-fractie goed 
te blijven doen. Er zijn veel beslui-
ten genomen door het gemeen-

tebestuur die belangrijk zijn voor 
‘onze mensen’ in Aalsmeer en 
voor de toekomstige ontwikke-
ling van Aalsmeer, bijvoorbeeld:
- Het vaststellen van vele kaders 
die ruimtelijke ontwikkeling van 
vooral woningbouw voor jonge-
ren/starters, ouderen en gezin-
nen op termijn mogelijk maken 
(Woonagenda Aalsmeer 2020, 
Aalsmeer Oost, Westeinderhage 
en Polderzoom fase 2);
- Het vaststellen van kaders om 
de economische ontwikkeling 
van Aalsmeer te stimuleren (Wa-
terfront, Economische, Recreatie 
en Toerismeagenda, Centrumvi-
sie. En vergeet ook niet de rem die 
we richting Schiphol op Schiphol 
hebben gezet om de gezondheid 
en veiligheid in Aalsmeer te ver-
beteren en de overlast van het 
vliegverkeer te beteugelen. Ook 
het aanbrengen van een belas-
tingplafond in Aalsmeer heeft ge-
holpen om de stijging van de lo-
kale belastingen in 2020 te be-
perken.
2020 wordt weer een interessant 
jaartje voor Aalsmeer! We begin-
nen al met het vinden van een 
nieuwe wethouder omdat Rob-
bert-Jan van Duijn is ‘gepromo-
veerd’ tot burgemeester. 
Daarnaast zullen veel voorbe-
reidingen worden getro�en om 
de gemeentelijke werkzaam-
heden weer zelf te organiseren. 
Dat is iets anders als het uit de 
grond stampen van (weer) een 
nieuw ambtenarenapparaat dat 
alles zelf gaat uitvoeren! De am-
bitie van de VVD is om vanuit 
een klein, deskundig, slagvaar-

dig team de uitvoering van werk-
zaamheden daar onder te bren-
gen waar het goed, tegen een re-
delijke prijs en volgens concrete 
afspraken wordt uitgevoerd. Dat 
kunnen andere gemeenten zijn, 
maar net zo goed bedrijven of an-
dere organisaties. Hiermee kun-
nen we de modernst georgani-
seerde gemeente van Nederland 
worden. Is dat geen mooie ambi-
tie? 
De VVD zal zich ook in 2020 blij-
ven focussen op versnelling van 
het bouwen van woningen voor 
starters, gezinnen en ouderen, 
zodat zij passend onderdak gaan 
vinden. Hiermee zoeken we een 
goede balans met onder andere 
parkeren, groen en speelplekken 
voor onze jeugd. Ook het behoud 
van evenementen in Aalsmeer is 
en blijft voor de VVD een belang-
rijk punt. 
De ambitie van de VVD is verder 
om de opgebouwde goede ver-
binding met de andere fracties 
onverminderd goed te houden 
en samen de schouders onder de 
ontwikkeling van ons Aalsmeer te 
blijven zetten. 
Wij hopen als Aalsmeerse VVD te 
laten zien dat je als fractielid echt 
meepraat en meebeslist over vrij-
wel alles wat er in Aalsmeer ge-
beurt. Wil je dat ook? Er zijn im-
mers weer verkiezingen in 2022 
en je kan je nu dus lekker voor-
bereiden. Meld je dan aan via de 
website van VVD Aalsmeer!

VVD-fractie Aalsmeer,
Dirk van der Zwaag
Fractievoorzitter

Na meer dan 30 jaar naar andere school

Afscheid Wendy Bos van 
De Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdag 20 decem-
ber was de laatste werkdag voor 
Wendy Bos. Na meer dan 30 jaar 
lesgeven op De Graankorrel zet 
zij haar werk voort op een andere 
school. Wendy besloot voor een 
nieuwe werkplek te kiezen nu zij 
nog volop geniet van het onder-
wijs. 
Als je al zo lang op een plek 
werkt, is het moeilijk afscheid ne-
men. Dan stel je een vertrek nog 
wel eens uit. Nu doet de kans zich 
voor om te gaan werken op een 
nieuwe school op goede reisaf-
stand van haar huis. Dat maakte 
de keuze om te vertrekken aan-
trekkelijk. Per 1 januari missen de 
kinderen en medewerkers van De 
Graankorrel een �jne juf en col-
lega. Toen Wendy 40 jaar bij het 
onderwijs werkte is er volop ge-
feest. Bij dit vertrek koos Wen-
dy voor iets kleins. Op woens-
dag 11 december kreeg zij van 
haar groep een heerlijk high tea 
aangeboden, voorbereid door 

ouders van de groep. De school 
wist dat zij graag eens een es-
caperoom zou doen. Die kreeg 
ze ook op haar laatste school-
dag. Samen met Tom Schutte van 

de Binding werd een spannende 
escape room voorbereid en door 
Wendy gespeeld. Alle kinderen 
van de bovenbouw van de school 
deden mee en hielpen haar waar 
dat nodig was. Aan het einde van 
de schooldag was er een moment 
voor de ouders. Het team zwaai-
de haar op 30 december uit. De 
school verliest met Wendy Bos 
veel ervaring en kennis. Daar mo-
gen andere kinderen en collega’s 
gebruik van gaan maken.

Vogelcupcakes 
maken in het 
Amsterdamse 

Bos
Amstelland - Help de vogels op 
zondagmiddag 19 januari om 
13.00 uur of om 14.30 uur. De vo-
gels hebben het moeilijk, het is 
buiten koud en regenachtig. Ver-
wen de vogels met eigengemaak-
te cupcakes.
Deze activiteit van het Amster-
damse Bos staat onder leiding 
van Natuur is een Feest en wordt 
georganiseerd voor kinderen van 
4 tot 7 jaar en (groot)ouders of 
begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Duur: 1 uur buiten en de start 
is bij De Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5. Aanmelden verplicht 
en dit kan via: 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel, iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00  
tot 17.00 uur.

Lachen om/met Meneer 
B in het Poppentheater
Amstelveen - Het saaie meneer-
tje B (gespeeld door de Amstel-
veense acteur Martijn Donders) 
wordt telkens weer verrast door 
de vreemde wereld om hem 
heen. Iedere dag beleeft hij wel 
een gek avontuur. Hij belandt al-
tijd in de problemen en moet dan 
een oplossing bedenken. Daarin 
is hij gelukkig heel creatief. Me-
neer B. heeft een probleem. Al ja-
renlang verdwijnt er van alles in 
zijn huis: batterijen, stukjes de-
ken, hele zakken chips. Het spoor 
leidt naar een gat in de muur: een 
rattenhol! Als in een zwart gat lij-
ken alle spullen daar naartoe ge-
zogen te worden. Door een stom 
toeval komt ook Meneer B. zelf 
in het gat terecht en hij gaat op 
onderzoek uit. Wie is de dief? En 
waarom komt hij niet gewoon te-
voorschijn? Dit simpele gegeven 
wordt door Martijn Donders uit-
gewerkt tot een hilarische zoek-
tocht naar spullen, vriendschap 
en erkenning. Op donderdag 2 en 
vrijdag 3 januari om 14.30 uur is  
‘Meneer B en Ronnie Rat’ te zien 
voor iedereen vanaf 4 jaar in Pop-
pentheater Amstelveen.

