
Productief jaar
Wat de politiek betreft was het, 
aldus Oude Kotte, een produc-
tief jaar. “Ik kan concluderen dat 
de gemeenteraad behoorlijk op 
stoom is. Het is geweldig van 
dichtbij mee te maken hoezeer 
onze eigen politici zich inzetten 
voor onze gemeente. Gedreven 
en geïnteresseerd en steeds be-
reid om nieuwe werkwijzen te be-
proeven, zoals bijvoorbeeld ge-
beurde bij het meedenken over 
het Waterfront, de Centrumvi-
sie en het Grondsto� enbeleid. 
Natuurlijk is er procedureel nog 
ruimte voor verbetering, maar sa-
men blijven we met veel plezier 
bouwen aan vertrouwen.” Tevens 
noemde Oude Kotte de vastge-
stelde Woonagenda, de projec-
ten De Tuinen van Aalsmeer, Oos-
teinde Driehoek en Westeinder-
hage om het woningtekort terug 
te dringen en het Schipholdos-
sier. “Aalsmeer heeft een stevi-
ge positie verworven aan de be-

langrijkste discussietafels die pra-
ten over de groei van de nationa-
le luchthaven.” 

Uitzwaaien
Natuurlijk kwam ook de samen-
werking met Amstelveen ter 
sprake. “Het zal het leidende on-
derwerp zijn dit jaar. De ambtelij-
ke samenwerking heeft ons veel 
goeds gebracht, maar er zijn nu 
toch wel andere inzichten ont-
staan. In de praktijk voelen inwo-
ners een grotere afstand in hun 
contact met de gemeente. Het ri-
sico van afstand is onvoldoende 
voeling met de Aalsmeerse cou-
leur locale. En dan ontstaat er on-
vrede. Dat is één van de redenen 
dat we hebben besloten dat er 
een andere vorm van samenwer-
king met Amstelveen nodig is. 
Het is cruciaal voor de kwaliteit, 
de herkenbaarheid en de toe-
gankelijkheid.” Voor de uitzwaai-
actie van De Illegale Peurders 
sprak Oude Kotte zijn waarde-
ring uit. “Het is wellicht wat bur-
gerlijk recalcitrant - hetgeen wel-
licht een synoniem is voor dit il-
lustere gezelschap - maar daar 
past ook wel wat burgemeester-
lijke recalcitrantie bij. Ik ben ei-
genlijk gewoon trots op ze. Ik zie 
het dan ook als een leuke, ludie-
ke en gezellige actie. Een war-
me steun in de rug voor de in-
geslagen weg.” Ambtenaren ko-
men overigens niet terug in het 
Raadhuis. Wel kunnen inwoners 
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Aalsmeer - Druk bezocht is de nieuwjaarsreceptie van het ge-
meentebestuur afgelopen maandag 6 januari. In de goed gevul-
de burgerzaal heette burgemeester Gido Oude Kotte alle aan-
wezigen welkom in het gerenoveerde gemeentehuis of liever 
Aalsmeerse Raadhuis naar ontwerp van de Aalsmeerse architect 
Berghoef. Allereerst keek de eerste burger terug op het persoon-
lijke achterliggende jaar met zijn installatie, de verhuizing naar 
een nieuw dorp en baby-nieuws: Zijn vrouw is in verwachting van 
hun tweede kindje. 
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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Aalsmeer: Zijdstraat, Praamplein (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Burgemeester Gido Oude Kotte in nieuwjaarstoespraak:

“Samenwerking Amstelveen 
leidend onderwerp dit jaar”

sale
elk 2e artikel 1,-
geldig op alle artikelen voorzien van sticker

je betaalt de originele prijs van het duurste artikel

Aalsmeerderweg 213, Aalsmeer
straks weer voor alle gemeente-
lijke dienstverlening terecht in 
hun ‘eigen’ Raadhuis. Centraal bij 
de ‘ontvlechting’ staat voor de be-
stuurders dat de dienstverlening 
aan inwoners eerlijk, begripvol en 
simpel moet zijn. 

Ongelofelijk veel
Burgemeester Oude Kotte sprak 
tot slot zijn bewondering uit voor 
alle ondernemers (groot en klein) 
en roemde de haast oneindige 
activiteiten en evenementen. “Ik 
kan hen die dit mogelijk maken 
niet dankbaar genoeg zijn. Wat 
doen jullie ongelofelijk veel in on-
ze gemeenschap. Anders gezegd, 
wat doen we ongelofelijk veel 
voor elkaar. U maakt het leven 
hier één van waarde. Ik denk dat 
ik namens de gehele gemeen-
schap spreek als ik zeg: Bedankt. 
Ga alstublieft zo door!” 
In zijn afronding haakte Oude 
Kotte in op de oudejaarsconfe-
rentie van Claudia de Breij over 
democratie: ‘Democratie bete-
kent niet de meeste stemmen 
gelden, maar is een regering van 
de meerderheid die rekening 
houdt met de noden en de wen-
sen van de minderheid, met een 
onafhankelijke rechtsstaat én een 
vrije pers. Als één van die elemen-
ten ontbreekt, is er dus geen de-
mocratie’. De burgemeester sloot 
tot slot af met een gezamenlijke 
toost. “Ik wens u allen een inspi-
rerend en gezegend nieuw jaar.” 
Daarna namen de aanwezigen 
het woord over, zijn velen handen 
geschud, contacten verstevigd, 
gezellig bijgekletst en is geno-
ten van de muziek van de Martijn 
Schok Boogie en Blues Band met 
zangeres en Absoluut Aalsmeer-
raadslid Greta Holtrop, die enke-
le nummers meezong.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Inbraak sporthal 
door 2 personen

Aalsmeer - Op vrijdag 4 janu-
ari om vier uur in de nacht is in-
gebroken in de sporthal aan de 
Hornweg. Op veiliggestelde ca-
merabeelden is te zien dat een 
donkerkleurige stationcar stopt 
bij de sporthal waar twee perso-
nen uit stappen. De twee liepen 
richting de uitbouw en hebben 
de draden van de camera’s buiten 

doorgeknipt. Vervolgens heb-
ben de twee zich met vermoe-
delijk een koevoet toegang ver-
schaft. Eenmaal binnen is direct 
het alarm afgegaan. De twee zijn 
er daarna snel vandoor gegaan 
via de nooduitgang. Het onder-
zoek door de politie is nog in vol-
le gang. Er zijn sporen gevonden 
en er zijn beelden van de twee 
daders op de binnencamera’s. 
Mogelijk zijn er getuigen of in-
woners die meer informatie heb-
ben, de politie spreekt ze graag 
via 0900-8844.

Brandje door 
vuurwerk

Aalsmeer - Op donderdag 2 ja-
nuari om twee uur in de middag 
werden de politie en de brand-
weer gealarmeerd voor een mo-
gelijke brand nabij het Boomkwe-
kerskerkhof en de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg. Drie jongens 
van 14 jaar hadden met vuurwerk 
enkele kerstbomen in vlam gezet. 
Het brandje was snel onder con-
trole. De jongens hebben zelf de 
resten op moeten ruimen.

Geen aangifte 
na steekpartij

Aalsmeer - Op woensdag 1 ja-
nuari rond drie uur in de nacht is 
de politie gealarmeerd voor een 
steekpartij in een woning aan 
de Legmeerdijk waar arbeidsmi-
granten verblijven. Twee Pool-
se mannen van 39 en 38 jaar oud 
hadden ruzie gekregen waarbij 
een mes is gepakt. De 38-jarige is 
hiermee drie keer in zijn been ge-
stoken. De man is per ambulan-
ce naar een ziekenhuis vervoerd, 
maar is inmiddels terug naar Po-
len. De verdachte van 39 jaar is 
aangehouden, meegenomen 
voor verhoor en twee dagen later 
heengezonden. Er is geen aangif-
te door de 38-jarige tegen hem 
gedaan.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 12 januari

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met David Bouw-
man.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. C. van Atten. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Nieuwjaarsdienst met dhr. Wil-
lem van Bloemen. Collecte: 
Mennonite World Conference. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. B. Olde.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: Henk van Voorst. Om 19u. 
Check In.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Joh. v/d Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martin Koorn-
stra. 10u. Jeugddienst. Baby-

oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Vertaling 
in het Engels en Spaans.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij, gez.dienst met PKN 
in Ontmoetingskerk en 16.30u. 
met ds. C. van Atten uit Leiden, 
gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
      Russisch-orthodoxe dienst: 
    Heilige Maria van Egypte Kerk. 

Zaterdag 17.30u Avondgebed 
en zondag 10u. Goddelijke Li-
turgie.

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. R.J. Bakker uit Amsterdam.  

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

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

Zondag 11u. Dop en Nieuw-
jaarsreceptie m.m.v. dames- 
en herenkoor.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 13 januari met 
ds. Kees van Velzen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
21 januari om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het leven van Da-
vid’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Inloopmiddagen voor ouderen
Film bij Odense over de 
Haarlemmermeerlijnen 
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag 
kan bij Inloop Odense genoten 
worden van een themamiddag 
waar beelden vertoond worden 
van vroeger en nu. Op vrijdag 10 
januari wordt gekeken naar een 
�lm over de Haarlemmermeerlij-
nen, een �lm over de spoorlijnen 
door de Haarlemmermeer. Op 17 
januari staat een �lm over het le-
ven van Loekie op het program-
ma. Loekie bezoekt de jong de-
menterenden groep in Irene en 
heeft de ziekte van Alzheimer. De 
inloopmiddagen bij Odense voor 
ouderen beginnen om 14.30 uur, 
vanaf 14.00 uur zijn belangstel-
lenden welkom en staan ko�e en 
thee klaar. Inloop Odense is in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat 

12. Bel voor informatie naar: 06-
22468574.

Laptoplessen
Verder start Inloop Odense met 
laptoplessen. Wilt u meer leren 
over het gebruik van uw laptop? 
Kom dan op vrijdag 17 januari 
naar de inloopgroep in Irene. On-
der leiding van een deskundige 
gaat de groep in de eerste les aan 
de slag met foto’s. Hoe organiseer 
je de foto’s op je laptop, hoe maak 
je mappen aan en kopieer en plak 
je foto’s. Om 10.00 uur staat de 
ko�e klaar en om 10.30 uur start 
de ‘les’. De les is interactief, het is 
dus de bedoeling dat u uw eigen 
laptop meeneemt, zorg dat deze 
opgeladen is. 

Studieseminar met dominee 
Kees van Velzen over Israël
Aalsmeer - Op maandag 13 janu-
ari is er in Aalsmeer de eerste stu-
dieavond in een serie van twee 
met ds. Kees van Velzen, spreker 
voor de stichting Christenen voor 
Israël. Het onderwerp waarover 
hij spreekt is: Jes. 43, terugkeer en 
verlossing. Het  tweede seminar is 
op maandag 20 januari en de bij-
eenkomsten vinden plaats in Ge-
bouw Mendel aan de Zwarteweg 
98. De aanvang is om 20.00 uur, 
toegang is gratis. Er is verkoop 
van producten uit Israël.

Terugkeer en verlossing
Op 14 mei 1948 werd de staat Is-
raël weer opricht en begon een 
tijd van grote oorlogen in het 
Midden-Oosten, maar ook van 
de terugkeer van het Joodse volk 
naar het Land van hun voorva-
deren en Land van de Belofte. In 
meer dan 70 jaar inmiddels is het 
grotendeels braakliggende land 
veranderd in een modern wes-
ters land en heeft Israël als volk 
zijn eigen plaats verovert en ont-

wikkelt. Het is bijzonder om aller-
lei Schriftgedeelten over de te-
rugkeer van Israël en herstel van 
het land in de profeten in de da-
gen werkelijkheid te zien worden. 
Maar er is ook veel strijd en Je-
roesjalajim, de stad van vrede, is 
ook de steen des aanstoots tot op 
de huidige dag. Zacharia spreekt 
ook dat Jeruzalem een schaal van 
bedwelming is voor alle volken, 
want alle volken zullen in eindtijd 
naar Jeruzalem trekken. Dominee 
van Velzen werkte bij de Evan-
gelische Omroep jarenlang als 
hoofd van de afdeling Nazorg en 
was betrokken bij de Nederland 
Zingt-avonden. Zijn persoonlij-
ke bediening is onderwijs en coa-
ching. Zijn talenten daarvoor kon 
hij eerder benutten als voorgan-
ger in Antwerpen en Lelystad. Hij 
is een veelgevraagd spreker.

Al 650 kalenders verkocht!
‘Schoonheid van Aalsmeer’ 
voor Rollator Wandelclub
Aalsmeer - Maandag 6 janua-
ri is de 650ste kalender van de 
‘Schoonheid van Aalsmeer’ ver-
kocht in zwembad de Waterle-
lie. De opbrengst van de kalen-
der komt ten goede aan de Rol-
lator Wandelclub en de aan-

plant van nieuwe bomen. Wilt 
u/jij nog zo’n prachtige kalender 
hebben? Neem hiervoor contact 
op met Richard Kilian via 0297-
348181 of via 06-53507473 en 
de kalender wordt bij u/jou thuis 
gebracht. 

Interesse in christelijk geloof?
Alpha cursus in Aalsmeer 
en Rijsenhout
Aalsmeer - Elke dag stel je jezelf 
allerlei vragen. Kleine vragen, 
maar ook grotere vragen, zo-
als: ‘Wat is de zin van het leven?’, 
‘Is er een God?’, ‘Is Jezus van het 
jaar 0 voor mij echt zo belang-
rijk in 2020?’ Nadenken over zul-
ke vragen kost meer tijd. Tijdens 
een Alpha-cursus neem je de tijd 
om bij zulke vragen stil te staan.  
Je begint met een gezamenlij-
ke maaltijd, waarin er gelegen-
heid is om elkaar in een ontspan-
nen sfeer beter te leren kennen. 
Daarna luister je naar een ver-
haal over onderwerpen als ‘Is er 
meer?’, ‘Wie is Jezus?’, ‘Waarom 
bidden?’, ‘Hoe zit het met de bij-
bel?’ en ‘Wat is het nut van een 
kerk?’ Vervolgens spreek je in 
kleine groepen hierover door 
en is er alle ruimte om je vra-
gen en gedachten te delen. In-
teresse? Bijvoorbeeld omdat je 
in een ontspannen sfeer wilt stil-
staan bij grotere levensvragen, 
of omdat je interesse hebt in het 

christelijk geloof en je daar op 
een vrijblijvende manier mee 
wilt kennismaken? In het eer-
ste kwartaal van 2020 start zo-
wel in Aalsmeer als Rijsenhout 
een Alpha. Neem gerust contact 
op voor meer informatie en voel 
jezelf van harte welkom. Alpha 
Aalsmeer is in de Lijnbaankerk 
(Lijnbaan 5; ingang rechtsachter 
de kerk) vanaf dinsdag 14 janu-
ari om 19.00 uur. Meer info en/of 
aanmelden via: alpha@lijnbaan-
kerk.nl of bel 0297-361771 of 
06-20937267. Alpha Rijsenhout 
is in het Lichtbaken (Aalsmeer-
derweg 751; ingang achterzijde) 
vanaf donderdag 6 februari om 
18.30 uur. Meer info en/of aan-
melden via: alpharijsenhout@
gmail.com of bel 0297-750103 of 
06-40880370.

Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 15 ja-
nuari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje ko�e 
of thee. Ook wordt van 9.30 tot 
10.30 uur de Taal-Inn gehouden 
voor zij die beter Nederlands wil-
len leren spreken en schrijven. 
Aansluitend wordt van 12.00 tot 
13.00 uur een lunch geserveerd. 
Schuif eens aan! Samen genieten 
van een overheerlijke maaltijd. 
De dag wordt van 19.30 tot 21.30 
uur afgesloten met een creatie-
ve avond. Deze keer is het thema 
een verrassing! Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom bij deze ac-
tiviteiten van de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
de website hervormdaalsmeer.nl/
oosterkerk.

Stamppotten in 
Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 17 janua-
ri om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staan stamppotten. De kos-
ten bedragen 5 euro per persoon. 
Vanaf 17.45 is de deur open. Het 
doel van de Open Hof Keuken is 
ontmoeting en is voor iedereen 
toegankelijk. De maaltijd eindigt 
om ongeveer  20.00 uur. Opgeven 
kan via diaconie@pgaalsmeer.nl 
of telefonisch via 06-41700923 
tot zondag 12 januari.Cursus ‘Minder 

piekeren’
Amstelland - Ziet u altijd beren 
op de weg? Bent u kampioen pie-
keren? Of voelt u zich vaak ge-
spannen? Maakt u zich zorgen en 
ligt u daar ’s nachts wakker van? U 
bent niet de enige! Iedereen pie-
kert wel eens. Maar liefst één op 
de vier Nederlanders is hier da-
gelijks meer dan een uur mee be-
zig. Veel mensen blijven tobben 
over bijvoorbeeld geld, kinderen, 
werk of gezondheid zonder een 
stap verder te komen. Herkent u 
zich hier in en wilt u minder pie-
keren? Veel problemen, zoals niet 
lekker in je vel zitten, somberheid 
en stress, hebben te maken met 

verkeerde manieren van denken. 
In de cursus ‘Minder piekeren’ van 
Prezens leert u om anders te den-
ken. Want anders denken helpt 
om je beter te voelen. De cursus 
start op donderdag 27 februa-
ri en is van 9.30 tot 11.30 uur in 
Amstelmere aan de Laan van de 
Helende Meesters 433 in Amstel-
veen. De cursus bestaat uit vijf 
bijeenkomsten. Deelname is kos-
teloos. De cursus is bedoeld voor 
mensen in Amstelland.
Informatie en aanmelding: Pre-
zens: 088-7885015 of mail naar 
preventie@prezens.nl. Of ga naar 
www.ggzingeest.nl en vul de on-
line vragenlijst PrezensQuest in 
voor advies.
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9 JANUARI 

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

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

10 JANUARI
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

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

 Film over Haarlemmermeer-
lijnen bij Odense inloop voor 
senioren in gebouw Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

 Nieuwjaarsreceptie SPIE met 
prijsuitreiking in De Zotte 
Wilg, Uiterweg van 17 tot 19u.

 Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg. Voor kids: 19 tot 21u. 
Voor groten vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis Dreef vanaf 20u.

11 JANUARI
 Expositie leerlingen Dirk An-

nokkee aan Van Weerden 
Poelmanlaan te Amstelveen. 
Van 12 tot 17u. Ook zondag 12 
januari.

 Favo Cinema met �lm notaris 
Geert Labordus in bovenzaal 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20.30u.

