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Op maandag 16 januari 2023 is er in het raadhuis van Aalsmeer 
een inloopbijeenkomst over het concept bestemmingsplan 
en het concept exploitatieplan van het woningbouwproject 
Oosteindedriehoek. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is 
van harte welkom.

Waar: Raadhuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
Wanneer: Maandag 16 januari 2023 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt tussen 19.00 uur en 21.00 
uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. De ontwikkelaar en 
vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en toelichting te geven op het plan.

Interesse? Graag zien wij u op 16 januari! 

INLOOPBIJEENKOMST:
‘OOSTEINDEDRIEHOEK’ 
OP 16 JANUARI 2023

www.antennagroep.nl

Wil je in 
2023 een 
nieuwe job? 
Antenna helpt jou graag!

Ja,
De ophaaldag van uw 
afval kan veranderen
We gaan op een andere manier afval scheiden. 
Dat betekent dat we uw afval mogelijk 
op een andere dag ophalen.

Mis geen inzameldag met de app! 
Download de Meerlanden app en zie 
precies welke container wanneer naar 
buiten mag. U kunt hier ook een 
melding voor instellen. Handig als er 
wijzigingen zijn, zoals op feestdagen. 
Of kijk op meerlanden.nl.

Scan de QR code

en download de 

Meerlanden app

Oorzaak, volgens DTV, is dat de 
rotondes aanzienlijk afwijken van 
een ‘reguliere’ verkeerssituatie en de 
inrichting van de rotondes tekortko-
mingen kent. Het is bovendien moei-

lijk voor weggebruikers om waar te 
nemen wat er van hen wordt 
verwacht. Doordat de rotondes 
afwijken en de inrichting niet 
voldoet, wordt ongewenst verkeers-

Rotondes op Burg. Kasteleinweg 
‘moeilijk te begrijpen’
Aalsmeer – De rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg zijn voor 
weggebruikers moeilijk te begrijpen, zo luidt de conclusie van DTV, het 
bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar 
de verkeersafwikkeling op de nieuwe weg.

gedrag onvoldoende voorkomen, op 
sommige punten zelfs uitgelokt en 
dit leidt tot risicovolle situaties.

Voorrangsituaties en busbaan
Zo is de voorrangssituatie voor �ets-
verkeer onduidelijk, doordat zij voor-
rang hebben op de weg, echter niet 
op de busbaan, terwijl de inrichting 
(doorlopend rood asfalt) suggereert 
dat �etsers hier ook voorrang hebben. 
Gemotoriseerd verkeer verleent niet 
altijd of te laat voorrang aan �etsers, 
met name op �etsoversteken met 
�etsers in twee richtingen. Volgens 
DTV wordt er ook (te) hard gereden 
door auto’s door de vorm van de 
rotondes en door het ontbreken van 
snelheidsremmers op plekken waar 
verkeer de rotondes op- en afrijdt. 
Verder is het voor weggebruikers 
onvoldoende waar te nemen wat de 
busbaan is, omdat deze qua kleur niet 
afwijkt van de rijbaan voor het 
overige verkeer. Vooral bij de Zwar-
teweg wordt regelmatig op de 
busbaan gereden richting het 
centrum. Om het onderscheid te 
verduidelijken, stelt DTV voor de 
busbaan in groen asfalt uit te voeren, 
in ieder geval op de eerste paar 
meters busbaan vanaf de rotondes.

Zie vervolg in deze krant.
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 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.

134e jaargang

Oplage: 17.750

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 8 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

dienst om 10u. met ds. J. 
Groenleer uit Leiden. Om 
16.30u. dienst. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. W. 
van Dijk uit Bunschoten.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

dienst meet ds. Paul F. Thimm. 
Collecte: Jeannette Noëlhuis.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. dienst met 
ds. Teus Prins. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. 
Organist: Rogier Postma. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag 10u. dienst met 
ds. E.J. Westerman. Organist: 
Henk Voorn. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 

Spreker: Ruben de Jong. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. 

Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met pastor 
A. Cremer uit Kudelstaart. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

dienst met mw. ds. M. v/d 
Zwaag-de Haan uit Ter Aar. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. zang cantors. Info: stjan-
geboortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
10 januari om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Zondagmiddag inloop 
in Bindingzaal
Aalsmeer - Op zondagmiddag 8 
januari is er weer een inloop voor 
mensen die de zondagmiddag lang 
vinden duren. Er is gelegenheid voor 
een spelletje, een praatje en er klinkt 
muziek. Er wordt een kopje ko�e of 
thee en een drankje geschonken. 

Aalsmeer - Op dinsdag 10 januari 
van 16.00 tot 18.00 uur zijn alle 
vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
van harte welkom bij de Taste & 
Share van Vrouwencirkel Aalsmeer. 
Na aanmelding ontvang je de locatie 
waar de bijeenkomst in Aalsmeer 
plaats gaat vinden. Tijdens deze 
nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrou-
wencirkel nemen de vrouwen zelf 
iets lekkers mee om te delen. Parti-
cipe Amstelland zorgt voor een 
drankje en met elkaar wordt 
geproost op het nieuwe jaar. Tijdens 
de bijeenkomst wordt ook de activi-
teitenkalender van de Vrouwencirkel 
bekendgemaakt. Participe wil wel 
alvast verklappen dat er veel leuke 
en interessante activiteiten op het 
programma staan! Kom naar de Taste 
& Share op 10 januari en meld je aan 
via team.aalsmeer@participe.nu 
onder vermelding van Vrouwencirkel 
10 januari. Neem vooral ook iemand 
mee. De Vrouwencirkel bestaat uit 
een aantal vrouwen uit Aalsmeer en 

Kudelstaart, die het leuk vinden om 
elkaar en nieuwe vrouwen te 
ontmoeten. Met elkaar in gesprek 
gaan, elkaar leren kennen, samen 
activiteiten ondernemen, kennis en 
vaardigheden delen, enzovoort. De 
Vrouwencirkel biedt een veilige 
omgeving, waarin vrouwen ook 
gerust hun kwetsbaarheid kunnen 
laten zien en zich niet hoeven te 
schamen voor je uitdagingen. Geen 
tijd op 10 januari, maar lijkt het je wel 
leuk om geïnformeerd te worden 
over de toekomstige bijeenkomsten 
van de vrouwencirkel? Mail dan ook 
naar team.aalsmeer@participe.nu 
onder vermelding van aanmelden 
nieuwe deelnemer. Per mail worden 
deelnemers komend jaar op de 
hoogte gehouden van het aanbod. 
Eerst meer informatie? Bel dan Parti-
cipe Amstelland, team Aalsmeer via 
0297 326670 (op werkdagen tussen 
8.30 en 12.30 uur, daarna staat de 
voicemail aan. Als je inspreekt, word 
je teruggebeld.)

Nieuwjaarsactiviteit ‘Taste & 
Share’ bij Vrouwencirkel

Ontmoeten in warme 
kamer: Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur is ieder weer 
welkom om samen met anderen te 
genieten van ko�e of thee en om 
elkaar te ontmoeten in een warme 
kamer! Het verwarmen van een huis 
of kamer is mogelijk duur geworden. 

In de Oost-Inn is het behaaglijk en is 
ook ieder welkom om bijvoorbeeld 
te werken op een laptop, een boek of 
de krant te lezen of om een praatje te 
maken. Dat laatste is geen verplich-
ting; gewoon er zijn en uw/jouw 
‘ding’ doen is ook goed. Probeer het 
eens! De Oost-Inn is in De Mikado 
aan de Catharina-Amaliastraat 66. Bel 
voor meer informatie 06-30640861.

Het nieuwe jaar gaat ook creatief van 
start voor de peuters. Tijdens de 
Oost-Inn op 11 januari zijn alle 
peuters met hun ouder(s) of opa of 
oma of verzorger eveneens welkom. 
Leuk om andere ouders te 
ontmoeten en leuk voor de peuters 
om met elkaar te spelen of iets te 
knutselen. Neem voor meer infor-
matie contact op via 06-12718511.

Aalsmeer – Radio Aalsmeer start 
zaterdag 7 januari met een nieuw 
programma dat mogelijk bekend in 
de oren klinkt: ‘Aalsmeer Actueel’. De 
omroep wil graag het lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma nieuw 
leven inblazen. Daarvoor is echter 
wel een enthousiast team nodig dat, 
om te beginnen, maandelijks de 
actualiteit van Aalsmeer en Kudel-
staart bespreekt. Dat kan bijvoor-
beeld door gesprekken met gasten, 
maar ook door reportages of straat-
interviews. Zaterdag wordt tussen 
13.00 en 14.00 uur een proefuitzen-
ding gemaakt door een (tijdelijk) 
team in de hoop anderen enthou-
siast te maken ook mee te werken 
aan het programma. Lijkt dit u/jou 
iets? Mail dan naar info@radioaals-
meer.nl. Ervaring is niet noodzakelijk.

Dyslexie bij ‘Echt Wel’
Donderdag 5 januari om 19.00 uur is 
Esther Sparnaaij er weer met het 
kinderprogramma ‘Echt Wel’. Dit keer 
samen met sidekicks Esmee (12) en 
Max (10) uit Amstelveen. Ook komt 
kind-oudercoach Leoniek Janssen 
Steenberg. Ze ondersteunt kinderen 
en ouders bij het begrijpen van en 
leren omgaan met dyslexie om zo te 
groeien in zelfvertrouwen. Ze koos 
deze specialisatie omdat zij zelf ook 
dyslectisch is. 

Vrolijke ‘Mark en Eric Show’ 
Vrijdag 6 januari start je het weekend 
goed met weer een vrolijke ‘Mark en 
Eric Show’. Mark is nog even aan het 
uitbuiken van zijn oliebollenavon-
tuur, maar Kees en Eric zullen in de 
show uitgebreid terugblikken op 
onder andere de laatste werkdag en 

de jaarwisseling. Ze bekijken ook 
welke feesten er aankomen en 
natuurlijk is er veel goede muziek. 
Op de instagram van de ‘Mark en Eric 
Show’ blijf je altijd op de hoogte van 
de inhoud van de uitzending die om 
20.00 uur begint. Daar kun je ook 
aangeven waar je meer over wilt 
horen.

Peter in ‘Door de Mangel’
Het nieuwe jaar startte de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ met Edwin 
Piet als 369e gast. De in Aalsmeerder-
brug geboren vrachtwagenchau�eur 
omschreef zichzelf als gezellig, sociaal 
en sportief. Edwin heeft zijn buurman 
Peter Verschueren gevraagd voor 
maandag 9 januari. Peter is een echte 
muziekliefhebber en heeft daar 
ongetwijfeld veel over te vertellen. 
Daarnaast is in Kudelstaart een plein 
vernoemd naar zijn vader en Edwin 
wil graag weten wat het met hem 
doet als hij daar loopt. Het antwoord 
op deze vraag en meer is maandag te 
horen vanaf 19.00 uur.

‘RAP’ praat met burgemeester
Woensdag 11 januari start ‘Radio 
Aalsmeer Politiek’ het nieuwe jaar 
met een interessante uitzending om 
19.00 uur. Joop Kok en Sem van Hest 
trappen af met burgemeester Gido 
Oude Kotte met een vooruitblik op 
2023. Vragen voor de burgemeester? 
Mail voor de uitzending naar sem@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio naar 0297-
325858. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. 

Nieuw ‘Aalsmeer Actueel’ zoekt 
programmamakers

Thema is: Muziek en gesprek en gast-
vrouw deze middag is Erna Belandi. De 
inloop wordt gehouden in de Binding-
zaal van de Doopsgezinde gemeente 
in de Zijdstraat 55 en is van 15.00 tot 
16.30 uur. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd van 2 euro per 
persoon. Iedereen is van harte welkom. 
Voor informatie kan gebeld worden 
naar 0297-326801 of 06-25331458.

Optreden TimZingt in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart 
komt cabaretier en liedjesschrijver 
TimZingt naar de Oosterkerk. Tim zal 
een avondvullend programma 
verzorgen, waarbij de bezoekers 
gegarandeerd met een lach naar huis 
gaan. Tim maakt (liedjes)-cabaret en 
kleinkunst. Hij schrijft, componeert 
en voert uit voor een select gezel-
schap tot grote (theater)zalen met 

honderden mensen. Tim begeleidt 
zichzelf op piano, gitaar en ukelele. 
Hij zingt en speelt over (bijna) alles 
wat leven heet. En in het bijzonder 
over thema’s als: geloof en kerk (want 
opgegroeid op de biblebelt); onder-
wijs en opvoeding (want zelf ook 
parttime docent); liefde en relaties 
(want doet verwoede pogingen lief-
hebbende echtgenoot te zijn); arm 
en rijk (want is ambassadeur van 
Tear) en persoonlijkheidsontwikke-
ling (want nog niet uitontwikkeld).

De avond begint om 20.00 uur. Kijk 
voor meer informatie over de avond 
op www.hervormdaalsmeer.nl.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

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

O�ciële Mededelingen
5 januari 2022

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt uw afspraak zelf 
online via www.aalsmeer.nl inplannen of telefonisch via 
0297-387575.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 0297-387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
Telefonisch bereikbaar op: 
maandag t/m donderdag: 08.30-17.00 uur
vrijdag:  08.30-12.30 uur

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
Meldingen over de situaties in de buitenruimte kunt u door-
geven op �xi.nl of in de �xi-app. Overige vragen kunt u mai-
len naar info@aalsmeer.nl.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend 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: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 porte-
feuilleverdeling 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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker 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 raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel 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.

GEMEENTE AALSMEER IN 2023 OP VRIJDAGEN 
BEREIKBAAR TOT 12.30 UUR

Vanaf vrijdag 6 januari 2023 is de gemeente Aalsmeer op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar. Van maandag tot en met don-
derdag blijft de gemeente bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Voor 
het antwoord op uw vraag of het online regelen van zaken kunt u 
terecht op www.aalsmeer.nl. Komt u liever persoonlijk langs? Maak 
dan eerst een afspraak. Dat kan online of telefonisch via 0297-
387575. Wilt u doorgeven dat iets in de openbare ruimte gemaakt 
of opgeruimd moet worden? Een melding openbare ruimte maakt 
u online via www.aalsmeer.nl/�xi of in de Fixi-app. Voor een spoed-
melding kunt u bellen naar 0297-387575 (keuze 1). U kunt 24 uur 
per dag een spoedmelding doorgeven.