‘Meneer B traint zich suf’ 
In de voorstelling ‘Meneer B 
traint zich suf’ moeten Meneer B. 
en Mevrouw Roozemondt naar 
de feestelijke nieuwjaarsrecep-

tie van haar werk. Tot zijn gro-
te schrik ontdekt Meneer B. dat 
zijn sjieke overhemd niet meer 
past! Hij heeft nog maar één dag 
de tijd om al die heerlijke appel-
taarten en frikandellen waar hij 
het hele jaar van gesmuld heeft, 
er weer af te trainen. Maar Me-
neer B. zou Meneer B. niet zijn als 
hij niet een veel slimmere manier 
zou bedenken dan �tness om 
een paar kilo’s kwijt te raken. In 
een totale workout met een knip-
oog gaan zowel bij Meneer B. als 
bij het publiek de voetjes van de 
vloer en vliegen de pondjes eraf! 
Een feestje voor de hele familie! 
Op zondag 5 januari om 14.30 uur 
is ‘Meneer B traint zich suf’ te zien 
voor iedereen vanaf 5 jaar. 
Toegangsprijs per persoon per 
voorstelling: 9 euro. Reserveren 
kan via www.amstelveenspop-
pentheater.nl; info@amstelveen-
spoppentheater.nl of via 020-
6450439.
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“Leefbaarheid is een belangrijk uitgangspunt”

D66 Aalsmeer blikt terug 
en kijkt vooruit
Aalsmeer  - Aan het einde van 
het jaar is het gebruikelijk terug 
te blikken op de voorbije tijd. En 
tegelijkertijd ook vooruit te kij-
ken naar het komende jaar dat 
nog als een onbeschreven blad 
voor ons ligt.
Nu is dat laatste niet helemaal 
waar, er zijn in het afgelopen jaar 
veel plannen in de steigers gezet 
die hun weerslag gaan hebben 
op de komende jaren. Denk aan 
Centrumvisie, Westeinderhage 
en Waterfront. Immers de uitvoe-
ring van deze plannen gaat de 
komende tijd plaatsvinden. Dat 
geldt ook voor het grondsto�en-
beleid en de energietransitie. Al 
die plannen en voornemens heb-
ben één ding gemeenschappe-
lijk. Ze werken door in het leven 
van inwoners en ondernemers in 
onze mooie gemeente. Zij onder-
vinden de dagelijkse gevolgen 
van de besluiten die door de ge-
meenteraad zijn genomen. 
Juist om die reden vindt D66 het 
belangrijk alle inwoners (en on-
dernemers) vooraf te betrekken 
bij plannen en zeker als dit in de 
directe woonomgeving is. Wat 
D66 betreft zijn het de inwoners/
ondernemers die samen met de 
gemeente de gemeenschap ma-
ken. Een vernieuwende manier 
van inwonerbetrokkenheid is één 
van onze speerpunten en zullen 
wij de komende tijd ook handen 
en voeten blijven geven.
Leefbaarheid is voor D66 een be-
langrijk uitgangspunt en leef-
baarheid heeft niet alleen be-
trekking op Schiphol, maar op al-
le plannen die de gemeente voor 
Aalsmeer en Kudelstaart maakt. 
Goed kijken welke beslissingen 
we nemen en wat de impact is, 
ook voor generaties na ons. Daar-
bij moet het �jn zijn en blijven om 

hier te wonen, te werken en te re-
creëren. Daar zal D66 zich ook in 
de komende tijd hard voor ma-
ken. In onze daden komt dat ook 
terug. Zo hebben wij vanwege de 
impact op de omgeving tegen de 
voorkeursvariant voor het Water-
front gestemd. Niet omdat het 
geen mooi plan is, sterker nog het 
is een prachtig plan. Maar de di-
recte woonomgeving wordt ge-
confronteerd met de gevolgen 
van het plan, zoals verkeers- en 
parkeeroverlast, veiligheid en ge-
luid. Daar zijn nog geen oplossin-
gen voor. Wat D66 betreft moet 
daar samen met de omwonen-
den naar worden gezocht, pas als 
die gevonden zijn, kan het plan 
ook op onze steun rekenen. Ver-
keersafwikkeling en parkeerpro-
blematiek, een veel terugkerend 
thema. Bij de Centrumvisie was 
dat aanleiding voor ons om niet 
mee te gaan met het college-
voorstel, maar te kiezen voor een 
variant met een rotonde. Een va-
riant die ook het huidige door-
zicht van het Raadhuisplein naar 
de Marktstraat met de karakteris-
tieke brug in stand houd. Om dat 
te accentueren ziet u onze fractie 
juist op dat markante punt gefo-
tografeerd. Uiteindelijk grijpt al-
les in elkaar, een wijziging in Ku-
delstaart kan impact hebben op 
het centrum of andersom. Daarbij 
is er veel expertise in Aalsmeer en 
Kudelstaart aanwezig, waarvan 
wij vinden dat we er niet alleen 
naar moeten luisteren, maar er 
ook dankbaar gebruik van moe-
ten maken. Dat is ook wat wij de 
komende tijd gaan doen, in ge-
sprek met inwoners. 
Met elkaar anders omgaan met 
afval, wat uiteindelijk grondstof-
fen worden. Daar ook met elkaar 
over nadenken om tot oplossin-

gen te komen, gebruikmakend 
van verrassende ideeën vanuit de 
samenleving. 
Helaas heeft een voorstel van het 
college tot wijziging van de ope-
ningtijden van de winkels op de 
zondagen het niet gehaald. Een 
tussenvoorstel van D66 om de 
openingstijden op 10.00 uur vast 
te leggen, een wens van inwo-
ners en ondernemers uitgespro-
ken tijdens een aantal gesprek-
ken, heeft niet de steun van een 
meerderheid van de gemeente-
raad gekregen.  

D66 trekt op met D66 afdelin-
gen in het Groene Hart tegen de 
groei van Schiphol. Leefbaarheid 
staat voor ons op één, en moet 
daar blijven. Wij blijven ons hier-
voor hard maken, en zetten in op 
krimp, een andere manier van 
denken over technologieën, en 
zien rust en een veilige, gezonde 
leefomgeving als een recht van 
iedere inwoner van onze mooie 
gemeente. 
D66 Aalsmeer - Kudelstaart wil 
mensen spreken. Zo zijn wij op 
de feestweek braderie en de win-
terbraderie in gesprek gegaan 
met inwoners om te horen wat 
er leeft. Maar we willen dit vaker 
doen, met een maandelijks ‘in ge-
sprek met’ op diverse locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart. U zult 
van ons horen. 
Er komen belangrijke dossiers op 
ons af. Zoals de samenwerking 
met Amstelveen. Het is dan �jn te 
merken dat we als gemeenteraad 
en college een hecht en stabiel 
gemeentebestuur vormen. Want 
alleen een goede samenwerking 
leidt tot de beste beslissingen. 

Fractie D66 Aalsmeer
Judith, Pim, Sybrand en Willem

Nieuw team bij ‘Young 
Ones’ Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdagavond 
8 januari is het jeugdprogramma 
‘Young Ones’ er weer na twee we-
ken kerstvakantie. Met altijd leu-
ke muziek en interessante onder-
werpen voor jeugdige luisteraars. 
Dit nieuwe jaar wordt begonnen 
met een nieuw radioteam, omdat 
Laurens Niezen tijdelijk gestopt is 
door een stage. Presentator Jonas 
Ponsen en redacteur Ilse Zethof 
krijgen voortaan iedere week on-
dersteuning van de 18-jarige Su-
radj Hiralal die de techniek voor 
zijn rekening neemt. Nieuw is ook 
dat er steeds een gastpresenta-
tor/presentatrice achter de mi-
crofoon kruipt, te beginnen met 
de 12-jarige Fleur Zethof. Jonas 
en Fleur gaan de 11-jarige Celina 
en Britt uit Kudelstaart intervie-
wen. Zij komen naar de studio om 
te vertellen over een milieu-actie 
die ze hebben bedacht. En ook 

krijgen ze een leerling en leer-
kracht van de Westplas Mavo te 
gast die komen praten over hun 
trip naar Ethiopië namens Edu-
kans. ‘Young Ones’ wordt tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezonden. 

Marion Geisler op herhaling
De Kudelstaartse Marion Geis-
ler is coach en mediator. Ze helpt 
mensen in con�ictsituaties weer 
tot elkaar te komen of goed uit 
elkaar te gaan. Marion zegt over 
deze situaties: ‘Wees er vroeg bij, 
omdat we dan het hele pad van 
ontbranding niet terug hoeven te 
lopen. Mensen zijn dan nog “on 
speaking terms”, vinden elkaar 
nog leuk en dan wordt het verbe-
tertraject ook leuk!’ Donderdag 2 
januari om 19.00 uur wordt deze 
eerder uitgezonden uitzending 
van ‘Echt Esther’ herhaald. Voor-
lopig hoor je herhalingen, want 

Esther Sparnaaij heeft zwanger-
schapsverlof. 

‘Blikopener’ met Bas
‘Professioneel bemoeial’ Bas van 
de Haterd komt bij ‘Blikopener 
Radio’ het nieuwe jaar openen op 

maandag 6 januari om 18.00 uur. 
Deze duizendpoot adviseert or-
ganisaties over het aantrekken 
en selecteren van geschikt per-
soneel, organiseert evenemen-
ten over dit onderwerp en is een 
veelgevraagd spreker. Ook heeft 

Van links naar rechts: Suradj Hiralal, Fleur Zethof en Jonas Ponsen van het 
jeugdprogramma ‘Young Ones’.

hij boeken geschreven over de 
invloed van technologie op het 
werk en de maatschappij. De pro-
grammamakers gaan hem hier 
eens goed over uithoren. Ze zijn 
ook erg benieuwd naar zijn jaar-
lijkse leesweek en zijn bewonde-
ring voor Nelson Mandela. Ver-
der is er de vertrouwde Week 
van Wilg, waarin Esther Gons je 
bijpraat over technische nieuw-
tjes. En er wordt gebeld met co-
lumnisten Dimitry Vleugel en Jil-
les Groenendijk. Genoeg rede-
nen om je radio op de maandag-
avond weer op Radio Aalsmeer af 
te stemmen.

