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Verstandig met vuurwerk
Koop vuurwerk bij een erken-
de vuurwerkhandelaar. Indien 
uw kinderen vuurwerk aan-
scha� en, verzeker u er dan van 
dat ook zij dit doen bij een er-
kende vuurwerkhandelaar en 
geen illegaal vuurwerk kopen; 
Sla geen grote hoeveelheden 
vuurwerk op in uw huis; Let op 
omstanders en houd afstand; 

Draag een vuurwerkbril. Steek 
weigeraars nooit opnieuw aan; 
Draag geen kunststof kleding of 
kleding met een capuchon; Lan-
ceer grote vuurpijlen vanuit een 
pvc-buis die stevig in de grond 
staat; Steek kleine vuurpijlen 
af uit een met zand verzwaar-
de � es; Steek vuurwerk aan met 
een aansteeklont, nooit vanuit 
de hand.

Aalsmeer - De jaarwisseling komt eraan. Een feest voor iedereen. 
Om veilig het nieuwe jaar in te gaan houden gemeente, brand-
weer, politie en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling ex-
tra toezicht, maar er wordt ook gerekend op uw/jouw medewer-
king en verantwoordelijkheidsgevoel. Het afsteken van vuurwerk 
is alleen toegestaan op oudejaarsdag, 31 december, vanaf 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur. Wie vuurwerk afsteekt buiten de toe-
gestane tijden kan een boete krijgen. 
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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

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:  Maarse en Kroonhof, Cyclamenstraat, 
 Aalsmeer-Zuid (280 kranten)
Rijsenhout: Drakenstraat, Stuurboord (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

NA EEN COMPLETE         

  restyling
zĳ n wĳ  vanaf 

zondag 5 januari 
16.00 uur weer open!

U bent dan van 
harte welkom om te 

komen proosten op onze 
vernieuwde zaak en het 

nieuwe jaar.

Vanaf maandag 6 januari 
zĳ n wĳ  weer 7 dagen 
in de week open voor 

ontbĳ t, lunch, diner en/of 
een gezellig drankje!

Graag tot ziens!
Nicolette & Mellanie

en het team

Gemeente gaat voor veilig 
en feestelijk Oud en Nieuw 

Woensdag 1 januari om 14.00 uur!
17e Nieuwjaarsplons in 
Het Oosterbad 
Aalsmeer - Op woensdag 1 ja-
nuari om precies 14.00 uur orga-
niseert ook Het Oosterbad weer 
een fris begin van het nieuwe jaar 
2020 in de vorm van de nieuw-
jaarsduik.
De nieuwjaarsduik is een oer-
Hollandse traditie sinds 1960 en 
wordt voor de 17e keer georga-
niseerd in Het Oosterbad. Op het 
mooie terras is deze 1 januari ook 
een gezellige nieuwjaarsreceptie 
voor degenen die de frisse duik 
niet nemen, maar wel aan wil-
len moedigen en elkaar de beste 
wensen willen geven.
Naar schatting zullen ruim 50.000 
mensen het koude water in gaan 
op 132 plaatsen in Nederland 
waar de Unox Nieuwjaarsduik 
wordt georganiseerd. Unox trak-
teert op erwtensoep en de ico-
nische oranje mutsen. Precies 60 
jaar geleden was het Ok van Ba-
tenburg die aan het Zandvoort-

se strand de eerste duik organi-
seerde en deze groeide uit tot 
een nationale traditie met media-
aandacht over de hele wereld. En 
deze traditie is ook dit jaar weer 
in Het Oosterbad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1, dat een o�  ciële Unox-
locatie is.

Warming-up
Rond 13.30 uur zal Het Ooster-
bad haar deuren openen en even 
voor 14.00 uur zal er begonnen 
worden met de warming-up, 
waar alle plonsers aan mee moe-
ten doen. Omlijst door gezellige 
muziek zal iedereen om 14.00 uur 
het frisse Oosterbadwater trotse-
ren en daarna genieten van een 
heerlijke kop snert, warme cho-
comelk of glühwein. Iedere durf-
al is welkom om het nieuwe jaar 
met een frisse ‘duik’ te openen en 
natuurlijk zijn kijkers ook van har-
te welkom. 

Geen vuurwerk bij molen 
Het is verboden om vuurwerk af 
te steken in het gebied rond ko-
renmolen ‘De Leeuw’ op het Mo-
lenplein in het Centrum. Dit is 
een vuurwerkverbodsgebied. 

Illegaal vuurwerk
Babypijlen en Romeinse kaar-
sen zijn verboden, omdat ze 
veel hand- en oogletsel veroor-
zaken. Op het afsteken van ille-
gaal vuurwerk staan forse boetes. 
Meld verkoop en handel van ille-
gaal vuurwerk via 0900-8844 of 
de meldlijn ‘Meld Misdaad Ano-
niem’: 0800-7000.

Vuurwerkafval opruimen
De gemeente verzoekt u om op 
1 januari - en liever nog op oude-
jaarsnacht zelf - het vuurwerkaf-
val in uw straat op te ruimen. De 
helft van de vuurwerkongeluk-
ken gebeurt namelijk op Nieuw-
jaarsdag met jonge kinderen die 
zwerfvuurwerk op straat zoeken. 

Meld vernielingen
Elk jaar zijn er helaas vernielingen 
met oud en nieuw. Gemeente en 
politie verzoeken u met klem mel-
ding of aangifte te doen van de in-
cidenten die u signaleert en aan te 
geven wie de daders zijn. U kunt 
dit melden bij de politie via 0900-
8844 of de meldlijn ‘Meld Mis-
daad Anoniem’: 0800-7000. De ge-
meente treft zelf ook maatregelen 
en sluit prullenbakken en een aan-
tal ondergrondse containers af.

Twee inbraken 
in zelfde straat

Aalsmeer - Op donderdag 19 de-
cember is in twee woningen in de 
Begoniastraat ingebroken. Bij bei-
de inbraken hebben de dieven de 
achterdeur geforceerd om binnen 
te komen. De woningen zijn ge-
heel doorzocht, diverse kasten en 
lades zijn opengemaakt. Bij bei-
de inbraken zijn sieraden buitge-
maakt. De inbraak bij de woning 
rond de 70 nummering heeft tus-
sen drie uur ‘s middags en half tien 
in de avond plaatsgevonden. De 
woning rond de 100 nummering is 
tussen half zes en kwart voor acht 
in de avond door dieven bezocht. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

o fi e s e  
gewond na 
aanrijding

Aalsmeer - Op zaterdag 21 de-
cember rond kwart voor een in 
de middag heeft een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een au-
to en een brom� ets. Een 48-ja-
rige automobilist uit Aalsmeer 
reed over de Oosteinderweg 
richting de Machineweg. Hal-
verwege wilde hij linksaf een 
inrit bij een perceel oprijden. 
Hij zag hierbij de tegemoet-
komende brom� ets, bestuurd 
door een 16-jarige Aalsmeer-
se, over het hoofd. De vrouw 
kwam ten val en is met een 
pijnlijke pols vervoerd naar het 
ziekenhuis. 
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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.
132e 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
 29 en 31 december / 1 januari

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag geen dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
F.H. Meijer en om 16.30u. met 
ds. P.J. Weij in Het Lichtbaken, 
Rijsenhout. Op 31 december 
19u. Oudejaarsdienst met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Yko van der 
Goot. Collecte: Jeannette No-
elhuis. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins. Op 31 december 
19.30u. Oudejaarsdienst met 
dhr. Jan Buchner. 