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

Fleeré B. 03-04-1997 27-12-2022

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 raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Kamerlingh Onnesweg 124, 1433 LK, (Z23-000743), het 

plaatsen van een puincontainer voor de deur van 1 maart 
tot en met 1 mei 2023 

- Hornweg 327, 1432 GL, (Z23-000581), het plaatsen van een 
toegangspoort 

- Burgemeester Ho�scholteweg naast nr. 3-022 (sectie C, nr. 
7836), (Z22-101363), het bouwen van een bedrijfshal voor 
opslag en verwerking van bloemen en planten 

- Ringvaart (o.a. Sectie E, nr. 1816), (Z22-100013), het plaat-
sen van een palenrijconstructie (golfbreker) ter voorko-
ming van afkalving van de rietzudden in de Westeinder-
plassen 

- Oosteinderweg 195 ws (sectie G, nrs. 6723 en 6381), 1432 
AK, (Z22-100404), het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het gebruik van de gronden als tuin behorend bij de 
woonark (legalisatie) 

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:
- Oosteinderweg naast nr. 312 (sectie B, nr. 10477), (Z22-

082652), het bouwen van een woning Verzonden: 28 de-
cember 2022

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 28 (voorheen 28a t/m 28c), 1431 HJ, (Z22-

018444), het splitsen van de woning in drie studio’s (lega-
lisatie). Aanvankelijk is op 21 juni 2022 een omgevingsver-
gunning verleend voor het splitsen van de woning in drie 
studio’s. Naar aanleiding van ingediende bezwaren heeft 
het college conform het advies van de bezwarencommis-
sie de omgevingsvergunning herroepen en de aanvraag 
geweigerd. Verzonden: 22 december 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN 
HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.
- De Dreef 7/Parkeerplaats met harde ondergrond (Z23-

001225) Kermis Aalsmeer van 2 t/m 5 maart 2023, ontvan-
gen 3 januari 2023

Aalsmeer - De drukste maand voor 
de meeste ondernemers in Aalsmeer 
Centrum is alweer voorbij. Vol goede 
moed zijn ze aan het nieuwe jaar 
begonnen. Dit jaar hopelijk geen 
verplichte lockdown, niet al teveel 
overlast door de werkzaamheden 
rond de herinrichting van de Zijds-
traat en Molenplein en de hoop dat 
klanten lokaal blijven winkelen. 
“Laten we er met elkaar voor zorgen 
dat Aalsmeer Centrum gezellig en 
vertrouwd blijft met leuke evene-
menten en acties”, aldus de onderne-
mers in het Centrum. 

Mooie prijzen 
De ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum willen hun klanten extra 

verwennen aan het begin van dit 
nieuwe jaar. De cadeautjesmaand is 
voorbij, maar niet voor de onderne-
mers. Doe je aankopen lokaal in Aals-
meer Centrum, want vanaf 
donderdag 5 januari tot en met 
Valentijnsdag op 14 februari ontvang 
je bij ruim dertig ondernemers in het 
centrum een sticker bij iedere 
bestede 10 euro. Bij tien stickers heb 
je een volle spaarkaart en met iedere 
volle spaarkaart maak je kans op 
mooie prijzen. Volle kaarten kunnen 
tot en met 17 februari ingeleverd 
worden bij alle deelnemende onder-
nemers. Wie dat zijn is terug te 
vinden op www.aalsmeercentrum.nl 
en de deelnemers zijn te herkennen 
aan een postertje bij de entree. 

Stickertjes sparen in Aalsmeer 
Centrum voor shoptegoed

Misschien win jij wel een bon ter 
waarde van 250 euro shoptegoed of 
van 100 of 50 euro. Daarnaast stellen 
veel ondernemers nog een mooie 
prijs beschikbaar, dus de kans om in 
de prijzen te vallen is groot. De trek-
king is eind februari. Prijswinnaars 
krijgen bericht. Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeercentrum.nl 
en volg de ondernemersvereniging 
op Facebook en Instagram voor het 
laatste nieuws. 

Aalsmeer - Woensdag 28 december 
is in buurthuis het Middelpunt een 
Silent Disco georganiseerd. De disco 
bestond uit twee feesten, één voor 
kinderen uit de groepen 3 tot en met 
5 en één voor jongens en meisjes uit 
de groepen 6 tot en met 8. Bij 
binnenkomst kregen alle kinderen 
een koptelefoon en de benodigde 
uitleg en daarna kon het feest 
beginnen. De DJ’s Francis en Sammy 
lieten de voetjes van de vloer gaan. 
Tijdens het feest konden de kinderen 
water met een smaakje tappen bij de 
drinkwaterkar van het JOGG en 
kregen ze een zakje chips. “De Silent 
Disco was een groot succes, dus op 
naar het volgende feest”, aldus Let’s 
Start en Happy2dance die dit evene-

ment voor de jeugd hebben georga-
niseerd. De twee willen tot slot 
Buurtvereniging Oostend bedanken 
voor het beschikbaar stellen van het 
buurthuis.

Silent Disco voor kinderen in 
Middelpunt een groot succes
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AGENDA

DONDERDAG 5 JANUARI:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 1e 
donderdag van de maand. 

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1, van 
10.30 tot 12u. 

* ‘Human Nature’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Tot en met 29 januari.

* Ouderensoos in Dorpshuis Kudel-
staart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 
13.30u.

* Speelavond BV Oostend in 
‘t Middelpunt vanaf 20u.

* Schaken op elk niveau bij Schaak-
club Westeinder in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Receptie college B&W in burger-
zaal, Raadhuis, 19.30 tot 22u.

VRIJDAG 6 JANUARI:
* Financieel Café open in biblio-

theek Marktstraat van 13 tot 15u. 
Iedere vrijdag.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Proosten met SPIE op 2023 en 
Pramenrace in Sportzicht, Spoor-
laan vanaf 20u.

* Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal, 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.

* Nieuwjaarsborrel met optreden 
Ten Beers After in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

ZATERDAG 7 JANUARI:
* Autorally FC Aalsmeer. Start 9 tot 

10u. kantine Beethovenlaan. 
Receptie vanaf 16u.

* Verkoop producten uit Israël in 
Irene, Kanaalstraat, 10-16u.

* Rondleiding door Fort bij Aals-
meer, Start bij Crash Museum om 
11, 12.30 en 14u. Open: 10.30 tot 
16.30u.

* Discozwemmen in De Waterlelie. 
Van 16 tot 18u. voor peuters en 
kleuters, 19 tot 21u. voor jeugd 6 
t/m 12jr.

* Nieuwjaarsborrel Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap in Joppe, 
Weteringstraat v/a 17u. Met live 
Hein Meijer v/a 21.30u.

ZONDAG 8 JANUARI:
* Autorally RKDES. Start kantine, 

Wim Kandreef. Inschrijven 9.30 
en 11u. Na rit receptie v/a 16u.

* Watertoren open voor bezoekers 
van 13 tot 17u.

* Nieuwjaarsborrel in Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer van 15 tot 18u.

* Inloop in Bindingzaal, Zijdstraat 
55 van 15 tot 16.30u.

* The Bluebettes live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

MAANDAG 9 JANUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

* Speelavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt vanaf 20u.

DINSDAG 10 JANUARI:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

iedere dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. 

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u. 

WOENSDAG 11 JANUARI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Oost-Inn en peuterinstuif in De 
Mikado, Catharina Amalialaan 
van 9.30 tot 11.30u.

* Inzameling kerstbomen in Aals-
meer en Kudelstaart, 13-16u.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

DONDERDAG 12 JANUARI:
* Lezing over Schotse tuinen bij 

Groei en Bloei in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 15 januari, 
wanneer de dagen weer zichtbaar 
gaan lengen, verblijdt Bob op zijn 
zondagmiddag het publiek met een 
geweldig optreden van Greta Holtrop 
en Martijn Schok. Zij nemen hun band 
mee en als vanouds zullen er weer 

opzwepende noten te horen zijn in de 
grote zaal van De Oude Veiling. Een 
thuiswedstrijd voor Greta en Martijn, 
zeer geliefd in Aalsmeer, maar ook al 
vele jaren ver buiten de landsgrenzen. 

Eigen dorp
Fijn dat Martijn en Greta en hun 
Boogie & Bluesband ondanks hun 

Zondag bij Bob: Een heerlijk, 
muzikaal begin van 2023

 Martijn Schok (tweede van links) en Greta Holtrop (rechts) met de leden van hun 
Boogie & Blues Band tijdens een onlangs gehouden tournee in Zweden.

overvolle programma ook ruimte 
hebben gemaakt voor Aalsmeer. 
“Graag zelfs, wij vinden het te gek om 
ook in ons eigen dorp te spelen voor 
een trouw publiek waarvan wij de 
meeste mensen kennen.” Zangeres 
Greta bewees al eerder hoe zij met al 
haar charme de toon weet te zetten 
waarvoor het publiek komt en waarom 
‘Zondag bij Bob’ zo’n succes is. De 
vingervlugheid van pianist Martijn is 
verbazingwekkend, een feest om te 
horen en te zien. En dat kan want alle 
gasten zitten als het ware ‘op schoot’ 
bij de musici.
Er zijn geen kaarten meer, maar loop 
toch even binnen bij Wijnhandel 
Wittebol (Ophelialaan), want wie weet 
zijn er een paar mensen die om wat 
voor reden dan ook niet kunnen. 
Bovendien kunt u ook even kijken naar 
de andere optredens in 2023 (onder 
andere Lenny Kuhr en Sven Ratzke). De 
zaal gaat open om 14.45 uur. Het Bob 
team heeft vooraf gezorgd voor de 
intieme sfeer en perfect geluid. Als 
iedereen aan een drankje zit, de late 
nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld 
begint om 15.30 uur het feestelijke 
optreden. Want dat het feest wordt bij 
‘Zondag bij Bob’ staat vast: Een heerlijk 
en muzikaal begin van 2023.

Aalsmeer - Om het nieuwe jaar goed 
te beginnen opent cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat met een 
gezellige nieuwjaarsborrel en een 
optreden van Ten Beers After op 
vrijdag 6 januari vanaf 21.00 uur. De 
Aalsmeerse band Ten Beers After 
staat al ruim dertig jaar synoniem 
voor ‘muziek van hoge gisting’. De 
toegang bedraagt 5 euro per 
persoon en kaarten zijn verkrijgbaar 
via �enta.com. 

Films
Het culturele café wordt volledig 
gerund door vrijwilligers, waarvan de 
huidige groep best hoopt op meer-
dere inwoners die zich willen (gaan) 
inzetten voor Bacchus. Bijvoorbeeld 
achter de bar tijdens livemuziek of 
tijdens de maandelijkse �lmavond. 
De eerste �lm in 2023 is op zaterdag 
7 januari en begint om 19.30 uur. 
Laat je verrassen en neem plaats op 
een stoel of als vrijwilliger achter de 

Nieuwjaarsborrel in Bacchus 
met live Ten Beers After

bar (op een kruk). Kijk voor meer 
informatie op de website of de face-
book-pagina van Bacchus.

De Stichting Kunst en Cultuur Aals-
meer organiseert eveneens evene-
menten in Bacchus. Op zaterdag 14 
januari wordt getrakteerd op jazz van 
Deborah Carter samen met de groep 
Zandscape en een week later, op 
zaterdag 21 januari, gaan de spots 
aan voor cabaretier Thjum Arts. Beide 
avonden beginnen om 20.30 uur. Ga 
voor kortingsmogelijkheden en 
kaartverkoop naar de ticketshop op 
de website van KCA: www.skca.nl.

‘Running Fingers’ 45 jaar bij elkaar

De Running Fingers, van links naar rechts: Paul Witte, Jeroen de Leur, Cock 
Spaargaren, Harry de Groot en Peter Lund.

plus foto

Aalsmeer - Afgelopen tweede 
Kerstdag, 26 december was het 45 
jaar geleden dat de Aalsmeerse band 
Running Fingers begon met repe-
teren. Dat was dus in 1977.
De heren kunnen er geen genoeg 
van krijgen en schrijven nog altijd 
nieuwe songs, die ze inspelen en 
opnemen in hun eigen studio.
In 45 jaar is er dan ook een behoorlijk 
repertoire ontstaan dat bestaat uit 
zeer uiteenlopende muziekstijlen. 
Het komende jaar gaat Running 
Fingers proberen veel van deze 
muziek op verschillende platforms te 
publiceren, zodat ook buiten Aals-
meer van de creativiteit van de band 
genoten kan worden.

Aalsmeer - Het is enige tijd geleden 
dat het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap van zich heeft laten horen, 
maar de organisatie is weer actief en 
roept alle deelnemers en liefhebbers 
op om aanstaande zaterdag 7 januari 
te komen proosten op een ‘ronkend 
jaar’ tijdens een nieuwjaarsborrel in 
café Joppe in de Weteringstraat. Vanaf 
17.00 uur en worden de bezoekers 
welkom geheten door Kim, Dirk, Jan 
en Joost van het Aalsmeers Brom�ets 
Genootschap. In de avond zal vervol-
gens livemuziek klinken in het café in 

het Centrum. Gitarist en zanger Hein 
Meijer komt met zijn band optreden 
en trakteert op vrolijke ofwel happy 
blues. Blues met een grote lach op het 
gezicht, hoe groot de ‘ernst’ van de 
bezongen tragedies soms ook is. Het 
mag hier en daar best wat over the 
top gaan. Maar nummers mogen het 
publiek ook recht in het hart raken. 
De teksten vertellen immers vaak 
complete levensverhalen. Als de 
bezoekers maar wel altijd een leuke, 
ontspannen avond hebben, want 
daar is het de Little Boogie Boy Blues-

‘Bromfietsborrel’ en optreden 
Little Boogie Boy in Joppe

band om te doen. Eerlijke muziek 
maken op een vriendelijke manier, 
waardoor het gevoel van de Chicago 
Blues wordt overgebracht, veel meer 
dan de technische perfectie waarmee 
dat gebeurt. Want dat danst nu 
precies zo lekker! Het optreden 
aanstaande zaterdagavond begint 
rond 21.30 uur en de toegang tot 
Joppe is, zoals altijd, gratis.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels op woendagavond in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 

aanvang is 20.00 uur. Het klaver-
jassen op 21 december is gewonnen 
door Bert van der Jagt met 5913 
punten, gevolgd door Wil Jak met 
5402 en Gerda Raadschelders met 
5387 punten. De poedelprijs was 
voor Gerard Presser met 3534 
punten.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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+
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(Cort, Nux en Marshall)



“Geeft u mij maar een voedselpakket”. Dat was in 2012 
het antwoord van een Syrische man, die zijn verhaal 
had verteld in een tienerbijeenkomst van een kerk in 
Aalsmeer. “Nee, niet voor mijzelf want ik heb werk,
maar voor mijn buurman die niets te eten heeft”, 
voegde hij er aan toe. Zijn er dan mensen in Aalsmeer 
die tekort aan voedsel hebben, vroeg Koos Koelewijn 
zich verbaasd af. Er volgde een onderzoek en daaruit 
bleek dat waarschijnlijk tientallen gezinnen echt 
onvoldoende geld zouden hebben om eten te kopen. 
Volgens de toenmalige wethouder klopte dat niet:  ‘In 
Aalsmeer let iedereen op elkaar’.  Desondanks zette 
de initiatiefgroep door en zaten zij eind 2012 bij de 
notaris om per 1 januari 2013 de Stichting Voedselbank 
Aalsmeer op te richten. De organisatie werd geleidelijk 
opgebouwd en groeide in 2015 zelfs tot 60 huishoudens. 
Hoe werkt een Voedselbank en welke mensen zitten 
erachter? Hier een antwoord op deze  vragen. 