Herhaling ‘Door de Mangel’ 
Tijdens de laatste uitzending 
van 2019 ontving ‘Door de Man-
gel’ Marije Klaassen als 279e gast. 
Zij is sinds dit jaar de adjunct-
directeur van de Oosteinder-
school, maar heeft daarvoor ja-
renlang op de Jozefschool voor 
de klas gestaan. “De school waar 
ik zelf ook op heb gezeten”, aldus 
de Kudelstaartse. De kernwoor-
den die zij bij zichzelf vindt pas-

sen zijn: positief, zorgzaam en 
harmonieus. Maandag 6 januari 
kan eenmalig geluisterd worden 
naar een herhaling van de uitzen-
ding met Denise Kroes. De blogs-
ter was op 30 september 2019 te 
gast. Zij heeft een eigen YouTu-
be kanaal waarop zij regelmatig 
vlogs plaatst. Op 13 januari is er 
weer een live uitzending van de 
Aalsmeerse talkshow met de gast 
die Marije heeft aangedragen: 
Kim Veltman. Zij wil van Kim we-
ten wat zij allemaal betekent voor 
de jeugd in Aalsmeer. Het ant-
woord op deze vraag en nog veel 
meer, is maandag 13 januari van-
af 19.00 uur te horen. Mocht je als 
luisteraar een vraag hebben voor 
Kim mail deze dan naar: studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Door voor nog een beter, mooier en veiliger Aalsmeer

Memorabele momenten 
voor het CDA in 2019
Aalsmeer - Dit eerste volledi-
ge jaar van de huidige raadspe-
riode 2018-2022 begon met de 
voordracht van de benoeming 
tot burgemeester van Gido Ou-
de Kotte. Dit jaar eindigde met de 
aankondiging van het vertrek van 
wethouder Robbert Jan van Duijn 
vanwege zijn voordracht tot bur-
gemeester van buurgemeente 
Nieuwkoop. Voor het CDA memo-
rabele momenten. Als de groot-
ste fractie van de Aalsmeerse ge-
meenteraad kijkt het CDA terug 
op een, om meer redenen, bewo-
gen jaar. Als een rode draad door 
het hele jaar loopt de relatie met 
de gemeente Amstelveen, waar-
mee we sinds 2013 één ambte-
lijke organisatie vormen. We zijn 
nu op een punt gekomen waarbij 
we de samenwerking op ambte-
lijk niveau met de gemeente Am-
stelveen hebben opgezegd. Ver-
volgens wordt er onderzocht hoe 
we nu onder andere beter onze �-
nanciële zaken kunnen beheren. 
De uitkomsten daarvan kost onze 
gemeenteraad, maar ook het col-
lege, de komende periode veel 
tijd. Dit alles om de gemeentelij-
ke diensten zo optimaal mogelijk 
in te richten voor inwoners en on-
dernemers. Toch gaat het dage-
lijkse werk gewoon door. Bestem-
mingsplannen zijn gemaakt en 
waar nodig vernieuwd. Dit blijft 
een taai proces met (te) lange 
doorlooptijden. Ook bij een van 
onze partners gaan de ontwikke-
lingen te langzaam: niets houdt 
de bouw van het ‘Rooie Dorp’ 
aan de Machineweg tegen. Wij 
vertrouwen erop dat dit project 
in 2020 eindelijk wordt gereali-

seerd. Het volgende bouwplan in 
Kudelstaart, Westeinderhage kan 
na een uitvoerige behandeling 
in de gemeenteraad gelukkig nu 
ook snel tot ontwikkeling komen. 
De gemeenteraad heeft ook de 
Centrumvisie Aalsmeer vastge-
steld. Met een grondige opknap-
beurt van de Zijdstraat en een 
goed verkeersplan zal het cen-
trum de plek blijven die onze on-
dernemers de gelegenheid geeft 
om onze inwoners goed te bedie-
nen. Daarvoor mag onze midden-
stand zeven dagen in de week 
haar klanten bedienen. Mag en 
niet moet. Daarom heeft het CDA 
samen met Absoluut Aalsmeer 
gekozen voor een handhaving 
van de openingstijden op zon-
dag vanaf 12.00 uur. Zo verliezen 
de bakker en de slager het niet op 
een oneerlijke manier van de su-
permarkten. En laten wij eerlijk 
blijven: een rustpunt in de week 
komt ons allemaal ten goede.

Verkeer en Schiphol
Bij een prettige gemeente hoort 
ook een goed verkeersplan. Het 
CDA heeft de wethouder ver-
keer en vervoer gevraagd bij de 
provincie aan te dringen op een 
snelle verbreding van de gehele 
N231 (NoordZuidroute) tussen de 
Hoofdweg en de Burgemeester 
Kasteleinweg. Maar ook het her-
stellen van de veiligheid op een 
aantal wegen waar onjuist (bij-
voorbeeld de Oosteinderweg) ex-
tra lange vrachtwagens mochten 
rijden, is met hulp van het CDA 
opgelost. Hiermee is vooral de 
veiligheid van �etsers gediend. 
De overlast van Schiphol heeft 

grote aandacht gehad. Dat heeft 
nog niet tot een verbetering van 
de leefbaarheid in Aalsmeer en 
Kudelstaart geleid. Deze overlast 
houdt de komende tijd de volle 
aandacht van de CDA-fractie. Ge-
lukkig is dit een onderwerp waar-
over in de gehele raad hetzelfde 
wordt gedacht. 

Evenementenfonds
Voor het komende jaar zal het 
CDA ook de aandacht blijven vra-
gen voor een zogeheten evene-
mentenfonds, fractievoorzitter 
Dirk van Willegen stipte dit al aan 
bij de bespreking van de kader-
nota dit najaar. Door zo’n fonds 
worden de vele evenementen die 
Aalsmeer en Kudelstaart rijk zijn 
behouden. Het wordt de organi-
satoren niet onnodig lastig ge-
maakt door regelgeving waaraan 
ook de gemeente Aalsmeer moet 
voldoen. Met name de kosten 
van deze extra regelgeving zal 
op een andere wijze worden ver-
deeld. Het CDA is dankbaar voor 
de vele vrijwilligers die helpen bij 
de evenementen. Zo zorgen wij 
voor een Aalsmeer en Kudelstaart 
waar het �jn wonen is. 

Vacature wethouder
Het CDA raakt, zoals gezegd, he-
laas ook een bevlogen wethou-
der kwijt. Er wordt hard gewerkt 
aan een invulling van de vacatu-
re die zo spoedig mogelijk aan de 
gemeenteraad zal worden voor-
gesteld. De CDA fractie gaat het 
komende jaar graag door op de 
ingeslagen weg voor een nog be-
ter, mooier en veiliger Aalsmeer. 
CDA Aalsmeer Kudelstaart





14 2 januari 2020

Sporters naar Paralympics in Tokio
Mooie cheque voor Mike 
Multi Foundation
Aalsmeer - Jacco van der Laar-
se en Jaap van der Maarl gaan 
hun vierde jaar in als zelfstandig 
uitvaartverzorgers, gevestigd in 
Hoofddorp. De twee heren on-
derscheiden zich door hun on-
derscheidende en persoonlijke 
dienstverlening. Zij zijn 24/7 be-
reikbaar en doen er alles aan om 
de wensen van de overledene en/
of familie zo goed mogelijk in te 
willigen.
Ook dit jaar hebben de heren 
in plaats van kerstattenties een 

goed doel uitgekozen om een 
mooi bedrag aan te doneren. Dit 
jaar is er gekozen voor de Mike 
Multi Foundation. Ze kwamen de 
cheque persoonlijk overhandi-
gen aan Mike van der Laarse.
De Mike Multi Foundation (MMF) 
kan dit bedrag weer goed be-
steden komend jaar. Een aantal 
sporters, die zij sponsort, is nog in 
de race om naar de Paralympics 
in Tokio te gaan en deze sporters 
kunnen een extra donatie goed 
gebruiken. 