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
H. van Voorst. Op 24 december 
21.30u. Kerstnachtdienst met 
ds. G.H. de Ruiter. Organist: 
Corn. Schaap. Op 31 december 
19.30u. Oudejaarsdienst met 
ds. E.J. Westerman. Organist: 
Maarten Noordam. Op 1 janu-
ari 10.30u. Nieuwjaarsdienst 

met dhr. Theo Maarsen. Orga-
nist: Maarten Noordam. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. J. Haeck uit Zeist. Or-
ganist: Jan Piet. Op 31 decem-
ber 19u. Oudejaarsdienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Ruud Kooning. Op 1 januari 
10.30u. Korte dienst. Organist: 
Ruud Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Kees van Til-
burg. Op 1 januari 10.30u. 
Nieuwjaarsdienst. Spreker: 
Jan-Gerard Dekkers. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J. 
Markus uit Hellouw en 16.30u. 
met ds. P.J. Weij uit Hardinx-
veld-Giessendam, gez. dienst 
met CGK. Op 31 december 10u. 
Oudejaarsdienst met ds. J. Weij

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdagdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof 
met M. van Zoelen. Zondag 
om 9.30u. Eucharistieviering 
en 14u. Poolse dienst met An-
drzej in Karmelkerk. Op 1 janu-
ari om 14u. Poolse dienst.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roe-

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
pastor mw. A. Creemer, Ku-
delstaart en 19.30u. Top 2000 
dienst, � zingen. Op 31 decem-
ber 19.30u. Vesperdienst met 
mw. Marjan van Veen. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
mw. M. v/d Zwaag-De Haan uit 
Ter Aar. Op 31 december 19u. 
Oudejaarsdienst met mw. drs. 
M.W. Gehrels uit Amsterdam. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
met cantors. 

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.

Gezellige decembermaand 
met de Zonnebloem
Aalsmeer - De maand december 
heeft bol gestaan van leuke acti-
viteiten en warme bezoeken met 
en aan de gasten van de Zonne-
bloem Aalsmeer Rijsenhout. Op 
14 december is afgetrapt met 
een muzikale kerstviering, zo’n 
70 gasten en 15 vrijwilligers heb-
ben  zich tegoed gedaan aan lek-
kere hapjes en een drankje, ge-
zellig met elkaar kunnen praten 
en ondertussen kunnen genieten 
van een leuk optreden van Braq. 
Het optreden was geheel in het 
teken van kerstliedjes, zowel de 
klassiekers als Engelstalige hits. 
Op maandag 16 december zijn 
vrijwilligers met 20 gasten naar 
het Steigenberger hotel op Schip-
hol geweest voor een heerlijk di-
ner. Deze middag werd geheel 
verzorgd door het hotel en zijn 
medewerkers, de directeur sprak 
mooie worden en was dank-

baar dat hij dit mocht aanbieden 
aan de Zonnebloem. De deelne-
mers en vrijwilligers hebben een 
enorm genoten van deze mid-
dag en dit zal hen nog lang bijblij-
ven. Een dag later zijn 16 gasten 
naar het Concertgebouw geweest 
voor een mooi concert.  In de da-
gen voor kerst  hebben de Zon-
nebloem vrijwilligers bijna alle 
deelnemers bezocht en hen een 
kerstpakket bezorgd. Dit pakket 
kon aangeboden worden namens 
de RIKI stichting en brengt ook 
de kerst in huis. De Zonnebloem 
Aalsmeer Rijsenhout hoopt ook 
in het nieuwe jaar weer vele leu-
ke bijeenkomsten en bezoeken 
te mogen organiseren. Aanmel-
den bij de Zonnebloem als gast 
of als vrijwillige? Bel naar Jos 
van der Laan( voorzitter) via 06-
25448638 of stuur een mail naar:  
jos.van.der.laan@outlook.com.

Annie Boerlage, Jeanne Verhaar en Nel Groeneveld tijdens een uitje met 
de Zonnebloem Aalsmeer Rijsenhout.

Oud papier
Rijsenhout - Op zaterdag 28 de-
cember zullen de leden van de 
Ontmoetingskerk en  Handboog-
vereniging Target weer oud pa-
pier ophalen in Rijsenhout. Van-
af 9.30 uur kunnen de bewoners 
van Rijsenhout het oud papier ge-
bundeld of in dozen/kratten aan 
de weg zetten. Probeer rekening 
te houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen on-
geveer 9.30 uur vertrekken bij de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2 te 
Rijsenhout. Het oud papier mag 
eventueel ook naar het startpunt 
aldaar gebracht worden. De leden 
van de Ontmoetingskerk en HBV 
Target zeggen alvast dank voor de 
medewerking.

Leuk uitje voor kinderen
Boerderijquiz op de 
Kinderboerderij
Aalsmeer - Zin in een leuk uitje 
deze kerstvakantie? Kinderboer-
derij Boerenvreugd presenteert 
een boerderijquiz. Op het terrein 
zijn informatieborden te vinden 
met uitleg over de dieren en hun 
verblijf. De kinderen kunnen op 
zoek gaan naar deze borden. Op 
deze borden staat een nummer 
en bij ieder nummer hoort een 
vraag. Alle vragen hebben te ma-
ken met de bewoners van Boe-
renvreugd. Zo kunnen de kinde-
ren al spelend leren over de die-
ren op de kinderboerderij. Het 
quizformulier is gratis verkrijg-
baar in de boerderijwinkel. Boe-
renvreugd aan de Beethoven-
laan is op zaterdag en zondag ge-
opend van 10.00 tot 16.30 uur en 
van dinsdag tot en met vrijdag 

tussen 9.30 en 16.30 uur. Op ou-
dejaarsdag gaat de kinderboer-
derij dicht om 16.00 uur en op 1 
januari blijft het toegangshek de 
hele dag dicht. 
Eigen foto: Kinderboerderij

Noodkreet van 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore wordt ernstig ge-
dupeerd doordat het ophalen en 
inzamelen van oud papier en kar-
ton niet meer mogelijk is. De vo-
rige leverancier stop er mee, kan 
niet meer verzorgen dat er een 
container staat en het vervoer ver-
zorgen. De kosten van vervoer en 
verwerking worden te hoog. Ver-
der geeft de groothandel geeft 
niet meer dan 1 cent per kilo. Voor 
Con Amore is dit een strop van 
meer dan 1000 euro op jaarbasis. 
Dit probleem ondervinden meer 
verenigingen op dit moment. Voor 
een vereniging met meer jeugd en 
jonge mensen zijn er nog wel en-
kele mogelijk heden, maar voor 
een koor als Con Amore met man-
nen op leeftijd is dat niet meer mo-
gelijk. “Als er iemand opstaat met 
een creatieve oplossing houden 
we ons aanbevolen”, zegt per-man 
Arie Koningen. “Anders zit er voor 
Con Amore niets anders op dan 
maar te stoppen.” Arie Koningen 
van Con Amore is bereikbaar via  
ariekoningen42@live.nl

Deelnemers en vrijwilligers gezocht
Stichting SAM start met 
telefooncirkel 
Aalsmeer - Zoals bekend is Stich-
ting SAM voortgekomen uit het 
Rode Kruis Aalsmeer. Een van de 
activiteiten die het Rode Kruis 
deed, was het onderhouden van 
een telefooncirkel voor en met, 
meest alleenwonende, ouderen. 
Die activiteit wordt vanaf 1 janu-
ari as voortgezet door van Stich-
ting SAM. De telefooncirkel, waar-
voor iedereen zich kan aanmel-
den, houdt in dat ouderen, meest 
alleenwonenden, iedere werk-
dag rond 08.30 uur ‘s morgens 
gebeld te worden. Velen ervaren 
dat als prettig omdat er even een 
momentje met elkaar gesproken 
wordt, maar ook geeft het een 
veilig gevoel omdat, als de te-
lefoon door de deelnemer niet 
wordt opgenomen, er een pro-
tocol is waarbij mensen uit zijn 
of haar omgeving gebeld wor-
den om even een kijkje te gaan 
nemen. Na een eerste intake ge-
sprek wordt de deelnemer met-
een opgenomen in de ‘cirkel’ en 
wordt dagelijks gebeld. Het bel-
len begint bij een vrijwilliger die 
de eerste deelnemer van de lijst 
belt. Die deelnemer belt de vol-

gende en zo gaat dat verder tot 
dat de laatste de vrijwilliger weer 
belt zodat het ‘rond’ is en ieder-
een heeft laten weten wakker en 
oké te zijn. Nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom. Naast de 
‘alarmknop’, die veel alleenwo-
nenden dragen, is deze telefoon-
cirkel ook een vorm van contro-
le of de mensen, die misschien 
zo gauw zo’n knop niet kunnen 
vinden of bedienen, in orde zijn. 
Ook zijn nieuwe vrijwilligers zeer 
welkom. Eens per zoveel weken 
wordt men ingeroosterd om die 
eerste deelnemer te bellen. Dat 
gebeurt al om 08.30 uur en als 
er geen calamiteiten zijn belt de 
laatste deelnemer al vóór 09.00 
uur naar de vrijwilliger terug. 
Dus het kost een vrijwilliger maar 
heel weinig tijd. Het is een heel 
mooi en dankbaar werk. Dus zo-
wel deelnemers als vrijwilligers 
kunnen bellen naar Ineke Hoo-
geveen via 0297-328613. Mai-
len kan ook naar: gein@planet.
nl. Meer informatie over Stich-
ting SAM is te vinden op de site  
www.stichtingsam.eu

Laptoplessen bij Odense 
Inloop voor ouderen
Aalsmeer - Inloop Odense in ge-
bouw Irene start met laptoples-
sen. Wilt u meer leren over het ge-
bruik van uw laptop? Kom dan op 
vrijdag 17 januari naar de inloop-
groep in Irene. Onder 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. 