Voedselbank Aalsmeer is, net als ruim 170 andere 
Voedselbanken, lid van de Vereniging Voedselbanken 
Nederland (VBN). In de landelijke Algemene 
Ledenvergaderingen wordt over werkwijze, � nanciën 
en beleid besloten. Belangrijk is het bepalen van 
de toekenningscriteria, de norm die geldt om in 
aanmerking te komen voor de Voedselbank. Het bestuur 
van Voedselbank Aalsmeer bestaat uit Penningmeester - 
Jorinde Lagendijk, Secretaris - Marjolijn Los, Vrijwilligers 
- Linda de Moor en Voorzitter - Koos Koelewijn (foto 
hier links).  De vergaderingen worden regelmatig 
uitgebreid met de coördinatoren van de belangrijkste 
werkgebieden: Intake, Administratie, Voedselverwerving 
en Uitgifte. Bij Voedselbank Aalsmeer zijn ruim 50 
vrijwilligers actief.

Hoe wordt iemand klant?                                                                                                                                           
Wie zich aanmeldt bij de Voedselbank krijgt in eerste 
instantie een pakket; na een paar weken volgt de 
Intake. Veel andere organisaties zoals de gemeente, 
Humanitas, Amstelring, Participe  en Vluchtelingenwerk 
verwijzen mensen naar de Voedselbank. De Intake 
heeft tot doel om inzicht te krijgen in Inkomsten en 
Uitgaven. Het geheel wordt getoetst aan de landelijke 
toelatingscriteria. Als iemand minder overhoudt voor 
voedsel en kleding dan de norm, dan heeft diegene 
recht op een voedselpakket. Voor een alleenstaande is 
die norm bijvoorbeeld 300 euro per maand, voor een 
één-ouder gezin met 2 kinderen is dat 520 euro. De 
twee vrijwilligers van de Administratie Anja en Nienke 
doen de correspondentie, maken een planning voor de 
intake, leggen gegevens vast en maken rapportages. 
Iedere klant krijgt, afhankelijk van de situatie, regelmatig 
een herintake. Voedselbank Aalsmeer beschikt over 
6 Intakers en de coördinatie is in handen van Hilde 
en Caroline. Beiden zijn al vanaf het begin bij de 
Voedselbank betrokken. Zijn de regels ingewikkeld? 
“Dat valt wel mee”, zegt Caroline, “het gaat vooral om 
het beoordelen van de hele situatie en achtergrond”. “De 
menselijke maat is belangrijker dan de regels; soms kun 
je iemand ook voor een korte periode op weg helpen”, 
beaamt Hilde. “Invoelend vermogen is belangrijk, want 
je hoort hele verhalen”, zegt Caroline. “Maar het Intake-
gesprek mag ook een beetje leuk zijn; mensen moeten 
zich op hun gemak voelen”, vult Hilde aan (foto hier 
links). Voor de Intake-gesprekken mag de Voedselbank 
gebruik maken van het kantoor van Mendel aan de 
Zwarteweg.

Hoe komt de Voedselbank aan voedsel?
De Voedselbank koopt geen voedsel, behalve als 
er grote tekorten zijn. Doelstelling is immers ook 
om voedselverspilling tegen te gaan en daarom is 
de Voedselbank vooral op zoek naar voedsel dat 
anders weggegooid zou worden. Daarbij gaat het 
om overtollige voorraden of voedsel dat over de 
houdbaarheidsdatum dreigt te gaan. Dit komt deels 
landelijk en regionaal binnen van bijvoorbeeld  
distributiecentra van supermarkten.  De rest moet op 
diverse manieren lokaal worden vergaard. Voedselbank 
Aalsmeer houdt daarom o.a. winkelinzamelingen bij 
drie AH-winkels, Jumbo, Hoogvliet en Vomar. Er zijn 
10-15 winkelinzamelaars en de coördinatie hiervan is 
sinds kort in handen van Albertie. Wat is haar doel voor 

2023? Albertie: “Graag zou ik het enthousiaste team 
nog willen uitbreiden. Ook de samenwerking met de 
supermarkten zou ik nog verder willen optimaliseren, 
zodat de opbrengst nog hoger wordt“. Bij de Jumbo en 
AH Weernekers in Kudelstaart zijn er ook permanente 
inzamelpunten. Verder zijn er particulieren die een 
straatinzameling organiseren en bedrijven of scholen 
die een actie houden. Iedere donderdagmorgen rijdt de 
ophaalploeg met de eigen bus langs supermarkten en 
andere adressen om spullen op te halen. Jorinde, John, 
Joop, Margreet, Peter, Piet en Anne Marie doen dit bij 
toerbeurt. Anne Marie (niet op de foto) is nog maar kort 
bij de ophaalploeg. Wat zijn haar eerste ervaringen? 
Anne Marie reageert enthousiast: “Heel positief! Ik word 
er erg blij van om iets te kunnen doen voor mensen 
die het minder goed hebben. Met deze taak kan ik m’n 
steentje bijdragen”.  (foto linksboven)
Van de opbrengst van een collecte kopen de 
Hervormde kerken Dorp en Oost een groot deel 
van het jaar groenten en fruit. Ook andere kerken 
en stichtingen doneren veel voedsel of steunen de 
Voedselbank � nancieel. Heel belangrijk is kwekerij 
Oostoogst waar veel vrijwilligers helpen.  In de 
zomerperiode komen er wekelijks kratten vol met 
onbespoten groenten naar de Voedselbank. Een paar 
recente voorbeelden van particuliere initiatieven: 
de man die 100 euro komt brengen omdat de 
Voedselbank zijn zus zo goed geholpen heeft, 
degene die in december extra fruit kocht voor de 
klanten van de Voedselbank, de man die vorige week 
een paar honderd oliebollen kwam brengen, enz.                                                                                                                                             
Wat betreft opslag en distributie werkt Aalsmeer 
samen met de Haarlemmermeer en Uithoorn. Andries 
en Dirk regelen het transport van en naar de loods in 
Hoofddorp.

Wekelijkse uitgifte   
Iedere donderdagmiddag wordt de uitgifte van de 
voedselpakketten voorbereid in de loods aan de 
Aalsmeerderweg door drie vrijwilligers: Pauline, Carla 
en Piet (foto linksonder). Basispakketten worden 
aangevuld met wat lokaal opgehaald is. Aan het eind 
van de middag kunnen de klanten hun pakket ophalen. 
Er zijn 3 soorten pakketten die variëren in grootte: 
voor huishoudens van 1 persoon, 2-4 personen of 5+ 
personen. Pauline is al sinds juni 2013 week in week uit 
actief bij de uitgifte, de laatste jaren als coördinator. “Hoe 
houd je dit al zo lang al vol?” is de vraag. “Het geeft mij 
een goed gevoel om anderen te helpen. Soms moppert 
een klant wel eens, maar de meesten zijn dankbaar”, 
antwoordt Pauline. De loodsbeheerders Leo en Marianne 
zorgen dat de loods iedere week weer opgeruimd en 
schoon is.

Dank aan ondernemers en particulieren. In de 10 jaar 
van zijn bestaan heeft Voedselbank Aalsmeer een 
goede bekendheid gekregen en goodwill verworven. 
Niet alleen de klanten, maar ook ondernemers en 
particulieren weten de Voedselbank te vinden, ook 
nu het slechter gaat. Landelijk en lokaal komt er extra 
voedsel binnen, zodat ook Voedselbank Aalsmeer tot 
nu toe nog goed gevulde pakketten kan uitdelen. 
De Voedselbank is heel blij met al deze hulp en 
betrokkenheid van de Aalsmeerse gemeenschap. 

De klanten
Momenteel stijgt het aantal klanten sterk; inmiddels 40 
huishoudens. Het zijn mensen die door pech, domme 
fouten of falen van de overheid in � nanciële problemen 
gekomen zijn. Vaak zijn er schulden. Sommigen blijven 
jaren klant, anderen kunnen het na een tijdje weer zelf 
redden, zoals deze klant mailde: 

“Lieve mensen van de Voedselbank, inmiddels zit het erop 
voor mij en heb ik mijn laatste pakket opgehaald. 
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alles!! 
Jullie hebben mij ontzettend geholpen en daarvoor 
1000 X dank!!”

Dan weten al die vrijwilligers: daar doen we het voor!

Foto’s: Ria Scheeuwe
Website: www.voedselbankaalsmeer.nl
Mail: info@voedselbankaalsmeer.nl
Tel. 06-37471838

10 jaar Voedselbank!
10 jaar betrokkenheid en donaties 

van instellingen, ondernemers en burgers.
10 jaar geweldige inzet van onze vrijwilligers

Namens onze klanten iedereen hartelijk bedankt

Wij wensen een ieder een
GEZOND en GELUKKIG NIEUWJAAR

Bessese

VOEDSELBANK AALSMEER BESTAAT 10 JAAR

Oog voor voedsel - Hart voor mensen
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Aalsmeer - Sportvereniging RKDES 
en voetbalvereniging FC Aalsmeer 
starten het nieuwe jaar beiden met 
een puzzelrit. Wie graag deelneemt 
aan zo’n ‘speurtocht met de auto’, zit 
goed. Ze vinden namelijk niet op 
dezelfde dag plaats, dus echte fana-
tiekelingen kunnen zelfs twee dagen 
al zittend op ontdekking. Op zaterdag 
7 januari presenteert FC Aalsmeer 
een autorally. Inschrijven kan tussen 
9.00 en 10.00 uur in de kantine aan 
de Beethovenlaan. Onderweg is er 
gelegenheid om te lunchen en neem 
de tijd, maar wees op tijd terug voor 
de nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 
uur om te proosten op 2023, de 
uitslag van de rally te horen en te 

dansen op muziek van dj Art. De 
puzzelrit van RKDES vindt de 
volgende dag, zondag 8 januari, 
plaats. Aanmelden kan tussen 9.30 en 
11.00 uur in de kantine aan de Wim 
Kandreef in Kudelstaart. Ook tijdens 
deze rit krijgen de deelnemers alle 
tijd om er een gezellige, maar alerte 
dag van te maken met vrienden of 
familie. Tot 16.00 uur, want dan 
begint in de kantine de nieuwjaarsre-
ceptie met naast het glas he�en op 
2023 de prijsuitreiking van de 
puzzelrit. Voor zowel de autorally als 
de puzzelrit geldt: Lid zijn van de 
vereniging is geen vereiste, iedereen 
met een auto (of een teamlid met 
auto) kan deelnemen.

Puzzelritten bij RKDES en FCA

Aalsmeer - Aanstaande zondag 8 
januari is de watertoren weer 
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Naast het kunnen aanschouwen van 
het techische en bouwkundige 
binnenwerk van deze unieke water-
toren is het de moeite waard om naar 
boven te klimmen en te genieten van 
een groots uitzicht over Aalsmeer en 
verre regio. Het naar boven klimmen 
gaat via steeds kleiner wordende 
trappen, uitmondend in een soort 
van klimtrapje, waarna men op de 
buiten trans terecht komt. Deze trans 
gaat geheel rond de watertoren en is 
op circa 50 meter hoogte.
Op zondag 22 januari is voorlopig de 
laatste openstelling. Na deze datum 
wordt het bovenste gedeelte van de 

watertoren afgesloten om het echt-
paar slechtvalk de gelegenheid te 
geven nieuw slechtvalk leven te 
creëren. Als alles goed verloopt, 
vliegen de jongen uit tijdens de 
eerste weken in juni. Daarna kan de 
toren weer beklommen worden door 
bezoekers. Zijn deze ontwikkelingen 
anders dan gebruikelijk, dan zullen 
de openingstijden eerder gestart 
kunnen worden. De ruimte van de 
begane grond en de eerste verdie-
ping kunnen gewoon bezocht 
worden deze periode. De entreeprijs 
tijdens de openstellingsdagen is voor 
kinderen 1 euro en voor volwassenen 
2 euro. Kijk voor meer informatie 
over dit rijksmonument op: 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Zondagmiddag watertoren open
Ochtendgloren bij de watertoren. Foto: Majorie den Boer

Aalsmeer - ‘Een frisse start’ zo heet 
het concert waarmee Aalsmeers 
Harmonie het jaar opent. Een concert 
met enthousiaste, opgewekte klanken 
om een nieuw jaar met jubileum in te 
luiden. Extra bijzonder is dat dit het 
laatste concert is onder leiding van 
dirigent Maron Teerds. Na 18 jaar 
neemt hij afscheid van het orkest. Op 
het programma staan stukken als ‘A 
new beginning’, Feeling Good en The 

new world in beat. Een toegankelijk 
concert voor iedereen, dat ongeveer 
een uur duurt. Het nieuwjaarsconcert 
is op zondag 15 januari en begint om 
13.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat. De toegang is gratis. 
Meer informatie over de harmonie en 
haar activiteiten? Of zin om een keer 
mee te komen spelen? Volg de 
harmonie op Facebook of kijk op de 
website: www.aalsmeersharmonie.nl.