DanceSport Academy NL
Nieuwe danslessen aan 
de Oosteinderweg
Aalsmeer - Vanaf januari heeft 
DanceSport Academy NL, ge-
vestigd aan de Oosteinderweg 
287f, meerdere nieuwe dansstij-
len op het programma staan. De 
zondagavond staat in het teken 
van stijldanslessen. Van 19.30 tot 
20.30 uur staat er een extra be-
ginnerscursus gepland. Tijdens 
deze les worden de basisstappen 
van de diverse dansen en ver-
schillende �guren op eigentijdse 
muziek geleerd in de hypermo-
derne studio. Heb je nog nooit 
gedanst, maar willen jullie het 
graag proberen? Reserveer dan 
snel een plek tijdens de proef-
les op 12 januari. Na de proe�es 
volgt een lesblok van 13 lessen. 
Op de maandagavond staat de 
nieuwe cursus Latin Solo ge-
pland. Tijdens deze cursus leer 
je Samba, Cha Cha Cha, Jive en 
meer, maar dan helemaal so-
lo! Heb je geen partner, maar wil 
je wel een uur lang lekker kun-
nen dansen? Zorg dan dat je er 
bij bent op de maandagvond om 
19.30 uur. 
De cursus voor Ballroom/La-
tin Kids staat op het programma 
voor de woensdagmiddag van 
15.30 tot 16.30 uur. In deze cursus 
wordt de basis van stijldansen ge-

leerd, aangevuld met diverse va-
riaties. Dat stijldansen ook voor 
kinderen geschikt is wordt in de-
ze cursus bewezen. Deze cursus is 
geheel gratis!
Vanaf vrijdag 7 februari wordt ge-
start met de lessen Streetdance. 
Deze to�e les is geschikt voor jon-
gens en meiden vanaf 7 jaar. Zo-
wel beginnende dansers als ge-
vorderde dansers worden in de-
ze les uitgedaagd met de nieuw-
ste muziek en to�e choreogra�e-
en. Voor je het weet dans je mee 
in een te gekke show! 
Naast de nieuwe lessen heeft 
DanceSport Academy NL een 
breed aanbod aan verschillende 
dansstijlen. Voor de lessen Stijl-
dansen (zondagavond), Salsati-
on (dinsdagavond), Breakdance 
(woensdagmiddag) en Minidan-
ce (zaterdagochtend) is het nog 
mogelijk om een gratis proef-
les te volgen. Instromen is altijd 
mogelijk, dus reserveer snel een 
proe�es en zorg dat je er bij bent 
om een seizoen lang verzekerd te 
zijn van één of meerdere feestjes 
per week! Reserveer nu jouw gra-
tis proe�es via www.dancesport-
academy.nl of mail naar info@
dancesportacademy.nl voor meer 
informatie. 

Nieuwjaar bij 
‘Op de Hoek’

Kudelstaart - Op zaterdag 4 ja-
nuari is er vanaf 19.00 uur een 
nieuwjaarsborrel bij Café Op de 

Met hulp leerlingen van de Horizon
Verbindingsdiner door 
JCI Amstelland
Amstelland - De afgelopen jaren 
organiseerde JCI Amstelland het 
verbindingsdiner. Het diner be-
gint steeds meer een begrip te 
worden in de regio. Ook voor de 
vijfde editie zal er dit jaar op za-
terdag 11 januari weer een groep 
mensen bij elkaar komen om ge-
zamenlijk te koken en gezellig te 
dineren.
Het diner is een aantal jaren ge-
leden door JCI Amstelland in het 
leven geroepen om de wat meer 
geïsoleerde mensen met elkaar 
in verbinding te brengen. Na 
het succes van vorig jaar in Ku-
delstaart zijn de vrijwilligers dit 
jaar weer terug in Amstelveen. 
Het diner vindt plaats op zater-
dag 11 januari in de wijk Groe-
nelaan. Na de pantry, de volksuni-
versiteit en wijkcentrum het open 
hof opent nu basisschool de Hori-
zon haar deuren voor het verbin-
dingsdiner. Vanaf 15.00 uur staat 
er een drankje klaar voor de deel-
nemers, waarna er een duurza-
me maaltijd gekookt en geser-

veerd zal worden. Doordat de 
leerlingen van groep 8 van ba-
sisschool de Horizon dit jaar hel-
pen bij de organisatie, zal er een 
nieuwe twist worden gegeven 
aan het event. Het leeftijdsver-
schil zal �ink uiteenlopen, waar-
door er een mooie dynamiek zal 
ontstaan. Lijkt het u leuk om met 
een gezellige, diverse groep men-
sen van verschillende leeftijden 
te eten en te koken? Geef u dan 
snel op door het formulier op de 
website in te vullen: https://jci-
amstelland.nl/verbindingsdiner-
11-januari-2020/.
JCI Amstelland kan het diner kos-
teloos aanbieden door de op-
brengsten van het NetZomer 
beachvolleybal toernooi dat zij 
eerder dit jaar heeft georgani-
seerd. Dit is een van de vele acti-
viteiten die de netwerkorganisa-
tie organiseert in de regio. Meer 
weten? Neem dan eens een kijkje 
op de website: https://jciamstel-
land.nl/ of mail naar info@jciam-
stelland.nl (David).

My Generation en Gold & Old
Nieuwjaarsfeest voor 
senioren in P60
Amstelland - Het senioren pro-
gramma in P60 Amstelveen, My 
Generation en Gold & Old, trap-
pen het nieuwe jaar spetterend 
af! Op dinsdag 7 januari wordt 
er in het P60 café een swingend 
nieuwjaarsfeest georganiseerd 
voor alle senioren in de omge-
ving. Het Duo Nathaly & Jean 
zorgt deze middag voor een com-
binatie van zang en keyboards 
met een gevarieerd repertoi-
re van jazz, soul, pop en easy-lis-
tening van toen en nu. U vraagt, 
zij spelen! Van Aretha Franklin 
via de Beatles naar The Police is 
geen probleem voor dit veelzijdi-
ge muzikale Duo! Iedereen is van-
af 14.30 uur welkom, de toegang 
en het eerste drankje zijn gratis! 
Bubbels en borrelhapjes zullen 
natuurlijk niet ontbreken. 

My Generation is een maande-
lijks cultureel programma speci-
aal voor senioren bij Poppodium 
P60 in Amstelveen. De toegang is 
gratis en het programma gevari-
eerd. Daarnaast is er een senioren 
Rockkoor wat op dinsdagmidda-
gen de rockklassiekers repeteert. 
Alle ouderen in Amstelveen, die 
niet achter de geraniums willen 
zitten, en niet voldoende heb-
ben aan bingo of bloemschikken, 
worden van harte uitgenodigd 
langs te komen in P60. De repe-
tities van het Rockkoor My Gene-
ration starten weer op dinsdag 
14 januari. Het koor gaat zich dan 
klaar maken voor hun spetteren-
de optreden dat zij gaat geven op 
4 februari. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
via madejong@amstelring.nl.

Nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden
Intuïtie verder ontwikkelen 
bij Coachcentrum Aalsmeer
Aalsmeer - Mercedes Sharrocks 
is medium en intuïtief coach bij 
Coachcentrum Amstelland. Ze 
staat ook bekend als de spiritue-
le coach van de vier coaches. Af-
gelopen november hadden de 
coaches een ‘proeverij avond’, ge-
organiseerd met gastcoach Tru-
dy van Trudieet. Deze avond was 
een groot succes en wordt daar-
om opnieuw georganiseerd op 
19 maart. Deze dag wordt ook het 
1 jarig bestaan van het Coachcen-
trum gevierd. Tijdens de tweede 
‘proeverij avond’ zijn vijf coaches 
aanwezig en is er meer keuze aan 
workshops. 
Mercedes werkt al acht jaar als 
medium en intuïtief coach in 
Aalsmeer. Ze geeft al drie jaar les 

in intuïtieve ontwikkeling en me-
diumschap door middel van cur-
sussen, workshops en jaartrainin-
gen. Een paar keer per jaar geeft 
ze een demonstratie medium-
schap in het Coachcentrum met 
een collega (de volgende op 28 
februari) en vanuit daar geeft ze 
ook dagelijks medium readings 
en intuïtief coachings. Ze merkt 
dat steeds meer mensen zichzelf 
spiritueel willen ontwikkelen en 
meer in connectie willen komen. 
Je kunt je intuïtie verder bij haar 
leren ontwikkelen, met overlede-
nen leren communiceren en je ei-
gen leven leren transformeren. 
Voor meer informatie, afspraak 
maken en aanmelden: www.mer-
cedessharrocks.nl.