Themamiddagen
Elke vrijdagmiddag kan bij Inloop 
Odense genoten worden van een 
themamiddag waar beelden ver-

toond worden van vroeger en nu. 
Op vrijdag 3 januari wordt ge-
keken en geluisterd naar beken-
de �lmmuziek fragmenten, een 
week later, op vrijdag 10 janua-
ri, wordt gekeken naar een �lm 
over de Haarlemmermeerlijnen, 
een �lm over de spoorlijnen door 
de Haarlemmermeer. Op 17 janua-
ri staat een �lm over het leven van 
Loekie op het programma. Loekie 
bezoekt de jong dementerenden 
groep in Irene en heeft de ziek-
te van Alzheimer.  De inloopmid-
dagen bij Odense beginnen om 
14.30 uur, vanaf 14.00 uur zijn be-
langstellenden welkom en staan 
ko�e en thee klaar. Inloop Odense 
is in gebouw Irene aan de Kanaal-
straat 12. Bel voor informatie naar: 
06-22468574.
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27 DECEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

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

 Uitzwaaimoment De Dippers 
voor gemeente Amstelveen 
bij De Drukker, einde Oostein-
derweg vanaf 17u.

 Watertoren open voor bezoek 
van 17 tot 21u.

 Koppelkaarten bij Buurtver-
eniging Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

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

28 DECEMBER
 Expositie ‘Aan Tafel’ in Oude 

Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 
14 tot 17u. T/m 26 januari.

 Eindejaarsquiz in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 20u.

 Oudejaars Pubkwis in café Op 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 
21u.

29 DECEMBER
 Concert Neva Ensemble in 

St. Jan Geboorte kerk, Ku-
delstaart vanaf 15u.

 Coolcast & Friends live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer v/a 16u.

30 DECEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

  Viering laatste werkdag in di-
verse horecagelegenheden 
in Aalsmeer en Kudelstaart. 
In Centennial vanaf 11u. In 
Sportzicht met zangers Mi-
chael en Edo vanaf 15u. en in 
N201 met optredens en dj’s 
vanaf 18u.

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

31 DECEMBER
 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. 

1 JANUARI
 Nieuwjaarsplons in Het Oos-

terbad, Mr. Jac. Takkade vanaf 
14u.

2 JANUARI 
 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 20u.

3 JANUARI
 Sport- en spelinstuif voor 

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

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Beste Wensen         voor 2020

Westerngitaar
‘Timberland’ € 129,-

Klassieke (kinder)
gitaar vanaf €69,-

Versterkers ‘Cort’
vanaf € 119,-

Ukelele
vanaf € 29,95

Concert Neva-ensemble 
in Sint Jan Geboortekerk
Kudelstaart - Het bij velen reeds 
bekende Neva-ensemble uit Sint 
Petersburg geeft een concert op 
zondag 29 december vanaf 15.00 
uur in Sint Jan geboortekerk aan 
de Kudelstaartseweg. Het Russi-
sche klein koor (twee zangeres-
sen, drie zangers en een pianis-
te) zingt een paar liederen van 
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, 
kerstliederen, gevolgd door Rus-
sische volksmuziek, over lief en 
leed van het uitgestrekte plat-
teland. Het concert wordt afge-
sloten, begeleid door de pianis-

te, met aria’s, duetten, roman-
ces en trio’s van beroemde (Rus-
sische)componisten. Als ensem-
ble, maar ook als solisten staat 
het Neva-ensemble bekend om 
hun zuivere vocaleprestaties. Het 
concert is gratis toegankelijk. Na 
afloop staan de zangers zelf aan 
de deur om de mondelinge-en 
geldelijke waarderingen in ont-
vangst te nemen. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Valerya Matigu-
lina vua 072-5128555 of via www.
neva-ensemble.narod.ru

Laatste zondagmiddag van 2019
Feestje met Coolcast & 
Friends in The Shack
Oude Meer - Het jaar 2019 loopt 
alweer bijna tegen het einde en 
dat betekent dat The Shack de 
laatste zondagmiddag van het 
jaar, op 29 december, traditie-
getrouw afsluit met Coolcast & 
Friends. Ieder jaar is dit een feest 
van herkenning voor muzikan-
ten én publiek. Hans en Remco 
Millenaar, Remco de Hundt, Rob 
Ruijter, Piet van Leeuwen en Ron 
Schalkwijk hebben de muzika-
le koppen weer bij elkaar gesto-
ken en gaan er weer een super-
gezellige en onvergetelijke mid-
dag van maken met diverse spe-
cial guests, waaronder Chaja van 

der Heijden (Mirage, a tribute to 
Fleetwood Mac) en André van 
Solinge. Kom kijken en luisteren 
naar wat er allemaal geprodu-
ceerd gaat worden op het podi-
um in The Shack! Reserveren voor 
deze middag is uiteraard niet ver-
plicht, maar wel mogelijk. Stuur 
dan even een mail naar: info@
the-shack.info.
Zondag 29 december is The 
Shack open vanaf 15.00 uur. Aan-
vang Coolcast is om 16.00 uur. 
Entree 5 euro. Kijk voor het pro-
gramma en meer op www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Bijna goed, Geluk en De Valse Nootjes
Kersteditie van Popquiz: 
Gezellig en sfeervol
Aalsmeer - Maar liefst 18 teams, 
bestaande uit 4 tot 6 perso-
nen per team, deden afgelopen 
woensdag 18 december mee aan 
de Kersteditie van de periodie-
ke Popquiz Aalsmeer. Het was de 
6e editie van de Popquiz die Ron 
Leegwater en Meindert van der 
Zwaard sinds ruim een jaar met 
succes organiseren in de gezel-
lige bovenzaal van De Oude Vei-
ling. 
De sfeer zit er altijd goed in bij 
Popquiz Aalsmeer. Zo zijn er ron-
des voor de echte muziekken-
ners, maar ook rondes waar je 
bijvoorbeeld vragen krijgt over 
een videoclip die eerst beke-
ken wordt op het grote scherm. 
Maar ook een ronde waar een 
woord uit een bekend nummer 
is weggelaten. En als iedereen 
meezingt, dan is er altijd wel ie-
mand die door blijft zingen bij 
het woord dat gezocht wordt. En 
dat zorgt voor hilarische situaties 
en veel gelach. De muziekkennis 
is uiteraard van belang bij de on-
derdelen zoals ‘hits achteruit’, ‘in-
tro’s’ en ‘snipperhits’. Ook wordt 
de platenspeler regelmatig ge-
bruikt om random singeltjes te 
herkennen. Maar het gaat boven 
al om lol en plezier.

Deze Kersteditie was uiteraard 
heel speciaal, want naast de 
verdrietige videoclip van Flap-
pie kwamen ook heel wat kerst-
hits voorbij. En uiteraard waren 
er prijzen voor de drie boven-
ste beste teams. Deze keer voor 
Team Bijna goed, Team Geluk en 
Team De Valse Nootjes. De prijzen 
bestonden uit bluetoothe spea-
kers, kerstlekkernij met kerstsok-
ken, kerst CD’s en koptelefoons. 
Het team die als laatste eindig-
de waren De Dolly Flops, zij kreeg 
de Top 2000 scheurkalender. Om 
maar eens flink de popkennis bij 
te spijkeren het komende jaar. 