Nieuwjaarsconcert Aalsmeers 
Harmonie: ‘Een frisse start’

JAN DAALMAN, DORPSDICHTER

Dit stenen bloemendorp
met stenen tuinen en glazen bunkers
waar te weinig groen zich worstelt
door voegen en kieren
op zoek naar licht dat groeien voedt
en onze huid van zonnepanelen.
Er is geen factor 50 tegen opgewassen.
Dit arme bloemendorp, 
bloemen in knop en historie gebroken,
bloeien misschien nog
op de puinhopen van ons bestaan.
Bomen die tot in de hemel groeien
snoeien luchtverkeer
dromen vol goede bedoelingen
en dan toch in een oorlog terechtkomen, 
ook als je het nieuws uitzet.
Alles heeft zo een plek

in de rangorde der dingen,
op de rotonde van het leven.
De Poel niet zien
is ‘m bedenken in je hoofd
met een zeil of de watertoren aan de einder.
Wat is er nog waar!?
Aalsmeer bestaat in 2023 889 jaar.
Dat is een feit.
Dit jaar is nu vijf dagen oud,
een leven dat weer open is
open deuren naar 2023.
Er is nog keuze.
Er zijn alleen dagen dat ik twijfel
of ik nog wel Wij wil zijn!
De beste wensen zijn al ingekleurd,
maar kan ik nog voorsorteren
op een beetje meer groen, op vrede?

Versteend dorp

Aalsmeer - Op 24 januari start bij De 
Werkschuit een nieuwe cursus Beeld-
houwen. De cursus is uitermate 
geschikt voor beginners, maar ook 
gevorderden zullen zich hier op hun 
plek vinden. Er wordt gewerkt met 
zachte steensoorten, welke hand-
matig zijn te bewerken. Samen met 
de docente worden de mogelijk-
heden besproken. Aan bod komen 
verschillende bewerkingstechnieken, 
gereedschappen en materialen. De 
cursisten worden daarna individueel 
begeleid, zodat de vaardigheden al 
doende ontwikkeld kunnen worden. 
De deelnemers leren een eigen 

beeldtaal te herkennen en te stimu-
leren. Er wordt gezocht naar wat 
iedere cursist inspirerend vindt en 
graag wilt verbeelden.
Dit kan door een onderwerp te 
kiezen, te werken vanuit een 
opdracht, of door mee te laten 
voeren door het materiaal waarmee 
gewerkt wordt. De cursus is op dins-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
en bestaat uit totaal tien lessen.
Voor inlichtingen en aanmelden: 
Anja van Leeuwen, tel. 06-40384069, 
Margot Tepas, tel. 06-12459347 of via 
www.werkschuit-aalsmeer.nl. Op de 
website is ook het gevarieerde 

Cursus Beeldhouwen van start 
bij De Werkschuit

cursusaanbod te vinden. Adres: Oost-
einderweg 287. 

Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers heeft 
weer een tas vol cadeautjes aan een 
trouwe spaarder uitgedeeld. Net als 
vorige maand is uit de vele ingele-
verde spaarkaarten van de afgelopen 

maanden weer een gelukkige 
winnaar tevoorschijn gekomen. Dit 
keer zijn dat de heer en mevrouw 
Büchner uit de Waterhoenstraat 
geworden. Aan het echtpaar is een 
volle tas van de Bloemenzegels uitge-

Bloemenzegelwinkeliers geven 
tas vol cadeautjes weg

plus foto

reikt met daarin van ieder lid van de 
vereniging een leuk cadeautje. De 
heer en mevrouw Büchner waren heel 
blij met de tas. “Toch nog een leuke 
afsluiting van een naar jaar voor ons”, 
aldus de heer Büchner. De cadeaus 
waren de moeite zeker waard, van 
oorbelletjes, bakvormpjes, een plant 
voor in de tuin tot mooie sokken en 
van alles daar tussenin. De afgelopen 
drie maanden hebben de Bloemenze-
gelwinkeliers een volle tas verloot en 
in de komende maand vindt de 
Eindejaarsactie weer plaats. Dus u 
ziet: het loont de moeite om bloe-
menzegels te sparen. Lever uw volle 
spaarkaarten in en wie weet bent u 
één van de gelukkige winnaars die 
een bon ter waarde van 200 euro van 
één van de leden van de vereniging in 
ontvangst kan nemen.

70-Jarig jubileum
En niet onbelangrijk: Dit jaar 2023 
bestaat de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers 70 jaar en dit 
jubileum gaat met allerlei leuke acties 
met spaarders gevierd worden. Vraag 
om Bloemenzegels, u heeft er recht 
op!

Uithoorn - 57 Bikkels springen op 1 
januari in de Amstel bij roei- en kano 
vereniging Michiel de Ruyter. De 
nieuwjaarsduik werd voor de 
twaalfde keer bij de vereniging geor-
ganiseerd. Met windkracht 4 en een 
buitentemperatuur van 12 graden 
leek het goed te doen, maar het 
water in de Amstel was slechts 9.4 

graden, er was dan ook menig gegil 
te horen. Gelukkig stond na het 
douchen de erwtensoep klaar en was 
iedereen weer snel opgewarmd. 
De prijs voor de meest originele 
out�t ging naar drie dames verkleed 
als pinguïn, Zuidpool en Noordpool. 
Meer foto’s van de nieuwjaarsduik 
zijn te bekijken op www.mdr.nu 

57 Bikkels springen Amstel in 
voor nieuwjaarsduik MdR 
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Vervolg van de voorpagina.

Fundament voldoet niet
Kortom, aldus DTV, de basis van de 
rotondes voldoet niet, waardoor 
weggebruikers niet het gewenste 
verkeersgedrag vertonen (hoge snel-
heid, geen voorrang verlenen), wat 
leidt tot meerdere risicovolle situaties 
en in sommige gevallen tot onge-
vallen. De ongevallen die zijn gecon-
stateerd betre�en voornamelijk 
con�icten tussen gemotoriseerd 
verkeer en �etsers. 

Doordat het fundament van de 
rotondes niet voldoet, is de alge-
mene aanbeveling van DTV om eerst 
nader te onderzoeken op welke wijze 
de rotondes meer in overeenstem-
ming gebracht kunnen worden met 
de richtlijnen en het verwachtingspa-

troon van de weggebruikers. Als 
mogelijke wijzigingen noemt het 
bureau een keuze maken voor één- 
of tweerichtings-�etspaden op de 
rotondes, aanpassen van de vorm 
van de rotondes bij de Dorpsstraat 
en Van Clee�kade, waardoor ze een 
groter snelheidsremmend e�ect 
hebben, en de bus niet langer te 
laten ingrijpen op de 
voorrangssituatie.

Maatregelen
Op basis van de bevindingen van 
DTV heeft de gemeente zich 
gebogen over de maatregelen die op 
korte termijn genomen kunnen 
worden ter verbetering van de 
verkeersveiligheid op en rond de 
rotondes. Zo is het kruisingsvlak op 
de Witteweg, ter hoogte van de 
Zwarteweg, zwart gemaakt, zodat de 

�etsstraat op de juiste manier eindigt 
en is hier een pijl op de weg geschil-
derd om de route voor gemotori-
seerd verkeer duidelijk(er) te maken. 
Verder is de gemeente voornemens 
om twee pijlen op het �etspad aan te 
brengen bij de oversteken met twee 
richtingen �etspaden om het voor 
gemotoriseerd verkeer inzichtelijker 
te maken dat �etsers van twee 
kanten kunnen komen en gaat de 
gemeente in gesprek met Berghoef 
(hoek Dorpsstraat) om het aanwezige 
groen te verlagen, zodat er beter 
zicht komt op �etsverkeer dat vanaf 
de Aalsmeerderbrug richting de 
rotonde rijdt. De provincie gaat zorg-
dragen voor aanvullende bebording 
(let op bus) en attentieverlichting 
(knipperbollen) om extra aandacht te 
geven voor �etsers op de rotonde bij 
de Dorpsstraat.

Rotondes op Burg. Kasteleinweg 
‘moeilijk te begrijpen’

Aalsmeer - De politie en de brand-
weer van Aalsmeer kijken terug op 
een vrij rustige jaarwisseling. Er zijn 
enkele incidentjes geweest, waarbij de 
hulpdiensten in actie moesten komen, 
en er zijn kleine vernielingen 
gepleegd, maar over het algemeen 
wordt teruggekeken op een vooral 
gezellige start van 2023 met veel, heel 
veel vuurwerk. Vanwege de vele regen 
werd er overdag op zaterdag 31 
december weinig geknald, maar rond 
zes uur, toen het eindelijk droog werd, 
kon menig vuurwerkbezitter zich niet 
meer inhouden en wilde alvast wat 
knalletjes en siersterren uitproberen. 
De politie Aalsmeer Uithoorn kreeg 
even voor middernacht een melding 
van een brand in gebouwtje in 
Uithoorn. Toen agenten ter plaatse 
kwamen, was het vuur al zo goed als 
geblust door enkele buurtbewoners. 
De Brandweer van Uithoorn heeft 
nageblust en vervolgens het sein 
brand meester gegeven. De politie 
had van zaterdag naar zondag nog 
een aantal verschillende meldingen, 
heeft extra gesurveilleerd bij het pand 
in Uithoorn, maar kijkt terug op een 
rustig verloop van oud en nieuw. Ook 
de Brandweer van Aalsmeer hoefde 
niet vaak in actie te komen. Even voor 
drie uur van zaterdag op zondag werd 
de Brandweer opgeroepen voor een 
woningbrand in Geerland in Kudel-
staart. Het bleek mee te vallen. Een 
heg had, waarschijnlijk door vuurwerk, 
vlam gevat en dreigde over te slaan 
naar een woning. Bewoners en omwo-
nenden waren zelf al met water aan 

de slag gegaan. Toen de Brandweer 
arriveerde was de brand al gedoofd. 
Na een controle of het vuur echt de�-
nitief uit was. De rit terug naar de 
kazerne werd onderbroken door een 
oproep om naar Westwijk in Amstel-
veen te rijden om een containerbrand 
te lijf te gaan. Er bleek vuurwerkafval 
naast de container in brand te staan. 
Deze blus-klus was zo geklaard. Nog 
eenmaal gingen in de vroege nieuw-
jaarsochtend de alarmbellen af. Nu 
voor brand in een ondergrondse 
container aan de Hortensialaan. De 
Brandweer, klaar om in actie te komen 
vanuit de kazerne aan de Zwarteweg, 
was snel in de Hortensialaan en wist 
ook dit vuurtje vlotjes onder controle 
te krijgen. Hierna kwamen er geen 
meldingen meer en kon de ‘vuurwerk-
dienst’ afgesloten worden zonder 
(brand)heftige incidenten.

Politie en Brandweer kijken 
terug op rustige jaarwisseling

Foto: Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - Op dinsdag 17 januari 
komen leden van de commissies 
Ruimte en Maatschappij en Bestuur 
bijeen voor een gezamenlijke vergade-
ring. Het betreft een oordeelsvor-
mende bijeenkomst wat inhoudt dat 
de fracties de voor- en nadelen van het 
voorgestelde raadsbesluit verkennen 
en wegen. Een hoofdbreker wordt 
deze avond zeker het tweede onder-
zoek naar de ontsluiting van de 
toekomstige woonwijk Westeinder-
hage in Kudelstaart. De gemeente 
Aalsmeer wil 267 woningen realiseren 
in het thans nog niet bebouwde 
gebied ten noorden van de Bilderdam-
merweg. De belangrijkste ontsluiting 
van de deze nieuwbouwwijk is voor-
zien op de Bilderdammerweg ter 
hoogte van Geerland. Echter, de 
verkeersintensiteit op de Bilderdam-
merweg is nu reeds hoog met zo’n 
6.600 voertuigen per etmaal, terwijl 
rond de 4.000 acceptabel is. Door de 
ontsluiting van Westeinderhage op de 
Bilderdammerweg zou de intensiteit 
toenemen, tot ongeveer 7.900 voer-
tuigen per etmaal in 2030. Volgens het 
eerste gehouden onderzoek is de 
Bilderdammerweg een knelpunt in de 
totale verkeersstructuur in Kudelstaart 

en dit is ook de conclusie na de second 
opinion. Bewoners van Geerland en de 
Bilderdammerweg zijn voorstanders 
om de ontsluiting van Westeinderhage 
te verplaatsen en te maken via een 
andere, meer noordelijke route. Opties 
in het tweede onderzoek zijn onder 
andere de aanleg van een enkelstrook-
srotonde  en verplaatsing, cq. nieuw 
aanleggen van een vrijliggende �ets-
route in plaats van de �etsstroken aan 
beide zijden van de Bilderdammerweg 
nu. Tijdens de vergadering kunnen de 
fracties vragen stellen over het onder-
zoek, eventueel een schorsing 
aanvragen voor onderling overleg om 
tot slot een oordeel te vormen. Voor 
nu wordt voorgesteld om het bestem-
mingsplan Westeinderhage te agen-
deren voor de raadsvergadering van 2 
februari. 

Oosteinderweg en Luchtvaarzaken
Ook op de agenda deze avond: 
Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oost-
einderweg 2020’ en Luchtvaartzaken 
en besloten wordt met het vragen-
kwartier. De vergadering begint om 
20.00 uur in de raadzaal en voorzitter 
is Dirk van der Zwaag. Belangstel-
lenden zijn welkom.

Verkeersonderzoek ontsluiting 
Westeinderhage in commissie

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Aalsmeer - Alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart worden door het 
gemeentebestuur van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie 
vanavond, donderdag 5 januari. In informele sfeer kunt u met elkaar het 
glas he�en op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023. De receptie 
begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Aalsmeer – Schiphol voert sinds 
maandag 2 januari en tot half april 
groot onderhoud uit aan de Zwanen-
burgbaan. Tijdens deze werkzaam-
heden is de start- en landingsbaan niet 
beschikbaar voor vliegverkeer. Dit 
heeft gevolgen voor de baaninzet en 
daarmee het vliegtuiggeluid in de 
omgeving. De Zwanenburgbaan is in 
de jaren zestig aangelegd. Tijdens dit 
groot onderhoud worden er werk-
zaamheden uitgevoerd die eens in de 
40 tot 60 jaar noodzakelijk zijn. In de 
onderhoudsperiode wordt het asfalt 
van de start- en landingsbaan volledig 
vernieuwd. Dat is een oppervlakte van 
86 voetbalvelden. Bij die vernieuwing 
wordt 60% asfalt van de baan herge-
bruikt. Ook vernieuwt Schiphol 12.000 
vierkante meter aan markeringen op 
de baan en wordt 6 kilometer aan 
goten en uitgangen op en rond de 
baan vervangen. Alle baanverlichting 
en bijbehorende elektrische kabels 

worden vervangen door een duurza-
mere en betrouwbaardere led-verlich-
tingsinstallatie. Dit gaat over bijna 
6.400 lampen en 450 kilometer aan 
kabels. Daarnaast wordt het baansta-
tion en het hemelwaterafvoersysteem 
volledig gerenoveerd. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd in samen-
werking met Heijmans. Dagelijks 
werken er zo’n 166 mensen aan de 
Zwanenburgbaan. 