 Cabaret Andries Tundu ‘Vlees, 
vis, wal en schip’ in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

12 JANUARI
 Watertoren aan Westeinder 

open van 13 tot 17u. Op 26 ja-
nuari voor laatste keer.

 Inloop voor 65+ bij Doopsge-
zinde Gemeente in Zijdstraat 
van 15 tot 16.30u.

 Bob en Gon met Martijn Schok 
Band in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

 Dynamite Blues Band in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

Voor en door muzikanten in N201
De Bandbrouwerij gaat 
weer van start
Aalsmeer - Na een korte winter-
slaap kunnen alle instrumenten 
weer uit de kast want de Band-
brouwerij gaat weer van start! 
Vanaf vrijdag 10 januari kunnen 
alle muzikanten uit de wijde om-
trek om de week in N201 terecht 
om te komen spelen in een van 
de oefenruimtes van N201, of op 
het podium in de zaal. Nieuwe 
muzikanten leren kennen, nieu-
we dingen proberen, andere mu-
zikanten helpen: De Bandbrou-
werij is een vrijplek voor alle mu-

zikanten: Op welk niveau je speelt 
en welk genre maakt niet uit, de 
bandcoaches zorgen er wel voor 
dat je ergens aan kunt haken. 
Ook als je geen instrument speelt 
ben je welkom om een kijkje te 
komen nemen, darten, poolbil-
jarten of gewoon gezellig een 
drankje te doen.
De entree is gratis, aanvang 20.00 
uur, adres: Zwarteweg 90. Meer 
info, foto’s en �lmpjes zijn te vin-
den op de facebookpagina van 
De Bandbrouwerij.

Eerste Favo Cinema in 2020
aterdag a oriete film 

van Geert Labordus
Aalsmeer - Op zaterdag 11 ja-
nuari zal Geert Labordus als eer-
ste in het nieuwe jaar zijn favorie-
te �lm delen en toelichten. Geert 
is notaris in Aalsmeer sinds 2008 
met als motto ‘tijd is niet altijd 
geld’. De favoriete �lm van Geert 
is gebaseerd op een beroemd 
boek, waarvan hij dit keer eerst 
de �lm heeft gezien en later pas 
het boek gelezen. De �lm is zowel 
sterk in drama als komedie. Het 
is een rechtlijnige ver�lming van 
de Amerikaanse roman die zich 
kenmerkt door extreme beelden 
en situaties. Deze tragikomedie 
volgt het leven van een man met 
schrijversambities, die slechts een 
gelukkig gezinnetje wenst, maar 
wiens leven voortdurend door 
rampspoed wordt geteisterd. Zijn 
moeder speelt hier een hoofdrol 
in; zij steekt hem de loef af met 
een spraakmakende autobiogra-
�e en heeft een aantrekkings-
kracht voor allerlei buitenissige �-
guren. Rond moeder en zoon cir-
kelt een groot aantal beminnelij-
ke, kwaadaardige, domme, leu-
genachtige, rechtschapen, soms 
genereuze lieden die samen op-

treden in een ontstellende, maar 
dikwijls met humor beschreven 
wereld. De �lm wordt gedragen 
door twee beroemde acteurs die 
hier beiden een nominatie voor 
een Oscar aan over hielden. De 
�lm is een klassieker, een mees-
terlijke tragikomedie die een die-
pe indruk op de kijker zal achter-
laten. Zaterdag 11 januari in de 
bovenzaal van De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Aanvang is 20.30 
uur, entree: uw/jouw gift

Zaterdag: ‘Vlees, vis, wal en schip’
 cabaret met ndries 

Tunru in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 11 janua-
ri presenteert KCA cabaret ‘Vlees, 
vis, wal en schip’ door Andries 
Tunru in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. Andries Tun-
ru wil alles tegelijk. Rust én ruim-
te. Hollen én stilstaan. Vrouwen 
én vastigheid. Sneller, beter, ver-
der, meer. Maar waar vind je rust 
als de lat steeds verschuift? Hoe 
word je tevreden als je alles wil? 
Als je de high-score van Lingo wil 
verbreken, een klimaatneutrale 
wereldreis wilt maken, maar ook 
je acht uur slaap wil pakken? Ve-
nijnig charmant, vreemd ana-

lytisch en met verbazend veel 
vaart. Na het binnenhalen van de 
jury- en publieksprijs van het Am-
sterdams Studenten Cabaret Fes-
tival, de publieksprijs van het Gro-
ninger Studenten Cabaret Fes-
tival én de persoonlijkheidsprijs 
van Cameretten is het nu - ein-
delijk - tijd voor zijn avondvullen-
de debuut. De voorstelling ‘Vlees, 
vis, wal en schip’ op 11 januari 
in cultureel café Bacchus begint 
om 21.00 uur, zaal open vanaf 
20.15 uur. Kaarten kosten 13 eu-
ro per stuk en zijn te bestellen via  
www.cultureefcafebacchus.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar met
element (diverse merken)

vanaf € 169,-

Microfoontas
‘Gearbag’ € 55,90

Lessenaar ‘Boston’
(met tas) € 19,95

Keuze uit meer
dan 50 ukelele’s!

Klassieke gitaar met
AANBIEDING:

vanaf € 169,-vanaf € 169,-vanaf
TIP:KOOPJE:

NIEUW:

et een knipoo  en een inke korrel out

ing mee in portzicht 
met de eezingbende
Aalsmeer - Café Sportzicht be-
gint het jaar goed met weer lek-
ker meezingen met hart en 
ziel in je moerstaal. Een avond-
je meezingen met de Amster-
damse Meezingbende en je kan 
er weer tegenaan. Johnny Jor-
daan, Doe Maar, Hazes of Shaf-
fy. Liedjes brengen onder woor-
den wat zich niet zeggen laat. 
Het lied zingt over het volle le-

ven. Met een knipoog en een �in-
ke korrel zout. Dat bindt de men-
sen samen. Op dinsdag 14 janu-
ari speelt De Meezingbende als 
duo met Ton ver der Aa op piano 
en Chris Teunissen op gitaar. Lied-
boeken aanwezig. Roep verzoek-
jes en zing. Met hart en ziel. Tot 
zings op 14 januari vanaf 20.00 
uur in café Sportzicht in de Sport-
laan 44. De toegang is gratis. 

Zondagmiddag bij Bob en Gon:
ptreden artijn cho  

Boogie  Bl es band  
Aalsmeer - Op zondag 12 janu-
ari presenteren Bob en Gon de 
Martijn Schok Boogie & Blues 
band met zangeres Greta Holtrop 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Martijn Schok is één van ‘s 
werelds vooraanstaande vertol-
kers van Boogie Woogie en Pia-
noblues. Hij heeft de beschikking 
over één van de meest swingen-
de bands binnen de internatio-
nale jazz, boogie en blues scene: 
Rinus Groeneveld (tenorsaxo-
foon), Maarten Kruijswijk (drums) 

en Hans Ruigrok (bas). Met haar 
zangkwaliteit en schitterende 
podiumuitstraling vormt zange-
res Greta Holtop de perfecte vo-
cale aanvulling op het swingen-
de pianospel van Martijn Schok. 
De concertmiddag op 12 janua-
ri begint om 15.30 uur, zaal open 
vanaf 14.45 uur. De toegang be-
draagt 21,50 euro per persoon. 
Kaarten uitsluitend verkrijgbaar 
bij slijterij Wittebol aan de Ophe-
lialaan 116.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zondag The Dynamite Blues Band live
ette  bl es in he hac

Oude Meer - The Dynamite Blues 
Band brengt explosieve blues op 
zondagmiddag 12 januari in The 
Shack. Deze fantastische band 
werd het afgelopen jaar derde op 
de European Blues Challenge op 
de Azoren. In 2014 nam de band 
haar debuutalbum ‘Shakedown & 
Boogie’ op met lovende recensies 
tot gevolg. De band speelde zelfs 
in de populaire talkshow ‘De We-
reld Draait Door’ voor meer dan 
een miljoen kijkers. Een nieuw 
hoofdstuk volgt in 2016 met het 
tweede studio-album ‘Kill Me 
With Your Love’. Met shows op 
onder andere Het Zwarte Cross 
Festival laat de band horen nog 
steeds vol energie en dynamiek 
het publiek op stoom te kunnen 
brengen. Voortbordurend op die 
geweldige tijd brengt de band 
nu hun derde, lang verwachte 
album uit ‘Medicine’ met 12 ori-
ginele nummers. Onder invloed 
van de meest uiteenlopende 
genres blijft de band trouw aan 

hun bluesroots en speelt authen-
tiek, vuig, meeslepend en boven-
al explosief. Zanger en harmoni-
cablazer Wesley van Werkhoven 
heeft een heerlijke rauwe stem 
en blaast de longen uit z’n lijf. 
Op het strakke stevige ritme van 
drummer Jan Aandewiel en de 
stuwende en pompende baslij-
nen van Renzo van Leeuwen kun-
nen Wesley op de smoelenschaaf 
en JJ van Duijn met zijn fabelach-
tig en schroeiend gitaarspel he-
lemaal los. Zondagmiddag 12 ja-
nuari is The Shack open om 15.00 
uur en aanvang Dynamite Blues 
Band is om 16.00 uur. Entree 10 
euro. Ga voor alle info naar www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.  

JJ Sharp & The SaltyDog
JJ Sharp & The SaltyDog brengen 
een zeldzame mix van krachtige 
nummers afgewisseld met rauwe 
blues en rustige ballads. Zondag 
19 januari staan ze in The Shack!

Open huis op zaterdag 18 januari
reatie  aan de slag bij 
e er sch it

Aalsmeer - Op zaterdag 18 janua-
ri houdt De Werkschuit open huis 
in haar creatief centrum aan de 
Oosteinderweg 287f. Belangstel-
lenden zijn welkom tussen 13.00 
en 16.00 uur. De Werkschuit biedt 
cursussen en workshops voor vol-
wassenen en kinderen. Voor jon-
geren en jeugd vanaf 6 jaar is er 
het tekenatelier op woensdag en 
zaterdag en creatieve vorming 
op woensdagmiddag. Kinderen, 
die zich tijdens het open huis in-
schrijven voor een cursus, krijgen 
een leuke attentie. De Werkschuit 
organiseert ook creatieve kinder-
partijtjes voor jongens en meiden 

vanaf 6 jaar. Meer info via www.
creatieve-kinderpartijtjes.nl. Voor 
volwassenen heeft De Werkschuit 
een gevarieerd creatief pakket. 
Er zijn cursussen en workshops 
portretschilderen, edelsmeden, 
boetseren, speksteen objecten, 
tekenen en schilderen, creatief 
met de naaimachine en een (ver-
volg) fotocursus. Tijdens de open 
dag staan ko�e, thee en limona-
de klaar. Kijk voor inlichtingen en 
inschrijving op www.werkschuit-
aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact met Marion de Jong via 
06-11864851 of Margot Tepas via 
06-12459347.

13 JANUARI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

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

  Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

14 JANUARI
 Computerhulp voor ouderen 

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

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

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

 Zingen met de Meezingbende 
in café Sportzicht, Sportlaan 
vanaf 20u.

15 JANUARI
 Inloop van 9.30 tot 11.30u., 

lunch van 12 tot 13u. en cre-
atieve avond van 19.30 tot 
21.30u. bij Oost-Inn in De Mi-
kado, C. Amalialaan 66. 

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

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

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

 Jamsessie in het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer v/a 20u

16 JANUARI 
 Ouderensoos 55+ in het Mid-

delpunt, Wilhelminastraat 55 
vanaf 13.30u.

 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.







O�ciële Mededelingen
9 januari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne 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 schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

geprobeerd om de eigenaar van dit schip te achterhalen. De 
eigenaar is tot nu toe helaas nog onbekend. 

Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door 
de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, 
zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor even-
tueel toegebrachte schade. Dit schip ligt al geruime tijd aan-
gemeerd in het opslagdepot. De gemeente is voornemens dit 
vaartuig uit het openbaar water te lichten, mee te voeren en of 
op te slaan dan wel te vernietigen. 

Artikel 5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. Dit bete-
kent dat de gemeente dit vaartuig na 13 weken mag verkopen 
of laten vernietigen. De eigenaar krijgt de gelegenheid dit 
vaartuig te verwijderen vóór 28 maart 2020. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ge-
meente Aalsmeer, afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer via 
tel. 0297-387575. Stamnummer: 38403.

Teruggave gevonden voorwerp
De gemeente spant zich altijd in om de eigenaar van de 
aangebrachte goederen te achterhalen. Wordt de eigenaar 
opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Stelt de eigenaar 
geen prijs meer op het goed dan kan hiervan afstand gedaan 
worden. De eigenaar kan het goed zelf ophalen of iemand 
machtigen dit te doen. De gemachtigde moet dan een legiti-
matiebewijs van zichzelf en een legitimatiebewijs (kopie) van 
de eigenaar meenemen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 314 en 314A , 1432 CZ, (Z19-076637), het 

slopen van de woning en loods/schuur 

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:
-  Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z19-040944), het herverdelen 

van de gebruiksruimten op de entresol. Verzonden: 06 ja-
nuari 2020

-  Fonteinkruidhof 31 , 1433 WD, (Z19-063439), het plaatsen 
van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 02 januari 2020

-  Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-066535), het bouwen 
van een woning. Verzonden: 02 januari 2020

-  Jan Lunenburg Oever, sectie D nr.7573, kavel 1, (Z19-
068711), het bouwen van een woning met berging en car-
port. Verzonden: 29 december 2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM, (Z19-048400), het lega-

liseren van een entresolvloer in het pand. Verzonden: 06 
januari 2020

VERGUNNING INGETROKKEN
- Uiterweg 108, 1431 AR (Z19-053933). Het uitbreiden van 

de woning, het plaatsen van een dakkapel aan de rechter-
zijgevel, het plaatsen van een kozijn in de voorgevel en het 
isoleren en stucen van de buitenzijde van de woning. Toe-
lichting: gemeente Aalsmeer heeft op 18 december 2019 
besloten de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trek-
ken. Het gaat hierbij om het realiseren van een dakkapel 
aan de rechterzijgevel. 

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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Zwarteweg 90 (Z20-000341) Opbloei Festival op 23 en 24 

mei 2020, ingekomen 19 december 2019

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-076549) Prinsenbal / Carnaval 

op 22 februari 2020, melding akkoord 27 december 2019
- Vlinderweg 240, 1432 MZ (Z20-001040), het (gedeeltelijk) 

slopen van een woning 
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. 
- Uitbreiding 30 km/uurzone – Dorpsstraat (tussen Barende-

brug en Burgemeester Kasteleinweg) en Ringvaartzijde
- Eenrichtingsverkeer – parkeerterrein Poldermeesterplein 

TER INZAGE:

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Hart S.A. 12-12-1996 02-01-2020
Martela D. 25-09-1981 24-12-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

OPROEP AAN DE EIGENAAR OF RECHTHEBBENDE 
VAN EEN GEZONKEN VAARTUIG

Aan de Mr. Jac. Takkade recreatie-steunpunt van de gemeente 
Aalsmeer is met spoed op 28 december 2019 een houten ka-
juitboot verwijderd. Dit werk is uitgevoerd in opdracht van 
de gemeente Aalsmeer om verontreiniging van het opper-
vlaktewater te voorkomen aangezien de directe omgeving 
waar dit schip is gelicht een natuurrecreatiegebied betrof. Dit 
schip (een houten witte sloep met houten kajuitopbouw) is 
ongeveer 15 meter lang en is door handhaving in bewaring 
genomen. 
Dit schip is diverse keren aangetro�en op de eerder genoem-
de locatie en meerdere keren verplaatst. Er is meerdere keren 

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

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

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

Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op: 
ma, vr 08.30-17.00 uur

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

Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo. 08.30-15.30 uur
do. 08.30-16.30 uur
vr. 08.30-12.30 uur 

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

OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET 
ma, di, do, vr. 08.30-14.00 uur 
wo.  08.00-20.00 uur
za.  gesloten

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het 
weekend 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.





08 9 januari 2020

Installatie in gemeenteraadsvergadering op 23 januari

Bart Kabout opvolger van 
CDA-wethouder Van Duijn
Aalsmeer - CDA-raadslid Bart Ka-
bout is door de CDA-fractie una-
niem voorgedragen als wethou-
der van de gemeente Aalsmeer. 
Hij is daarmee de beoogd opvol-
ger van Robbert-Jan van Duijn, 
die is voorgedragen als burge-
meester van de gemeente Nieuw-
koop. Als de gemeenteraad ak-
koord gaat, wordt de 36-jari-
ge Kabout naar alle waarschijn-
lijkheid op 23 januari tijdens de 
raadsvergadering geïnstalleerd.
Bart Kabout woont sinds vijf jaar 
in Kudelstaart (voorheen Amstel-
veen) en is sinds maart 2018 lid 
van de gemeenteraad. Direct na 
de verkiezingen heeft hij, samen 
met Robbert-Jan van Duijn, na-
mens het CDA de onderhande-
lingen gevoerd die hebben ge-
leid tot het raadsakkoord en het 
huidige college. Kabout is on-
langs door de raad benoemd tot 
voorzitter van een nieuwe com-
missie die de ontvlechting van de 
samenwerking met Amstelveen 
gaat begeleiden. In de gemeen-
teraad houdt hij zich onder an-
dere bezig met ruimtelijke ont-
wikkeling en �nanciën en is hij lid 
van de audit commissie.

Verbinder
Het CDA heeft bewust geko-
zen voor een kandidaat uit de ei-
gen fractie. Kabout is zowel in 
zijn persoonlijke als politieke le-
ven vertrouwd met de gemeen-
te Aalsmeer. Daarnaast beschikt 
hij over relevante werkervaring. 
Hij was vijf jaar advocaat, vijf jaar 
werkzaam bij een grote bank en 
vier jaar in zijn huidige, juridi-
sche functie bij de Nederland-
sche Bank. Wat het CDA betreft 
een goede basis om de belangen 

van de inwoners van Aalsmeer te 
dienen. Fractievoorzitter Dirk van 
Willegen over de kandidaatstel-
ling van Kabout: “De hele CDA-
fractie is blij dat Bart zich kandi-
daat stelt. Hij beschikt door zijn 
arbeidsverleden over waardevol-
le kennis en ervaring, is sociaal 
sterk en heeft bewezen een ech-
te verbinder te zijn.”