Rookvrije zone op het terrein
Ziekenhuis Amstelland ziet 
uit naar rookvrije generatie
Amstelveen - Met ingang van 1 
januari 2020 is het op het terrein 
van Ziekenhuis Amstelland niet 
meer toegestaan te roken. Zie-
kenhuis Amstelland draagt hier-
mee bij aan het verlagen van ge-
zondheidsrisico’s voor patiënten, 
medewerkers en bezoekers. Het 
rookverbod geldt voor sigaret-
ten, sigaren, pijptabak én de e-
sigaret. De rookvrije zone wordt 
gemarkeerd door speciale ‘rook-
vrij’-borden en –stoeptegels.
Ziekenhuis Amstelland sluit hier-
mee aan bij het Nationaal pre-
ventieakkoord dat in 2025 een 
100% rookvrije kindomgeving en 
in 2040 een rookvrije generatie 
voor ogen heeft.  Ziekenhuis Am-
stelland hoopt met het rookver-
bod rokers te helpen om stoppen 
met roken te overwegen of zelfs 
te realiseren. 

Verlagen gezondheidsrisico’s
“Als longarts zie ik elke dag pa-
tiënten die lijden aan gevolgen 
van roken: ernstig COPD waar-

bij je continue benauwd bent, 
met verminderde mobiliteit, ge-
wichtsverlies en arbeidsonge-
schiktheid”, vertelt longarts Sa-
bine de Haan. “Daarnaast behan-
delen wij een grote groep patiën-
ten met longkanker, een vaak on-
geneeslijke en slopende ziekte. 
Daarom staan wij als longartsen 
achter een volledig rookvrij zie-
kenhuis.” 
Ook andere specialisten in Zie-
kenhuis Amstelland staan achter 
het instellen van een rookvrij zie-
kenhuisterrein. Want ook zij zien, 
net als de longartsen, veel ge-
zondheidsrisico’s in hun praktijk 
als gevolg van het roken. 

Stoppen met roken
Als u rookt en overweegt te stop-
pen, bespreek dan de mogelijk-
heden met uw huisarts of behan-
delend arts. De zorgverzekeraar 
vergoedt sinds 1 januari 2020 al-
le rookstopkosten, zonder aan-
spraak te hoeven doen op uw ei-
gen risico.  

Aalsmeer massaal de ‘kroeg’ in
 e fie  naa  ie in  

‘laatste werkdag’
Aalsmeer - Het was maandag 30 
december weer de laatste werk-
dag van het jaar en dit betekent 
in Aalsmeer feest vieren met el-
kaar in een horecagelegenheid. 
Dit bezoek aan de ‘kroeg’ lijkt ie-
der jaar groter te worden. Be-
gonnen met een drankje, maar 
inmiddels gegroeid tot feesten 
met optredens van bands, zan-
gers en dj’s in nagenoeg alle ho-
recatenten in de gemeente. Bui-
ten in de rij staan en wachten tot 
een plekje vrij komt, is deze dag 
een ‘normaal’ straatbeeld gewor-
den, evenals tenten en extra toi-
letvoorzieningen rondom de ho-
recagelegenheden. Maar, het op-
vallendst is toch wel het populair-
ste vervoermiddel deze dag. In 
de auto stappen de feestvierders 

niet, sommigen komen lopend, 
maar de meesten pakken de �ets 
en dit levert rijen met �etsen 
rondom de ‘kroegen’ op. Voor in-
woners inmiddels een ‘vertrouwd’ 
straatbeeld tijdens de viering van 
de laatste werkdag, maar buiten-
staanders staan nog wel eens te 
knipperen met de ogen: “Wat is 
hier aan de hand?” Het antwoord 
levert veelal nog meer verbazing 
op: “Laatste werkdag vieren?” Ja, 
dat doen ze in Aalsmeer en het 
mag inmiddels wel een traditie 
genoemd worden. Dat de laatste 
werkdag dit keer op een maan-
dag viel, leek niemand te de-
ren. Ook dit jaar overal weer ‘vol-
le bak’, veel gezelligheid en, bui-
ten wat kleine irritaties, weer pri-
ma verlopen.

Hoek aan de Kudelstaartseweg. 
Een mooie gelegenheid om be-
kenden, buren, vrienden, familie 
of onbekenden de hand te schud-
den en elkaar het allerbeste voor 
het nieuwe jaar te wensen. Het 
eerste drankje is van het huis en 
de borrel is inclusief hapjes.

2 Auto’s uitgebrand in 
Schweitzerstraat
Kudelstaart - In de nacht van 
zondag 29 op maandag 30 de-
cember hebben twee, in de 
Schweitzerstraat geparkeerde, 
auto’s in de brand gestaan. Rond 
half één werd het vuur ontdekt. 
De brandweer is gealarmeerd en 
was snel ter plaatse, maar heeft 
de schade niet kunnen beper-

ken. Toen de brandweer arriveer-
de was het vuur al overgeslagen 
op een tweede auto. Beide voer-
tuigen zijn volledig uitgebrand. 
De auto’s stonden naast elkaar. 
Hoe de brand is ontstaan, is on-
bekend. Hier wordt onderzoek 
naar gedaan.
Foto: Marco Carels
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Brandweer rukt uit voor 
schoorsteenbrand
Aalsmeer - De wekelijkse oe-
fenavond van de Brandweer van 
Aalsmeer is maandag 30 de-
cember gestart met een uitruk. 
Net voor aanvang kwam er een 
brandmelding bij een bloemen-
bedrijf op VBA Zuid. Het bleek om 
een storing in de melder te gaan.
Nog geen half uur later, rond 
kwart over acht, werd alarm ge-
slagen voor een schoorsteen-

brand in de Zoete Veenstraat in 
Nieuw-Oosteinde. Met behulp 
van de ladderwagen heeft de 
Brandweer het vuurtje geblust en 
de schoorsteen schoon geraagd.
Na deze inzet is de oefenavond 
alsnog gestart en afgerond. De 
Brandweer heeft de verdere 
avond geen oproepen meer ge-
kregen om hulp te verlenen.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Dippers nemen afscheid met een feestje op de grens

Amstelveen uitzwaaien: 
Leuke en ludieke actie

Aalsmeer - “Een nieuw historisch 
moment voor Aalsmeer”, zo zei 
wethouder Robert van Rijn aan 
het einde van de extra raadsver-
gadering op 17 oktober. Eén on-
derwerp stond op de agenda: De 
ambtelijke samenwerking met 
Amstelveen. Na zeven jaar huwe-
lijk is de magie op en hebben het 
college en de fracties besloten 
om op zoek te gaan naar nieu-
we kansen. Het is tijd om nieuwe 
keuzes te maken die de zelfstan-
digheid van Aalsmeer verstevi-
gen en om balans aan te brengen 
in een andere vorm van samen-
werking. De leden van De Illega-
le Peurders (DIP) kunnen zich vin-
den in de beslissing en besloten 
zelfs de bestuurders een hart on-
der de riem te steken. De beden-
kers van de Pramenrace houden 
wel van een feestje en dus werd 
‘Amstelveen uitzwaaien’ bedacht. 
Op de derde kerstdag, vrijdag 27 
december, was het zover. Aan het 
einde van de Oosteinderweg, op 
de grens van Amstelveen, werd 
de ‘scheiding’ bekrachtigd. Aan 
de uitnodiging van de Dippers 
om langs te komen en de eigen 
identiteit te laten zien met on-
der andere Aalsmeerse vlag-
gen is �ink gehoor gegeven. Een 
grote groep inwoners verzamel-
de zich bij de ‘grens’ en zwaaide 
naar de buren en met een drank-
je werd geproost op een zelfstan-
dig Aalsmeer. Aan de overkant 
bleef het stil, er werd niet terug 
gezwaaid... Volgens de Dippers 
was het een leuke, ludieke en ge-
zellige actie of zoals werd gezegd: 
“Het was een fraai gebeuren.” Of 
Aalsmeer echt zelfstandig ver-
der gaat of gekozen gaat worden 
voor een andere vorm van amb-
telijke samenwerking is nog niets 
bekend. Een commissie is samen-
gesteld om alle (on)mogelijkhe-
den te bekijken. Uiterlijk in maart 
volgt uitsluitsel.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