Aangepast baangebruik 
De vliegtuigen die normaal starten of 
landen vanaf of op de Zwanenburg-
baan maken in deze periode meer 
gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook 
kan de Schiphol-Oostbaan worden 
gebruikt als landingsbaan en verplaatst 
een klein deel van de vluchten naar de 
Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is 
normaal ’s nachts af en toe in gebruik 
in zuidelijke richting, wanneer de Kaag-
baan niet beschikbaar is vanwege kort 

Groot onderhoud Schiphol aan 
de Zwanenburgbaan

nachtelijk baanonderhoud of wind- en 
weersomstandigheden. 

Aalsmeerbaan
Het vliegverkeer zal indien noodzake-
lijk tijdens de onderhoudsperiode ’s 
nachts gebruik maken van de Aals-
meerbaan als alternatief. Het uitgangs-
punt is dat de Aalsmeerbaan zo min 
mogelijk wordt ingezet in de nacht, 
alleen als dit echt niet anders kan. Hier-
voor stelt Schiphol zo nodig het nach-
telijke kort onderhoud aan de Kaag-
baan uit naar een ander moment 
binnen dezelfde week. 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer en baangebruik 
tijdens de werkzaamheden kunnen 
omwonenden contact opnemen met 
BAS. BAS geeft op hun website uitleg 
over het actuele baangebruik en 
operationele bijzonderheden en is het 
informatie- en meldingencentrum over 
het vliegverkeer van, naar en op 
Schiphol. Dit kan 7 dagen per week 
(09.00 tot 17.00 uur) via telefoon-
nummer 020-6015555 of door het 
raadplegen van de website.

Amstelland - De broers Gio en Cipe 
willen het lekkerste ijs van de wereld 
maken, voor iedereen, een toeti per 
tutti. Maar hoe doe je dat? Cipe 
heeft een idee: de Noordpool. Daar 
is ijs genoeg! Na een zware tocht 
komt hij, op een kleine ijsschots, 

ijsbeer Humboldt tegen. Kom kijken 
in het Amstelveens Poppentheater. 
In de voorstelling ‘Toeti’ staan beel-
dende live projecties, slapstick, 
maskerspel en poppentheater op 
het menu en aan het eind is er 
misschien wel echt ijs voor iedereen! 

Op avonturenreis voor ijs in het Poppentheater De voorstelling Toeti door IJsbeer 
Inc is voor iedereen vanaf 4 jaar en 
te zien op donderdag 5, vrijdag 6 en 
zondag 22 januari. Aanvang alle 
dagen om 14.30 uur. Kaarten 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl, 
020-6450439 of 
info@amstelveenspoppentheater.nl 
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Aalsmeer - Donderdag 5 januari 
organiseert gro-up Buurtwerk een 
meideninloop in de N201 aan de 
Zwarteweg 90 van 19.30 tot 21.00 
uur. De inloop is voor meiden van 15 
tot en met 20 jaar oud. Gezellig 
kletsen, een spelletje doen en andere 
meiden ontmoeten.

Tekenkunst
En op vrijdag 6 januari van 14.30 tot 
16.00 uur is er een meidenmiddag in 
Place2Bieb in Kudelstaart voor 

meiden uit de groepen zeven en 
acht. Carla Jooren gaat samen met 
de meiden aan de slag met 
Zentangle. Deze tekenkunst maakt 
gebruik van eenvoudig te leren 
patronen, tekenervaring is daarom 
niet nodig. Door te concentreren op 
de patronen word je helemaal zen! 
Opgeven is wel een vereiste en kan 
bij jongerenwerker Manon via 
whatsapp: 06-83270666. Beide activi-
teiten zijn gratis te bezoeken. Meer 
info op www.jonginaalsmeer.nl. 

Inloop en Zentangle bij gro-up 
Buurtwerk voor meiden

Aalsmeer - De Bandbrouwerij voor 
kids gaat op vrijdag 20 januari weer 
van start in N201. Onder begeleiding 
van bandcoaches kunnen kinderen 
lekker samen muziek maken en dat is 
leuk en leerzaam. Het is niet verplicht 
om er altijd bij te zijn, je kunt ook een 
paar keer meedoen als dat zo 
uitkomt, maar hoe vaker je komt,  
hoe beter het gaat natuurlijk. De 
Bandbrouwerij is voor kinderen van 8 
tot 13 jaar die al een beetje muziek-
les gehad hebben. Speelniveau is 
niet belangrijk, want bandcoaches 

Marit en Lars zullen zorgen dat 
iedereen, die een beetje zijn best 
doet, mee kan doen. De kinderen die 
naar de Bandbrouwerij komen 
hoeven alleen hun instrument mee 
te nemen, want verdere apparatuur 
is aanwezig. Zodra er wat nummers 
gespeeld kunnen worden, zullen er 
ook enkele concertjes ingepland 
worden met de jonge Bandbrouwers.  
De N201 is te vinden aan de Zwar-
teweg 90 en jonge muzikanten 
(jongens en meisjes) zijn 20 januari 
vanaf 19.00 uur welkom. 

Weer Bandbrouwerij voor kids

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Of ik goede voorne-
mens heb gemaakt? Natuurlijk wel. 
Dat doe ik altijd. Van de helft komt 
niks terecht, maar dat maakt niet 
uit. Als de intentie er maar is. Ik heb 
mij in ieder geval voorgenomen 
om meer te bewegen. Elke dag die 
kilometers maken, daar krijg je een 
leeg hoofd van en dat is nuttig, 
want dan is er weer ruimte voor nieuwe ideeën. Ik heb mij in ieder geval 
ook voorgenomen om wat vaker een museum te bezoeken, daar knap ik 
altijd zo van op. En er staan er genoeg op mijn verlanglijstje. Het is een 
kwestie van tijd voor vrij maken. Met één goed voornemen ben ik het 
oude jaar uitgegaan. Dat diende zich al aan in oktober toen Skop’nboer, 
een van onze favoriete camperlocaties, een mailtje stuurde dat ze een 
oudejaarsarrangement aanboden. Ik heb gelijk geboekt. Zolang ik mij kan 
herinneren bak ik op 31 december bergen oliebollen en ik vond het hoog 
tijd worden om eens een keer met die traditie te breken. Het was een 
bijzondere ervaring om op 30 december met dikke truien aan en op 
warme laarzen te genieten van een stamppot bu�et, geserveerd op de 
deel van de boerderij. We kenden niemand en niemand kende ons, maar 
we waren allemaal gelijkgestemde zielen. Allemaal mensen, de meesten 
van onze leeftijd, die het leuk vinden om met een auto, met daarin een 
bed en een toilet, Europa door te trekken. Het was een kwestie van bij 
een willekeurig tafeltje aanschuiven en met een bord boerenkool erva-
ringen uitwisselen over gemaakte reizen en bezochte locaties. Maar ook 
over het leven zelf en dat leverde bijzondere gesprekken op. Op oude-
jaarsdag stonden we ’s morgens aan de oliebollen met glühwein en 
gingen ’s middags op pad om getuige te zijn van een oude traditie in dit 
deel van het land: carbidschieten. Raar fenomeen, een lange rij melk-
bussen opgesteld langs de rand van het weiland, met aan het eind twee 
enorme bussen van meer dan een meter doorsnee, die veel weg hadden 
van een stel megakanonnen. Kleine kinderen sjouwden met handenvol 
stro rond om een kampvuurtje aan de gang te houden, waar oudere 
kinderen de fakkels aanstaken om die melkbussen tot ontplo�ng te 
brengen. De twee kanonnen gaven zo’n klap dat het helemaal 
nadreunden in ons lijf. Het hele spektakel duurde bij elkaar nog geen tien 
minuten. Bizarre vertoning. In de avond nog een barbecue op de deel om 
daarna in onze camper met een glaasje champagne naar Claudia te 
kijken, die ik overigens fantastisch vond. Om even voor twaalven stond 
iedereen weer buiten, glas in de hand, om af te tellen tot het nieuwe jaar. 
Allemaal kampeerders, velen net als wij met een hond, die bewust voor 
zo’n arrangement kiezen om hun huisdier het vuurwerklawaai te 
besparen. Dat is niet helemaal gelukt. Op ons veldje was het rustig maar 
in de weilanden rondom was urenlang het meest spectaculaire vuurwerk 
te bewonderen. Volgens mij hebben die boeren gedacht: stikstofcrisis? 
Die zullen we wel een handje helpen. Wij hebben er in ieder geval van 
genoten. Het gaat voor ons een spannend jaar worden, maar we zijn het 
in stijl begonnen. Alle goeds voor 2023!
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Een goed begin

Aalsmeer - Op 28 december heeft de 
Raad van State uitspraak gedaan in de 
zaak die de Stichting Werkgroep Fort 
Kudelstaart had aangespannen tegen 
de vaststelling van het bestemmings-
plan Fort Kudelstaart. De Raad van 
State heeft het bestemmingsplan 
vernietigd en daarmee de plannen 
van Zeilfort Kudelstaart BV van tafel 
geveegd. 

Te grootschalig
De stichting heeft altijd benadrukt dat 
bewoners rond het fort niet tegen 
herontwikkeling van Fort Kudelstaart 
zijn. “De ontwikkelingen mogen 
echter niet ten koste gaan van het 
erfgoed en onze leefomgeving. De 
voorgestelde ingrepen aan het Rijks-
monument en UNESCO werelderf-
goed waren ingrijpend, permanent en 
onherstelbaar. De balans was volledig 
zoek”, aldus de stichting. In de afge-
lopen vier jaar heeft de stichting 
meerdere malen bij de gemeente 
aangegeven dat de toekomstplannen 
voor het fort te grootschalig waren. In 
die periode is geprobeerd de balans 
terug te brengen. Desondanks zijn 
gemeente Aalsmeer en Provincie 
Noord-Holland steeds doorgegaan 
met deze toekomstplannen. “Ons 
restte geen andere mogelijkheid dan 
in beroep gaan bij de Raad van State, 
die onze stichting nu in het gelijk 
heeft gesteld”, vervolgt de Werkgroep.

Aantasting
Provinciale regelgeving schrijft voor 
dat bestemmingsplannen in UNESCO 
gebied regels moet bevatten die 
ervoor zorgen dat de kernkwaliteiten 
van het werelderfgoed behouden 

blijven. En dat heeft de gemeente 
Aalsmeer niet gedaan met het 
bestemmingsplan Fort Kudelstaart. De 
toekomstplannen waren simpelweg te 
groot en zouden voor aantasting van 
het werelderfgoed zorgen. Ook heeft 
de gemeente Aalsmeer, volgens de 
Raad van State, de verschillende 
belangen niet zorgvuldig genoeg 
afgewogen.

Heroverwegen
ICOMOS, het o�ciële adviesorgaan 
van UNESCO, liet afgelopen najaar al 
weten dat de gemeente Aalsmeer veel 
te ambitieus was met haar plannen. In 
haar rapportage werd duidelijk dat de 
plannen voor het fort grote impact 
hebben op de authenticiteit en inte-
griteit van Fort Kudelstaart, en 
daarmee op de kernkwaliteiten van 
het UNESCO werelderfgoed. Het 
advies van ICOMOS was om de 
herontwikkeling van het fort te 
heroverwegen en opnieuw vorm te 
geven, zodat de kernkwaliteiten 
behouden blijven.

Nieuwe invulling
Emile Abbing van de stichting tot slot: 
“Wij bevinden ons nu op een nieuw 
startpunt, om vanaf hier een passende 
nieuwe invulling voor Fort Kudelstaart 
vorm te geven. Zoals altijd stellen wij 
ons constructief op en gaan graag met 
de gemeente Aalsmeer in gesprek 
over de toekomst van Fort Kudel-
staart.” Meer informatie is te vinden op 
de website: www.fortkudelstaart.com.

Teleurgesteld
Martijn de Liefde, de initiatiefnemer 
van de ontwikkeling van Zeilfort 

Kudelstaart, is teleurgesteld in de 
uitspraak van de Raad van State. Hij 
gaat echter niet bij de pakken neer-
zitten en hoopt uiteindelijk toch de 
plannen voor een bruisend fort met 
hotel, congrescentrum, restaurant en 
ondergronds parkeren te kunnen 
realiseren. 

Procedurele fout
“Er is een procedurele fout gemaakt, 
maar de Raad van State heeft helder 
gesproken over de verkeer- en 
geluidsoverlast die er niet is. Belang-
rijke zorgen, zoals geluid, verkeer, 
parkeren, laad- en loszone en �nan-
ciële haalbaarheid zijn allemaal goed 
gekeurd, zo valt duidelijk te lezen in 
de uitspraak.” De Liefde vervolgt: “We 
gaan niet de sluis of de liniedijk of het 
fort zelf aantasten. We willen ontwik-
kelen binnen de universele waarden 
die Unesco voor de stelling stelt. Ons 
voorlopig ontwerp is buiten beschou-
wing gelaten door de rechter. Het 
boekwerk van 250 pagina’s toont zeer 
gedetailleerd aan dat we het goed 
voor hebben met het fort, maar is 
helaas niet meegenomen in de 
beraadslaging van de Raad van State.” 

Hoopvol gestemd
De Liefde tot slot: “We kunnen de fout 
herstellen en dan eindelijk aan de slag 
met het fort. Het is jammer dat er weer 
jaren vertraging optreed door enkele 
personen. We zijn de uitspraak nog 
verder aan het bestuderen, maar we 
zijn hoopvol gestemd dat de 
gemeente dit gaat herstellen en dan 
kunnen we dit procedurele geruzie 
achter ons laten en 2023 positief 
starten!”