Voorrecht
Kabout is trots dat hij, als 
de gemeenteraad zijn voor-
dracht steunt, als wethouder 
van Aalsmeer aan de slag kan. 
“Aalsmeer is een prachtige ge-
meente. Ik voel mij hier thuis, 
als inwoner en in de politiek. De 
voordracht van de CDA-fractie 
heb ik zonder twijfel aanvaard, 
want om als wethouder in deze 
gemeente te mogen werken, be-
schouw ik als een voorrecht. Ik 
heb er zin in.” Bart Kabout weet 
vanuit zijn ervaring met het 
raadsbrede akkoord hoe het col-
lege wil werken. “Open, transpa-
rant en benaderbaar. Dat is een 
bestuursstijl waar ik me goed in 
zal kunnen vinden”, zegt Kabout.
Uitgangspunt is hij dat de por-
tefeuilles van Robbert-Jan van 
Duijn overneemt. 

Geen tijdelijke baan
Ondanks dat hij nog maar kort 
‘in de politiek’ zit, ziet hij het wet-
houderschap niet als een tijde-
lijke baan. Over twee jaar zijn er 
tot slot weer verkiezingen. “Met 
de verkiezingen zijn we nog he-
lemaal niet bezig”, zegt fractie-
voorzitter Dirk van Willegen. En 
Bart vult aan: “Ik ga niet twee jaar 
op de winkel passen, maar ga vol 
voor deze nieuwe baan.” 

Marlon van Diemen terug
Marlon van Diemen-Kreeft volgt 
Bart Kabout op in de gemeen-
teraad. De 32-jarige Aalsmeerse 
heeft al de nodige ervaring, aan-
gezien ze al eerder gemeente-
raadslid was van maart 2014 tot 
maart 2018. Marlon legde haar 
raadslidmaatschap neer om zich 
te concentreren op andere activi-
teiten, onder andere bij de Stich-
ting Pramenrace In Ere (SPIE). Ze 
sloot daarbij een terugkeer in de 
raad niet uit en bleef ook politiek 
actief als bestuurslid binnen het 
CDA. Nu is Marlon klaar voor een 
terugkeer in de gemeenteraad. 
Fractievoorzitter Dirk van Wille-
gen kan niet wachten om met 
de nieuwe fractie aan de slag te 
gaan. “Met Bart en Marlon zet het 
CDA de eerder ingezette verjon-
ging door. Een goede balans in de 
fractie en een frisse en enthousi-
aste wethouder. Wij zijn klaar 
voor de toekomst!” Marlon laat in 
een reactie weten heel veel zin te 
hebben om weer raadslid te mo-
gen zijn. De bestuursfunctie bij 
SPIE is opgezegd. “Het is het een 
of het ander en de politiek heeft 
toch meer mijn voorkeur”, vertelt 
de (zwangere) inwoonster. “Maar, 
met het SPIE-bestuur de Pramen-
race organiseren, vond ik ook 
heel leuk om te doen. Nu weer te-
rug de raad in. Ik verheug me er 
op.” De installatie van Marlon van 
Diemen als raadslid zal naar ver-
wachting tegelijk plaatsvinden 
met de installatie van wethouder 
Bart Kabout in de raadsvergade-
ring op 23 januari.

PvdA Aalsmeer: De weg vooruit
Aalsmeer - Een jaar vliegt voor-
bij, en 2019 was een bewogen 
jaar. Het einde van een decenni-
um waarmee we als Aalsmeer de 
jaren 20 gaan beginnen. Het be-
gin van het jaar is ook het mo-
ment om te re�ecteren op afgelo-
pen het jaar.
Voor Aalsmeer een bewogen 
jaar, veel bouwprojecten, weinig 
groen en duurzaamheid en re-

cent de afweging om de samen-
werking met Amstelveen andere 
inhoud te geven. Terugdenkend 
aan het jaar kwamen de wor-
den van Willem Elsschot bij me 
op. “Want tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en prakti-
sche bezwaren, en ook weemoe-
digheid, die niemand kan verkla-
ren, en die des avonds komt, wan-
neer men slapen gaat.” 

Ten aanzien van de overstap van 
de ambtelijke organisatie moet ik 
bekennen dat ik een beetje wee-
moedig werd, in 2012 zijn we het 
experiment Amstelveen gestart. 
Nu slenterend door het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, een leeg ge-
bouw sijpelt dat een beetje bin-
nen. Hoewel het hoofd weet dat 
het verstandig is, nodig zelfs voor 
het behoud van de dienstver-

GL: ‘Het gaat om de toekomst’
Aalsmeer - Terugkijken en voor-
uit kijken. GroenLinks Aalsmeer 
wenst alle Aalsmeerders en Ku-
delstaarters een mooie en �jne 
woonplaats toe. Als gemeente-
raad werken we daar continu aan. 
De ene partij legt dit accent, de 
andere dat. Daarom zijn er ver-
schillende partijen. Aan het be-
gin van deze regeerperiode heb-
ben de partijen met elkaar afge-
sproken steeds het belang van de 
inwoners centraal te zetten. Dat 
klinkt  logisch maar dat was het 
daarvoor niet altijd. En dat gaat 
best goed. Er is nogal wat aan de 
hand in de wereld. De ene bot-
sing of bijna botsing na de ande-
re. In Aalsmeer proberen we het 
hoofd koel te houden en goed 
naar elkaar te luisteren en dat 
te doen wat nodig is. Wat vindt 
GroenLinks Aalsmeer nodig voor 
2020?

Schiphol
De overlast van Schiphol loopt de 
spuigaten uit. Schiphol belooft 
hinderreductie maar dat kan wat 
GroenLinks Aalsmeer betreft al-
leen door minder te vliegen en 
door de vluchten die dan over-
blijven beter over het totaal van 
de banen te verbeteren. Al het 
andere is kosmetisch. Om dat te 
bereiken zullen we niet schuwen 
om de juridische weg te bewan-
delen. Graag met zoveel mogelijk 
Aalsmeerders.

Verkeer de rode draad
Het afgelopen jaar zijn verschil-
lende grote plannen langs de 

gemeenteraad gekomen. Denk 
aan de Centrumvisie, bouwen in 
Westeinderhage in Kudelstaart 
en langs de Poel het Waterfront. 
Bij al die plannen ging de dis-
cussie niet over het plan zelf, dat 
was best wel goed, maar het ging 
over de verkeersoverlast die met 
het plan samenhangt. Steeds 
weer lopen we tegen de grenzen 
van parkeer- en verkeersoverlast 
aan. Dat dwingt tot fundamente-
le keuzes. Afwachten is geen op-
tie wat GroenLinks Aalsmeer be-
treft.

Vuurwerk
Lekker actueel. In Aalsmeer en Ku-
delstaart lijkt er niet teveel over-
last te zijn geweest. Toch ontko-
men we er niet aan om dit onder-
werp te agenderen. Wat Groen-
Links Aalsmeer betreft moet er 
een verstandig gesprek met el-
kaar volgen. Maatregelen als ver-
bieden en handhaven als gevolg 
daarop moet voor de handhavers 
uitvoerbaar zijn. Daarom is voor-
al het Rijk aan de beurt om maat-
regelen (een regel om je aan de 
maat te houden) te tre�en. Ge-
lukkig lijkt dat te gaan gebeuren.  

Amstelveen
Wat een gedoe. Als inwoner wil je 
natuurlijk gewoon dat de dienst-
verlening goed is. Paspoort, rij-
bewijs, vergunningen, enz. maar 
er is ook zo iets ongrijpbaars als 
identiteit. De ambtelijke samen-
werking met Amstelveen loopt 
niet slecht doordat de dienstver-
lening alleen maar slecht is, de 

samenwerking staat onder druk 
door een toenemend gevoel van 
het verliezen van de Aalsmeerse 
en Kudelstaartse identiteit. Wat 
dat ook precies is. GroenLinks 
Aalsmeer is er dan ook groot 
voorstander van om Aalsmeer 2.0 
te ontwikkelen. Een slimme ge-
meentelijke organisatie die zelf 
doet wat ze zelf moet doen (on-
der andere beleid maken) en die 
de uitvoering van dat beleid slim 
regelt. Dat kan betekenen zelf 
doen, maar dat kan zeker ook be-
tekenen inkopen. Inkopen bij an-
dere overheden of bij bedrijven.

Houdbare samenleving:
Als we willen dat er een samen-
leving blijft die ook voor onze 
(klein)kinderen prettig om te wo-
nen is, dan zullen we nu maat-
regelen moeten nemen. Denk 
aan het verduurzamen van on-
ze energievoorziening, van afval 
naar grondstof en mobiliteit. De 
samenleving polariseert in toe-
nemende mate op deze thema’s. 
Voor de een gaat het te snel, voor 
de ander te langzaam. Groen-
Links Aalsmeer wil zich ervoor in-
zetten om te doen wat nodig is in 
een tempo dat haalbaar is. Daar-
voor zijn goede gesprekken no-
dig die resulteren in goede ge-
dragen maatregelen. Soms moet 
je dan wat langer doorpraten dan 
je zelf lief is, maar als daardoor de 
kwaliteit van de voorstellen en de 
gedragenheid toeneemt, is dat 
winst voor iedereen. 

Fractie GroenLinks Aalsmeer

lening als gemeente Aalsmeer. 
Heeft het iets geks, ons verwach-
tingspatroon was een andere 
toen we eraan begonnen. Uiter-
aard gaan we er als raad, colle-
ge en organisatie ons best voor 
doen om te zorgen dat de inwo-
ners tijdens de transitie er zo min 
mogelijk van merken. Maar de 
jaren 20 geeft ook nieuwe kan-
sen, voor de PvdA geeft het de 
gemeente Aalsmeer een unieke 
kans om de Gemeente 2.0 op te 
gaan zetten. Daar hebben we de 
tijd en de middelen voor om een 
nieuwe manier te vinden om de 
dienstverlening naar de inwoners 
van Aalsmeer zo makkelijk, goed 
en snel te maken dat past bij de 
moderne tijd. Deze jaren 20 wor-
den ook de jaren dat Robert Jan 

van Duin de jongste burgemees-
ter van Nederland mag zijn. Nu is 
hij natuurlijk een CDA-man maar 
voor ons als PvdA noemen we 
hem toch liever bij zijn titel als 
jongste burgervader van Neder-
land, de Rodelataarndrager. Dat 
past immers wat beter bij ons.
Ook wat de energietransitie be-
treft komen er spannende jaren 
aan. Hoe borg je dat iedereen 
mee kan komen bij de wijzigin-
gen aan hun woning, of dit nu so-
ciaal of een koopwoning is? Voor 
de PvdA is het van belang dat ie-
dereen dit kan betalen en niet 
dat eigenaren achterblijven met 
een enorme energierekening. En 
of en hoe er gebouwd gaat wor-
den in Aalsmeer is wat de PvdA 
betreft zeer de vraag, bouwpro-

jecten starten en dan maar kij-
ken hoe het verkeer zich oplost 
kan in onze ogen echt niet meer. 
Of het nu om Kudelstaart, Horn-
meer, centrum of de lintbebou-
wing gaat, de grenzen aan de 
groei zijn wel aardig bereikt, men 
wil immers prettig wonen en le-
ven in hun eigen wijk, of je dat nu 
met de �ets of auto doet.
Deze zaken bereik je niet alleen, 
maar met elkaar. Dat doen we nu 
in de raad met een raadsbreed 
akkoord. Dit is waar de PvdA voor 
staat in een notendop. Je zorgt 
een beetje voor elkaar. Vind je dat 
ook? Er komen verkiezingen aan 
in 2022, hier kan je je voor aan-
melden via de website van de 
PvdA Aalsmeer. 
Fractie PvdA Aalsmeer
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Trans vanaf februari dicht voor slechtvalken paar

In januari watertoren nog 
2 keer open op zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
middag 12 januari is de Aalsmeer-
se Watertoren weer geopend tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Naast het 
kunnen aanschouwen van het 
technische en bouwkundige bin-
nenwerk van deze unieke water-
toren is het de moeite waard om 
naar boven te klimmen en te ge-
nieten van een groots uitzicht 
over Aalsmeer en verre regio. 
Het naar boven klimmen gaat 
via steeds kleiner wordende trap-
pen, uitmondend in een soort 
van klimtrapje, waarna men op 
de buiten trans terecht komt. De-
ze trans gaat geheel rond de wa-
tertoren en is op circa 50 meter 
hoogte. Met hekwerk is het goed 
beschermd, zodat de veiligheid is 
gewaarborgd voor de bezoekers.
Ook op zondag 26 januari gaan 
de deuren van de watertoren 

open voor bezoekers. Deze dag 
voorlopig voor de laatste keer. 
Na deze data zal het bovenste ge-
deelte van de Watertoren wor-
den afgesloten om het echtpaar 
slechtvalk de gelegenheid te ge-
ven nieuw slechtvalk leven te 
creëren. Als alles goed verloopt 
duurt dit tot de eerste weken van 
juni. De jonge slechtvalken vlie-
gen dan uit waardoor de toren 
weer beklommen kan worden 
door bezoekers. 
De entreeprijs tijdens de open-
stellingsdagen is voor kinderen 1 
euro en voor volwassenen 2 euro.
De ruimte van de begane grond 
en de eerste verdieping kunnen 
wel gebruikt worden deze voor-
jaarsperiode. Kijk voor meer in-
formatie over dit rijksmonument 
naar ontwerp van ing. Sangster 
op www.aalsmeer-watertoren.nl

Veel animo voor nieuwjaarsborrel
1e J.C. Mensinglaan: Mooie 
en hele gezellige laan!
Aalsmeer - We leven in een tijd 
van verandering waarbij er ook 
problemen zijn als verharding 
van de maatschappij en vereen-
zaming van mensen. In de 1e J.C. 
Mensinglaan zijn er afgelopen ja-
ren vele veranderingen geweest 
en vonden enkele inwoners het 
tijd voor een nieuwjaarsborrel. Al-
le inwoners tussen de Stommeer-
weg en de Hortensialaan waren 
uitgenodigd om op zaterdag 4 ja-
nuari tussen 17.00 en 20.00 uur 
een borrel te komen drinken.
Hier is buitengewoon enthousi-
ast op gereageerd en ruim 80% 
van de inwoners was aanwezig. 
Alle aanwezigen waren heel blij 
met het initiatief wat een groot 
succes is geworden.
De gemiddelde leeftijd is afge-
lopen jaren behoorlijk gezakt en 
boven verwachting blijkt dat er 
vele kleine kinderen in de straat 

wonen. Tevens waren er ontmoe-
tingen tussen mensen die al 18 
jaar in de laan wonen maar elkaar 
nog niet kenden.
Er was glühwein, fris en choco-
lademelk voor de kleintjes gere-
geld. Verder namen vele verschil-
lende buurtjes hapjes mee waar-
door er voldoende eten en drin-
ken was voor iedereen. De party-
tent was gezellig aangekleed en 
een enkele vuurkorven brachten 
de sfeer. Het einde van de bijeen-
komst liep iets wat uit naar 01.00 
uur. 
Er is gesproken om meer samen 
te doen en een buurt App op 
te zetten om elkaar bij te kun-
nen staan indienen noodzakelijk. 
Verder zal deze bijeenkomst ze-
ker niet de laatste zijn. De 1e J.C. 
Mensinglaan is niet alleen een 
mooie laan om te wonen, maar 
tevens een hele gezellige laan!

Buit ingeleverd, loon geïnd
Slepen met kerstbomen
Aalsmeer - Op woensdag 8 janu-
ari vond de jaarlijkse inzameldag 
van kerstbomen plaats. Al in het 
weekend zijn jeugdige inwoners 
op zoek gegaan naar kerstbomen. 
Iedere boom levert tot slot 50 eu-
rocent op en kan dus een leuk zak-
centje opleveren. Er is gesleept en 
gesjouwd met als resultaat �inke 
stapels kerstbomen. Woensdag 
kon op verschillende locaties in 
de wijken de ‘buit’ ingeleverd wor-
den en het ‘loon’ geïnd worden. 
Slepend met kerstbomen al lo-
pend, achter de �ets of de skelter 
arriveerden de jongens en meis-
jes bij de inleverpunten. In enkele 
gevallen waren ouders ingescha-
keld om alle verzamelde bomen af 
te geven. De bomen worden allen 
versnipperd en bij Meerlanden in 
Rijsenhout tot compost verwerkt.

Inzameling voor Australië
De groepen 6 van de Jozefschool 
hebben de inzameling aange-
grepen om geld bijeen te verga-
ren voor het door branden ge-
teisterde Australië. Er zijn miljoe-
nen hectares grond verwoest en 
er zijn bijna een half miljard die-
ren gestorven. De Jozefschool wil 
hier, als natuurschool, graag iets 
voor doen. Naast de opbrengst 
van de kerstbomen-inzameling 
hoopt de school nog meer geld 
bijeen te krijgen met een statie-
geld�essen-actie. De �essen kun-
nen afgegeven worden bij de 
school in de Gerberastraat. In de 
centrale hal staat verder een gro-
te ton met opdruk waar een do-
natie in gedaan kan worden. De 
actie voor Australië loopt door 
tot en met donderdag 16 januari.

Rode lantaarn en kerststukken
SPIE deelt uit tijdens de 
nieuwjaarsreceptie
Aalsmeer - De dames en heren 
van SPIE kunnen terug kijken op 
een prachtige Aalsmeerse Pra-
menrace en willen aanstaande 
vrijdag 10 januari met inwoners 
en deelnemers proosten op het 
nieuwe jaar. Vanaf 17.00 uur staat 
het SPIE-bestuur klaar in De Zot-
te Wilg aan de Uiterweg om de 
beste wensen in ontvangst te ne-
men en uit te delen. SPIE deelt 
vrijdag nog meer uit, want een 
aantal prijzen is in september tij-
dens de prijsuitreiking niet opge-
haald. Deze prijzen worden tij-
dens de nieuwjaarsreceptie weer 
opnieuw uitgereikt. Ook wordt de 
Rode lantaarn uitgereikt aan het 

team wat het langste over de race 
heeft gedaan. En de belangrijkste 
prijs:  Het etentje met het bestuur.  
Deze prijs gaat naar het team dat 
het leukste, mooiste en gewel-
digste kerststuk aan SPIE heeft 
gegeven. Alle teams zijn welkom, 
maar een paar teams worden na-
drukkelijk gevraagd om aanwe-
zig te zijn: Kees Bonkezak, de Klei-
ne brug en de teams die de mooi-
ste kerststukken (zie foto) heb-
ben gemaakt.
Dus, zin in een gezellige nieuw-
jaarsborrel? Kom dan vrijdag 
vanaf 17.00 uur langs tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de Pra-
menrace in De Zotte Wilg.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Maarten Kluver winnaar 
twee ronden wedstrijd
Aalsmeer - Op 4 januari werd 
bij de midgetgolfclub de nieuw-
jaarsreceptie gehouden. Een tien-
tal leden deden nog mee aan een 
twee ronden wedstrijd. Na de eer-
ste ronde speelden Maarten Klu-
ver, Henk Buskermolen en Mar-
rie Bonhof allen 30 holeslagen. 
Henk en Marrie konden de twee-
de ronden geen ijzers breken en 
moesten genoegen nemen met 
respectievelijk de derde en vier-
de plaats. Herman Kas kwam met 
een voortre�elijke tweede ron-
de binnen, namelijk 27 holesla-
gen en daardoor eindigde hij 
gelijk met Maarten. Een barra-
ge was nodig. Omdat dit een ei-
gen clubtoernooi was, werd de 
barrage over zes banen gespeeld 
en niet sudden death. De banen 
die gespeeld moesten worden 

waren 1, 2, 7, 8, 12 en 18. Maar-
ten maakte de eerste 1 op baan 8 
en nam een voorsprong. Op baan 
12 vergrootte hij de voorsprong 
weer met 1 holeslag. Op baan 18 
mocht Herman als eerste spelen 
en sloeg een 1 en zette Maarten 
�ink onder druk. Deze was niet 
onder de indruk en scoorde ook 
een 1. Maarten won de barrage 
uiteindelijk met 2 holeslagen ver-
schil. Aanstaande zondag 12 ja-
nuari wordt in Boskoop weer een 
combiwedstrijd gespeeld.