ACC finale bij UWTC
Uithoorn - Zondag 22 december 
is de elfde en tevens �nale wed-
strijd van de Amsterdamse Cross 
Competitie (ACC) bij UWTC verre-
den. Ongeveer 200 deelnemers 
van 8 jaar tot 60+ deden mee. 
Bij de jeugd A reed Morgan Hart-
veldt een degelijke wedstrijd, al 
kon hij niet met de snelsten mee. 
Zijn voorsprong in het ACC klas-
sement was echter al zo groot dat 
de verdiende  1ste plaats  in het 
eindklassement niet meer in ge-
vaar kwam. Bij de jeugd B kwam 
Jytte Timmermans in haar wed-
strijd direct na de start wat in het 
gedrang en ging daardoor pas 
als 10de het veld in. Het gladde 
en modderige parcours lag haar 
wel, waardoor ze uiteindelijk als 
7de is ge�nished. In de eindstand 

van de ACC had ze net zoveel 
punten als Rianne Damiaans en 
zo waren ze beide de beste da-
me. Aangezien Rianne vandaag 
net iets meer punten wist te sco-
ren kreeg Rianne de beker van de 
6e plaats en Jytte die van de 7e 
plaats in het eindklassement. Op 
de vierde plaats eindigde Steijn 
vd Laarse. Steijn is een neef van 
Morgan en door de familie Hart-
veldt enthousiast gemaakt om 
ook aan de ACC mee te doen. 
De vader van Steijn is alweer een 
poosje sponsor van het succes-
volle UWTCX team en zijn be-
drijf Coloriginz is dan ook duide-
lijk zichtbaar op de UWTCX kle-
ding. Vanaf 2020 staat Coloriginz 
ook op de nieuwe kleding van de 
wielren en toer van UWTC.

Goede wedstrijd
Jari Buskermolen en Sem Ame-
link reden bij de C jeugd een goe-
de wedstrijd. Voor Sem stond er 
nog wat spanning op omdat hij 
bij een goed resultaat 9de in het 
klassement zou blijven. De 10de 
plaats van vandaag was net vol-
doende om in zijn eerste cross 
jaar deze prima plek te bereiken. 
Ook Jari reed een goede wed-
strijd. Een prima 14de plek van-
daag was in het klassement vol-
doende om zelfs nog een plekje 
te stijgen. In het eindklassement 
is een mooie 15de plek zijn deel. 
Bij de nieuwelingen werd Mike 
Derogee 5e en Lars Hopman 
kreeg na anderhalve ronde een 
lekke band en dit betekende ein-
de wedstrijd voor hem. Maar Lars 
werd toch nog 8e in het eindklas-
sement. Bij de dames reed onze 
enige UWTC deelneemster Diana 

Kuijpers de wedstrijd niet uit, dnf. 
Desondanks werd ze toch netjes 
7e in de eindstand. 

Druk
De 45+ is iedere week weer één 
van de drukste groepen. En ook 
vandaag stonden er weer bijna 
50 deelnemers aan de start. Ach-
ter de podiumplaatsen was er 
een spannende strijd om de 4e 
en 5e plaats door Dick Visser en 
UWTC lid Wilfred Zijerveld, die in 
het voordeel van Dick Visser be-
slecht werd. Hiermee was Wilfred 
de beste UWTC deelnemers bij de 
45+. Uitslag overige UWTC-ers: 17
Wilfried Burgmeijer, 23 Frank Jan-
sen, 28 Vincent Derogee. Bij de 
45 - maakte Tommy Oude Elfe-
rink vandaag de keuze om Box-
tel te laten schieten en bij UWTC 
de ACC �nale te gaan rijden. Dit 
vanwege niet 100% wedstrijd�t 
te zijn. Achteraan starten is altijd 
een uitdaging, maar mede dank-
zij wat val en struikelwerk ging 
Tommy als 4e het veld in en reed 
de eerste ronde samen met We-
sley Damiaans in de rondte. Even 
sloeg de twijfel toe gezien We-
sley een zeer snelle eerste ron-
de uit de benen schudde en Tom-
my moeite had om het gaatje op 
hem dicht te rijden. Echter pak-
te Tommy in de tweede ronde de 
kop en reed onbedreigd naar de 
eerste plek, onder het genot van 
een aantal enthousiaste UWTC 
supporters langs de kant. Het 
was een prachtige sfeer op een 
zeer zwaar baggerrondje. Twee-
de werd Rick Veenhoven en der-
de Wesley Damiaans. Sven Bus-
kermolen reed stootlek en had 
vandaag helaas geen extra wiel-
set/�ets bij zich, einde wedstrijd. 
Mark Touwen werd 19e, Gerben 
vd Knaap 21e, Marco Koole 23e. 
Al met al is het weer een prachti-

ge competitie geweest. Met dank 
aan alle trouwe en enthousias-
te deelnemers, alle verenigingen 
die een wedstrijd hebben geor-
ganiseerd en de mensen van de 
ACC organisatie. De ACC orga-
nisatie had het goed voor elkaar 
waardoor ook de uitreiking van 
de eindprijzen erg vlot verliep. 
Hulde hiervoor!

Veldrit Woerden
Zaterdag 21 december is de 27e 
veldrit van Woerden verreden in 
wijkpark Molenvliet. Omdat het 
zo lekker dicht bij huis is, was er 
ook een heuse fanclub aanwe-
zig, leuk. En zij zagen een mooie 
strijd bij de amateurs. Tommy en 
Bart waren al snel, samen met At-
se ten Brinke, aan de leiding in de 
wedstrijd. Vandaag was de juis-
te bandenkeuze en op tijd wisse-
len van �ets erg belangrijk. Druk-
te dus voor de hulptroepen in de 
wisselpost. Helaas kreeg Tommy 
pech met zijn �ets, en moest lo-
pend verder tot de wisselpost. 

Weg podiumplaats...
Uiteindelijk wist Tommy nog 
weer heel wat plaatsen goed 
te maken en �nishte op de 9e 
plaats. Voor in de wedstrijd wist 
Bart met nog zo’n 2 rondjes te rij-

den, na een �etswissel, zijn laat-
ste concurrent van zich af te 
schudden. Hiermee greep hij zijn 
negende overwinning van dit 
seizoen. Bas werd 8e, Menno 16e, 
Ian 30e en Maarten 37e. Bij de 
nieuwelingen wist Mike net geen 
punten voor het regelmatig-
heidsklassement te scoren, Mike 
werd 33e. Duuk 44e en Rens 47e. 
Bij de masters 40+ werd Mark 23e 
en Frank 37e.

Veldrit Boxtel
Bart, Bas, Menno en Ian reden 
zondag de veldrit in Boxtel. En 
Bart reed weer een ijzersterke 
wedstrijd. Zijn concurrenten wist 
hij gedurende de wedstrijd van 
zich af te schudden en zo reed hij 
voor de tweede keer dit weekend 
solo naar de overwinning. Bas 
werd 6e, Menno 11e en Ian reed 
de wedstrijd niet uit. 

NK omnium
Bij het baanwielrennen is Lorena 
Wiebes vierde geworden op het 
NK omnium in Apeldoorn. Het 
was spannend strijd om de laat-
ste podiumplaats.  Eindstand bij 
de  elite-vrouwen: 1. Kirsten Wild 
129, 2. Amy Pieters 124, 3. Ni-
na Kessler 104, 4. Lorena Wiebes, 
103, 5. Kirstie van Haaften 103.
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Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Christopher Brouwer wint 
speelavond bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de laatste speelavond 
van het jaar van de dartclub 
Poel’s Eye. Er waren 31 deelne-
mers. Er waren veel goede dar-
ters, het was dringen om (ver) in 
de winnaarronde te komen. Mo-
reno Blom en Erik Jan Geelkerken 
slaagden daarin, zij bereikten de 
halve �nales. De �nale ging ech-
ter tussen Marco Cornelisse en 
Christopher Brouwer. Hoewel 
Marco met 35 gewonnen speel-
avonden de beste statistieken 
kon overleggen ging de overwin-
ning naar Christopher. Hiermee 
won hij de hoogstaande avond, 
wat nog eens extra onderstreept 
werd door de vele hoge �nishen 
die gegooid werden. Zo gooide 
Wim Könst 133 uit, Martin Bax 
141 en 143, en werd de hoogste 
uitgooi van de avond, 155, zelfs 
door twee darters gegooid, na-
melijk door Raymond van de Wei-
den en Ronald Baars. Raymond 
bereikte, na een korte onderbre-
king, ook weer eens een �nale, dit 
keer van het tweede niveau. Te-
genstander was Martin Bax. Twee 
speelavonden geleden was dit 
het a�che van de �nale van het 
hoogste niveau. Hoewel het nu 
een ander �nale was, is de uitslag 
hetzelfde, Martin won. Er waren 
er nog twee niveaus, hierover vol-
gende week meer.