Raad van State veegt plannen 
van Zeilfort van tafel

Kudelstaart - Na 31 jaar met plezier 
in de kappersbranche te hebben 
gewerkt wilde Kristi Westerbaan uit 
Kudelstaart in 2018 het roer helemaal 
omgooien. In 1,5 jaar tijd heeft zij 
toen een versnelde opleiding verzor-
gende IG gedaan en is in de oude-
renzorg gaan werken. Ongeveer 4 
jaar doet Kristi nu de nachtdienst in 
een verzorgingshuis. Ondanks dat zij 
dit leuk vindt, bleef de beauty-
branche toch trekken. Zorg en 
beauty zijn nou eenmaal twee totaal 
verschillende werelden en stiekem 
had Kristi toch nog de droom van 
een eigen salon thuis. “Ik ben mij 
gaan verdiepen in laserontharing en 
gezichtsbehandelingen, hiervoor 
heb ik een cursus gelaatsverzorging 
gedaan, daarna de opleiding Skinex-
pert bij de Wellness academie en 
voor laser ontharen heb ik een oplei-
ding bij de Laserstudio gevolgd. Met 
de Diode Lumi Ice laser kan ik alle 

huidtypes behandelen en  blijft het 
behandelde haar de�nitief weg. Deze 
laser is e�ectiever dan IPL doordat 
het licht gerichter is en dus dieper in 
de haarwortel komt. Er zijn dan ook 
minder behandelingen nodig dan 
met IPL. Door de gekoelde laserkop 
ervaart men minder hinder, het voelt 
soms een beetje warm en alsof er 
een elastiekje tegen je huid schiet. 
Grijze, lichtblonde en rode haren 
kunnen niet behandeld worden, 
aangezien de laser door melanine 
(pigment) wordt geleid naar de 
haarwortel.” 
Met gezichtsverzorging wil Kristi zich 
gaan richten op heerlijke ontspan-
nende gezichtsverzorging met 
goede reiniging, peeling en een 
Japanse drukpuntenmassage. Tijdens 
het inwerken van het masker krijgt 
men een ontspannende hand- of 
hoofdmassage. “Natuurlijk werk ik 
ook met serums, heb ik voor de 

Nieuw: Kristi’s Laser & Beauty

rijpere huid heerlijke collageen vlies-
maskers en voor wie durft doe ik ook 
de in Amerika bekende Buccalmas-
sage bij een behandeling.
Een hele verandering dus voor mij 
maar ik heb er zin in! Vanaf januari ‘23 
zal ik op afspraak gaan werken van 
maandag tot en met zaterdag.” Voor 
meer informatie of een afspraak: 
kristi.westerman@gmail.com.



Leimuiden - De Leimuiderbrug 
(N207) over de Ringvaart in de 
gemeente Haarlemmermeer wordt 
aangepast om het minder storings-
gevoelig te maken. Daarnaast wordt 
de brug tijdens spitstijden gemoni-
tord door een storingsmonteur. 
Provincie Noord-Holland neemt deze 
maatregelen om de storingen zoveel 
mogelijk te voorkomen en eventuele 
gevolgen van nieuwe storingen te 
beperken. Sinds 14 december 2022 
heeft de Leimuiderbrug opnieuw te 
kampen gehad met meerdere 
storingen. Op 22 december heeft de 
aannemer de sensoren van de brug 
aangepast, waardoor de brug 
minder gevoelig is voor nieuwe 
storingen.

Defecte rem
De laatste storingen aan de Leimui-
derbrug ontstonden door een defect 
aan de rem die het brugdek moet 
sluiten. Als het brugdek niet goed 
sluit, geven sensoren een melding af 
waardoor de brug in storing gaat en 
brugbediening niet meer mogelijk is. 
Het onderdeel van de rem dat moet 

worden vervangen, is vanwege de 
lange leveringstijden niet op korte 
termijn beschikbaar. Om de brug 
toch zonder storingen te kunnen 
laten openen en sluiten, zijn enkele 
tijdelijke aanpassingen gemaakt aan 
de sensoren die bij het sluiten van 
de brug betrokken zijn. Door de 
sensoren anders in te regelen, kan 
de brug nog steeds veilig gesloten 
worden, maar is de brug minder 
gevoelig voor nieuwe storingen. 
Zodra het bestelde onderdeel dat 
vervangen moeten worden binnen 
is, vindt de de�nitieve reparatie van 
de brug plaats. 

Meer informatie
Met vragen en klachten kunnen 
(vaar)weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
servicepunt van de provincie Noord-
Holland via 0800-0200600 (gratis) of 
per e-mail: servicepunt@noord-
holland.nl. Op de hoogte blijven van 
bedientijden van bruggen en 
sluizen, stremmingen of 
werkzaamheden? 
Zie: www.vaarweginformatie.nl.

Maatregelen provincie tegen 
storingen Leimuiderbrug

Ouderensoos 55+ in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdag is er 
van 13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis voor 
55-plussers. Het kaartjaar is 29 

december afgesloten met 21 leden 
en bij het klaverjassen is de hoogste 
eer behaald door Huub Bouw-
meester met 5755 punten en het 
jokeren is gewonnen door Guusje de 
Kok met 220 punten. De soos hoopt 
in het nieuwe jaar nieuwe gezichten 

te mogen verwelkomen, zowel lief-
hebbers van klaverjassen als van 
jokeren. De eerstvolgende kaartmid-
dagen zijn 5 en 12 janauri. Voor 
inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met Hans van Schuilenburg 
(penningmeester) via: 06-12699009.

Kaartavond bij Allen 
Weerbaar
Aalsmeer - Maandag 19 december was 
de laatste kaartavond van 2022 bij 
Allen Weerbaar. Er is goed gekaart, vijf 
deelnemers behaalden meer dan 5.000 
punten. De winnaar van de avond was 
Wim Spring in ’t Veld met 5643 punten, 
gevolgd door Joke Buis met 5359 en 
Piet Schuit met 5348 punten. Hekken-

sluiter was Corry Alderliesten met 3535 
punten. De eerste kaartavond in het 
nieuwe jaar is op maandag 9 januari in 
buurthuis ‘t Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. De aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor inschrij-
ving, ko�e of thee en een praatje. 
Kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden met Allen Weer-
baar via 0297-325040.

Aalsmeer - Met 150 deelnemers aan 
de lichtjeswandeling kijkt kinder-
boerderij Boerenvreugd terug op een 
geslaagd evenement. Uit alle ingele-
verde wandelkaarten zijn vier 
winnaars getrokken. Xajen, Nien en 
Julian kwamen met hun familie naar 

de kinderboerderij om hun prijs in 
ontvangst te nemen. Harry kwam als 
winnaar uit de bus bij de deelnemers 
van Ons Tweede Thuis. De winnaars 
kregen allemaal een leuk cadeautje 
en wat lekkers. Tijdens de lichtjes-
wandeling konden kinderen door 

Traktatie voor winnaars van de 
lichtjeswandeling Boerenvreugd

Harry is trots op zijn gewonnen prijs.

Prijswinnaars Lichtjeswandeling: Zus van Xajen, Nien en Julian. Xajen wilde zelf niet 
op de foto, maar haar zus wilde graag in haar plaats.

letters te verzamelen een woord 
maken. ‘Sneeuwpop’ was het juiste 
antwoord. 

Nieuw hertje
De kinderboerderij heeft de winnaars 
getrakteerd, maar zelf is Boeren-
vreugd ook verrast. Onverlaten 
hadden tijdens de kerstdagen twee 
items, de kerstboom en het hertje, 
van de lichtjeswandeling vernield. Na 
de melding van deze onbegrijpelijke 
daad kregen de vrijwilligers veel 
reacties en bezoek van een gulle 
gever. De kinderboerderij is getrak-
teerd op een nieuw hertje. Mocht de 
lichtjeswandeling aan het einde van 
het jaar weer georganiseerd worden, 
dan krijgt het rendier uiteraard een 
prominente plek. 



16 inderegio.nl • 5 januari 2023NIEUWS

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Veerle Melis kwam twintig 
jaar geleden vanuit België in Aalsmeer 
wonen. Voordien werkte zij vijftien 
jaar op vluchthaven Zaventem waar zij 
haar carrière begon. Het werd de 
sterke basis voor datgene waar zij nu 
in Aalsmeer met haar eigen bedrijf 
DLS&S ondernemers wegwijs maakt in 
de wereld van regelgeving vervoer 
gevaarlijke sto�en. “Veel bedrijven 
hebben er mee te maken. Denk aan 
batterijen, spuitbussen en vuurwerk”, 
begint Veerle haar uitleg. “Maar ook 
bloedmonsters en radioactieve 
isotopen. Bij het vervoeren daarvan 
ben je gebonden aan strenge regelge-
ving. Dat kan behoorlijk ingewikkeld 
lijken, het komt er op neer dat alle 
gevaarlijke sto�en op de juiste wijze 
moeten worden gedocumenteerd en 
verpakt. Opschriften en etiketten 
zorgen voor herkenning en zijn 
cruciaal voor een veilige afhandeling.”

Ervaring en expertise 
Veerle Melis heeft meer dan dertig 
jaar ervaring op dit gebied. Voor zij in 
2020 voor zelfstandigheid koos, advi-
seerde zij in werkverband de overheid, 
reisde de hele wereld over, leverde 

haar expertise aan de dreamteams 
van de TU Delft, was betrokken bij het 
vervoer van de satellieten vanuit 
Noordwijk. Kortom, een vrouw die 
vanuit praktijkervaring gepokt en 
gemazeld is en werkelijk iedere vraag 
op dit gebied kan beantwoorden. “Ik 
ben een onderzoeker, lees en leer 
graag en hou uiteraard alle wijzingen 
bij.”

Doelgroep begrijpen 
Nu heeft zij haar eigen bedrijf en 
ontwikkelt online trainingen op haar 
vakgebied. Zij benadert ondernemers 
die gevaarlijke sto�en aanbieden voor 
transport en waarvan de medewerkers 
verplichte trainingen moet volgen. “Je 
moet de doelgroep begrijpen en 
daarop inhaken. Door mijn jarenlange 
ervaring als trainer kan ik de regelge-
ving op een eenvoudige manier 
vertellen. Ik kan mensen enthousiast 
maken over wat een droge materie 
lijkt. Het is geweldig dat mensen mij 
verzuchtend vertellen: Nu begrijp ik 
het eindelijk.”

Coaching
Via Dorine Pronk (mede-eigenaar 
Syltsupport) hoorde zij over Zaai en 
meldde zich aan. “Het is geweldig dat 

Veerle Melis: “Zaai geeft de 
zzp’er alle kansen”

de gemeente het �nancieel mogelijk 
maakt om startende ondernemers een 
coachtraject te laten volgen. Ik zit in 
een super�jne intervisie groep, wij 
ondersteunen elkaar en in de 
toekomst hoop ik door Zaai mijn 
netwerk uit te breiden met Aals-
meerse ondernemers. Ik haal uit 
iedere masterclass dat wat ik kan 
gebruiken en kijk uit naar de coaching 
vanuit Syltsupport.” Blij is Veerle met 
haar buddy Claire Wever. Zij vullen 
elkaar wat hoofd en hart betreft heel 
goed aan. “Zaai geeft de zzp’er alle 
kansen om bijzondere mensen te 
ontmoeten. Zo kreeg ik de kans Anne-
marie van Gaal te horen spreken, een 
vrouw die ik zeer bewonder.” Voor 
meer informatie over Zaai kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef via 0297- 366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl.

Amstelland - De provincie Noord-
Holland heeft bijna 5 miljoen subsidie 
verdeeld voor de restauratie van 48 
rijksmonumenten. Er is een grote 
behoefte aan �nanciële bijdragen voor 
restauratieprojecten. Dat blijkt uit de 
vele subsidieaanvragen die de 
provincie de afgelopen jaren heeft 
ontvangen. De subsidie is bedoeld 
voor rijksmonumenten in Noord-
Holland zonder woonfunctie, zoals 
kerken, orgels en industrieel erfgoed. 

Religieus erfgoed
Jaarlijks gaat er een groot bedrag naar 
kerken. Het geld wordt bijvoorbeeld 

gebruikt voor de orgels. Dit jaar draagt 
de provincie bij aan de restauratie van 
onder andere het Knipscheerorgel in 
de dorpskerk van Heemskerk en het 
Witte Orgel in de Willibrordkerk in 
Nederhorst den Berg. Ook zijn er subsi-
dieaanvragen voor de restauratie van 
kerktorens gehonoreerd. Bijvoorbeeld 
voor de toren van de Dorpskerk in 
Aalsmeer (91.513 euro subsidie). 
De toren van de Dorpskerk is in mei 
2021 opgeknapt. Er is metselwerk 
verricht en het grote ronde raam is 
vernieuwd. Ook is de windvaan onder 
handen genomen. De leeuw met aal 
op de toren heeft een nieuw laagje 

Subsidie van de Provincie voor 
restauratie toren Dorpskerk

Aalsmeer - Dinsdagavond 20 
december vond de laatste beeldvor-
mende vergadering van de commis-
sies Maatschappij en Bestuur en 
Ruimte van dit jaar plaats. Op de 
agenda stonden onder meer de invoe-
ring van opkoopbescherming Aals-
meer, bestemmingsplan Oostein-
derweg en de beheerverordening van 
de begraafplaats. Er waren dit keer 
geen insprekers.

Goedkope en middeldure segment 
In het Raadsakkoord is gevraagd om in 
Aalsmeer opkoopbescherming in te 
voeren. Dit geeft de gemeente de 
mogelijkheid om goedkope en 
middeldure woningen beschikbaar te 
maken en te houden voor woningzoe-
kenden. Het is dan onmogelijk voor 
bijvoorbeeld beleggers om woningen 
goedkoop op te kopen en vervolgens 
duur te verhuren. Jesper Gringhuis, 
adviseur wonen, gaf een presentatie 
waarin hij toelichtte wat opkoopbe-
scherming inhoudt, hoe de huidige 
situatie in Aalsmeer is, wat omlig-
gende gemeenten doen en hoe het 
vervolgproces eruit zal zien. In Aals-
meer zijn er de afgelopen drie jaar 34 
woningen gekocht uit het goedkope 
of middeldure segment, die in het 
dure segment verhuurd worden. Met 
invoering van opkoopbescherming 
kan dit in het vervolg voorkomen 
worden. In maart 2023 komt er een 
voorstel naar de gemeenteraad en zal 

de raad besluiten of dit wel of niet 
wordt ingevoerd.

Bestemmingsplan Oosteinderweg 
De gemeenteraad heeft op 4 maart 
2021 het bestemmingsplan Oostein-
derweg 2020 vastgesteld. Hiertegen 
zijn beroepsschriften ingediend, 
waarvan de Raad van State er één 
gegrond heeft verklaard. Dat betekent 
dat binnen 20 weken een nieuw besluit 
genomen moet worden. Het gaat in dit 
geval om de aanduiding van speci�eke 
vormen van agrarisch-dierenopvang op 
het perceel Oosteinderweg 66a. Op 
verzoek van de fractie van Absoluut 
Aalsmeer wordt dit verder besproken in 
de oordeelsvormende vergadering van 
de commissie Ruimte op 17 januari.