Inrichting park Machineweg en herinrichting ruimte rondom sporthal

Basketbalveld en jeu de 
boulebaan bij Bloemhof
Aalsmeer - In de derde bijeen-
komst waarbij omwonenden, be-
langhebbenden en ondernemers 
afgelopen vorig jaar zomer mee-
dachten over de inrichting van 
een park langs de Machineweg 

en de herinrichting van de open-
bare ruimte rondom sporthal De 
Bloemhof, zijn de plannen enigs-
zins aangepast. Het eerste ont-
werp voor een grote sportkooi 
bleek �nancieel niet haalbaar. Er 

gaat nu een kleinere sportkooi 
gerealiseerd worden. Tijdens de 
bijeenkomst, die werd georgani-
seerd door Greenpark Aalsmeer 
samen met de gemeente, zijn ook 
de laatste tekeningen getoond 

Het buitenterrein met de handbalvelden naast De Bloemhof.

Eenzaamheid en armoedebestrijding
Stichting Amstelidee 
zoekt ideeën/plannen
Aalsmeer - Een idee op het ge-
bied van zorg, welzijn, bewe-
gen en cultuur voor uw buurt of 
voor de inwoners van Aalsmeer? 
Stichting Amstelidee wil mensen 
in Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn in staat stellen om zelf be-
dachte plannen die de samenle-
ving ten goede komen te laten 
ontwikkelen en uitvoeren.
Amstelidee wil snel te realiseren 
initiatieven een steuntje in de rug 
geven. Ideeën op het terrein van 
eenzaamheid en armoedebestrij-
ding, jeugd en mensen met een 

beperking hebben de voorkeur 
bij de stichting. Het vermogen 
van Amstelidee komt voort uit de 
vroegere welzijnsstichting Carda-
nus.
Cardanus wil via Stichting Amste-
lidee het restkapitaal teruggeven 
aan de samenleving. Amstelidee 
is daarbij een samenwerking aan-
gegaan met de Rabobank Am-
stel en Vecht. Denkt u dat Stich-
ting Amstelidee iets voor uw ini-
tiatief kan betekenen? Kijk dan 
voor meer informatie op de web-
site van Amstelidee.

Komende maanden meer activiteiten
Fit-actie voor stichting 
ALS levert 3.000 euro op
Aalsmeer - Zaterdag 4 janua-
ri is voor zo een 135 sporters 
een mooie aftrap van het nieu-
we jaar geweest. Bij Fit Aalsmeer 
kon voor vanaf 5 euro een uur on-
der deskundige leiding van eige-
naar Louis en niemand minder 
dan Frank de Boer alle spieren ge-
bruikt worden. Juist die spieren 
die zo belangrijk zijn om te kun-
nen bewegen kwamen heel dui-
delijk aan bod, de grote tegen-
hanger dus van de vreselijke ziek-
te ALS, die zo’n 1.500 Nederlan-
ders per jaar treft. De actie is een 
onderdeel van nog meer moois 

om zoveel mogelijk geld te gene-
ren voor de stichting ALS Neder-
land. Zaterdag werd er maar liefst 
3.000 euro opgehaald! Een groep 
van zeventien voornamelijk be-
kende Aalsmeerse dorpsgenoten 
gaat zich nu voorbereiden om 
donderdag 11 juni de Mont Ven-
toux te gaan beklimmen per �ets. 
De komende maanden staan nog 
meer gave activiteiten in de plan-
ning, zoals een waar taartenbak 
festijn bij bakkerij Vooges. Check 
voor alle acties regelmatig de fa-
cebook-pagina’s van Vooges en 
Team Marieke. 

voor de inrichting van het maai-
veld. Zo wordt de entree naar De 
Bloemhof verplaatst naar de Bra-
ziliëlaan, komen op de plek van 
de huidige parkeerplaats nieu-
we sportvelden (onder andere 
met een klein basketbalveld, een 
beachhandbalveld en een jeu 
de boulebaan) en voor de sport-
hal komt waarschijnlijk de sport-
kooi. Geprobeerd wordt om de 
kooi zo te ontwerpen, dat de con-
structie later altijd nog uitgebreid 
kan worden. Op de sportkooi ko-
men zonnepanelen, die de sport-
hal van voldoende energie kun-
nen voorzien.

Wandelroute en fitness
In het park langs de Machineweg 
wordt een wandelroute (onder an-
dere langs het Zwanenwater) aan-
gelegd en worden verschillen-
de trim- en �tnesstoestellen ge-
plaatst. 

Bloesembomen
Bij de aanleg van het groen wordt 
gekozen voor meer kleur, onder 
andere door bloesembomen en 
bloeiende planten te planten. De 
bedoeling is dat het voorontwerp 
in februari klaar is en kan worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Naar verwachting kan nog voor de 
zomer met de aanleg van het park 
worden begonnen. Greenpark 
Aalsmeer en de gemeente organi-
seren in de derde week van janu-
ari opnieuw een bewonersbijeen-
komst over de plannen.
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Banden en 
velgen auto 

gestolen
Kudelstaart - In de avond of 
nacht van zaterdag 4 op zon-
dag 5 januari zijn alle vier de 
velgen en banden van een in 
de Schweitzerstraat geparkeer-
de auto gestolen. De eigenaar 
trof zijn Ford Fiësta op vier krat-
jes aan. De auto is door de die-
ven ook beschadigd. Er is scha-
de aan de deur rechts achter en 
er is een ruit achter ingeslagen. 
Er worden geen goederen uit 
de auto vermist. De diefstal en 
vernieling heeft tussen kwart 
over acht ‘s avonds en acht uur 
zondagochtend plaatsgevon-
den. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Geen goederen 
weg na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 31 december op 
woensdag 1 januari is inge-
broken in een woning in de 
Haydnstraat. Door een raam 
aan de achterzijde te forceren 
wisten de dieven zich toegang 
tot het huis te verscha�en. Er 
worden geen spullen vermist. 
Mogelijk zijn de inbrekers op 
de vlucht geslagen toen rond 
vier uur de bewoner uit bed 
ging om naar het toilet te gaan. 
De inbraak werd rond negen 
uur in de ochtend ontdekt. Het 
raam stond nog open. 

Audi A3 weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Tussen zondag 29 
december en dinsdag 7 janua-
ri is ingebroken in een woning 
aan het begin van de Uiterweg, 
aan de zijde van de Westein-
derplassen. Uit het huis is een 
kluis uit een muur gebroken 
en meegenomen. Ook is de 
gehele woning overhoop ge-
haald. Hierbij hebben dieven 
autosleutels gevonden en zijn 
er vandoor gegaan in de Audi 
A3 van de bewoners. De auto is 
grijs van kleur en het kenteken 
is GJ-592-D. De politie heeft de 
inbraak en diefstal in onder-
zoek. Mogelijke getuigen wor-
den verzocht zich te melden 
via 0900-8844.

Fles parfum uit 
woning gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 31 de-
cember is tussen half tien en 
half twaalf in de avond inge-
broken in een woning aan de 
Muzen. De bewoners waren tij-
dens de insluiping thuis, maar 
hebben waarschijnlijk niets ge-
hoord omdat de televisie har-
der was gezet vanwege het 
vuurwerk buiten. Toen de be-
woners naar de keuken lie-
pen, zagen zij een raam in de 
slaapkamer open staan. Waar-
schijnlijk zijn de inbrekers hier-
door gestoord en hebben zich 
snel uit de voeten gemaakt. Al-
le lades en kasten zijn leeg ge-
trokken en overhoop gehaald. 
Vooralsnog worden een �es 
parfum van het merk Chanel, 
een afstandsbediening en een 
e-reader vermist.

Vraag altijd om een legitimatie!
Babbeltruc met bankpas 
gelukkig mislukt
Aalsmeer - Op dinsdag 7 januari 
rond kwart voor zes in de avond is 
een inwoner bijna slachto�er ge-
worden van een wel heel door-
trapte babbeltruc. Bij een bewo-
ner in de Gerberastraat werd aan-
gebeld door een man met een 
breed postuur en geheel gekleed 
in het zwart, die zei bij de politie te 

werken. Hij vertelde een afspraak 
bij een andere bewoner even ver-
derop te hebben, maar deze was 
nog niet thuis. De ‘agent’ vroeg of 
hij even naar het toilet mocht en 
wilde graag iets drinken. De be-
woner op leeftijd heeft de ’agent’ 
binnen gelaten. Enige tijd nadat 
de man weggegaan was, werd de 

Burgemeester en wijkteamchef
Politiepost geopend in 
het gemeentehuis
Aalsmeer - Maandag 6 januari 
even over negen uur in de och-
tend heeft burgemeester Gido 
Oude Kotte de nieuwe politiepost 
in het gemeentehuis geopend. 
Samen met wijkteamchef Gabri-
elle Rondaij knipte hij met een 
grote schaar het lint voor de toe-
gangsdeur open. De burgemees-
ter zei in een korte toespraak blij 
te zijn met de komst van de po-
litiepost in het gemeentehuis. “Ik 
vind het fantastisch dat we nu ook 
deze dienst binnen ons gemeen-
tehuis hebben.” De politiepost is 
ingericht in het uiterste hoekje 
linksachter in het gemeentehuis 
naast de andere diensten van de 
gemeente, waaronder burgerza-
ken. Het is een enigszins onop-
vallende hoek in het gemeente-
huis, maar hier is om privacy re-
denen bewust voor gekozen. Be-
kend moet natuurlijk wel worden 
dat de politiepost hier gehuisvest 
is. Er gaan nog banners geplaatst 
worden om de post zichtbaarder 
te maken. Ook bij de ingang van 
het gemeentehuis wordt mel-
ding gemaakt van de aanwezig-
heid van de politiepost. De wijk-
agenten, die binnen komen voor 
overleg of het opmaken van een 
rapport, mogen naast de ruim-
te in de politiepost ook gebruik 
maken van de verschillende �ex-

plekken en �exruimten, die in 
het gemeentehuis zijn gecreëerd 
voor bezoekende collega’s. 
De politiepost wordt dagelijks, 
van maandag tot en met vrijdag, 
bemand tussen 8.30 en 14.00 uur 
en woensdag is er de avondo-
penstelling tot 20.00 uur. Het ge-
meentehuis, waar nu de aller-
laatste werkzaamheden worden 
verricht van de renovatie, heeft 
voor haar diensten vanaf nu de-
zelfde openingstijden. De bur-
gerzaal en alle kantoren zijn ove-
rigens prachtig en praktischer ge-
worden. Zo is de informatiebalie 
gelijk rechts naast de ingang ge-
vestigd.
Het politiebureau in Aalsmeer 
aan de Dreef is nu de�nitief geslo-
ten. Het politiebureau Uithoorn 
blijft wel ‘gewoon’ geopend en 
hier kan men binnen lopen van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 10.00 en 19.30 uur, dinsdag-
avond tot 23.00 uur. Zowel de po-
litiepost Aalsmeer als bureau Uit-
hoorn zijn op zaterdag en zondag 
gesloten. 
Aangifte doen hoeft overigens 
niet voor alle zaken bij de poli-
tie. In veel gevallen kan makke-
lijk en snel via internet of telefo-
nisch aangifte gedaan worden. 
Op www.politie.nl/aangifte is te 
lezen hoe dit werkt.

Ergernis over enorme vuurwerkoverlast
Vrij rustige jaarwisseling in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - In tegenstelling tot 
buurgemeente Uithoorn heeft 
Aalsmeer een vrij rustige oud en 
nieuw viering beleefd. Op oude-
jaarsdag is wel veel vuurwerk af-
gestoken en zijn zowel de ge-
meente als de politie diverse ma-
len gebeld door inwoners die zich 
ergerden aan de enorme knallen. 
“Het leek wel een oorlogsgebied”, 
aldus een bewoonster uit de Be-
goniastraat. “De hele dag knallen, 
er werden zelfs vuurpijlen tegen 
de ramen gegooid. En ik en ande-
re buren hebben nog een brand-
je moeten blussen rond één uur ‘s 
nachts. Oké, geen zware inciden-
ten, maar ik en veel buren von-
den het een levende hel.”

Knallen en siervuurwerk
Ook vanaf het moment dat o�ci-
eel vuurwerk de lucht in mocht, 
zijn voor een behoorlijk bedrag 
aan rotjes en knalpotten de lucht 
in geschoten. Even na twaalf uur, 

de start van 2020, barstte het 
feest los en kon in diverse wijken 
genoten worden van vooral mooi 
siervuurwerk.

Drukke nacht voor brandweer
De Brandweer van Aalsmeer 
kijkt op een aantal buitenbrand-
jes na terug op een rustig verlo-
pen jaarwisseling in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Een drukke nacht 
was het wel voor de leden van 
het korps. De Brandweer van 
Aalsmeer is opgeroepen om met 
de dompelpomp te komen as-
sisteren bij een zeer grote brand 
in het westelijk havengebied in 
Amsterdam, heeft geassisteerd 
in Uithoorn en in de binnenstad 
van de hoofdstad en heeft zelfs 
tijdelijk de brandweerkazerne 
Hendrik herbezet. “Al met al een 
drukke nacht voor onze kazer-
ne”, laat het Brandweerkorps van 
Aalsmeer weten.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Stemmen kan tot en met 12 januari
Nominatie wethouder Van 
Duijn voor ‘Beste Bestuurder’
Aalsmeer - Wethouder Robbert-
Jan van Duijn is opnieuw geno-
mineerd voor de verkiezingen 
‘Beste Bestuurder van 2019’. Vorig 
jaar kon ook gestemd worden op 
de nu 32-jarige wethouder in de 
categorie ‘Beste Bestuurder on-
der de 40 jaar’. Hij won de titel uit-
eindelijk niet, maar wie weet gaat 
de burgemeester van Nieuwkoop 
in spé in deze categorie wel de 
eer opstrijken. Daarbij is hij af-
hankelijk van uw/jouw stem. 
Het is de elfde keer dat de verkie-
zing Beste Bestuurder wordt ge-
houden. In opdracht van Binnen-
lands Bestuur heeft bureau Nec-
ker van Naem een uitgebreid on-
derzoek gehouden. Hiervoor zijn 
afgelopen maand alle burge-
meesters, wethouders, raadsle-
den, gri�ers, gemeentesecreta-
rissen, commissarissen van de Ko-
ning en leden van Gedeputeerde 
en Provinciale Staten benaderd 
om deel te nemen aan een onli-
ne onderzoek. 
Vanaf heden kan er gestemd wor-
den op de genomineerden voor 
naast de titel Beste Bestuurder 
tevens de titels Beste Bestuurder 
van een kleine gemeente, Bes-
te Jonge Bestuurder en Best Be-
stuurde decentrale overheid. De 
bekendmaking is op donderdag 
16 januari tijdens het Binnen-
lands Bestuur nieuwjaarsevene-
ment in het gemeentehuis van 
Oss. 

Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn wordt vooral gewaardeerd 
om zijn aanpak rondom de Schip-
holproblematiek voor Aalsmeer. 
Door stemmers wordt hij om-
schreven als een zeer betrokken 
bestuurder, die midden in de sa-
menleving staat en altijd aan te 
spreken is. Hij is volgens één van 
de stemmers in staat om naar 
de mens achter de cijfers te kij-
ken. Zoals bekend is Robbert-Jan 
van Duijn door de gemeenteraad 
van Nieuwkoop voorgedragen 
voor benoeming tot burgemees-
ter. Op 3 februari wordt hij geïn-
stalleerd. Tot 23 januari is hij nog 
wethouder in Aalsmeer en hoopt 
hij natuurlijk dat veel inwoners 
hun stem op hem uitbrengen. 
De ‘concurrentie’ is best groot. De 
top 10 bestaat naast Van Duijn uit 
Bart Jaspers Faijer (wethouder in 
Ommen), Martijn Dadema (bur-
gemeester van Raalte), Ahmed 
Aboutaleb (burgemeester van 
Rotterdam), Lot van Hooijdonk 
(wethouder in Utrecht), Marian-
ne Smitsmans-Burhenne (wet-
houder in Roermond), Hanke 
Bruins Slot (gedeputeerde pro-
vincie Utrecht), Wim van de Donk 
(commissaris van de Koning in 
de provincie Noord-Brabant), Rik 
Grasho� (gedeputeerde provin-
cie Noord-Brabant) en Marinka 
Mulder (wethouder in Renkum).  
Stemmen kan tot en met 12 janu-
ari via www.bestebestuurder.nl

Commissie Maatschappij 
en bestuur in vergadering
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij en Bestuur vergadert 
vanavond, donderdag 9 januari, 
over de volgende onderwerpen:

Nota ‘De kracht van Aalsmeer’
In deze nota staan de kaders voor 
het sociaal beleid van de gemeen-
te beschreven voor de komende 
jaren. Het doel is er voor te zorgen 
dat iedereen naar vermogen mee 
kan doen en niemand in Aalsmeer 
buiten de boot hoeft te vallen. De 
commissie heeft in een  eerste be-
spreking van deze nota in sep-
tember 2019 het college verzocht 
een aanvulling te maken ter ver-
duidelijking van de kaders en de 
keuzemogelijkheden. Het colle-
ge heeft hiervoor een spoorboek-
je en een infographic toegevoegd 
aan de vergaderstukken.