Volgende editie 11 maart
Op woensdagavond 11 maart or-
ganiseren Ron en Meindert de 
eerstvolgende Popquiz in De 
Oude Veiling. Meer informatie is 
te vinden op de Facebookpagi-
na Popquiz Aalsmeer. Wil je een 
team aanmelden of meer we-
ten? Dat kan via email: Popqui-
zaalsmeer@gmail.com. Tip van 
Ron en Meindert: wacht niet te 
lang met aanmelden, want de 
popquiz zit tot nu toe altijd heel 
snel vol!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Diverse horeca open voor ‘traditie’
Laatste werkdag in N201
Aalsmeer - Maandag 30 decem-
ber wordt de inmiddels traditi-
onele laatste werkdag weer ge-
vierd in Aalsmeer. Volop gezellig-
heid in nagenoeg alle horecaza-
ken in de gemeente! Hopelijk dit 
jaar wat minder lange rijen over-
al, want ook N201 is dit jaar van 
de partij en presenteert een mooi 
feestje in N201-stijl vol foute hits, 
meezingers en vette kneiters om 
het jaar met een klapper af te 
sluiten. Op het podium Tiam en 
de Hete mannen die ook tijdens 
Bandjesavond afgelopen zomer 
in het Centrum de sfeer er lekker 
in kregen met hun repertoire vol 
foute coverhits van Spicegirls tot 
de Beatles en alles er tussenin. De 
nieuwe  Aalsmeerse popsensatie 
Bjarn trakteert op soep met prik 
en afsluitend zal dj Norman Hau-

wert de voetjes van de vloer hou-
den met alle hits uit de nineties, 
zero’s tot en met nu. N201 aan de 
Zwarteweg is open vanaf 18.00 
uur tot in de kleine uurtjes, er is 
volop eten verkrijgbaar en de en-
tree is gratis!

Borrelen en optredens
Ook restaurant-bar Centennial 
aan de Oosteinderweg 247 opent 
de deuren voor een gezellige 
laatste werkdag-borrel op maan-
dag 30 december. Vanaf 11.00 uur 
is iedereen welkom. De toegang 
is gratis. Café Sportzicht in de 
Sportlaan trakteert eveneens op 
livemuziek. De zangers Michael 
en Edo komen deze laatste werk-
dag optreden. Sportzicht is open 
vanaf 15.00 uur en de toegang is 
gratis.

Vrijdag watertoren open
Aalsmeer - Afgelopen 22 decem-
ber was de laatste zondag van dit 
jaar dat de watertoren haar deu-
ren open zette en belangstellen-
den de mogelijkheid gaf om naar 
de top te klimmen. Het weer was 
niet al te best, maar toch waren er 
bezoekers die de traptocht naar 
boven waagden en genoten van 
het mooie uitzicht.
Dit jaar is er nog één kans om 
rondom Aalsmeer te kijken en 

wel aanstaande vrijdag 27 de-
cember. Het is een bijzondere 
openstelling, want de waterto-
ren in en op kan tussen 17.00 en 
21.00 uur. Genieten van het licht-
jesfeest op grote hoogte (zo’n 50 
meter) kan voor 1 euro entree 
voor kinderen en 2 euro voor vol-
wassenen. Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeer-water-
toren.nl
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Spetterend kerstbal bij 
Dansschool Bogaart
Aalsmeer - Dansschool Robert 
Bogaart heeft het dansjaar op 
spetterende wijze afgesloten met 
een kerstbal op drie verschillende 
locaties waaronder De Oude Vei-
ling te Aalsmeer. 
Zaterdag 21 december was het 
zover. De zaal was goed gevuld 
met dansers die al bekend wa-
ren met De Oude Veiling, maar 
ook mensen van buitenaf. Onder 
het genot van een heerlijk vijf-
gangen walking diner werd deze 
avond genoten van het dansen, 
een mooie dansshow en veel ge-
zelligheid. 
Door het grote succes van deze 
avond, is het voor Dansschool Ro-

bert Bogaart zeker dat zij op deze 
wijze volgend jaar zeker weer een 
kerstbal gaat organiseren. Voor 
nu even de voetjes omhoog en in 
het nieuwe jaar er vol dansplezier 
weer tegenaan.

Kerstvakantie en Radio Aalsmeer
Marije Klaassen laatste gast 
van 2019 in ‘Door de Mangel’
Aalsmeer - In de Kerstvakan-
tie heeft een aantal programma-
makers van Radio Aalsmeer vrij. 
Maar uiteraard zijn er ook vrij-
willigers die wel achter de knop-
pen in de radiostudio gaan zitten 
de komende periode. Op maan-
dag 23 december ontvingen zus 
en broer Mylène en Elbert Huijts 
de 278e gast: Marjanne Rooden-
burg. Marjanne noemde zichzelf 
positief, ondernemend en onge-
duldig. Zoals gebruikelijk heeft 
ook Marjanne een volgende gast 
aangedragen. De 279e en laatste 
Aalsmeerder van 2019 die aan-
schuift in de studio is Marije Klaas-
sen. Zij is de nieuwe adjunct-di-
recteur van de Oosteinderschool. 

“Ze is jong, enthousiast, weet 
waar ze het over heeft en heeft 
een hele positieve instelling”, al-
dus Roodenburg. Ze wil graag 
weten wat Marije doet naast haar 
werk en hoe ze zo positief kan 
blijven binnen het onderwijs. Het 
antwoord op deze vragen en nog 
veel meer, is maandag 30 decem-
ber vanaf 19.00 uur te horen op 
Radio Aalsmeer. Ook een vraag 
voor Marije? Mail deze dan naar: 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via 
www.radioaalsmeer.nl. 

▲





Officiële Mededelingen
27 december 2019

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

Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

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

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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

op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

 VERGADERING DINSDAG 7 JANUARI 2020

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 7 januari 2020, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.P. Fransen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  BEELDVORMEND
20.05 3. Regionaal uitvoerings- en handhavings-
  beleid 2019 -2022 van de Omgevings-
  dienst Noordzeekanaalgebied en 
  Vergunningen-, Toezicht en 
  Handhavings- uitvoeringsprogramma 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied

  OORDEELSVORMEND

20.35 4. Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan ‘2e Herziening 
  Hornmeer: Meervalstraat – 
  Roerdomplaan
21.15 5. Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda 
  Aalsmeer
21.45 6. Actualisatie en optimalisatie 
  grondexploitatie “De Tuinen van 
  Aalsmeer” 
22.30  Regionale samenwerking
22.40  Vragenkwartier
22.45  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 9 JANUARI 2020

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 9 januari 2020, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

  OORDEELSVORMEND

20.05 3. Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, Strategie 
  Sociaal Domein 2019 – 2023
21.15 4. Verkoop aandelen Eneco
21.45  Vragenkwartier
22.00  Sluiting

B&W BESLUIT D.D. 10 DECEMBER

De naamgeving “Zwitserlandstraat” toekennen aan de nieuw 
aan te leggen weg in Greenpark nabij de Hollandweg, conform 
het advies van de commissie naamgeving.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z19-072763

PLASTIC, METAAL EN DRINKPAKKEN PMD

Sinds 15 november zamelt de gemeente plastic, metaal/blik 
en drinkpakken gezamenlijk in. U kunt PMD gezamenlijk aan-
bieden in plastic zakken. De verpakkingen hoeven niet uitge-
spoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de flessen en 
drinkpakken blijven zitten. U kunt PMD aanbieden in de PMD-
container of in de ondergrondse PMD-container. Wat wel en 
niet bij het PMD mag, staat op de website van de gemeente. 
Wist u bijvoorbeeld dat kunststof verpakkingsnetjes en hard 
plastic zoals speelgoed niet bij het PMD mogen? Als u kijkt op 
www.aalsmeer.nl en zoekt op soorten afval, vindt u een volle-
dig overzicht van welk afval in welke container moet.