Begraafplaats
De oude beheerverordening van de 
begraafplaats dateert van 2012 en is, 
gezien de veranderende wensen en 
behoeften in de samenleving, toe aan 
vernieuwing. Om beter te kunnen 
inspelen op de veranderingen kan 
onder meer de dienstverlening worden 
uitgebreid. De fracties vinden dit voor-
stel voldoende besproken en daarmee 
gaat het door als akkoordstuk naar de 
raadsvergadering van 2 februari. De 
vergadering terugkijken kan via de 
website van de gemeente: www.aals-
meer.nl. Voor meer informatie is de 
gri�e bereikbaar via gri�e@aalsmeer.
nl of 06-44165032.

Opkoopbescherming om duur 
verhuren te voorkomen

Aalsmeer – Op woensdag 21 
november ondertekenden vijf 
aannemers een samenwerkings-
overeenkomst met Rijnland voor de 
renovatie, vervanging en nieuw-
bouw van poldergemalen. De 
ondertekening vond plaats op een 
bijzondere locatie; gemaal Leegh-
water aan de Buitenkaag. Dit is één 
van de gemalen die de Haarlemmer-
meer ooit hebben drooggelegd. 
Buiten is goed te zien dat deze 
polder bijna 6 meter onder NAP ligt. 
Dat maakt in een oogopslag het 

belang van het werk van Rijnland 
zichtbaar.

Belangrijk
De doelstelling van Rijnland is het 
voorkomen en beperken van over-
stromingen, wateroverlast en water-
tekort. Om dit goed uit te kunnen 
voeren moeten de gemalen de juiste 
capaciteit hebben en moeten ze 
bovendien voldoende beschikbaar 
zijn en betrouwbaar. “De gemalen in 
ons werkgebied zijn enorm belangrijk 
voor het uitvoeren van onze hoofd-

Werkzaamheden Rijnland aan 
gemaal Horn- en Stommeer

Samenwerkingsovereenkomst getekend bij gemaal Leeghwater. Foto: Rijnland

bladgoud gekregen en de ophanging 
is vernieuwd.

Bijzondere objecten
Naast subsidie voor religieus erfgoed is 
er geld beschikbaar voor veel andere 
bijzondere objecten zoals de Tweede 
Chirurgische Kliniek, de Van Gend-
thallen en het Stedelijk Museum (alle 
drie in Amsterdam), college Hageveld 
in Heemstede en het Westfries 
Museum Verder kunnen werkzaam-
heden aan een aantal molens worden 
uitgevoerd, want ook die ontbreken dit 
jaar niet op de lijst van gehonoreerde 
projecten.  

Van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat 
rijksmonumenten behouden blijven en 
toegankelijk zijn voor het publiek. De 
restauraties en herbestemmingen 
dragen hieraan bij. Ook is het behoud 
ervan belangrijk voor de werkgelegen-
heid in de restauratiemarkt. De 
provincie voert de regie bij de verdeling 
van de subsidiegelden, waarvan de 
helft van het Rijk afkomstig zijn. Noord-
Holland telt 14.000 rijksmonumenten 
(waarvan 8.000 in Amsterdam). Daar-
naast zijn er 500 provinciale monu-
menten en enige duizenden gemeente-
lijke monumenten buiten Amsterdam.

taak”, geeft hoogheemraad Waldo 
von Faber aan. “Dagelijks zorgen zo’n 
400 gemalen ervoor dat de inwoners 
en ondernemers ‘droge voeten’ 
houden. Die gemalen moeten we 
goed onderhouden, zodat ze hun 
werk kunnen blijven doen.”

Tachtig poldergemalen
De komende jaren gaan werkzaam-
heden uitgevoerd worden aan 
tachtig poldergemalen. Als eerste 
worden de gemalen Groene Maredijk 
in de Kikkerpolder en het gemaal 
Horn- en Stommeer in Aalsmeer 
aangepakt. Het streven is om elk jaar 
twintig gemalen te renoveren of te 
vernieuwen.

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 7 
januari organiseert Crash rondleidingen 
over het terrein en door het Fort bij 
Aalsmeer. Het fort maakt deel uit van 
de Stelling van Amsterdam. Ontdek het 
prachtige linielandschap en dompel u 
onder in de historie van het fort. De 
rondleiding wordt voorafgegaan door 
een korte introductie over het Fort bij 
Aalsmeer en de Geniedijk in de expo-
sitie over het fort. U komt in delen van 
het fort die normaal niet toegankelijk 
zijn voor de bezoekers van het 
museum. De niet gebruikte delen van 
het fort zijn niet schoon en koud, dus 
trek geen nette kleding aan en stevig 
schoeisel. Als u een zaklamp heeft, 
neem die dan mee. Ook komt het fort 
terrein uitgebreid aan bod tijdens deze 
rondleiding. De rondleidingen worden 
om 11.00, 12.30 en 14.00 uur gegeven 
door Adri Tervoort en Gijs Dirkzwager 
van de stichting Militair Erfgoed Groot 
Amsterdam. De toegang voor het 

museum bedraagt 7,50 euro voor 
volwassenen en kinderen van 12 jaar en 
ouder, 4 euro voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar, 
donateurs en veteranen hebben gratis 
toegang. Bezoekers van het museum 
kunnen gratis meedoen aan de rondlei-
ding. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in 
het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is op zaterdag en iedere 
tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
crash40-45.nl.

Crash organiseert rondleiding in 
en om het Fort bij Aalsmeer
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Het is woensdagochtend na Kerstmis, in huize Volwater heerst 
een knusse bedrijvigheid. De kerstboom is net afgetuigd, want met Oud 
en Nieuw zijn er andere plannen, dan gaat het hele gezin naar Texel. Aan 
tafel wordt door de zoon een knikkerbaan in elkaar gezet en de oudste 
dochter is een beetje aan het pyromanen met brandende waxinelichtjes. 
Dochter Mare (10) zit er klaar voor, zij gaat wat vertellen over haar koek-
jesactie voor Serious Request. Zusje Suze volgt het gesprek met 
belangstelling. 

Hoe is Mare op het idee gekomen? 
“Het begon eigenlijk omdat mama voorstelde om met Suze en mij kerst-
koekjes te gaan bakken, maar ik eerst naar Albert Heijn moest om 
broodjes te halen. Toen ik terugkwam zei mama; er is een actie in het 
Glazen Huis voor ‘het vergeten kind’, daar kunnen we ook wat voor doen. 
We hebben al eens eerder zoiets gedaan, we zijn koekjes gaan bakken om 
geld in te zamelen voor de dieren in Australië toen er van die grote 
bosbranden waren. We zijn nu ook gewoon begonnen. Pakken meel 
gekocht en van AH kregen we er twee cadeau. In de appgroep van de 
familie hebben we een bericht gezet: 10 kerstkoekjes voor 1 euro. Onze 
familie ging gelijk bestellen, maar gaf het bericht ook weer door aan 
andere mensen. Er kwamen steeds meer bestellingen binnen. Toen we ze 
aan de ouders op school gingen verkopen vonden we dat we ze wel wat 
duurder konden maken en werden het 5 koekjes voor een euro. Het was 
best veel werk, we zijn een week bezig geweest en hebben er 1500 
gebakken. Ik werd ook nog ziek in die week, maar toen hebben mijn 
zusjes en mijn broertje het overgenomen. Ik heb 307 euro en 40 cent 
opgehaald en dat heb ik samen met mama naar Amersfoort gebracht. Ik 
heb niet met de dj’s gesproken, want er stond zo’n lange rij en het 
regende zo hard. Maar ik vond het wel heel vet en ik heb het geld zelf in 
de bus gestopt.” 

Het is in ieder geval heel knap wat je gedaan hebt. 
Doe je nog meer leuke dingen?
“Ik zit in groep 7 op OBS de Zuidooster en we hebben een hele leuke klas. 
Ik speel hockey bij Qui Vive in De Kwakel en bij de Koenen in de Nieuwe 
Meer heb ik leren zeilen. Eerst in een Optimist, dat is een heel klein bootje 
en dan leer je goed het roer in balans houden. Daarna heb ik les gehad in 
een Cadet, dan zeil je met zijn tweeën. En nu zeil ik samen met mijn vader 
wedstrijden. Wat ook heel �jn is, is dat we een strandhuisje hebben in 
Zandvoort, daar gaan we de hele zomer naar toe. In de vakanties en in de 
weekenden. Met mijn zusjes en broer spelen we ’s morgens in pyjama op 
het strand.”

Kunst en cultuur
Boven de bank in de woonkamer hangt een levensgrote afbeelding van 
de Nachtwacht “We willen onze kinderen kennis laten maken met kunst 
en cultuur”, vertelt moeder Mayella. “Daarom vonden we dit schilderij wel 
een goed idee, want hoe Hollands wil je het hebben?” Mare wijst me een 
meisje aan dat op de voorgrond op het schilderij staat. “Dat is de vrouw 
van Rembrandt. En weet je dat hij er zelf ook op staat? Daar dat oog hele-
maal achteraan tussen twee mannen door, dat is van Rembrandt. Ik houd 
zelf heel erg van musea, we gaan ook vaak naar een museum toe. Ik ben 
in het Rijksmuseum geweest en in het Van Gogh museum, maar ook in 
Nemo en in het museum voor Oudheidkunde. Ik weet niet meer hoe het 
heet, maar we zijn ook in dat museum geweest dat over je lichaam gaat.” 
“Corpus”, roept haar zus vanaf de tafel. “Maar het allerleukste museum 
vind ik het kinderboekenmuseum in Den Haag, dat is echt superleuk. Wat 
ik later wil worden? Ik zou zelf wel een museum willen oprichten, dat 
moet dan over de natuur gaan of over dingen die je zelf kunt uitzoeken.”

Jij mag weer iemand anders uitnodigen voor de Schijnwerper, wie 
gaat dat worden? “Sinds kort heb ik pianoles en ik wil graag mijn 
pianojuf, Ryanne van Sabben, uitnodigen. Ze geeft muziekles op school, 
maar ook in het Middelpunt. Vanavond organiseert ze een silent disco en 
daar mag ik naar toe.” 

Mare (10): “Ik zou zelf wel een 
museum willen oprichten” 

Rijsenhout - Wim Jongkind is 85 jaar, 
getrouwd met Corrie en samen kregen 
zij twee dochters. Vanuit huis startte 
Wim met hulp van zijn vrouw in 1979 
zijn eenmansbedrijf in serviceverle-
ning, reparatie en verkoop van Miele 
witgoed. Tot eind 2007 heeft Miele 
Specialist Jongkind in Rijsenhout 
bestaan, toen moest Wim stoppen 
vanwege hevige rugklachten. Vijftien 
jaar geleden is dit inmiddels, maar aan 
zelfstandig ondernemer zijn ging een 
uitdagende een leerzame periode 
vooraf: In 1970 reageerde Wim op een 
advertentie van Miele Nederland 
waarin een service technicus werd 
gevraagd voor het rayon Amsterdam. 
Na een opleiding van slechts drie 
maanden werd hij letterlijk voor de 
leeuwen geworpen. Er stond voor hem 
een serviceauto klaar met gereed-
schap, instructieboeken en onderdelen 
en Wim kreeg opdracht om naar zijn 
eerste storing te gaan. Het verliep niet 
vlekkeloos, er bleek in het rayon veel 
achterstand te zijn qua service, maar 
Wim zette door en wist uiteindelijk 
met enige hulp van zijn instructeur het 

apparaat weer ‘aan de praat’ te krijgen. 
“Waar ben ik aan begonnen”, dacht 
Wim, maar hij zette door. 

Zelfstandig verder
Eind 1973 werd hij door de �rma 
Hartevelt in Katwijk gevraagd om 
vanuit Katwijk een servicerayon op te 
starten. Een bijzondere klant van Wim 
was onder andere Alfred Heineken. In 
1979 stopte zijn oude baas met de 
werkzaamheden en Wim besloot zelf-
standig in Miele serviceverlening en 
verkoop door te gaan. Hij nam van de 
heer Hartevelt de serviceauto over en 
kreeg het gereedschap en het 
antwoordapparaat mee en begon, na 
het behalen van het middenstandsdi-
ploma, op 2 november 1979 aan een 
nieuwe uitdaging. Echter de Economi-
sche Controle Dienst meldde zich en 
Wim werd verplicht eerst het vakdi-
ploma Elektrotechnisch Reparateurs-
bedrijf te halen. Na maanden van zelf-
studie slaagde Wim voor het examen 
bij het VEV te Nijkerk. Ondertussen 
was hij met zijn werkzaamheden 
doorgegaan. “Er moest toch brood op 

Terugblik Wim Jongkind op 
28 jaar Miele serviceverlening 

Miele service specialist Wim Jongkind met echtgenote Corrie.

de plank komen”, zegt hij hierover. 
Wim huurde een oud schuurtje voor 
de opslag van onderdelen en materi-
alen en ging nu o�cieel, met alle 
benodigde diploma’s op zak, aan de 
slag met serviceverlening en verkoop 
vanuit huis. 

Repareren en verkopen
De aanloop was moeilijk. Maar, na een 
stille periode rinkelde de telefoon 
steeds vaker en spoedde Wim zich 
naar de klant met zijn gereedschap en 
met een folder van Miele apparaten, 
want wie weet... En het werkte. De 
verkoop van Miele apparaten steeg 
het eerste jaar naar 51 stuks. Door het 
zware tilwerk belandde Wim soms 
met rugpijn in bed, maar na twee 
weken rust stortte hij zich weer op het 
werk. In 1983 kocht Wim een pand in 
Rijsenhout en richtte het in als Miele 
showroom. Veel succes was er met 
een ludieke actie ter gelegenheid van 
de opening. Er werd een zoektocht 
gestart naar de oudst werkende 
wasmachine in de regio. Er kwamen 
170 reacties en de oudst werkende 
machine bleek een Miele langzaam-
wasser te zijn met een houten kuip uit 
1948. De eigenaar ervan werd 
beloond met een nieuwe Miele 
stofzuiger. 

Gouden erespeld
In 1995 werd feestelijk de 25 jarige 
samenwerking met Miele gevierd, 
waarbij Wim een gouden erespeld 
ontving voor zijn inzet en voor het feit 
dat hij in totaal over genoemde 
periode liefst 3.447 Miele apparaten 
had geplaatst. In 1997 werd de show-
room verruild voor een nieuwe winkel 
in het centrum van Rijsenhout. Tot 
2007. Het ging niet meer. “Door steeds 
terugkerende rugklachten, was ik 
genoodzaakt het rustiger aan te doen. 
Jammer, maar ik kijk met trots terug 
op vele mooie jaren”, besluit Wim 
Jongkind.