Verkoop aandelen Eneco
De commissie bespreekt het voor-
stel om de aandelen Eneco te ver-
kopen aan een consortium van 
Mitsubishi Corporation en Chubu. 
De opbrengst van de verkoop van 
deze aandelen bedraagt 27,9 mil-

joen euro. Reden voor de verkoop 
is dat het college vindt dat het 
vanuit publiek belang niet oppor-
tuun is om aandeelhouder Ene-
co te blijven wanneer een priva-
te partij een meerderheidsbelang 
verkrijgt. Bovendien levert de ver-
koop op dit moment een hoog 
rendement op.

Belangstellenden welkom
Geïnteresseerd? De vergaderin-
gen zijn openbaar. U bent als toe-
hoorder van harte welkom om de 
vergaderingen op de publieke tri-
bune bij te wonen. U kunt de ver-
gaderingen ook volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelij-
ke website of achteraf terug kij-
ken (www.aalsmeer.nl). Ook is er 
de mogelijkheid om in te spreken 
in de commissie op de onderwer-
pen die op de agenda staan. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en dit kan bij de gri�e via grif-
�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 
0297-387584. Aanvang vergade-
ring: 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis op het Raad-
huisplein 1.

bewoner gebeld door een ‘colle-
ga’ van de agent. Er was een aan-
houding verricht en bij de dief was 
de bankpas van de bewoner aan-
getro�en. De ‘agent’ gaf aan hem 
direct door te verbinden naar de 
bank, zodat de pas geblokkeerd 
kon worden. Het doorverbinden 
verliep vlot en toen kreeg de be-
woner gelukkig argwaan en heeft 
de verbinding verbroken. Het was 
de nep-agent, die op bezoek was 

geweest, die  zijn bankpas gesto-
len had. De bewoner heeft daarna 
direct contact opgenomen met de 
politie. De waarschuwing van de 
politie: Vraag altijd eerst om een 
legitimatie, ook als het iemand be-
treft van een overheidsinstelling 
of een ‘bekend’ bedrijf. De betref-
fende ‘agent’ heeft een getint ui-
terlijk, had of heeft een stoppel-
baard, een breed postuur en was 
geheel in het zwart gekleed. 

Zaterdag 11 en zondag 12 januari
Weer tentoonstelling van 
leerlingen Dirk Annokkee 
Amstelland - Kom dit weekend 
weer kijken bij Ateliers 2005 in 
de Van Weerden Poelmanlaan 
Amstelveen? De leerlingen van 
Dirk Annokkee, waarvan velen 
uit Aalsmeer, hebben weer met 
veel plezier geschilderd. Ook zijn 
er potloodtekeningen van be-
ginnende leerlingen, want voor-
dat er geschilderd mag worden, 
staat eerst oefenen met tekenen 

op het programma. De één laat 
zich inspireren door foto’s van va-
kantie, dieren of internet, de an-
der door bestaande schilders en 
sommige leerlingen halen inspi-
ratie uit hun eigen fantasie. Er is 
ko�e, snert of een drankje aan 
de bar verkrijgbaar. De tentoon-
stelling is zaterdag 11 en zondag 
12 januari geopend, beide dagen 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
12 januari is er weer een inloop bij 
de Doopsgezinde gemeente. Deze 
is bedoeld voor alle senioren van-
af 65 jaar in Aalsmeer en omge-
ving, die de zondagmiddag lang 
vinden duren. Er wordt begon-
nen met thee of ko�e, er wordt 
een gedicht of verhaal verteld en 

er wordt geluisterd naar muziek. 
Thema van deze middag is: Een 
nieuw begin. Er is alle gelegen-
heid voor ontmoeting met elkaar. 
Men doet ook graag een spelletje. 
Iedereen vanaf 65 jaar is van har-
te welkom van 15.00 tot 16.30 uur 
in de Bindingzaal van de DG kerk 
in de Zijdstraat 66. Ko�e en thee 
staan klaar. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro gevraagd. 
Bel voor vragen naar: 0297-326527
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Informatie, advies, hulp en koffie
Financieel Café en Info-
punt in de bibliotheek
Aalsmeer - Inwoners van 
Aalsmeer kunnen met vragen 
over zorg, welzijn, activiteiten en 
vrijwilligerswerk sinds 2018 te-
recht in het Infopunt in de Bibli-
otheek. Zonder afspraak kan ie-
dereen binnenlopen voor gratis 
informatie, advies en hulp. Ook 
voor een praatje, een kopje ko�e 
of gebruik van het internet kun-
nen bewoners wekelijks bij het 
Infopunt terecht.
Nieuw in 2020 is dat op dezelf-
de locatie het Financieel Café ook 
wekelijks geopend is, een gra-
tis spreekuur voor vragen over 
geldzaken en administratie. Des-
kundige vrijwilligers van Humani-
tas Thuisadministratie staan klaar 
om te helpen met verschillende 
�nanciële vragen. 
Het Infopunt is ontstaan door-

dat bewoners aangegeven heb-
ben dat het niet altijd duidelijk 
is bij welke organisatie ze terecht 
kunnen. Er is zoveel aanbod dat 
men door de bomen het bos niet 
meer ziet. Participe Amstelland, 
Aalsmeer voor Elkaar, Mantelzorg 
& Meer en Humanitas hebben 
daarom hun krachten gebundeld 
voor dit Infopunt. Het Infopunt 
en het Financieel Café zijn elke 
donderdag van 15.30 tot 17.30 
uur in Bibliotheek Aalsmeer in 
de Markstraat 19. Het Infopunt in 
Kudelstaart is vanaf 1 januari sa-
mengegaan met het Infopunt in 
Aalsmeer. Vragen? Het infopunt is 
telefonisch bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur via 0297-347510. 
Mailen kan ook naar infopunt@
aalsmeervoorelkaar.nl.

Editie zeventien in Het Oosterbad
Nieuwjaarsduik: ‘Koud, 
maar ik doe het zo weer’
Aalsmeer -  Inmiddels een tradi-
tie, de jaarlijkse nieuwjaarsduik in 
Het Oosterbad. Ook deze woens-
dag 1 januari stond deze activiteit 
op het programma van het na-
tuurzwembad aan de Mr. Jac. Tak-
kade. De nieuwjaarsduik in Het 
Oosterbad wordt o�cieel erkend 
en dus gesponsord door Unox en 
daarom kregen alle aanwezigen, 
zowel de kijkers als de springers, 
een mooie oranje ijsmuts uitge-
reikt.
Terwijl Loeki Brommer van Het 
Oosterbad nog volop in touw 
was om alle voorbereidingen te 
tre�en, druppelen even voor half 
twee de eerste gegadigden bin-
nen. Naarmate de klok twee uur 
naderde werd het steeds drukker 
en maakte menig ‘bikkel’ zich op 
voor de sprong in het koude wa-
ter. Nadat de aanwezigen toe-
gesproken waren door voorzit-
ter Goos Bartels en er een war-
ming-up was gehouden, werd er 

afgeteld, van tien naar één… De 
meesten sprongen er direct in, 
anderen hadden iets meer tijd 
nodig om de sprong te wagen, 
maar iedereen die het voorne-
men had genomen om de nieuw-
jaarsduik te maken, is in het kou-
de water gesprongen. 
Een tweede keer te water zat er, 
in tegenstelling tot andere jaren, 
niet in. Daarvoor was het met een 
temperatuur van slechts 2 graden 
te koud.
Snel het water uit, handdoek om 
en afdrogen en aankleden. Daar-
na natuurlijk nog nagenieten met 
warme chocolademelk of erw-
tensoep. Tot slot naar huis met 
het o�ciële bewijs op zak: ‘Duik-
held 2020’. 
Al met al een gezellige, en vol-
gens een deel van de springers 
heerlijke, start van 2020. “Het 
was wel koud, maar ik doe het zo 
weer”, aldus één der deelnemers.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ronkende gezelligheid in het centrum
Brommerfile tijdens receptie 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Zaterdagmiddag was 
het een drukte van jewelste rond-
om Weteringstraat 8. Wachten 
op een knipbeurt bij kapper Roy-
al Class, rijen voor Pasta Vino en 
zenuwachtige gezichten op de 
hoek bij de tandarts Bekir. Maar 
op nummer 8 een �le van brom-
mers voor de deur. Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap had de 
nieuwjaarsreceptie bij café Jop-
pe. En vele kwamen daar op af. 
Het was inmiddels de 4e van ja-
nuari, reden genoeg om na ont-
houding van drie avonden weer 
een sapje te nuttigen en wat ge-
frituur te verorberen. Er werd te-
rug gekeken op een mooi 2019. 
Routes rijden onder de eikenpro-
cessierups, langs watertjes waar 
ook graag die vervelende kleine 
‘knutten’ vliegen en wat te den-
ken van achterna gezeten wor-
den door een horde stieren. Nee, 
2019 was zeker niet saai! Dat kan 
ook niet anders met bijna 700 ki-
lometer routes welke zijn uit-
gezet en waar, bij elkaar opge-
teld, ruim 250 deelnemers aan 

mee gedaan hebben. Maar dat 
was over 2019. Kijken naar 2020. 
Een druk jaar. Formule 1, Sail Am-
sterdam, Olympische Spelen, iets 
met voetbal. Tussendoor heeft 
het bestuur van het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap wat gaat-
jes gevonden. 
Noteer in de agenda: Monsters 
trotseren op 5 april, ongeveer 
130 kilometer op de brom�ets. 
De Zotte Zomerrit op 17 mei. 
Zo’n 70 kilometer langs zotte slin-
gerpaden. Weekendje vluchten 
kan niet meer op 3, 4, 5 juli, zo’n 
400 kilometer totaal. En dan het 
nachtje uit op zaterdagavond 19 
september. Tussendoor nog wat 
ritjes naar Zandvoort of een ijsje 
eten op een mooi terras. 
Wat ook nog tijdens de gezellige 
receptie werd geopperd om op 
29 februari een schrikkelrit te rij-
den. Kim, Dirk, Jan en Joost hou-
den je op de hoogte! Mocht je 
een brom�ets hebben, haal deze 
een keer tevoorschijn en ga mee-
rijden!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nieuwjaarsreceptie RKDES goed bezocht

Equipe van Yvonne, Erik 
en Jan wint puzzelrit
Kudelstaart - Traditiegetrouw 
ging RKDES het nieuwe jaar van 
start met een puzzelrit door de 
prachtige omgeving van Ku-
delstaart. Ook dit jaar verzamel-
den er weer 33 auto’s rond 9.30 
bij RKDES om te gaan dwalen 
en puzzelen. In totaal 107 men-
sen hebben weer genoten van 
de route die leidde langs onbe-
kende wegen. Rond de middag 
was er tijd voor de lunch bij res-
taurant Toetje in Haarzuilen. Er 
werd gezocht naar de antwoor-
den op de opdrachten, veelvul-
dig moesten equipes terugrijden 
voor het goede antwoord. Het 
was toch echt de kleine sniep in 
plaats van de grote, Manneke Pis 
in plaats van Paulus de Boska-
bouter en met ‘Loch aan het bier’ 

werd natuurlijk Nes aan de Am-
stel bedoeld. Tussen 4 en 5 uur 
waren alle auto’s weer veilig terug 
bij de RKDES-kantine waar tijdens 
de  goed bezochte nieuwjaarsre-
ceptie alle antwoorden nog wer-
den toegelicht. Uiteindelijk ging 
de equipe van Yvonne Ramp, Erik 
van den Beitel en Jan Ramp met 
de winst aan de haal. 
Daarnaast was het nog tijd voor 
de jaarlijkse nieuwjaarsspeech 
van voorzitter Frans Kuipers, die 
terugkeek op het sportieve en 
bestuurlijke jaar van de voetbal- 
en handbalclub. 
Aad, Anita en Eppo Buskermolen 
hartelijk dank (wederom) voor 
het organiseren en in elkaar zet-
ten van de puzzelrit, er is weer 
van genoten!

Terugkijken en vooruit blikken
Nieuwjaarsreceptie in 
het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 18 januari houdt het Crash- 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 haar nieuwjaarsre-
ceptie. Deze begint om 15.00 
uur met een welkomstwoord en 
toespraak door voorzitter Peter 
de Raaf, gevolgd door een pre-
sentatie van en over Crash. Hier-
bij wordt achtereenvolgens door 
Rick Franke, Richard Mutsaers en 
Leslie van de Schaa� teruggeke-
ken op het oude jaar, maar zeker 
nog meer vooruitgekeken naar 
de toekomst van het museum en 
haar activiteiten in 2020. Het mu-
seum is vanaf 11.00 uur geopend 
voor publiek. Als u het museum 
bezocht hebt, bent u daarna na-
tuurlijk welkom bij de presenta-
tie in de �lmzaal. Het Crash mu-
seum is iedere zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur, op woensdagmid-
dag van 13.00 tot 16.00 uur en el-
ke tweede zondag van de maand 
van 11.00 tot 16.00 uur geopend. 
De toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 

van de stichting Crash en vetera-
nen hebben gratis toegang. Ook 
hebben donateurs van de zuster-
stichting ARG in Heemskerk gratis 
toegang tot het museum. Crash is 
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40- ‘45 op www.
crash40-45.nl, Instagram of raad-
pleeg de facebookpagina.

Museum mag blijven!
Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie zal het bestuur van het Crash 
Museum ongetwijfeld het goe-
de nieuws als eerste brengen: 
Het museum hoeft namelijk 
niet te verhuizen en mag in Fort 
Aalsmeer gehuisvest blijven. Het 
museum moet wel inschuiven 
voor nieuwe buren. Er is een plan 
ingediend om enkele ruimtes te 
gaan verhuren en horeca de mo-
gelijkheid geven om zich hier te 
vestigen.

OVAK nieuwjaarsreceptie: 
Gezellig en goed bezocht
Aalsmeer - In het fraai aangekle-
de Buurthuis Hornmeer hield Ou-
deren Vereniging Aalsmeer Ku-
delstaart (OVAK) op vrijdagavond 
3 januari van 19.00 tot 21.00 uur 
haar nieuwjaarsreceptie. Bij bin-
nenkomst werden de beste wen-
sen uitgewisseld en naast een kop 
ko�e ontving iedere aanwezige 
twee consumptiemunten. Rond 
de klok van 19.45 uur waren al-
le stoelen bezet en kon voorzitter 
Iman Mosselman beginnen met 
zijn speech. Namens het bestuur 
wenste hij een ieder alle goeds 
toe voor het jaar 2020. Hij memo-
reerde een artikel met als kop ‘Ou-
deren moeten weer gewaardeerd 
worden’. Daarin worden oude-
ren helaas negatief neergezet als 
mensen die kwetsbaar zijn, te veel 
ruimte innemen en bovendien op 
medisch vlak veel geld kosten. 
En dit in een periode waarin nog 
nooit zoveel ouderen waren. Het 
is �jn dat ouderen door jongeren 
anders worden gewaardeerd dan 
vroeger. De jonge mensen zien 
wat senioren nog kunnen bijdra-
gen aan de huidige samenleving. 
In het regeerakkoord en in het 

Pact voor de Ouderenzorg is af-
gesproken dat er een campagne 
komt om het beeld ten aanzien 
van ouderen bij te stellen. 

Contact ouderen en jongeren
Contact tussen ouderen en jon-
geren blijft belangrijk en centraal 
daarbij staat het 4V a�ect en die 
4xV staan voor veiligheid, vertrou-
wen, verbinding en vrijheid. Ver-
volgens haalde hij aan dat goe-
de voornemens met een sterke 
sociale inslag een mens sterker 
maken en dan is het niet nodig 
om daar mee te wachten tot de 
start van een nieuw kalenderjaar. 
Een onderzoek dat is uitgevoerd 
door de universiteit van Californië 
heeft aangetoond dat men geluk 
voor ongeveer 40% in eigen hand 
heeft. Duurzaam geluk is verbon-
den met je denk- en leefgewoon-
ten. Speerpunten zijn: toon dank-
baarheid, tob zo min mogelijk en 
vergelijk niet met een ander, leer 
omgaan met tegenslag en pro-
beer te vergeven.

Starters en senioren
In de eigen gemeente wordt het 

voormalige VVA-terrein steeds 
fraaier en het is �jn dat zowel 
in Oosteinde als in Kudelstaart 
bouwprojecten voor zowel jon-
ge starters en senioren staan 
gepland. Middels de notitie 
‘Aalsmeer timmert aan de weg’ 
vindt in de komende 2 of 3 jaar 
een gebiedsontwikkeling plaats 
die de bereikbaarheid van het 
dorp garandeert.

Jaarvergadering
Het OVAK bestuur heeft voor dit 
jaar weer volop plannen ten be-
hoeve van de 2000 leden die de 
ouderen vereniging telt. Alle ta-
ken binnen het bestuur kunnen 

beslist niet gebeuren zonder 
de onmisbare steun van de ve-
le vrijwilligers. Voor deze leden 
en ook de adverteerders die de 
uitgave van het blad Doorvaart 
dat 11x per jaar verschijnt werd 
een warm applaus gevraagd. 
Op woensdagmiddag 11 maart  
vindt de jaarvergadering plaats 
en het bestuur hoopt uiteraard 
dan ook weer op een goede be-
langstelling. Nadat de voorzit-
ter nogmaals een prettige avond 
had toegewenst en memoreer-
de dat nieuwe leden uiteraard 
van harte welkom zijn, bleef het 
nog lange tijd heel gezellig in het 
buurthuis.





wellantwestplasmavo.nl

mavo - havo kanstraject  
businessklas  - projectklas

15.30 - 17.00 uur 
18.30 - 20.30 uur

1e J.C. Mensinglaan 40 - Aalsmeer

Open dag
Dinsdag 28 januari 

Westplas Mavo

Lesjesdagen
Paardenklas - Kookklas - Tecklas - Carrousel
vmbo BB, KB en GL

Jac. P. Thijsselaan 18 Aalsmeer, 0297 384949

Opgeven kan via onze website: wellantgroenstrook.nl (klik op ‘kom langs op onze school’)
Bij de inschrijving kan de gewenste themaklas worden aangegeven.

Kom naar één van onze lesjesdagen! 
Hier volg je theorielesjes en een praktijkles. 
Zo ervaar je hoe het is om les te krijgen bij ons op school.

 
Woensdag   
16 januari 
27 februari 
13.00 - 16.00 uur

W E L L A N T C O L L E G E  W E S T P L A S  M A V O  A A L S M E E R

W E L L A N T C O L L E G E  D E  G R O E N S T R O O K  A A L S M E E R

Westplas Mavo, een kleine 
school met grote kansen!