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.
- Hornweg 317, 1432 GL, (Z19-075105), het wijzigen van de 

reeds verleende vergunning Z18-018051 t.b.v. het vergro-
ten van de kelder

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 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning. Verzonden: 18 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 77, 1432 CH, (Z19-067003), het plaatsen 

van een brug. Verzonden: 17 december 2019

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. 

U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Saturnusstraat

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Mijnsherenweg (Z19-074372) Kom in de kas op 4 en 5 april 

2020, verzonden 17 december 2019
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof Z19-024332) Ker-

mis Aalsmeer van 26 februari t/m 1 maart 2020, verzonden
  18 december 2019

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

 Boumann L.R.A. 22-06-2009 16-12-2019
 Groździej D.R. 20-11-1981 17-12-2019
 Hammouti C. 05-05-1980 18-12-2019
 Kowalska K.M. 10-02-1992 17-12-2019
 Szyrsz L.J. 24-06-1975 16-12-2019
 Wijnhard K.D. 21-09-2017 16-12-2019
 Wijnhard I.D. 26-05-2016 16-12-2019
 van Bolderick W. 15-01-1977 16-12-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE 
FEESTDAGEN

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reis-
documenten en rijbewijzen langer zijn.

Openingstijden gemeentehuis 
op 31 december: 
Klant contact center 08:30-16:00
Receptie  14:30-16:00
Balies  14:30-16:00

1 januari 2020
Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

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

OPENINGSTIJDEN VANAF 6 JANUARI 2020:

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

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

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

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.



VVD Aalsmeer teleurgesteld
Winkeltijden op zondag 
toch niet verruimd
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
12 december behandelde de ge-
meenteraad de nieuwe winkeltij-
denverordening. Deze nieuwe win-
keltijdenverordening zou onder-
nemers de mogelijkheid geven om 
ook op zondag voor ruimere ope-
ningstijden te kiezen. Een nadruk-
kelijke wens van inwoners en on-
dernemers. Een amendement van 
het CDA, gesteund door  Abso-
luut Aalsmeer (AA), gooide echter 
roet in het eten. In het amende-
ment van het CDA werd onderne-
mers de mogelijkheid om op zon-
dag het gehele jaar eerder open 
te gaan ontnomen. Bovendien 
werd een ontheffingenstelstel ge-
introduceerd waarin ondernemers 
slechts tien mogelijkheden kregen 
om jaarlijks eerder open te gaan.
 
Uitdrukkelijke wens
Wethouder Van Rijn benadrukte in 
de behandeling dat ondernemers 
zelf hebben aangegeven eerder 
open te willen gaan. Hij verwoord-
de het zo: “Dit was een uitdrukke-
lijke wens van de ondernemers 
zelf. Ook het participatietraject is 
in samenspraak met de onderne-
mers tot stand gekomen.” VVD frac-
tievoorzitter Van der Zwaag bena-
drukte de keuzevrijheid van on-
dernemers en inwoners. Van der 
Zwaag “De gemeente zou zo min 
als mogelijk regels vast moeten 
stellen, waardoor ondernemers 
zelf de keuze kunnen maken of 
het voor hun bedrijf zinvol is om 
wel of niet op zondag open te zijn.” 
Bovendien wees Van der Zwaag 
op het feit dat inwoners momen-
teel naar omliggende gemeenten 
rijden om daar hun boodschap-

pen op zondagochtend te halen, 
hetgeen de lokale ondernemers 
op achterstand zet en belastend 
is voor het milieu. Van der Zwaag 
was bovendien bereid de uitge-
stoken hand van D66 te pakken. 
Deze fractie had in haar amende-
ment voorgesteld de openingstijd 
op zondagochtend naar 10.00 uur 
te brengen. “Ofschoon wij uiter-
aard voorstander zijn van het voor-
stel van het college, kunnen wij de 
bemiddelende hand van D66 in dit 
vraagstuk waarderen en willen dit 
amendement van D66 dan ook wel 
steunen”. Dit gold echter niet voor 
CDA en AA die ondanks alle argu-
menten hun eigen amendement 
bleven steunen. Resultaat was dat 
het amendement van CDA en AA 
met 12 tegen 11 stemmen werd 
aangenomen. Geen ruimere ope-
ningstijden op zondag. 

“Had anders gekund”
VVD woordvoerder van der Zwaag 
na afloop van het debat: “Ik ben te-
leurgesteld over deze uitkomst. 
VVD Aalsmeer vindt een eigen 
keuze voor ondernemers en con-
sumenten belangrijk.  Bovendien 
worden door CDA en AA extra re-
gels in het leven geroepen die 
weer hogere kosten voor onder-
nemers en consumenten veroorza-
ken. Elke ondernemer die een ont-
heffing wil aanvragen, moet hier-
voor leges gaan betalen. De ge-
meente moet handhaving gaan 
opzetten. Lastenverzwaring voor 
ondernemers waarvan de rekening 
uiteindelijk bij de consument te-
rechtkomt. Jammer, dit had anders 
gekund”, besluit Van der Zwaag. 

CDA vraagt aandacht voor veiligheid
Startnotitie Westeinderhage 
vastgesteld in de Raad

O�ciële Mededelingen
27 december 2019

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 27-12-19 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2020’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting (Z-2017/052407)

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.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.

College van burgemeester en wethouders

Het Aalsmeerse ABC van 2019
Aalsmeer - Als je eind 2019 een 
verhaal in de krant wilt schrijven 
over de bevindingen van het col-
lege van burgemeester en wet-
houders zou je eigenlijk ruim-
te moeten reserveren voor een 
compleet boek. Van A (Amstel-
veen), tot N (Nieuwkoop) en Z 
(Zijdstraat) kan aan de orde ko-
men en alles ertussenin. Maar 
omdat de ruimte die nodig is voor 
een boek wat veel is, leest u hier 
de korte versie. 
Begin bij burgemeester Gi-
do Oude Kotte over zijn eerste 
maanden als burgemeester van 
Aalsmeer en hij wordt enthou-
siast. “Ik ben in een heerlijke ge-
meenschap terechtgekomen. 
Mensen geven hier om elkaar en 
durven voor zichzelf en elkaar op 
te komen. We noemen dat in het 
college ‘De kracht van Aalsmeer’ 
en hebben onze plannen met het 
sociaal domein die titel ook mee-
gegeven”, zegt Oude Kotte. 

Samen
De door Oude Kotte genoem-
de plannen voor het sociaal do-
mein ademen de visie van het he-
le college. De drie wethouders 
en de burgemeester voeren ge-
zamenlijk een integraal be-leid. 
“Dat maakt bijvoorbeeld dat we 
de oplossingen voor een gezin 
waar een zorgvraag speelt op een 
nieuwe manier benaderen”, ver-
telt wethouder jeugd Robbert-
Jan van Duijn. “Je ziet vaak dat 
één zorgvraag samenhangt met 
andere problemen, soms door 
verschillende oorzaken. We zor-

gen daarom dat één regisseur die 
samenhang vindt, dan kom je een 
stuk verder dan wanneer je dit al-
les los van elkaar oppakt.” 
Hetzelfde geldt voor de visie op 
wonen, werken en recreëren. “We 
zetten in op een voor on-derne-
mers gezonde arbeidsmarkt en 
een economisch klimaat waar-
binnen iedereen aan de slag kan, 
ook mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt” zegt wethou-
der economie Robert van Rijn. 
“Daarbij willen we dat iedereen 
goed en veilig kan wonen én ma-
ken we Aalsmeer aantrekkelijker 
voor toeristen. Maar er moet ook 
ruimte blijven voor de Aalsmeer-
der om in zijn eigen gemeente te 
recreëren.”  En binnen al die plan-
nen, visies en vergezichten spe-
len onderwerpen als duurzaam-
heid, inclusiviteit en omgang met 
het milieu in het huidige tijdge-
wricht een zeer grote rol. Wet-
hou-der Wilma Alink houdt daar 
de vinger aan de pols. “Er is geen 
project waarin één van die on-
derwerpen niet terugkomt”, zegt 
Alink. “De betrokkenheid van de 
Aalsmeerders bij het welzijn van 
onze gemeente is ook hartver-
warmend. Als we de Burgemees-
ter Kasteleinweg willen her-waar-
deren vinden onze inwoners dat 
prachtig, maar ze maken zich te-
recht ook zorgen of er wel vol-
doende bomen worden terug-
geplant.” Integraal beleid is ook 
de boodschap van het huidige 
college voor de nieuwe wethou-
der die Robbert-Jan van Duijn be-
gin 2020 gaat opvolgen. “We wer-

ken in dit college nauw samen 
en stemmen onze verschillen-
de taken op elkaar af”, zegt bur-
gemeester Oude Kotte. “Om in 
Aalsmeerse beeldspraak te blij-
ven: we hebben geen wethou-
derseilandjes, we zijn een aan-
eengesloten stuk grond in de 
grote poel van ontwikkelingen. 
De opvolger van Robbert-Jan is 
van harte welkom om samen met 
ons Aalsmeer verder te verduur-
zamen en verfraaien.”