Aalsmeer - Op donderdagavond 12 
januari komt Jos Ketel uit Hilversum 
bij Groei en Bloei meer vertellen over 
tuinen in Schotland. De lezing wordt 
opgeluisterd met dia’s en foto’s. In de 
Border, een district in Zuid Oost 
Schotland, heeft Jos Ketel een aantal 
particulieren ommuurde tuinen 
bezocht. Het klimaat in Schotland 

maakt het mogelijk planten te laten 
groeien die een constante vochtig-
heid verlangen in een goed doorla-
tende grond, zoals primula’s dit 
verlangen. Echter tegen de beschut-
ting van de muren kan het ook zeer 
behaaglijk zijn wat de mogelijkheid 
geeft voor cistusrozen. Maar de 
‘gewone’ rozen doen het daar ook 

Met Groei en Bloei op bezoek in 
Schotse tuinen

Aalsmeer - Op woensdag 11 januari 
kunnen op verschillende plekken in 
Aalsmeer en Kudelstaart kerstbomen 
ingeleverd worden. Meerlanden 
zamelt de bomen deze dag van 13.00 
tot 16.00 uur in op vier plekken. Inza-
melpunten zijn in Kudelstaart bij de 
Schweitzerstraat 128 (parkeerterrein 
voor de school) en in Aalsmeer bij de 
gymzaal in de Jac. P. Thijsselaan, 

gebouw Het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat en de Dreef 
(parkeerterrein bij het zwembad).

Vergoeding voor kinderen
Kinderen krijgen op 11 januari vijftig 
eurocent per ingeleverde kerstboom. 
De gemeente wil ze zo aanmoedigen 
om de bomen bij familie en buren op 
te halen en in te leveren. Ieder kind 

Inzameling kerstbomen op vier 
locaties in de gemeente

prima. Jos: “Het is erg leuk en leer-
zaam om eens in tuinen te komen 
die andere mogelijkheden hebben. 
Naast een overzicht van de tuinen 
laat ik een paar kenmerken van de 
tuin zien, dit kan de vorm en aanleg 
zijn of de beplanting met in het oog 
springende soorten.” De lezing bij 
Groei en Bloei begint om 20.00 uur 
en is in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. Belangstellenden zijn 
welkom. De toegang is vrij en het 
eerste kopje ko�e of thee is gratis.

mag maximaal tien bomen inleveren. 
De ingezamelde kerstbomen worden 
versnipperd en bij Meerlanden in 
Rijsenhout tot compost verwerkt. 

Meer dan 10 kerstbomen inleveren? 
Breng deze dan bij de milieustraat 
van Meerlanden in Rijsenhout 
(Aarbergerweg 41) op woensdag 11 
januari tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Verder kunnen de bomen tijdens de 
openingstijden van de milieustraat 
worden ingeleverd, maar dan wordt 
er geen vergoeding uitgekeerd. 

Ubel wint weer bij 
OVAK soos
Aalsmeer - Woensdag 28 december 
kwamen 22 klaverjassers van de 
OVAK bijeen om in het oude jaar nog 
wat punten te scoren. Er is laag 

gekaard, tussen de eerste en derde 
plaats zijn de verschillen klein. Ubel 
van de Blom heeft de smaak te 
pakken en werd opnieuw eerste met 
4998 punten. Nico Leijte sloot de rij 
met 3827 punten. Er wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast in het 

Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Aanvang is 13.30 uur, maar de deur 
gaat eerder open voor inschrijving, 
ko�e of thee en een praatje. De 
kaartmiddag is alleen toegankelijk 
voor leden van de OVAK. De eerstvol-
gende kaartmiddag is op 11 januari.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - De griep sloeg afgelopen 
vrijdag 23 december hard toe bij AAS, 
slechts zes jeugdschakers wisten het 
leslokaal te bereiken. Gelukkig waren 
ook de trainers Winfried, Martin en Ben 
aanwezig, dus er kon les gegeven 
worden en een bescheiden competitie-
ronde gespeeld worden. Maks was met 
zwart in een recordtijd klaar tegen 
Shakya. Langer duurde de partij van 
Eva tegen Rune, een belangrijke partij 
voor de koppositie. Eva had een kwali-
teit gewonnen, maar Rune had daar 
twee pionnen voor en die waren niet te 
stoppen, waardoor Eva uiteindelijk 
moest opgeven. Rune daardoor na 
twaalf ronden aan kop met 8 punten!

Derde ronde
Ook AAS A werd getro�en door griep. 
Bryan moest zich op het laatst ziek 
melden en er waren geen invallers 
meer voorhanden. Daardoor moest 
AAS met zeven man aantreden tegen 
het zeer sterke LSG A te Leiden in de 
derde ronde van de LeiSB Hoofdklasse. 

Joran Donkers bewees weer eens zijn 
waarde door op bord 1 te winnen van 
Albert Termeulen. Rik Könst trof het 
niet, de duidelijk tactisch opgestelde 
LSG’ers hadden op bord 2 Fidemeester 
Raoel van Ketel en hij was een maatje 
te groot voor Rik. Henk hield op bord 3 
R. Feiner op remise. Op bord 4 had 
invaller Marcel ook pech, tegenover 
hem zat Internationaal Meester 
Stephan Blitterswijk en een wonder 
bleef uit. Op de onderste borden 
gingen Ron Klein en Vincent Jongkind 
ook tenonder. Op bord 8 redde Jeroen 
Cromsigt de eer van AAS door Adinda 
Koster te verslaan, dus op de �anken 
ging het goed met AAS, nu het 
centrum nog. Kijk voor meer details en 
info op: www.aas.leisb.nl

Griepgolf treft schakers AAS

Aalsmeer - Zaterdag 24 december 
werd het kersttoernooi gespeeld op de 
Aalsmeerse midgetgolf banen. Acht-
tien deelnemers hadden zich opge-
geven en er werd in twee ronden 
gestreden om heerlijke kerstlekker-
nijen. Drie leden wisten een ronde van 
29 holeslagen te scoren. Na de eerste 
ronde ging Els van der Stroom aan de 
leiding met 29 holeslagen en dan te 
weten dat zij ook nog twee maal een 
drie had geslagen. Totaal had zij 11 
enen. DirkJan Jongkind en Marrie 
Bonhof volgden met beiden 33 hole-
slagen. Uiteindelijk werd Els nog 
voorbij gegaan in de tweede ronde 
door Maarten Kluver met ook een 
mooie ronde van 29 holeslagen. 
Maarten moest uiteindelijk nog 
barrage spelen met DirkJan Jongkind 
voor de tweede en/of derde plaats.
Deze barrage werd gespeeld volgens 
het eigen clubreglement, namelijk 
baan 1, 2, 7, 8, 12 en 18 nog een keer 
slaan. Is de stand dan nog gelijk dan 

volgt wederom een barrage volgens 
het sudden death scenario. De heren 
hielden het uiterst spannend, want na 
de zes banen stonden zij allebei nog 
steeds gelijk. Uiteindelijk was Maarten 
de sterkste en won op baan drie deze 
barrage. Eerste werd Marrie Bonhof 
met 62 holeslagen en zij won een 
kalkoenendij. Op twee eindigde 
Maarten met 66 holeslagen, hij koos 
voor het kerstbrood, en derde, met ook 
66 holeslagen, werd DirkJan Jongkind 
en hij ging naar huis met een 
kersttulband. 

Oliebollentoernooi
Zaterdag 31 december werd het jaar-
lijkse oliebollentoernooi gespeeld bij 
de midgetgolfclub. Er waren toch 
nog 13 dappere dodo’s, die zich 
ondanks de slechte weersvoorspel-
ling, hadden opgegeven. Door de 
nattigheid was de hole in one moei-
lijker te maken als normaal. De 
wedstrijdleiding heeft de beslissing 

Marrie winnaar kersttoernooi 
Midgetgolfclub Aalsmeer

Kudelstaart - Bij de zesde speelavond 
van het seizoen van dartclub Poel’s 
Eye in de Proosdijhal waren 34 deel-
nemers. Marco Cornelisse was weer 
aanwezig en dus bereikte hij opnieuw 
de �nale. Alle keren dat hij kwam 
haalde hij de �nale. Slechts één �nale 
ging verloren. Marco won nu voor de 
derde keer dit seizoen en voor de 

38ste keer ooit de speelavond. Martin 
Bax was ook weer goed op dreef, hij 
was voor de tweede keer op rij de 
�nalist. Mick Miltenburg en Maarten 
van Amsterdam bereikten op het 
koppel toernooi nog gezamenlijk een 
�nale, nu tro�en zij elkaar in het 
tweede niveau. Maarten trok aan het 
langste eind, maar verloor vervolgens 

Marco Cornelisse wint weer bij 
dartclub Poel’s Eye

Staand de �nalisten bij dartclub Poel’s Eye: Daan, Martin, Marco en Tim. Zittend de 
prijswinnaars Dennis en René. Eigen foto: Poel’s Eye

Aalsmeer - Na twee jaar een nieuw-
jaarsplons te hebben moeten nemen 
met Noordzeewater uit blik, was het 
zondag 1 januari weer als vanouds. In 

het Oosterbad stond de traditionele 
nieuwjaarsduik of -sprong weer op 
het programma. Om half twee 
gingen de deuren van het zwembad 

Na 2 jaar weer: Veel animo voor 
nieuwjaarsplons in Oosterbad!

Aalsmeer - Het eerste beachhandbal 
indoor-toernooi om de EBT Karin Cup 
in the Beach van 27 tot en met 29 
december was een groot succes. 
Bijna 400 deelnemers uit acht Euro-
pese landen waren aanwezig. Bij de 
dames ging de Nederlandse club 
Westsite er met het goud vandoor en 

bij de mannen werd Beach And Da 
Gang uit het Duitste Frankfurt eerste. 
De Aalsmeerder Sven Oostendorp, 
spelend voor de organiserende club 
Hiekka Hauskaa, ging er in het junior 
toernooi met de persoonlijke prijs 
van beste verdediger vandoor. Dit 
succes vraag om een vervolg in 2023!

Eerste beachhandbal-toernooi 
om EBT Karin Cup een succes

de halve �nale van de kampioen van 
vorig seizoen, Daan Broekhuizen. 
Daan won vervolgens ook de �nale 
van Tim van de Poel. Overigens won 
Mick nog wel een ’troostprijs’, het rad 
van de Mystery Out stopte op 109, 
een door hem uitgegooid getal. 
Dennis Elderenbosch bereikte voor de 
vierde keer ooit een �nale. De vorige 
�nales gingen allen jammerlijk 
verloren, maar nu doorbrak hij deze 
reeks. Als klap op de vuurpijl had 
Dennis met een prachtige 140 �nish 
ook nog eens de hoogste uitgooi van 
de avond. Finalist van de derde ronde 
was Dirk Jan van de Wilt. Lisette 
Wesselius bereikte knap voor de 
eerste keer ooit een �nale. Huib 
Gootjes won daarentegen voor 25ste 
keer een �nale.

Vrijdag speelavond
Mogen, vrijdag 6 januari, is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal Kudelstaart. Dankzij het vier 
niveau systeem kan iedereen zoveel 
als mogelijk op het eigen niveau 
darten. De inschrijving sluit om 20.00 
uur. Deelname kost 4 euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog meer 
informatie te vinden.

Foto: Marko Fotogra�e

genomen om voor ieder hole in one 
een appel�ap en/of een oliebol uit te 
reiken. De meeste enen werd 
geslagen door Hans Broodbakker, 
namelijk 10, gevolgd door Ton Silvius 
met 8 enen en 7 enen werden er 
geslagen door Sonja Kluver. Voor de 
beste ronde uitslagen, er werden 
twee ronden gespeeld, waren ook 
nog drie prijzen beschikbaar gesteld. 
De eerste prijs was voor Hans Brood-
bakker met een score van 64 hole-
slagen, gevolgd door Marrie Bonhof 
met 74 holeslagen en de derde 
plaats was voor DirkJan Jongkind 
met 75 holeslagen.

Nieuwjaarsreceptie
Aanstaande zaterdag 7 januari is om 
12.00 uur de nieuwjaarsreceptie. Het 
bestuur van Midgetgolfclub Aals-
meer hoopt dat alle (nieuwe) leden 
de weg naar het clubhuis aan de 
Beethovenlaan weer weten te 
vinden. De midgetgolfbaan, tenzij er 
wedstrijden zijn, ieder weekend 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Voor 
informatie kan gebeld worden naar 
0297-340433.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

aan de Mr. Takkade 1 open en ‘drup-
pelden’ de eerste gasten binnen. Op 
het terras werden de beste wensen 
voor 2023 uitgesproken, gevolgd 
door de vraag: Te water of niet? Zo’n 
veertig durfals sprongen na de 
warming-up en het aftellen om twee 
uur ‘s middags het koude water in. 
Het was best mooi en zacht weer, 
maar het water was slechts zo’n 7 
graden. Geen temperatuur om lang 
in te vertoeven. De meesten 
klommen na de plons dan ook snel 
weer op het droge, enkele deelne-

mers sprongen er echter nog een 
keer in of gingen van de glijbaan om 
opnieuw te plonsen. Na deze spor-
tieve en moedige daad, stond voor 
de durfals en alle aanmoedigers 
warme chocolademelk en lekkere 
snert klaar en dit lekkers vond gretig 
aftrek. Na dit gezellige tre�en werd 
de deur van het Oosterbad weer 
gesloten. Tot half mei, want dan gaat 
het 95e zwemseizoen van start! 

Nieuwjaarsduik in Westeinder
Eerder op 1 januari, vanaf half elf in 
de ochtend, werd voor het eerst een 
nieuwjaarsduik georganiseerd in de 
Westeinderplassen door Fitness Aals-
meer, de Surfclub en Oceanus. Zo’n 
vijftig leden meldden zich op het 
Surfeiland. Na een work-out werd 
om exact elf uur de ren naar het 
water gemaakt om vervolgens de 
Poel in te lopen. Door sommige deel-
nemers aarzelend, maar de meeste 
gingen vastberaden te water. Na 
a�oop stonden ook hier warme 

drankjes klaar voor de deelnemers, 
helpers en kijkers. 

Champagne in het water
Nog meerdere vriendengroepen 
waagden zich deze 1 januari aan een 
frisse start middels een duik in de 
Westeinder vanaf het Surfeiland. Zo 
ging om drie uur een �inke groep te 
water en even daarna vierden vier 
vriendinnen het nieuwe jaar met 
champagne in badpak en in het 
water van de Poel. Zo, het eerste 
voornemen in 2023 is uitgevoerd: 
Een frisse start maken! 