Projectklas
Eén van de themaklassen waar 
we trots op zijn, is de projectklas. 
Binnen project werk je in kleine 
groepen aan ‘uitdagingen’. Dit 
zijn grote opdrachten die je 
al samenwerkend uitwerkt. 
Je werkt binnen een bepaald 
thema, zoals ‘De Wereld’, ‘Sport 
en Bewegen’ en ‘Feest’. Ook 
zijn er individuele opdrachten, 
waarbij het vooral gaat om 
informatie opzoeken en in eigen 
woorden opschrijven. Zoals 
je kunt lezen, is project een 
veelzijdig vak, met alle ruimte 
voor elke leerling om op zijn 
eigen manier te kunnen doen 
wat leuk is. Volgens ons is dat de 
perfecte manier om te leren: het 
naar je zin hebben op school. Je 
leert hoe je moet samenwerken, 
plannen en organiseren, 
presenteren en evalueren.

Businessklas
De andere themaklas, die onze 
school succesvol maakt is de 
businessklas. Met je docent 
bereid je allerlei activiteiten 
voor, zoals ouderavonden, 
markten of de open dag. 
Hierbij leer je hoe je reclame 
maakt, waar je allemaal 
rekening mee moet houden 
bij het voorbereiden van 

evenementen en de basis voor 
het opzetten van een eigen 
bedrijf. Je krijgt theorielessen, 
volgt praktijklessen, gaat 
op bedrijfsbezoek en volgt 
gastpresentaties.

Themaweken
Gedurende drie themaweken 
worden extra activiteiten 
georganiseerd waardoor 
verdieping en verbreding 
ontstaat. Onze docenten leveren 
een inhoudelijke bijdrage aan 
deze weken, maar er kunnen 
bijvoorbeeld ook kunstenaars, 
ervaringsdeskundigen, 
wetenschappers en sporters 
uitgenodigd worden die 
komen lesgeven en projecten 
begeleiden. Tevens worden in 
deze weken de excursies naar 
musea georganiseerd.

Creatief met een 
ondernemende geest
Naast de reguliere lessen, 
werken we met je aan het 
plusdocument, een overzicht 
van activiteiten die je hebt 
ondernomen op het gebied 
van brede vorming. Zo 
neem je onder andere de 
verantwoordelijkheid om je 
rapportgesprekken voor te 
bereiden. Je presenteert jezelf 

tijdens de MOL-gesprekken 
(Mentor-Ouder-Leerling). 
Hiermee leer je re�ecteren, 
kritisch te zijn, doelgericht te 
werk te gaan en zelfbewust te 
worden.

Dit zelfbewustzijn komt ook 
tot uiting in het feit dat wij 
Eco-schools zijn. Wij willen dat 
iedereen op school bewust een 
keuze kan maken en daardoor 
een bijdrage kan leveren aan 
behoud en verbetering van de 
leefomgeving.

Naast dit alles kun je je ook 
pro�leren door deel te nemen 
aan één van de werkgroepen, 
zoals de activiteitencommissie, 
techniekteam, @Westplas, eco-
team en iTeam. Deze laatste 
werkgroep is relatief nieuw: 
door de digitalisering van een 
groot deel van ons onderwijs, 
kunnen we de hulp van experts 
goed gebruiken. We maken dan 
ook dankbaar gebruik van de 
knowhow die bij onze leerlingen 
aanwezig is.

Open dag en lesjesmiddag
Ben je benieuwd hoe we dit 
allemaal doen, kom kijken op 
onze open dag: dinsdag 28 
januari van 15.30-17.00 uur 
en van 18.30-20.30 uur. Wil je 
ervaren hoe het is om in de les 
te zitten? Kom dan naar onze 
lesjesmiddag op woensdag 
12 februari. Je kunt je hiervoor 
opgeven via onze website: 
wellantwestplasmavo.nl

OPEN DAG
Woensdag 5 februari 2020
14.00-16.30 uur & 18.30-20.30 uur

Binnenkort moeten alle leerlingen uit groep 8 een schoolkeuze maken. 

Graag helpen wij bij deze keuze. Wij zijn Wellantcollege de Groenstrook, een groene 

vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde 

leerweg in Aalsmeer. Heb je bijvoorbeeld vragen als: Wat doe je met groen? 

Welke proe�es ga je uitvoeren? Welke gerechten maak je bij de kookklas? 

Wat doe je in de paardenklas? Of wat zijn de nieuwste techniek-snu�es? 

Geef je dan snel op voor onze lesjesmiddag! 

De lesjesmiddagen vinden plaats op woensdag 15 januari en 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur.

Je volgt theorielesjes en een praktijkles, waarbij je een keuze maakt uit Paardenklas, 

Kookklas, Tecklas en Carrousel (Bloem/Plant/Dier. Tijdens deze middag kunnen wij jou 

een goed beeld geven van wat ons vmbo-onderwijs inhoudt. Het aanmelden voor de 

lesjesmiddag kan op onze website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/. 

(Scan QR-code rechtsboven in advertentie)

Daarnaast kun je onze school verkennen tijdens de Open Dag. Stap op woensdag 5 februari 

de school binnen en kom ruiken, proeven, voelen en zien wat voor een leuke school de 

Groenstrook is. De deuren staan open van 14.00-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.

Voor wat betreft de inschrijving houdt onze school zich aan de afspraken binnen de 

Kernprocedure. Op onze website is meer informatie te vinden over de school en ons onderwijs.

Tot snel!

Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer | 0297-384949 | degroenstrook@wellant.nl

Wellantcollege Westplas Mavo is een begrip in de omgeving. 
Ondanks dat we onder de grote noemer Wellantcollege 
vallen, zijn wij nog steeds die kleine, gezellige, vertrouwde 
school. Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij 
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er voldoende 
mogelijkheden om je te pro�leren.
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Kinderdagverblijf 0-4
Baby- peuter- en verticale groepen

Naschoolse opvang 4-13
Vakantieopvang 

Kinderopvang speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Kinder-
opvang is er niet alleen voor kinderen van werkende ouders, want ieder kind heeft 
recht op een ontwikkelplek! Weet u niet precies wat kinderopvang inhoudt en/of 
wat u naast de kinderopvangtoeslag zelf moet betalen? Kom op de ko�  e, stel je 
vragen en ontvang een goodiebag met info. 
 

Daarnaast is Snoopy een aantrekkelijke werkgever. Snoopy biedt niet 
alleen aan kinderen een ontwikkelplek maar ook aan medewerkers! 
Vraag naar de mogelijkheden, bekijk op de site de huidige vacatures, neem 
contact op met 0172-500512 of stuur gewoon een appje naar 06-18748541.

Snoopy; een bedrijf waar je graag deel van uitmaakt!

Waar spelen, leren en groeien samengaan

W W W . K I N D E R O P V A N G S N O O P Y . N L
start lessen:  
in de week van 3 februari 2020 
 schrĳf je nu in!  
www.cultuurpuntaalsmeer.nl  

muziek, dans, yoga,   
nieuwe media, graffiti 
en creatieve vorming   
  

cultuurpunt 
aalsmeer .

Lessen door professionals  
op diverse locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart 
voor basisschoolleerlingen

CP_advertentie_feb-april 2020.qxp_Opmaak 1  09-12-19  12:06  Pagina 1
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Joannie van Zijverden:
“Zaai zet aan tot nieuwe 
initiatieven”
Aalsmeer - Nauwkeurig, stipt, 
accuraat, uhhh… neen, met ko-
ken heeft zij helemaal niets maar 
haar vriend gelukkig wel dus dat 
is goed geregeld. Joannie van 
Zijverden moet er om lachen. 
Boodschappen doen? “Wij heb-
ben even ge-appt wat ik voor 
het avondeten in huis moet ha-
len.” Joannie is meer van de cijfer-
tjes en haar bedrijf HRadministra-
tieAnker geeft precies weer waar 
zij heel goed in is. Een anker zijn 
voor bedrijven die te maken heb-
ben met personeelsadministratie. 
Met haar 25 jaar lange ervaring 
bij verschillende bedrijven heeft 
zij inmiddels een gigantische vak-
kennis opgebouwd. 

Specialisatie 
“Als je personeel hebt, dan ben 
je als werkgever verplicht om 
een juiste personeelsadministra-
tie te voeren. Arbeidsovereen-
komsten verlof- en verzuimregi-
stratie zijn allemaal aan bepaal-
de regels gebonden, die telkens 
weer veranderen, dus is het zaak 
om je vakkennis op orde te heb-
ben en te houden. Het is een vak 
apart, het is echt een specialisa-
tie. Niet iedere ondernemer am-
bieert dit werk. Ik vind het een 
heel leuk vak; je zorgt ervoor dat 
het administratieve deel van het 
dienstverband goed geregeld is, 
dat is ook voor de werknemers 
van groot belang.”
Eigenlijk solliciteerde Joannie 
als 21-jarige bij de tijdschriften 
uitgeverij VNU naar een andere 
baan maar degene die haar CV 
bekeek, ging eens doorvragen 
en zag in haar hele andere kwa-
liteiten. Hij zag haar accurates-
se en zorgvuldigheid. “Ik houd 
van structuur.” En zo kwam zij te-
recht op een afdeling die haar be-
langstelling kreeg, die haar boei-
de waardoor zij iedere dag met 
veel plezier aan het werk ging 
omdat geen dag hetzelfde was. 
Na een aantal jaren vertrok Joan-
nie van een bedrijf met 160 werk-
nemers naar RTL waar 800 men-
sen werkten. Zij kreeg de afde-
ling Nieuws onder haar hoede en 
kent ook de meeste journalisten, 
want HR administratie medewer-
ker betekent niet alleen met cij-
fertjes bezig zijn maar ook met 
personen. “Na zestien jaar vond 
bij RTL een reorganisatie plaats. Ik 

heb mij toen aangemeld voor de 
plaatsmakers-regeling hetgeen 
mij - ook �nancieel - de gelegen-
heid gaf om een sprong te maken 
naar het zelfstandig ondernemer-
schap. Ik heb altijd voor grote be-
drijven gewerkt, maar ik denk dat 
er toch ook klein- en middenbe-
drijven zijn, die behoefte hebben 
aan iemand die zij niet in vaste 
dienst hoeven te nemen. Daar wil 
ik graag in voorzien. Daarnaast 
werk ik ook als interim HR mede-
werker voor kortlopende projec-
ten op een HR afdeling.”

Belangrijke bijdrage
Oud-Zaailingen hebben Joan-
nie van Zijverden enthousiast 
gemaakt. En inmiddels ervaart 
zij ook hoe geweldig het coach-
traject - dat door de gemeen-
te Aalsmeer, Ondernemend 
Aalsmeer en de Rabobank regio 
Schiphol wordt ge�nancierd - is.
“Door Zaai weet ik mijn netwerk 
te vergroten en leer ik hoe goed 
het is om met andere startende 
ondernemers te sparren. Je hoort 
tijdens de masterclasses ideeën  
waarvan je er best wel al een aan-
tal weet, maar die toch weer aan-
zetten tot nieuwe initiatieven. 
Toen ons aan het begin van het 
traject werd gevraagd een bud-
dy te zoeken kwam er een jon-
ge tekstschrijver naar mij. To-
taal anders dan ik ben, maar het 
werkt zo goed tussen ons. Ik leer 
veel van haar en ook de inter-
visie avonden voegen veel toe. 
Mij bevalt het zelfstandig onder-
nemerschap prima. Zaai levert 
hierin ook zeker een belangrij-
ke bijdrage.” Neem voor meer in-
formatie: contact op met Kirsten 
Verhoef (coördinator organisa-
tie) via 0297-366192 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Groene stroom bij Koen Pack
Amstelland - Koen Pack begint 
het jaar goed met groene stroom. 
Volgens de slogan ‘Let’s take care 
of our earth’ heeft het bedrijf nu 
de daad bij het woord gevoegd 
met het plaatsen van ruim 1.000 
zonnepanelen op het dak van 
haar onderkomen aan de Loeten-

weg 8 in Amstelveen. Koen Pack 
gaat vanaf 2020 volledig over op 
groene stroom met deze duur-
zame investering. Dit past in het 
beleid maatschappelijk verant-
woord ondernemen en draagt bij 
aan het verlagen van de CO2 uit-
stoot.

Wings & Footprints
Mindfulness training in 
klein groepsverband
Aalsmeer - Heb jij ook al goe-
de voornemens voor het nieuwe 
jaar? Wil je bijvoorbeeld anders 
met je tijd om leren gaan of wil je 
met minder stress en bewuster in 
het leven staan? Misschien wil je 
minder piekeren? Verlang je naar 
meer rust en wil je meer jezelf 
kunnen zijn? Een training mind-
fulness biedt mooie tools aan om 
je hierbij te ondersteunen. Het 
kan je leren meer inzicht te krij-
gen in hoe je nu functioneert, li-
chamelijk en/of psychisch. En dit 
inzicht maakt het mogelijk ook 
te leren anders met die eventue-
le ongemakken om te gaan. Een 
training bestaat uit meditatie, yo-
ga en bewustwordingsoefenin-
gen vanuit de westerse en oos-
terse psychologie. Het biedt de 
mogelijkheid om meer te leren 
aanvaarden wat er nu eenmaal 
toch al is, door zoveel mogelijk in 
het nu te leven. Jon Kabat Zinn, 
grondlegger van deze achtweek-
se training, zegt hierover: “Je kunt 
de golven niet stoppen, wel kan 
je leren surfen.”

Kennismaking
De trainingen worden door 
Wings & Footprints aangeboden 
in klein groepsverband, zodat er 
optimale individuele aandacht 
is voor iedereen. Je wordt uitge-
nodigd om eerst vrijblijvend een 
gratis intake- en kennismakings-
gesprek te komen voeren. Joke 
van der Zwaan, mindfulnesstrai-
ner: “In een persoonlijk kennis-
makingsgesprek kunnen we kij-
ken of er een klik is en zullen we 
beter kunnen inschatten of dit 
het juiste moment is om aan een 
training deel te nemen. Er is dan 
ook ruime gelegenheid om vra-
gen te stellen. Pas na dit intakege-
sprek kan een aanmelding de�ni-
tief worden.” Joke geeft de mind-

fulnesstrainingen sinds 2010 en 
heeft vele jaren yogales gege-
ven. Ze beoefent zelf al meer dan 
30 jaar Zen meditatie, waar ieder 
één avond per week op haar zen-
zolder welkom is om samen te 
mediteren. Ze heeft als mindful-
nesstrainer een lidmaatschap ca-
tegorie 1 bij de VMBN, zodat er 
kans is dat je zorgverzekeraar de 
training (gedeeltelijk) vergoed. 
De achtweekse training mindful-
ness start vanaf 28 januari. 

Workshop
Wil je eerst zelf ervaren wat mind-
fulness is? Kom dan naar de work-
shop mindfulness op zondag 12 
januari bij YogAletta @the Beach.
Er worden deze middag enke-
le mindfulness oefeningen ge-
daan, er zal theoretische uitleg 
gegeven worden en uiteraard is 
er voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen. Bel voor meer 
informatie: Joke van der Zwaan: 
06-23861976 of mail naar: info@
wingsandfootprints.nl. Aanmel-
den voor zowel de training als 
de workshop kan via de websi-
te: www.wingsandfootprints.nl. 
Bij aanmelding voor de training 
word je vervolgens uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek. 

Laagdrempelig en kleinschalig
“Had ik Neo Vita maar 
eerder ontdekt”
Uithoorn - Wat is de kracht van 
Neo Vita? In de 16 jaar dat Neo 
Vita bestaat is de laagdrempelig-
heid, kleinschaligheid en de ont-
spannen (huiskamer)-sfeer essen-
tieel gebleken als aanvulling op 
het serieuze sporten. “Had ik Neo 
Vita maar eerder ontdekt, want ik 
voel mij zo veel beter”, is een veel-
gehoorde uitspraak.
Neo Vita is gevestigd aan de A. 
Philipsweg in Uithoorn, een goed 
bereikbare locatie met een oprit 
(en aparte afrit) naar de achterzij-
de van het pand waar zich de en-
tree bevindt aan het eigen par-
keerterrein. Iedereen voelt zich er 
thuis, jong, oud, dun, dik, man of 
vrouw.  Geen spiegelwanden of 
harde muziek.

Fame-circuit
Het Fame-circuit met tien appara-
ten is snel en zeer e�ectief, omdat 
je het onder- en bovenlichaam te-
gelijk traint. De intensiteit van de 
training bepaal je door je eigen 
krachtsinspanning. Iedereen mag 
het komen uitproberen. Koste-
loos, want hoe meer mensen de-
ze manier van sporten leren ken-
nen, hoe beter. Zelfs mensen die 
niet sportief zijn, ontdekken de 
voordelen van het verwennen 
van de spieren in 35 minuten en 
komen steeds vaker per week.
Ben je wel sportief dan is het een 
zeer goede aanvulling op datge-
ne wat je al doet aan sport, om-
dat met Fame alle spiergroepen 
aan bod komen.
Buikvet verbranden 
Naast Fame kun je op afspraak 
je conditie trainen in een andere 
ruimte. Er wordt op een lage hart-
slag gesport op een loopband, 
crosstrainer of hometrainer. Tij-
dens deze training draag je een 
infraroodband om de buik (Bet-
ter Belly) om het buikvet te doen 
verminderen. Deze band stimu-

leert de bloedcirculatie waardoor 
vetcellen los komen en het stimu-
leert de afvoer van afvalsto�en.  

Slank met Power Slim
Ook wat kilo’s aangekomen tij-
dens de feestdagen? Start het jaar 
met een kickstart en begin met 
Power Slim. Met Power Slim ga je 
niet minder eten, maar leer je an-
ders eten onder persoonlijke be-
geleiding. Met zes eetmomenten 
op een dag heb je geen honger 
en eet je koolhydraatarm en ei-
witrijke producten. (Geen shakes) 
Het is eenvoudig in te passen 
in je dagelijks leven, zelfs met 
werk en/of een gezin. In drie fa-
sen wordt naar het streefgewicht 
gewerkt en leer je hoe je dit ge-
wicht vast kunt houden. Krijg het 
lichaam dat jij verdient en neem 
contact op! Bel of mail voor gratis 
persoonlijk advies, rondleiding of 
meting. Bij Neo Vita aan de Anton 
Philipsweg 11a kan gratis gepar-
keerd worden aan de achterzijde. 