Meedoen
Ergens midden in het alfabet van 
2019 vinden we de M van Mee-
doen. Het is de bedoeling van 
dit college om de inwoners zo-
veel mogelijk bij alle plannen en 
ontwikkelingen te betrekken. Het 
lijstje van grote en kleinere pro-
jecten die zijn afgerond, gestart 
of een stuk verder zijn gebracht 
in 2019 is lang. IKC Triade met de 
duurzame energy-hub, de Cen-
trumvisie, de Woonagenda, di-
verse woningbouwprojecten, het 
Waterfront, de kinderraad, het lo-
kale sport-akkoord, de agenda re-
creatie en toerisme, de kinderbur-
gemeester die bijenhotels opzet, 
het VVA-terrein met de skate- en 
freerunbaan, het besluit om de 
samenwerkingsvorm met Am-
stelveen op te zeggen en de de-
regulering; het zijn nog maar een 
paar voorbeelden. “Ik ben er trots 
op dat bij vrijwel al die projecten 
en besluiten de inwoners hun vi-
sie in een vroegtijdig stadium 
hebben kunnen geven”, zegt wet-
houder participatie Wilma Alink. 

“Niet alleen voor de vorm, maar 
ook om projecten beter en volle-
diger te krijgen.” 
“Er waren ook momenten om lan-
ger bij stil te staan en die diepe 
indruk op ons allemaal heb-ben 
gemaakt”, reflecteert de burge-
meester. “Het jongetje dat ver-
dronken is bij The Beach staat 
voor altijd op ons netvlies. Net als 
het gezin dat aan een ramp ont-
snapte door een brand bij hun 
schutting. En ook de gespannen 
situatie die deze zomer een tijd-
je speelde op het Surfeiland was 
niet fijn om mee te maken.” 
Zo blijven er ook altijd zaken die 
beter kunnen. Ondanks goede 
contacten en gesprekken met de 
minister, Schiphol en omliggen-
de gemeenten vliegt er nog geen 
vliegtuig minder over Aalsmeer. 
Er spelen zaken als PFAS en stik-
stof een rol. 
En er zijn nog altijd te weinig wo-
ningen voor starters en passen-
de woningen voor ouderen. “Za-
ken waar we in meer of mindere 
mate invloed op hebben of willen 
krijgen”, zeggen de drie wethou-
ders met één mond. “In het ko-
mende jaar blijven we ons, ook in 
een nieuwe samenstelling, vól in-
zetten voor een gezond en leef-
baar Aalsmeer waar het fijn wo-
nen, werken en recreëren is.” 

Dichtbij en benaderbaar
Voor 2020 staat zoveel op de 
agenda dat ook daarmee een 
volledig ABC gemaakt zou kun-
nen worden. De samenwerking 
met Amstelveen moet een nieu-
we vorm krijgen, de plannen 
voor een metamorfose van de 
Machineweg van Oosteinder-
weg tot Legmeerdijk zullen con-
creter worden, voor meerdere 
grote projecten gaan de schop-
pen in de grond, meerdere (wo-
ning-bouw)projecten worden af-
gerond en de verschillende ver-
keersstromen in Aalsmeer moe-
ten in goede banen worden ge-
leid. 
“We vragen veel van onze inwo-
ners, want daar waar gewerkt 
wordt ontstaat altijd overlast. Dat 
vraagt geduld en begrip van bei-
de kanten”, zegt Robert van Rijn. 
“Maar ook in 2020 blij-ven we als 
gemeente dichtbij, benaderbaar 
en open. Dus als er zaken zijn die 
inwoners ons willen laten we-
ten kunnen ze ons vinden op het 
Aalsmeerse raadhuis, via de mail 
of onze social-mediakanalen.” 
Er is al met al dus veel gebeurd in 
2019. “Er zijn flinke stappen ge-
zet naar een aantrekkelijk, bereik-
baar en sociaal Aalsmeer”, conclu-
deert de burgemeester. “Een toe-
komstbestendig Aalsmeer met 
oog voor wat de inwoners nodig 
hebben, daar gaan we ons ook in 
2020 vol voor inzetten.” 

Aalsmeer - Donderdag 12 decem-
ber is door de gemeenteraad de 
startnotitie Westeinderhage goed-
gekeurd. Deze startnotitie zorgt 
ervoor dat er woningen gereali-
seerd kunnen worden tussen de 
Herenweg en de Bilderdammer-
weg in Kudelstaart. Een lang tra-
ject is voorafgegaan aan het vast-
stellen van dit plan met diverse 
inspraakavonden voor inwoners. 
Ook de gemeenteraad heeft zich 
meerdere keren over deze ontwik-
keling in Kudelstaart gebogen, wat 
geresulteerd heeft in meer groen 
en meer woningen voor jongeren 
en starters. Het CDA is tevreden 
met het resultaat. Door de drukte 
op de woningmarkt zijn er wonin-
gen nodig voor jongeren en star-
ters en Kudelstaarters willen graag 
in Kudelstaart blijven wonen. De-
ze startnotitie geeft daar de moge-
lijkheid toe. Wel ziet het CDA ook 
een paar ‘beren op de weg’ en wel 
in de vorm van het verkeer. Het 
CDA vindt het belangrijk dat het 
vrij liggend fietspad wordt door-
getrokken van de Bilderdammer-

weg-zuid naar de Bilderdammer-
weg-noord, om zo de veiligheid 
voor fietsers te waarborgen. Fiet-
sers moeten veilig naar de super-
markt of naar school kunnen en 
door het vrij liggend fietspad van 
de Spiegelstraat tot de Dorpskern 
door te trekken, ontstaat er meer 
veiligheid en ruimte. Eppo Bus-
kermolen heeft namens het CDA 
een oproep gedaan over de her-
inrichting van de Bilderdammer-
weg voordat de eerste sleutel 
van de huizen in Westeinderha-
ge wordt omgedraaid. Met name 
het 30 km/u gedeelte is voor het 
CDA een doorn in het oog, nu ook 
uit een verkeersonderzoek is ge-
bleken dat dit stuk te gevaarlijk en 
te druk is. Het CDA vertrouwt er-
op dat het college deze punten zal 
meenemen voordat het bestem-
mingsplan Westeinderhage wordt 
vastgesteld. Het CDA is tevreden 
met de startnotitie die afgelopen 
donderdag is vastgesteld, zodat 
Kudelstaart weer een stapje dich-
terbij woningen in Westeinderha-
ge is. 