Speelavond
Volgende week vrijdag 10 januari 

is de volgende speelavond in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Elke 
darter kan zonder opgave voor-
af meedoen. De Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook niet 
voor niets: “Zoveel mogelijk dar-
ten, op zoveel als mogelijk het ei-
gen niveau.” Deelname is geheel 
vrijblijvend en houdt geen ver-
plichtingen voor later in het sei-
zoen in. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl nog meer informatie. 

Christopher wint de avond, Martin 
het tweede niveau.

Winst Plony en 
Martha bij BV 

Hornmeer
Aalsmeer - De laatste koppel-
kaartavond in 2019 bij buurtver-
eniging Hornmeer is gewonnen 
door Plony de Langen en Mart-
ha Zeldenthuis met 5472 punten.
Gerard Presser en Bert van de Ja-
gt werden tweede met 5335 pun-

Zwemprestatie-evenement
Oceanus zwemt 100 x 100 
met record aantal leden
Aalsmeer - Op zaterdag 28 de-
cember vond het jaarlijkse Ocea-
nus 100 x 100 zwemprestatie-
evenement plaats. De zwem-
mers gaan de uitdaging met zich-
zelf aan om binnen een bepaal-
de tijd 30, 50 of 100 x 100 meter 
te zwemmen. Als je dus 100 x 100 
zwemt, zwem je 400 banen in het 
25 meterbad van zwembad De 
Waterlelie. Dat is dus maar liefst 
10 kilometer! De jongste deelne-
mers zwommen 50 x 50 meter.
Het zwemevenement werd ge-
zwommen in de twee zwemba-
den van De Waterlelie. In alle 10 
banen, van zowel het banenbad 
als het recreatiebad, waren de 
zwemmers ingedeeld naar de te 
zwemmen afstand en snelheid.
De snelste zwemmers in baan 
1, met een 100 meter vertrek-
tijd van elke 1 minuut en 40 se-
conden. De overige banen had-
den oplopende vertrektijden zo-
dat voor elk zwemniveau een ge-
schikte snelheid beschikbaar was.
Iedereen die lid is van Ocea-
nus mag gratis meedoen aan 
dit zwemevenement. Dit jaar 
deed er een recordaantal deel-
nemers mee van 83 zwemmers. 
Van de verschillende zwemafde-
lingen hadden zich zwemmers 
aangemeld. De Oceanus Masters 
(zwemmers van 25 jaar en ouder) 
hadden zich dit jaar massaal inge-
schreven met maar liefst 35 deel-
nemers. Daarnaast waren er nog 
30 deelnemers van het Ocea-
nus Triathlon team. De overige 

zwemmers zijn leden van de an-
dere zwemafdelingen van Ocea-
nus zoals het Wedstrijdzwem-
men, Openwaterzwemmen en 
Waterpolo.
Al maandenlang is er door Ocea-
nus zwemmers getraind om mee 
te doen aan dit fantastische eve-
nement. 30, 50 of 100 keer 100 
meter zwemmen vergt de nood-
zakelijke conditietraining en 
voorbereiding. Zaterdagmiddag 
om exact 15.00 uur gingen de 
eerste zwemseries van start. Veel 
toeschouwers en vrijwilligers 
hebben de deelnemers aange-
moedigd en ondersteund tijdens 
het zwemmen. Sommige zwem-
mers ging de lange afstand mak-
kelijk af, anderen hadden na zo’n 
30 à 40 keer 100 meter zwemmen 
een dipje, maar iedereen bleef 
volhouden. Om 18.30 uur �nish-
te alle zwemmers gelijktijdig. On-
der luid applaus, gejuich en met 
vele high �ves werd het behalen 
van de prestatie gevierd. In totaal 
hebben de zwemmers maar liefst 
450 kilometer afgelegd. Na het 
zwemmen werd er nog gezellig 
nagepraat, gegeten en geborreld 
in de horeca van de Waterlelie.
Eind 2020 zal de Oceanus 100 x 
100 weer worden gezwommen. 
Lijkt het jou ook leuk om actief 
met zwemmen of triathlon bezig 
te zijn? Oceanus heeft veel zwem-
sportmogelijkheden voor zowel 
jeugd als volwassenen. Kijk op 
www.oceanusaalsmeer.nl voor 
meer informatie.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Henk Buskermolen wint 
Oliebollentoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 28 de-
cember werd alweer het 31ste  
Oliebollentoernooi van de Mid-
getgolf Club Aalsmeer gespeeld. 
Het was een prachtige dag. 
Droog, geen wind, alleen een 
beetje koud. De temperatuur is 
wel een dingetje voor de mid-
getgolfers. Bij ‘groot’ golf wordt 
gespeeld met een tas vol clubs, 
en maar één bal; de midgetgol-
fers spelen slechts met één club 
(stick) en een tas vol verschillen-
de ballen. Afhankelijk van je per-
soonlijke slag, de baan en de tem-
peratuur is er een ideale balkeu-
ze. En zoveel mensen, zoveel ver-
schillende ideale balkeuzes. Dat 
spreekt voor zichzelf.
Bij het Oliebollentoernooi wordt 
om oliebollen (what’s in a name) 
of om appel�appen gespeeld. 
Voor twee enen (hole in one) 
kan een oliebol, of voor elke drie 
enen, een appel�ap worden ver-
diend. Daarnaast is voor de spe-
lers met de laagste totaalscore 
een kleine prijs beschikbaar. 
Voor alle spelers had de club ten-
minste drie oliebollen in het voor-
uitzicht gesteld. Dus niemand 
ging met lege handen naar huis.
Na twee rondes stond Henk Bus-
kermolen aan de leiding met 59 
holeslagen, op de voet gevolgd 
door Hans Broodbakker met 61 
holeslagen. Henk was in reusach-
tige vorm. In de derde ronde gaf 
hij zijn voorsprong niet uit han-
den. Al scheelde het niet veel. 
Met 90 holeslagen legde Henk 
beslag op de eerste plaats. De 

tweede plaats was voor Hans 
Broodbakker met 91 holeslagen 
en de derde plaats voor Wim van 
der Meer met 93 holeslagen.
Henk hoefde zeker niet met hon-
ger naar huis: met 19 enen had 
hij 7 appel�appen gewonnen en 
3 oliebollen. Gerrit Splinter had 
zich uitstekend hersteld tijdens 
het kerstreces. Met 18 enen had 
hij 12 oliebollen verdiend.
Aankomende zaterdag is er na 
de traditionele nieuwjaarsrecep-
tie voor belangstellenden een 
nieuwjaarstoernooi over twee 
ronden. Tijdens de winterperio-
de is de midgetgolfbaan aan de 
Beethovenlaan voor liefhebbers 
elke woensdag, zaterdag en zon-
dag geopend van één tot vijf uur. 
De midgetgolfclub beschikt over 
een gezellige binnenruimte waar 
drankjes, ijsjes en kleine versna-
peringen verkrijgbaar zijn.
Maarten Kluver

De winnaar, dus oliebol van het 
jaar, Henk Buskermolen.

AAS 15e op snelschaak-
kampioenschap teams
Aalsmeer - Op 28 december or-
ganiseerde het Leids Schaak Ge-
nootschap (LSG) het LeiSB snel-
schaakkampioenschap voor 
teams. Het toernooi was uitste-
kend georganiseerd. Het begon 
bijvoorbeeld op tijd, een unicum 
bij schaaktoernooien, en was 
voor schema al afgelopen. Het 
was daarom jammer dat de op-
komst minder was dan vorig jaar, 
slechts 34 teams, waar vorig jaar 
nog 40 teams acte de présence 
gave. Daarom was er besloten om 
in één groep te spelen en in vier 
groepen qua prijzen. Het toer-
nooi wordt dubbelrondig ver-

speeld, men speelt meteen twee 
partijen tegen elkaar. Er waren 13 
ronden, dus maar liefst 26 partij-
en met een speeltempo voor 3 
minuten per partij en een incre-
ment van 10 seconden per zet. 
Hoewel er dit keer geen groot-
meesters onder de gelederen wa-
ren, was het toernooi weer sterk 
bezet met 6 Fide Meesters en 5 
Internationaal Meesters en nog 
wat lui die aardig kunnen scha-
ken. Het AAS team, Jeroen Crom-
sigt, Henk Noordhoek, Ben de 
Leur en Ivo Andringa, ging goed 
uit de blokken met een 7.5-0.5 
overwinning op Leiderdorp 2. De 

Samir Benghanem van Greenpark scoort!
Nederlandse handballers 
in aanloop naar eerste EK
Regio - De Oranjeheren maken 
zich op voor hun eerste EK uit 
de historie: Het Europees Kampi-
oenschap dat gaat plaats vinden 
in Noorwegen, Zweden en Oos-
tenrijk van 9 tot en met 26 janu-
ari. In voorbereiding op het eind-
toernooi speelde de Nederland-
se formatie een vierlandentoer-
nooi in Roemenië op 28 en 29 de-
cember . Het Nederlands Heren-
team verloor nipt van Roemenië 
met 27-25 en heeft een zege ge-
boekt op Algerije. Na een achter-
stand bij rust trokken de Neder-
landse handballers de wedstrijd 
in de tweede helft naar zich toe. 
De wedstrijd werd gewonnen 
met 28-26. 
Nederland is op de derde plaats 
van het vierlandentoernooi ge-
eindigd. Eén van de spelers van 
het Nederlandse team is de 
Aalsmeerse Greenpark-handbal-
ler Samir Benghanem. Tegen Roe-
menië wist Samir twee keer te 

scoren, tegen Algerije ‘jaagde’ hij 
de bal vier keer het doel in.