Bekijk voor meer informatie 
de advertentie elders in 
deze krant.

Mooi bedrag voor AVA 
met statiegeldbonnetjes
Aalsmeer - Gedurende de maan-
den oktober en november van 
vorig jaar konden klanten van 
Jumbo hun statiegeldbonnetjes 
doneren aan Atletiekvereniging 
Aalsmeer in een speciale brieven-
bus. En dat hebben de inwoners 
van Aalsmeer gedaan! Op dins-
dag 7 januari ontvingen de drie 
sponsorcommissieleden van AVA, 
Paulien, Marjan en Willewien, een 

bedrag van 150,50 euro uit han-
den van Rick, medewerker van 
Jumbo. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de bouw van 
het nieuwe clubhuis bij de atle-
tiekbaan in de Sportlaan.
De Atletiekvereniging Aalsmeer 
is heel blij met deze donatie en 
bedankt Jumbo voor deze kans 
en de Jumbo-klanten voor hun 
support.

Overhandiging opbrengst door Rick (Jumbo) aan Marjan (AVA).

Onthulling door burgemeester Oude Kotte

Rookvrije zone voor het 
gemeentehuis
Aalsmeer - Voormalig kinderbur-
gemeester Derek heeft zich tij-
dens zijn ‘regeringsperiode’ vol-
op ingezet voor rookvrije sport-
terreinen en schoolpleinen. Hij 
zag en ziet zijn inzet goed be-
loond, want inmiddels is roken 
langs de voetbalvelden en onder 
andere de atletiekbaan taboe en 
worden rokers bij de entree van 
de schoolpleinen in de gemeen-
te geattendeerd op een rookvrije 
zone. Ook de gemeente Aalsmeer 
schaart zich achter de ingezet-

te weg voor een rookvrije gene-
ratie. Afgelopen dinsdag 7 janu-
ari heeft burgemeester Gido Ou-
de Kotte ‘rookvrij’-tegels voor het 
gemeentehuis en het Gezond-
heidscentrum onthuld. De en-
trees van beiden zijn nu o�cieel 
rookvrije zones. 
Meerdere gemeentes in Neder-
land zetten zich actief in voor een 
rookvrije generatie, onder ande-
re ook Amstelveen waar onlangs 
eveneens anti-rook borden rond 
het gemeentehuis geplaatst zijn.

Radio Aalsmeer blikt terug en kijkt vooruit

Bekendmaking nominatie 
dorpsdichter in That’s Life
Aalsmeer - Wie gaat dorpsdichter 
Bram Landzaat opvolgen? Na ja-
ren van trouwe dienst legt hij de-
ze erefunctie neer. De drie kandi-
daten die kans maken op deze ti-
tel worden vanavond, donderdag 
9 januari, vanaf 20.00 uur in het 
programma ‘That’s Life’ bekend 
gemaakt. De uiteindelijke winnaar 
wordt gekozen tijdens de Natio-
nale Gedichtendag op 30 januari 
in Bacchus. Tijdens dit Aalsmeer-
se kunst- en cultuurprogramma 
is ook beeldend kunstenaar Jeltje 
van Houten te gast met geometri-
sche kunst. Reinoud Staps van Bac-
chus komt vertellen over de akoes-
tische avonden en is hard op zoek 
naar vrijwilligers voor dit cultuur-
café. De muzikale live omlijsting 
van deze uitzending wordt ver-
zorgd door Martijn Schok Boogie 
& Blues Band en tijdens het laatste 
half uur geeft zangeres Greta Hol-
trop een heerlijk klein en intiem 
concert.
 
2019 bij ‘Echt Esther’
Ben je weer ontspannen terug van 
wintersport, staan de kerstspul-
len weer op zolder en ben je bezig 
met je eerste alcoholvrije week of 
andere goede voornemens? Luis-

ter vooral ook nog een keer te-
rug naar Esther Sparnaaij, Sem van 
Hest, Rinus van Itterzon en Ilse Zet-
hof om op te halen wat er vorig jaar 
allemaal gebeurde in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Donderdag 9 janua-
ri om 19.00 uur wordt deze eerder 
uitgezonden uitzending van ‘Echt 
Esther’ herhaald. Esther Sparnaaij 
is met zwangerschapsverlof en de 
komende maanden hoor je herha-
lingen van haar programma. 

Terugblik ‘Mark & Eric Show’
Aankomende vrijdag is de ‘Mark & 
Eric Show’ weer te horen op Radio 
Aalsmeer tussen 20.00 en 22.00 
uur. Kees, Joyce, Eric en Mark ne-
men je, in vogelvlucht, nog een 
keer mee naar 2019 waarin zij te-
rugkijken op de leukste en meest 
bijzondere momenten van het af-
gelopen jaar. Uiteraard wordt het 
actuele nieuws ook nog doorge-
nomen en kijken ze vooruit naar 
2020. 

‘Door de Mangel’ met Kim 
Op maandag 13 januari is er 
weer een live uitzending van de 
Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ met dit keer Kim Veltman. 
Zij is zorgcoördinerend pedago-

gisch hulpverlener bij onder an-
dere Carehouse en coördinator bij 
het Jeugd Cultuurfonds. Marije wil 
van Kim weten wat zij allemaal be-
tekent voor de jeugd in Aalsmeer. 
Het antwoord op deze vraag en 
nog veel meer is maandag 13 ja-
nuari te horen vanaf 19.00 uur. 
Als luisteraar een vraag voor Kim? 
Mail deze dan naar: studio@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uit-
zending naar: 0297-325858.

‘RAP’ blikt vooruit
‘Radio Aalsmeer Politiek’ start het 
nieuwe jaar op woensdag 15 janu-
ari om 19.00 uur met het radiopa-

nel met onder andere Jop Kluis, 
Joop Kok en Wim Spaargaren. De 
laatste ontwikkelingen op politiek 
gebied worden doorgenomen en 
gesproken wordt over de vooruit-
zichten voor 2020. Op 29 januari 
is de tweede RAP-uitzending van 
dit jaar met wethouder en burge-
meester in spé Robbert-Jan van 
Duijn. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. En: Te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 
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Voor zestiende keer op vrijdag 17 januari

Groep 8 Feest in club N201
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlin-
gen van Aalsmeer en Kudelstaart 
opgelet! Op vrijdag 17 januari zijn 
jullie eindelijk aan de beurt om 
een geweldig feest te beleven. 
Club N201 opent de deuren voor 
een speciaal feest voor alle aan-
staande brugklassers. Alle negen 
basisscholen van Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn uitgenodigd en het 
belooft voor de zestiende keer 
een gigantisch feest te worden.
Na het geweldige succes van 
voorgaande jaren zijn jullie nu 
eindelijk aan de beurt. Na het 
zwoegen voor de toetsen en 
voordat je de open avonden af-
loopt, nog even uit je dak gaan! 
De kaarten worden uitgedeeld 
door de meesters en ju�en van 
groep 8. Bij binnenkomst van het 
feest wordt aan de deur de en-
treeprijs van 6 euro betaald. In 
deze kosten zit een consumptie 
en wat lekkers. Ook de gardero-
be is inclusief. Verdere consump-
ties worden voor 2,50 euro ver-
kocht. Line Up
Het Groep 8 Feest is een initia-

tief van Eric Spaargaren en wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met De Binding. Een line up van 
verschillende lokale DJ’s zorgen 
voor de beste muziek. Via de In-
stagram pagina kun je jouw lieve-
lingslied alvast aanvragen.

White, neon en fluor
De meesters en ju�en van groep 
8 zijn van harte welkom om te ko-
men kijken/feesten. Het Groep 
8 Feest begint op 17 januari om 
19.30 uur en de deur sluit om 
20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er 
gefeest in de discotheek langs 
de Zwarteweg. De deur zal open-
gaan vanaf 22.15 uur. Daarna 
kunnen de ouders de kinderen 
weer ophalen bij de deur van de 
N201. De organisatie roept al-
le groep 8-ers op om in witte en 
neon/�uor kleding te komen. Ou-
ders dienen rekening te houden 
met de beperkte parkeerruim-
te. Meer informatie (ook voor ou-
ders) is te vinden op de www.
groep8feest.nl
Foto’s: Laurens Niezen

Eerste zondag van oneven maand
Poppenkastvoorstellingen 
op Boerenvreugd dit jaar
Aalsmeer - Sinds 2018 verzorgt 
poppentheater Zelen leuke voor-
stellingen op kinderboerderij 
Boerenvreugd aan de Beethoven-
laan. Veel kinderen hebben deze 
voorstellingen al bezocht. Ook in 
2020 staan er weer poppenkast-
voorstellingen op de agenda. De 
voostellingen vertellen allemaal 
een uniek verhaal waar de kin-
deren actief bij betrokken wor-

den. Er is leuke muziek en er wor-
den vrolijke liedjes gezongen. De 
voorstellingen zijn iedere eerste 
zondag van de oneven maand en 
starten op zondag 1 maart 2020. 
Er is een voorstelling om 11.00 
uur en een voorstelling om 15.00 
uur. Het bezoeken van de voor-
stellingen is gratis maar varken 
Beer staat klaar om donaties in 
ontvangst te nemen. 

Voor jonge muzikanten van 9 tot 13 jaar

Bandbrouwerij voor kids 
vrijdag weer van start
Aalsmeer - Tegelijk met de ‘ge-
wone’ Bandbrouwerij gaat aan-
staande vrijdag 10 januari ook 
de Bandbrouwerij voor kids weer 
van start. Alle jonge muzikanten 
tussen 9 en 13 jaar zijn welkom 
om samen met anderen bandjes 
te vormen en hun favoriete num-
mers na te spelen. Het maakt niet 
uit op welk niveau je speelt en 
welke muziek je leuk vindt, band-
coach Lars Veenhof zorgt er wel 
voor dat je ergens aan kunt ha-

ken. Je moet wel wat muziekles-
sen hebben gehad om mee te 
kunnen doen, maar de rest leer je 
vanzelf!
Alle apparatuur is aanwezig, je 
hoeft alleen je instrument mee 
te nemen en je kunt zo binnen-
lopen.
De Bandbrouwerij voor kids 
wordt om de week in de oefen-
ruimtes van N201 aan de Zwar-
teweg gehouden van 19.00 tot 
21.00 uur en deelname is gratis.

Geschreven en gespeeld door jongeren

Binding Kerstspel was 
Next Level!

Aalsmeer - Het Binding Kerstspel 
ging dit jaar over een warenhuis 
op de rand van faillissement. Een 
overwerkte manager deed haar 
uiterste best om haar personeel 
te motiveren nog harder te wer-
ken dan ze al deden om de 20% 
omzetplus te behalen, die geëist 
werd door de aandeelhouders. 
Tot overmaat van ramp kwam de-
ze manager vast te zitten in een 
lift met nog een aantal andere be-
zoekers van het warenhuis. Daar 
ontdekt ze dat even tot rust ko-
men en de tijd nemen om goede 
gesprekken te voeren eigenlijk 
wel heel �jn is. Ook andere �gu-
ren in het kerstspel komen tot die 
conclusie als ze de trap nemen in 
plaats van de lift en tijdens het 
traplopen tijd voor elkaar heb-
ben. Het gaat tenslotte om de 
reis, niet om het doel! Het waren-
huis redt uiteindelijk de 20% om-
zetplus niet en moet gedwongen 
haar deuren sluiten. Maar daar-
door vindt de manager wel de 
tijd om haar vader te zien en met 
hem samen kerst door te bren-
gen. Eind goed, bijna alles goed! 
Het Kerstspel is geschreven, ge-
regisseerd, gespeeld en muzi-
kaal begeleid door jongeren van 
de Binding. De band is dit jaar uit-
gebreid met blazers en bijna al-
le spelers hebben ook een stukje 
mogen zingen, wat nog een ex-
tra uitdaging gaf voor de deelne-

mers! Regisseuse Jolijn Amorison 
gaf hen hiervoor aan het einde 
van de voorstelling nog een �in-
ke pluim: “Ik heb jullie voor een 
�inke uitdaging gezet, maar jullie 
hebben het fantastisch gedaan, ik 
ben trots op jullie!”
Dankzij alle stemmen van de Ra-
bo Clubactie is afgelopen jaar een 
mooi bedrag opgehaald waar-
mee nieuw toneellicht aange-
schaft is. De jongeren bedanken 
alle stemmers en natuurlijk het 
Bindingkoor en de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer voor hun 
bijdrage aan dit prachtige nieu-
we licht!

Stichting Het Vergeten Kind
De kaarten voor het kerstspel zijn 
kosteloos, na a�oop is er een col-
lecte, die dit jaar maar liefst 1.800 
euro opleverde! De opbrengst 
van deze collecte ging dit jaar 
voor de helft naar stichting 
het Vergeten Kind. Deze stich-
ting stelt zichzelf tot doel om de 
55.000 kinderen in Nederland 
die opgroeien in een gezin met 
meervoudige problematiek, te 
ondersteunen, te helpen bij hun 
ontwikkeling en hen mooie mo-
menten te laten beleven. Hiertoe 
organiseren zijn allerlei activitei-
ten en evenementen op het ge-
bied van talentontwikkeling. 

Kampen en Kerstspel
De andere helft van de collecte 
ging naar het werk van de Bin-
ding. Sinds 1 januari ontvangt 
de Binding geen structurele sub-
sidie meer van de gemeente 
Aalsmeer als gevolg van de aan-
besteding van het jeugd- en jon-
gerenwerk. Het jeugd- en jonge-
renwerk wordt vanaf 1 januari uit-
gevoerd door Buurtwerk. De Bin-
ding blijft als organisatie natuur-
lijk gewoon bestaan en gaat on-
verminderd door met het organi-
seren van de kampen, de Kinder-
vakantieweek, de Sinterklaas-ac-
tie en het Kerstspel! 

Overzichtskaart opgesteld
Wegwijzer bij zoeken 
van jeugdaanbod
Aalsmeer - Voor de jeugd in 
Aalsmeer en hun ouder(s) en/of 
verzorger(s) is veel kosteloze on-
dersteuning beschikbaar. Denk 
daarbij aan hulp bij opvoeden, 
relaties, sporten of taalontwikke-
ling. Het aanbod van organisaties 
die kunnen helpen is vanaf nu 
zeer handig bij elkaar gebracht in 
de vorm van een overzichtskaart. 
Deze kaart biedt uitkomst als u 
ondersteuning wilt vragen op al-
lerlei gebieden. 
De JeugdSportPas, Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG), versla-
vingszorg en het SEZO-opvoed-
advies. Zomaar een paar voor-
beelden van initiatieven die in 
Aalsmeer zijn te vinden. Maar het 
is wel erg handig áls je ze kunt 
vinden. Daarom is de ‘Overzichts-
kaart preventief aanbod jeugd en 
gezin’ opgesteld. 

Flinke stap vooruit
“Ik ben erg blij dat dit overzicht 
voor inwoners en zorgprofessio-
nals nu beschikbaar is”, zegt wet-
houder Robbert-Jan van Duijn. 
“Voor scholen en kinderopvang-
organisaties hadden we al zo’n 
overzicht beschikbaar. Het blijkt 
van groot belang dat zorgvra-
gen snel op de juiste plek terecht 

komen. Dat we nu een methode 
hebben om ook inwoners daarbij 
verder te helpen is een �inke stap 
vooruit.”
In het handzame overzicht zijn 
organisaties opgenomen die on-
dersteuning bieden bij vragen 
over �nanciën, gezondheid, op-
voeden, relaties, sporten, voe-
ding of taalontwikkeling. Het 
aanbod wordt ge�nancierd door 
de gemeente en is gratis. De 
overzichtskaart wordt steeds bij-
gewerkt voor het meest recente 
aanbod. 
Bekijk de Overzichtskaart preven-
tief aanbod jeugd en gezin op 
www.aalsmeer.nl of ga voor meer 
informatie naar de pagina Jeugd-
hulp.

Voor peuters en kleuters vanaf 3 jaar
Voorstelling ‘Nachtlampje’ 
in het Poppentheater
Amstelland - Dacht je dat de 
sterren iedere nacht vanzelf gaan 
branden? Zeker niet! Daar wordt 
heel hard aan gewerkt. Door de 
sterrenwaker. Midden tussen de 
Poolster en de Grote Beer heeft zij 
haar werkplaats. Zij bewaakt de 
sterren. Poetst ze tot ze glanzend 
glimmen. Geeft nieuwe sterren 
een warm welkom en bezorgt ze 
een mooi plekje aan de donkere 
hemel. Niemand wordt vergeten.
Niemand? Zie je dat lege plekje 
in de sterrenlucht? Daar past pre-
cies nog een ster. Een hele mooie. 
Maar dat probeert de sterrenwa-
ker te vergeten… ‘Nachtlampje’ 
gaat over vast willen houden en 
loslaten. Een fonkelende, fysieke 
en vrijwel woordloze voorstelling 
over het levend houden van her-
inneringen. 
Een prachtige ochtendvoorstel-

ling vol sterren voor peuters tot 
kleuters vanaf 3 jaar. Te zien in 
het Amstelveens Poppentheater 
op zondag 12 januari om 10.30 
uur. Toegangsprijs: 9 euro. Re-
serveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl, via info@ 
amstelveenspoppentheater.nl of 
bel 020-6450439.

Training voor jeugd 6 t/m 12 jaar
Basket Stars start weer
Aalsmeer - Ook in 2020 orga-
niseert Basket Stars elke zater-
dagochtend weer leuke trainin-
gen voor jeugd van 6 tot en met 
12 jaar. Al anderhalf jaar wordt er 
met veel enthousiasme getraind 
door een steeds groter worden-
de groep deelnemers. En in 2020 
willen de Basket Stars deze groei 
maar al te graag door zetten om 
voor nog meer kinderen een leu-
ke en veilige sportomgeving te 
creëren. Bij de Basket Stars trai-
ningen wordt basketbal als mid-
del gebruikt om kinderen geza-
menlijk te laten sporten. Ervaren 
trainers staan klaar om de basis-
vaardigheden van basketbal aan 
te leren, zoals dribbelen, passen, 
vangen en scoren. Omdat basket-
bal een teamsport is, is ook sa-
menwerken een belangrijk on-
derdeel bij de trainingen. Na-
tuurlijk is het allerbelangrijkste 
dat iedereen die meedoet hier 
zo veel mogelijk plezier aan be-
leeft. Sporten zonder plezier is bij 
de Basket Stars geen optie, daar-
om worden alle vaardigheden die 
worden getraind op een speelse 
manier aangeleerd.