Online regelen van overheidszaken
Cursus Digisterker in bieb
Aalsmeer - De belastingaangif-
te komt er weer aan en voor wie 
hier digitaal nog niet helemaal 
uitkomt, organiseert Bibliotheek 
Aalsmeer de 4-delige cursus Di-
gisterker. De cursus Digisterker is 
bedoeld voor mensen die al wel 
enige ervaring met de computer 

hebben, maar die nog wat onze-
ker zijn in het online regelen van 
overheidszaken als belastingaan-
giftes of het aanvragen van ver-
schillende soorten toeslagen. De 
cursus start op woensdag 15 ja-
nuari en vindt tot en met woens-
dag 5 februari op vier woensdag-

middagen plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. Met deze cursus op zak 
ga je voortaan zelfstandig aan de 
slag met het regelen van je over-
heidszaken online. Geen onzeker-
heid meer over welke formulieren 
je nodig hebt en waar je die kunt 
vinden en een hoop tijdsbespa-
ring doordat je niet meer heen 
en weer naar het gemeentehuis 
hoeft. 
Meer informatie over de cursus is 
te vinden op de website van de 

Bibliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl. De cursus is gra-
tis, aanmelden kan via e-mail: se-
cretariaat@debibliotheekamstel-
land.nl
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Nieuwe projecten in het nieuwe jaar
Spetterend kerstconcert 
Amstel Gospel Choir
Amstelland - In een afgeladen 
Kruiskerk in Amstelveen heeft het 
Amstel Gospel Choir zondag 15 
december een spetterend en lief-
devol kerstconcert gegeven. Het 
Amstel Gospel Choir kerstcon-
cert is een memorabele winter-
middag geworden vol vreugde, 
liefde en kracht. Uiteraard ont-
braken de grote favorieten, zo-
als ‘Silent Night’, ‘Joy to the World’ 
en de betoverend mooie ‘Oh Holy 
Night’ niet. Het publiek heeft ge-
noten  en volop kunnen meedei-
nen, klappen, zingen en swingen. 

Echt een unieke avond om mee te 
maken.
In het nieuwe jaar wil het Am-
stel Gospel Choir werken aan 
nieuwe projecten en op zoek 
naar nieuw talent. Op dinsdag-
avond 14 januari houdt het Am-
stel Gospel Choir een open repe-
titie in Wijkcentrum Westend in  
Amstelveen van 20.00 tot 22.30 
uur. Het Amstel Gospel Choir no-
digt vrouwen en vooral man-
nen  uit voor deze open repeti-
tie. Kijk voor meer informatie op:  
www.amstelgospel.nl 

Verbindend kerstconcert in 
Amstelveense Schouwburg 
Amstelland - In een zo goed als 
uitverkochte Schouwburg Am-
stelveen is zondag 15 december 
een prachtig kerstconcert gege-
ven door Elly Meekel met haar 
Concertina’s accordeonorkesten 
en vier koren. Verbinding stond 
centraal tijdens dit concert. Ver-
binding in de muziek door het sa-
menspel tussen het orkest en de 
koren. Verbindingen tussen de 
koren: vóór de pauze bestaat het 
ruim 70-koppig koor uit alle le-
den van het Amstelveense AdHoc 
koor en gemengd koor De Meent. 
Na de pauze hebben zij plaats ge-
maakt voor de leden van het Am-
sterdams smartlappenkoor Leed-
vermaak en het Amstelveen-
se koor Zomaar Gewoon. Maar 
ook verbinding tussen muziek en 
beelden, want de essentie van al-
le nummers worden niet alleen 
in de noten gehoord, maar ook 
in een powerpoint presentatie 
weergegeven. Het organiserend 
comité bestond uit enthousiaste 
leden vanuit alle groepen. En dat 
heeft geleid tot een in de puntjes 
georganiseerd concert.
De bezoekers werden warm ont-
vangen door een klein groepje 
zangers, begeleid door twee ac-
cordeonisten die kerstliedjes zin-
gen en spelen bij de ingang van 

de Schouwburg. Vóór de pau-
ze is een uitgekiend Engelstalig 
programma ten gehore gebracht 
met zowel klassieke- als popmu-
ziek. En zo is er verbinding ge-
maakt tussen Jesu, joy of men’s 
desiring, Great is our Joy en Hal-
lelujah van Cohen. Met Happy 
Christmas werd dit deel afgeslo-
ten.
Na de pauze is een Nederlands-
talig programma gepresenteerd 
met een vleugje nostalgie met 
Kerst in Holland, Kerstdagen van 
toen en Kerstmis in de Jordaan, 
prachtig vertolkt door soliste Ani-
ta. Ook is er een belangrijke rol 
voor de denneboom met solis-
te Suzanne in Een Kleine Denne-
boom en Elly, die even in de rol 
van verhalenvertelster kruipt in 
een hartverscheurend verhaal 
over het lot van een denneboom. 
En met een medley van bekende 
kerstliedjes is de verbinding met 
de zaal compleet door een heuse 
samenzang.
Motor achter dit concert en het 
thema ‘verbinding’ is Elly Mee-
kel, die wederom liet zien en ho-
ren hoe belangrijk het is om met 
elkaar samen te werken. En welke 
prachtige rol muziek daarbij kan 
spelen. Hulde aan haar professio-
naliteit! 

Zorgcentra Aelsmeer en Kloosterhof
Sfeervolle kerstconcerten 
vrouwenkoor ‘Vivace’
Aalsmeer - Op dinsdag middag 
17 december bracht Vrouwen-
koor ‘Vivace’ een deel van hun 
Kerstrepertoire ten gehore voor 
de vele aanwezigen in het Zorg-
centrum Aelsmeer. De grote zaal 
was goed gevuld en de vele aan-
wezigen gingen er eens goed 
voor zitten. De dames van ‘Vivace’ 
hadden wekenlang gerepeteerd 
op het zingen van kerstliedjes in 
het Nederlands, Frans, Duits, En-
gels, Latijn en zelfs in het Russisch 
en het resultaat was weer gewel-
dig. Veel van de aanwezigen her-
kenden de prachtige liedjes en 
sommigen zongen ze voluit en 
anderen heel zachtjes mee. De 
koordames die dat allemaal kon-
den zien waren geroerd door de 
saamhorigheid die er heerste.
De concerten stonden uiteraard 
weer onder leiding van dirigente 
Irma Zethof die zich bij een paar 
liedjes naar het publiek omdraai-
de om de mensen te kunnen diri-
geren en mee te laten zingen.
Oksana Polman, de vaste pianis-
te van het koor, zorgde weer dat 
koor en muziek als een mooie 
eenheid klonk. Tijdens de inter-
mezzo’s voor en na de pauze 
speelde zij prachtige stukken en 
daarmee kreeg ze de zaal muis 
stil. Zoals gewoonlijk leidde Ire-
ne van Gelder de liedjes in. Soms 
op een komische, hilarische ma-
nier en soms op een serieuze, bij-
na devote manier. De aanwezi-
gen konden dat zeer waarderen.

Na de pauze zong dirigente Ir-
ma Zethof solo de coupletten van 
het lied ‘Er is een kindeke…’ en de 
aanwezigen zongen steeds het 
refrein mee. Geweldig om dat en-
thousiasme te zien en te horen. 
Als laatste zong men het overbe-
kende ‘Stille Nacht’ en zonder uit-
zondering zong of neuriënde ie-
dereen dat mee. Dat moment gaf 
echt het gevoel  van de naderen-
de Kerst. De toegift was natuurlijk 
‘Jingle bells’ waarbij de sledebel-
letjes rinkelden en alle gasten en 
belangstellenden uit volle borst 
mee zongen zodat het een prach-
tig eind was van een geweldige 
middag.
Op donderdag 19 december trad 
het koor ‘Vivace’ met hetzelfde re-
pertoire op in ’t Kloosterhof. Ook 
daar was de sfeer heel feestelijk 
en ook daar maakte de interac-
tie tussen koor, dirigente en aan-
wezigen dat het een geweldige 
feestmiddag werd.

Nieuwe leden welkom
Vrouwenkoor ‘Vivace’ kan niet be-
staan zonder koorleden en daar-
om zijn nieuwe leden van harte 
(en dringend) welkom. Op dins-
dag wordt er vanaf 09.30 uur ge-
repeteerd in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het repertoire be-
staat uit honderden liedjes/songs 
uit bijna evenzoveel landen “Kom 
ook zingen! Het is echt heel leuk 
en gezellig om te doen”, aldus de 
koorleden uitnodigend.