Yellow Cup in Zwitserland
Nu meldt de Nederlandse forma-
tie zich weer in het begin van het 
nieuwe jaar. Van 3 tot en met 5 
januari speelt ze de Yellow Cup 
in Zwitserland. De Nederlandse 
handballers nemen het daar op 
tegen Tunesië (3 januari om 17.45 
uur), Oekraïne (4 januari om 17.15 
uur) en Zwitserland (5 januari om 
16.00 uur). 

EK in Noorwegen
Daarna reist de ploeg direct door 
naar Trondheim in Noorwegen 
waar ze haar eerste EK uit de his-
torie gaat spelen. Het wedstrijd-
schema in de poulefase van het 
EK: Donderdag 9 januari, 18.15 
uur: Duitsland - Nederland; Zater-
dag 11 januari, 16.00 uur: Letland 
- Nederland en maandag 13 janu-
ari, 20.30 uur: Nederland - Spanje.  

Wandelen in het Bos 
met de boswachter
Amstelland - Loop mee met de 
boswachter van het Amsterdam-
se Bos op vrijdagavond 10 janu-
ari om 20.00 uur. Het is dan vol-
le maan en onderweg vertelt de 
boswachter allerleiboswetens-
waardigheden. Start van de wan-
deling is bij de grote parkeer-
plaats van de Geitenboerderij aan 
de Nieuwe Meerlaan 3. De kosten 
zijn 5 euro per persoon, graag ge-
past en contant te betalen. De 
wandeling is geschikt voor ieder-
een ouder dan 12 jaar.
 
Winterse bosleven
En/of kom mee met de boswach-
ter op zondagmiddag 12 janua-
ri om 14.00 uur. In het winterse 

Amsterdamse Bos is meer te be-
leven dan je denkt. De boswach-
ter neemt je mee op pad om het 
winterse bosleven te leren ken-
nen. Start van de wandeling is 
eveneens bij de grote parkeer-
plaats van de Geitenboerderij aan 
de Nieuwe Meerlaan 3. De kosten 
zijn 5 euro per persoon, graag ge-
past en contant te betalen. Deze 
wandeling is eveneens geschikt 
voor iedereen ouder dan 12 jaar. 
Aanmelden voor beide wande-
lingen is verplicht en kan via 020-
5456100, via www.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5, iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00  
tot 17.00 uur.

Speelavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen houdt op dinsdag 7 januari de 
eerste speelavond in het nieuwe 
jaar. Klaverjassen en rummikuppen 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in de grote zaal van ‘t 
Kloosterhof aan de Clematisstraat. 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open van-
af 19.00 uur. Toegangsprijs is 3 eu-
ro en dit bedrag is inclusief ko�e 
of thee bij binnenkomst. Iedereen 

die zin heeft in een avondje ont-
spanning is van harte welkom bij 
Ons Genoegen. De vorige avond 
van het seizoen was weer gezellig 
met een groot aantal deelnemers. 
Het klaverjassen deze avond is ge-
wonnen door Bert Buys met 5247 
punten, op twee Piet Kragtwijk 
met 5121 punten en plaats drie 
was voor Wim Reuling met 5113 
punten. De poedelprijs was voor 
Tiny van Zijverden met 3525 pun-
ten. Bij het rummikuppen was met 
24 punten Alie Hoving de beste en 
de poedelprijs ging naar Jo Soest  
met 161 punten.

ten en plaats drie was voor Krij-
na Verhoef en Miep Bloemen met 
5162 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Grada Groenendijk 
en Marja van de Burg met 3334 
punten.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 4 januari houdt buurt-
vereniging Hornmeer haar 
nieuwjaarsreceptie. Proosten op 
het nieuwe jaar kan van 15.30 tot 
18.00 uur in het buurthuis aan de 
Dreef 1.

tweede ronde bracht als tegen-
stander Oegstgeest 1 die met 5.5-
2.5 werd verslagen. Waarbij Henk 
Noordhoek een spectaculaire 1.5-
0.5 tegen de sterke Gert Michiel 
de Niet speelde. Kennelijk was 
AAS ingeschat als verliezer, want 
de volgende ronde bracht Phili-
dor 3 uit de lagere ratinggroep. 
Ook hier scoorden de Azen 5.5-
2.5. Het gevolg was natuurlijk 
een tegenstander uit de cate-
gorie ‘zware jongens’ in ronde 4.  
Dat was Philidor 1, het werd een 
bloedbad. De Azen gingen met 
8-0 ten onder. Waarom daarna te-
gen SG Rijswijk moest aangetre-
den worden, was volkomen on-
duidelijk. Dit team werd tweede 
en de Azen werden met 7.5 afge-
maakt waarbij Ben knap een half-
je scoorde tegen de verschrikke-
lijke snelschaker de Liempt. Daar-
na was meteen een tegenstan-
der van de onderste regionen aan 
de beurt, Haeghe Ooievaar. De 
Azen sloegen hier toe met 7-1.  
Dat bracht LSG 3 als tegenstan-
der, Henk scoorde zelfs twee keer, 
Ben 1-1, maar de �anken bezwe-
ken met 4-0. De volgende ronde 
bracht het sterke Botwinnik, we-
derom hield het centrum stand 
en gingen de �anken Jeroen en 
Ivo met 4-0 ten onder. Gestimu-
leerd door een peptalk scoor-
de Ivo, nog maar 14, meteen 1.5 
punt tegen Sassenheim. De an-
dere Azen konden niet achterblij-
ven en scoorden totaal 7.5 punt. 
AAS draaide zo goed mee in het 
peloton en een prijs in categorie 
blauw werd een optie. De tiende 
ronde bracht het jeugdige, maar 
sterke Leiderdorp 1. Jeroen ging 
op bord 1 met 2-0 ten onder, maar 
Henk begon steeds meer op gang 
te komen en won twee keer! De 
elfde ronde, het sterke Westland 
1. Henk steeg nu tot onverstel-

bare hoogte door tegen Timon 
van Dijk 2-0 te scoren. Helaas be-
gon bij Ben d’oude dag (deze dag 
precies weer een jaar ouder) toe 
te slaan en de vermoeidheid be-
gon zijn tol te eisen. Een onnodi-
ge 2-0 nederlaag.  Jeroen scoor-
de een knappe remise op bord 
1 en Ivo idem op bord 4, maar 
de wedstrijd ging wel verloren. 
De twaalfde ronde bracht SHTV 
die uiteindelijk tweede in groep 
Blauw zou worden. Ben hing in 
de touwen, maar perste er toch 
1-1 uit, Jeroen een knappe 1.5 en 
Henk won voor de vierde keer op 
rij met 2-0 en Ivo scoorde ook 2-0. 
Een prijs zat er in. Maar de loting 
van de laatste ronde was desas-
treus, het machtige LSG 2 die der-
de werd en de luxe had om een 
Duitse FM op bord 4 te kunnen 
opstellen. De Azen werden met 
8-0 kansloos afgemaakt. Hiermee 
eindigde AAS op een vijftiende 
plaats van de 34 teams en scoor-
de iets boven verwacht. Het toer-
nooi werd gewonnen door LSG 1 
met 12.5 matchpunten uit maxi-
maal 13! Tweede werd knap Rijs-
wijk en derde LSG 2. Kijk voor de-
tails op www.aas.leisb.nl en ht-
tps://www.lsg-leiden.nl.
Door Ben de Leur
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