Per training betalen
Om deelname aan de Basket Stars 
trainingen zo laagdrempelig mo-
gelijk te houden, kan je bij Bas-
ket Stars per training betalen. Je 
verplicht je dus nergens aan en 

kan komen wanneer jij daar zin in 
hebt. Per training betaal je 3 euro, 
of je koopt een strippenkaart van 
25 euro waarmee je tien keer mee 
mag trainen. Ook het tijdstip, za-
terdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur, is voor veel kinderen een 
vrij moment in de week waarbij 
niet uit school gehaast hoeft te 
worden om op tijd op trainen te 
zijn. De trainingen vinden van-
af aanstaande zaterdag 11 janua-
ri plaats in de sporthal van Sport-
centrum de Waterlelie aan de 
Dreef in de Hornmeer. Kom dus 
zeker eens langs om te ervaren 
hoe leuk basketbal is!
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Voor groepen 4 tot en met 8
Oradi/Omnia organiseert 
schoolvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 29 februa-
ri organiseert Oradi/Omnia het 
jaarlijks schoolvolleybaltoernooi 
in de Proosdijhal Kudelstaart. Al-
le kinderen van de groepen 4 
tot en met 8 van de scholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn uit-
genodigd om mee te doen aan 
dit toernooi. De groepen 4, 5 en 
6 zullen in de ochtend aan de 
beurt zijn en de groepen 7 en 8 
in de middag. Samen met een 
team van minimaal vier kinde-

ren ga je de strijd aan met de an-
dere teams. Het gaat om samen-
werken, bewegen, maar voor-
al om heel veel plezier hebben 
met elkaar! Lijkt het jou leuk om 
mee te doen? Geef je dan op bij 
jouw juf of meester! Aanmelden 
kan tot 14 februari. Lijkt volleybal 
jou leuk? Kom dan een keer mee-
trainen. Stuur een mailtje naar 
volleybal@svomnia.nl Oradi/Om-
nia heeft teams voor kinderen en 
voor volwassenen. 

Handbal
Oranje met Samir van 
Greenpark naar EK
Aalsmeer - Ter voorbereiding op 
het EK Handbal van 9 tot en met 
26 januari in Noorwegen heeft 
het Oranje team van 3 tot en met 
5 januari deelgenomen aan de 
Yellow Cup in Zwitserland. Eén 
van de spelers van de Oranje se-
lectie is Samir Benghanem, hand-
baller bij Heren 1 van Greenpark 
Aalsmeer. Ook Je�rey Boomhou-
wer, oud-speler van Greenpark 
Aalsmeer en nu al vele jaren ac-
tief bij Bergischer HC in Duits-
land, maakt deel uit van de Oran-
je selectie. De eerste wedstrijd 
was op 3 januari tegen Tunesië. 
De rust ging Oranje in met een 
12-13 voorsprong, maar helaas 
werd uiteindelijk met 30-29 ver-
loren. De volgende dag, 4 janu-
ari, was Oekraïne de tegenstan-
der van Nederland. De kleedka-
mer voor rust werd opgezocht 
met 17-13 voor Oranje en de-
ze winst werd niet meer uit han-
den gegeven: 30-27 gewonnen. 
Samir wist deze wedstrijd twee 
keer doel te tre�en, Je�rey scoor-
de maar liefst zes maal. De laatste 
wedstrijd voor de Yellow Cup was 
op 5 januari tegen thuisland Zwit-
serland en opnieuw moest Oran-
je haar meerdere erkennen. Eind-
stand: 31-27 (rust: 16-13) voor 
Zwitserland. Ook dit keer wisten 
Samir (1x) en Je�rey (4x) de doel-
man te passeren.

Naar Noorwegen
De Oranje selectie is maandag 
6 januari afgereisd naar Noor-
wegen. Voor het vertrek heeft 
bondscoach Erlinger Richardsson 
de namen van de zestien spelers 

bekend gemaakt, die tijdens de-
ze eerste deelname van Neder-
land aan het EK Handbal zitting 
hebben in het team. Samir Beng-
hanem en Je�rey Boomhouwer 
zijn ook beiden geselecteerd. 
Natuurlijk zijn het bestuur en 
de handballers van Greenpark 
Aalsmeer bijzonder trots op ‘hun’ 
Samir. Zij zitten vast voor de buis 
als Nederland in actie komt. Het 
EK begint op 9 en duurt tot en 
met 26 januari.

Duitsland, Letland en Spanje
Oranje is ingedeeld in poule C 
met Duitland, Letland en rege-
rend kampioen Spanje. De pou-
lewedstrijden worden gespeeld 
in Trondheim in Noorwegen. Op 
9 januari is Duitsland vanaf 18.15 
uur de tegenstander van Oranje, 
op 11 januari neemt Oranje het 
vanaf 16.00 uur op tegen Letland 
en 13 januari volgt vanaf 20.30 
uur de thriller tegen Spanje. De 
nummers één en twee van iedere 
poule gaan door naar de hoofd-
ronde. Vanuit Aalsmeer: Samir, 
heel veel succes!

Matige scores tijdens 
1e sjoelavond in 2020
Aalsmeer - De eerste sjoelavond 
in 2020, op donderdag 2 janua-
ri, bleek voor de meeste sjoelers 
behoorlijk lastig. Hadden ze hun 
kruit verschoten met het vuur-
werk of waren ze veel te laat naar 
bed gegaan? Niemand gooide 
boven de 1400 punten en dat ge-
beurt maar zelden. Ook de 148-
ers werden met mate uitgegooid.
De bonuspunten na 10 bakken 
waren eveneens moeilijk om te 
halen en dat Mirjam van den Berg 
met 15 punten het hoogste aan-
tal van de avond scoorde over 20 
bakken zei ook al genoeg. Ho-
pelijk doen de wedstrijdsjoelers 
het komende zaterdag 11 janu-
ari beter als de eerste voorronde 
van Regio West gesjoeld wordt 
in Heemskerk, als opmaat voor 
het NK in april in Barneveld. In 
de hoofdklasse eindigde Tim van 
Tiem op de eerste plaats, gevolgd 
door Albert Geleijn en Cock Tuk-
ker. In de A-klasse was de hoog-
ste eer voor Marja Springint’Veld, 
op twee Elisa de Jong en plaats 
drie was voor Theo van Leijden. In 
de B-klasse wist Mirjam van den 

Berg de meeste punten te ver-
garen, gevolgd door Dirk Mol en 
Jan Alderden. In de C-klasse was 
de winst voor Mahjan Yari, Ma-
ria Baggen werd tweede en Klaas 
van Leeuwen pakte plaats drie. De 
volgende competitieavond is op 
donderdag 16 januari en begint 
om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Po-
dium in Kudelstaart. Kijk voor uit-
slagen en meer informatie op de 
website van Sjoelclub Aalsmeer: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 
 
Mirjam van den Berg, meeste pun-
ten van de avond.

Schaken hoofdklasse LeiSB
Eindelijk winst voor AAS A
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 
januari heeft AAS A eindelijk ge-
wonnen in de loeizware hoofd-
klasse LeiSB. Eerste ronde uitge-
loot, tweede ronde kansloos afge-
maakt door Philidor Leider, daar-
na bijna een spectaculaire 4-4 te-
gen LSG A en nu eindelijk een 
fraaie 6.5-1.5 tegen de Zwarte Pi-
on uit Lisse. De wedstrijd begon 
onrustig door het verdwalen van 
een auto van Lisse en Joran die 
met blik op oneindig naar zijn an-
dere club de Amstel in Uithoorn 
was gereden. De Lissenaren wa-
ren het eerst en er werd toch maar 
begonnen, mede omdat Peter om 
23.20 uur de trein naar Hoorn(!) 
moest halen. Joran bereikte AAS 
met een kwartier achterstand op 
de klok, maar had al snel meer 
tijd dan zijn tegenstander. De 
wedstrijd bleek zich in het voor-
deel der Azen te ontwikkelen en 
na enige tijd bracht Henk Noord-
hoek in een prachtig gespeelde 
partij het eerste punt. Er moest 
even nauwkeurig gespeeld wor-
den en dat deed Henk met gro-
te klasse. Ook Olaf speelde een 
fraaie aanvalspartij met zwart en 
bracht meteen erna het tweede 
punt. Willem, lijstduwer, Hensber-
gen speelde naar eigen zeggen 

erg matig maar bracht wel het 
derde punt binnen een uur, de 
wedstrijd was in de pocket. Joran 
leek even de stelling te ontglip-
pen, maar de onveilige stand van 
de witte koning bleek fataal. Met 
een mooi stuko�er kwam Joran 
binnen tanken en wit moest een 
dame o�eren. Het eindspel werd 
daarna door Joran beheerst uitge-
schoven. Jeroen Cromsigt stond 
tegen de sterkste tegenstander 
beter, maar had weinig tijd. Een 
tactisch remise o�er werd geac-
cepteerd. Ondertussen had Pe-
ter Poncin weinig bereikt tegen 
Wayne Welch en na onderling 
AAS-overleg werd remise voor-
gesteld. Gezien de stand speelde 
Wayne nog een tijdje verder, maar 
kon geen ijzer met handen bre-
ken en berustte in remise. Marcel 
Mol had een spannende pot maar 
wist met 1 tempo meer naar re-
mise te ontsnappen. Als laatste 
speelde Ron Klein nog, won fraai 
een stuk en gaf het stuk minstens 
even fraai weer terug. Het eind-
stel werd door Ron veel beter ge-
speeld en het laatste punt was 
binnen, 6.5 -1.5 voor AAS en weer 
back in the game. Kijk voor details 
en uitslagen op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Nieuwjaarstoernooi bij 
Basketbal Vereniging
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5 
januari was de eerste editie van 
het Nieuwjaarstoernooi basket-
ballen in De Proosdijhal van Ku-
delstaart. Aan het toernooi, dat 
werd georganiseerd door Basket-
bal Vereniging Aalsmeer, deden 
wel 15 teams mee uit de leeftijds-
categorieën U12, U14 en U18. De 
teams werden verdeeld in drie 
poules waarin telkens vier wed-
strijden werden gehouden. In de 
eerste poule uit de categorie U12 
namen de teams BV Hoofddorp, 
Break Out ’88, Derba, Flevo Mus-
ketiers en BV Aalsmeer het tegen 
elkaar op. De teams waren erg 
aan elkaar gewaagd en uiteinde-
lijk hadden BV Hoofddorp, Flevo 
Musketiers en BV Aalsmeer even-
veel wedstrijden gewonnen, zo-
dat er een shoot-out moest wor-
den gehouden om de winnaar te 
bepalen. Het was bijzonder span-
nend en het U12-team van BV 
Hoofddorp wist uiteindelijk de 
winst in de wacht te slepen. 
In de tweede poule uit de cate-
gorie U14 speelden BV Alphia, 
KTC, Derba en twee teams van 
BV Aalsmeer. Na alle enerveren-
de wedstrijden - sommige waren 
‘close call’ of eindigden met ge-

lijke stand - kwam Derba op kop 
van de poule in de categorie U14. 
De derde en laatste poule in de 
categorie U18 werd gevormd 
door teams van Blue Arrows, SV 
Argon, BV Hoofddorp, BC Apollo 
(U16) en BV Aalsmeer. Zowel Blue 
Arrows als BC Apollo hadden drie 
wedstrijden gewonnen. Daarom 
werd het onderlinge wedstrijd-
resultaat meegeteld en kwam BC 
Apollo als winnaar uit de bus. 
De prijs, die elke poulewinnaar 
in ontvangst mocht nemen, be-
stond uit een doos lekkere tom-
poezen. Het U12-team van Derba 
werd uitgeroepen tot het spor-
tiefste team van het toernooi en 
ging met een grote doos snoep 
naar huis. Afgesloten werd het 
toernooi met een potje ‘donder 
en bliksem’ waar de volgende 
toppers met de winst er vandoor 
gingen: U12 - Jesse van Tijk van 
de Flevo Musketiers, U14 - Lucas 
van Rijn van BV Aalsmeer en U18 
- Charlie Plag van Apollo. 
Het Nieuwjaarstoernooi 2020 
was een groot succes met blije en 
sportieve basketballende kinde-
ren die er nu helemaal klaar voor 
zijn om de tweede helft van het 
wedstrijdseizoen te starten. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Victor wint, Raymond en 
Ronald gooien 155 uit
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis werd gewonnen 
door Christopher Brouwer, �na-
list was Marco Cornelisse. Het 
tweede niveau werd gewonnen 
door Martin Bax, hier was de �-
nalist Raymond van de Weiden. 
Raymond had ook, samen met 
Ronald Baars, de hoogste uit-
gooi van de avond. Beiden gooi-
den een prachtige 155 �nish. Ray-
mond heeft nu in acht speelavon-
den tijd zes keer een �nale ge-
haald, en twee keer de hoogste 
uitgooi van de avond gegooid. 
Rick Fransen was weer terug ge-
keerd van zijn lange reis in Zuid 
Amerika en bereikte de halve �-
nale van het derde niveau, net 
als Maarten van Amsterdam. Ilo-
na van Emden bereikte voor het 
eerst dit seizoen, en de twintig-
ste keer ooit, een �nale. Bak werd 
echter uiteindelijk, voor de twee-
de keer dit seizoen, de winnaar 
van het derde niveau. Ook Victor 
van Schie bereikte voor het eerst 
dit seizoen een �nale, en wel van 
het vierde niveau. Voor tegen-
stander Gilbert van Eijk was het 
echter alweer zijn derde �nale dit 
seizoen, maar het was toch Victor 
die won.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 10 januari, is de 
volgende speelavond, met ho-

pelijk weer veel nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

V.l.n.r. Raymond, Victor, Ronald 
en Gilbert (voorgrond) vielen in de 
prijzen.

Kudelstaart - De dames van RK-
DES sloten het jaar 2019 af als 
koploper in de 2e klasse. Afgelo-
pen zondag 5 januari kwam de 
hekkensluiter, het Amsterdamse 
Vriendschap/TOB, op bezoek in 
Kudelstaart voor de eerste wed-
strijd van 2020. Of het nu kwam 
door het vroege aanvangstijdstip 
(10.00 uur) of de weinig aanspre-
kende tegenstander, de publieke 
belangstelling in de Proosdijhal 
viel behoorlijk tegen. De thuisblij-
vers misten overigens weinig in 
de eerste helft. Twee weken niet 
trainen had RKDES overduidelijk 
géén goed gedaan. Van de eer-
ste vijf open kansen ging er wel-
geteld één in. Het was maar goed 
dat de Kudelstaartse dames een 
zwakke tegenstander hadden, 
want anders hadden ze zondag 
zomaar tegen duur puntverlies 
kunnen aanlopen. Na 18 minuten 
spelen stond er een gênante 4-3 
tussenstand op het scorebord. 
Gelukkig herpakte RKDES zich 
onder leiding van Sanne Maarse, 
die met een aantal rake afstands-
schoten een van de weinige was 
die zich aan de malaise onttrok. 
Vermeldenswaardig waren ver-
der de twee door keepster Mo-
nique Dol gestopte strafworpen 
en de break-out met Mandy Din-
gemans bleek weer een prettig 
wapen, waarmee Vriendschap/
TOB voor rust feitelijk al verslagen 
werd. Ondanks het povere spel 
stond het halverwege toch al 15-

8 voor de thuisploeg. 
In de tweede helft een wat beter 
RKDES en een tegenstander die 
vooral de schade probeerde te 
beperken. Dat laatste lukte rede-
lijk, ook al omdat de Kudelstaart-
se dames het verder ook wel ge-
loofden. De buit was binnen en 
heel blijven was verder het credo. 
Uiteindelijk stond er na 60 minu-
ten spelen een eindstand op het 
scorebord van 34-18 in het voor-
deel van RKDES. Doordat mede-
koploper Volendam 2 ook won, 
blijven beide ploegen samen bo-
venaan staan. Komende zondag 
12 januari de derby RKDES Ku-
delstaart tegen KDO De Kwakel. 
Aanvangstijd is 11.05 uur in de 
KDO-sporthal in De Kwakel.    

Naomi Heskes op weg naar een 
doelpunt voor RKDES.

Vriendschap/TOB tegen RKDES Kudelstaart

Handbalsters winnen 1e 
wedstrijd in nieuwe jaar

Wedstrijden 
Basketbal

Zaterdag 11 januari 
13.00 u:  BV Hoofddorp V16 - 
 BV Aalsmeer V16
14.30 u:  MBCA Amstelveen M18 - 
 BV Aalsmeer M18 

Zondag 12 januari, thuis in de 
Proosdijhal in Kudelstaart
11.30 u: BV Aalsmeer MSE2 - 
 D.W.V. MSE1
11.30 u:  BV Aalsmeer X14 - 
 Blue Stars X14
11.30 u:  BV Aalsmeer M18 - 
 SV Christofoor M18
13.15 u:  BV Aalsmeer MSE1 - 
 VBC Akrides MSE3
13.15 u:  BV Aalsmeer X12 - 
 BC Apollo Amsterdam X12
13.15 u:  BV Aalsmeer M16 - 
 HBC M16

Jopie en Arend 
winnen bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium te Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 
2 januari is het jokeren gewonnen 
door Jopie de Grauw met 185 pun-
ten, Bets Teunen werd met 350 
punten tweede en plaats drie was 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Het nieuwe jaar is 
weer begonnen, dus de kaart-
avonden bij Allen Weerbaar be-
ginnen ook weer. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma. 
De eerste speelavond is op maan-
dag op 13 januari vanaf 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De deur gaat om 19.30 
uur open voor inschrijving en 
een kopje ko�e of thee. De inleg 
is voor iedere avond € 1,50 euro. 
Ook is er tijdens elke speelavond 
een leuke prijzentafel. Ook kaar-
ten bij een gezellige club? Kaart-
liefhebbers zijn bij Allen Weer-
baar van harte welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met Lida de Nooij 
via 0297-325040.

voor Nico de Ron met 497 punten. 
Bij het klaverjassen was de hoog-
ste eer voor Arend van Duijven-
bode met 5416 punten, gevolgd 
door Rita Moeke met 5012 punten 
en Huub Bouwmeester met 4958 
punten. Belangstelling voor de-
ze kaartmiddag? De vaste groep 
kaarters ziet graag nieuwe gezich-
ten aanschuiven bij zowel het jo-
keren als het klaverjassen. Kaart-
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Inlichtingen bij mevrouw R. Pot-
huizen via 0297-340776.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 
10 januari is de eerste kaart-
avond weer in het jaar 2020 

bij buurtvereniging Hornmeer. 
Gestart wordt met een koppe-
lavond in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Natuurlijk is iedereen 
van harte welkom. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. 