Kerstbal bij Stijldansvereniging
35 Jaar de Regenboog
Amstelland - Afgelopen maan-
dag 23 december heeft Stijldans-
vereniging De Regenboog haar 
35ste Kerstbal gevierd bij het 
sfeervolle versierde partycen-
trum V/d Adel. De Regenboog is 
een stijldansclub voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
uit Aalsmeer, Uithoorn, De Kwa-
kel en Amstelveen.
Tijdens de danslessen op maan-
dag wordt geoefend op de Quick-
step, Tango, Engelse Wals, Jive, 
Cha Cha en de Rumba. Na de 
pauze volgt altijd eerst een Coun-
try dans en een Partydans met 
elkaar. “Het is bij ons elke maan-

dag een feestje”, vertelt één van 
de oprichters, Debby Barthen. Sa-
men met haar zusje Patricia Bar-
then en met Ineke Kragtwijk (in 
memoriam) heeft de Kudelstaart-
se 35 jaar geleden De Regenboog 
opgestart. “Het is nog steeds een 
groot succes”, laat Debby enthou-
siast weten. Voor het speciale  
Kerstbal hadden alle 25 dansers 
en alle 14 vrijwilligers een mooie 
show ingestudeerd onder leiding 
van Debby. Voor alle dansers en 
alle 130 aanwezigen (ouders fa-
milie en vrienden) in de zaal was 
dit een optreden om nooit te ver-
geten.

Gerard Zelen presenteert 
bundel ‘Hemelsbreed’
Aalsmeer - Stichting Kunst Cul-
tuur Aalsmeer (KCA) maakte 
maandag 23 en dinsdag 24 de-
cember een mooi gebaar naar 
Gerard Zelen. Heleen van Haaf-
ten coördinator beeldende kunst 
leek het niet meer dan vanzelf-
sprekend dat er naast de regulie-
re tentoonstellingen in het Ou-
de Raadhuis ook ruimte moet zijn 
voor onverwachte creatieve uitin-
gen. Dus werden de schilderijen 
van de Chinese kunstenaar Juane 
Xue voor een paar dagen verruild 
voor de kunstwerken van Gerard 
Zelen. De reden voor deze korte 
wisseling had alles te maken met 
de presentatie van het boekje He-
melsbreed geschreven en geïllu-
streerd door Gerard Zelen. 

Prachtig gedekte tafel
Voor het geïnteresseerde publiek 
dat was afgekomen op de ope-
ning had de schrijver -kunste-
naar  een mooie filosofische uit-
leg die je even deed stilstaan bij 
de tijd waarin wij nu leven. Voor 
de prachtig gedekte tafel ver-
dient Toos Vonk absoluut een 
groot compliment. Zij leende 
servies, glaswerk, tafelzilver en 
kroonluchter uit en stelde de ta-
fel samen, die ook bij deze inge-
laste tentoonstelling een belang-
rijke rol vervulde. “Is dit toeval dat 
ik juist nu in deze museale omge-
ving en bij deze uitbundig gedek-
te tafel mijn boek kan presente-
ren? Ik weet het niet, maar ik voel 
mij vereerd hier te staan.”
Wie meerdere optredens van Ge-
rard heeft meegemaakt, weet dat 
het nooit alleen bij het woord al-
leen blijft, maar dat het een per-
formance met een boodschap 
wordt waar ook muziek bij hoort. 
Voor deze gelegenheid werd het 
Halleluja van Händel gespeeld, 
het licht gedempt, de kaarsen 
aangestoken waardoor de vertel-
ling uit zijn boek nog meer lading 
kreeg. “De rijkdom en het ultieme 
genieten dat je met elkaar beleeft 
wanneer je rond deze tafel zit ho-

ren bij de kerstgedachten. Het 
willen leven met elkaar in liefde 
en gezondheid.”
Met zijn fel gekleurde geometri-
sche schilderijen laat Gerard een 
totaal andere kant van de wereld 
zien. Daar gaat het om hebzucht, 
nijd, jaloezie, chaos, eenzaam-
heid en op zoek naar het geluk. 
Wie de schilderijen eens goed be-
studeerd zal waarschijnlijk de ti-
tels niet zo snel associëren bij het 
getoonde beeld dat eerder door 
de kleurstellingen kracht en hoop 
uitstraalt. 

Van het donker naar het licht
In het voorwoord van zijn zelf uit-
gegeven boek schrijft Gerard on-
der andere het volgende: “In de-
ze kerstbundel vertel ik over ge-
wone mensen zoals u en ik. Geen 
helden geen winnaars of verlie-
zers. Het enige dat zij gemeen 
hebben, is het geloof in menselij-
keid.” Voor het glas geheven werd 
op de ‘geboorte’ van het boek 
werd er afgesloten met de wens: 
“Laten wij niet alleen vandaag 
of morgen aandacht voor elkaar 
hebben want Hemelsbreed is het 
maar een kleine stap van het don-
ker naar het licht.”
De schilderijen van Gerard zijn 
niet meer in het Oude Raadhuis 
te bekijken maar het boekje He-
melsbreed met daarin de afge-
beelde kunstwerken ligt nog wel 
ter inzage. Elders in deze krant 
een verhaal uit deze bundel.
Janna van Zon 

Dolfje Weerwolfje in Schouwburg
enefie oo s ellin  

voor Fight Cancer
Amstelveen - Schouwburg Am-
stelveen en Rick Engelkes Pro-
ducties organiseren op initiatief 
van de 12-jarige Tzippy de Wolff, 
die meespeelt in de voorstel-
ling, de benefietvoorstelling Dolf-
je Weerwol�e en Foeksia de mi-
niheks (6+) op zondag 19 janua-
ri 12.00 uur. De voorstelling Dolf-
je Weerwol�e en Foeksia de mi-
niheks (6+) maakt al deel uit van 
de reguliere programmering van 
Schouwburg Amstelveen. Toen 
Tzippy het initiatief nam voor een 
benefiet omarmde Schouwburg 
Amstelveen en Rick Engelkes Pro-
ducties dit direct. 
De schouwburg stelt de zaal en 
crew om niet ter beschikking en 
cast en crew van Rick Engelkes 
Theaterproducties werken ook 
geheel vrijwillig mee aan deze 
bijzondere middag. 
“Mijn vader heeft binnen een jaar 
voor de tweede keer de diagno-
se kanker gekregen. Dit geeft mij 
vaak een machteloos gevoel en 
daarom wil ik graag iets moois 
doen voor kinderen die ook zo’n 
moeilijke tijd doormaken omdat 
iemand in hun omgeving kanker 
heeft”, vertelt Tzippy. De gehele 
opbrengst gaat naar Fight Can-

cer. Een organisatie die zich inzet 
voor onderzoek en preventie van 
kanker. 

Over de voorstelling
Dol�e Weerwol�e en Foeksia de 
Miniheks is een spiksplinternieu-
we familiemusical barstensvol 
leuke liedjes, mystieke wezens 
en tovertrucs. Het verhaal is ge-
baseerd op de door kinderen ver-
slonden boekenreeks van Paul 
van Loon. Net als in het succes-
volle Dol�e Weerwol�e de Musi-
cal barst het ook in deze opvolger 
van de leuke liedjes, mystieke we-
zens en tovertrucs. 

Kaarten en donaties
De entreeprijzen bedragen 21,50 
euro en alle inkomsten uit de 
kaartverkoop komen ten goede 
aan Fight Cancer. Wilt u meer ge-
ven? Dat kan, via www.schouw-
burgamstelveen.nl/dol�e kunt u 
uw kaarten bestellen en eventu-
eel ook een donatie doen. Helpt 
u mee om deze middag tot een 
groot succes te maken? Atten-
deer uw vrienden, familie, bu-
ren en andere belangstellenden 
op deze benefietvoorstelling. U 
komt toch ook?

245 meldingen in Amstelland
Nieuw en beter begin 
met Buurtbemiddeling
Amstelland - Dit jaar hebben tot 
nu toe meer dan 245 buren zich 
gemeld bij Beterburen voor een 
bemiddeling door buurtbemid-
deling Amstelland. Het gaat dan 

om een verzoek tot ondersteu-
ning bij een overleg tussen bu-
ren die overlast van elkaar er-
varen door twee buurtbemid-
delaars. Zoveel buren meldden 

zich aan, dat er al in januari een 
wachtlijst ontstond. Door de vele 
meldingen liep de wachtlijst snel 
op tot een periode van bijna drie 
maanden in de periode augustus 
en september. Dit is voor buurt-
bemiddeling Amstelland een on-
gekende en voor iedereen een 

ongewenste situatie. De buurt-
bemiddelaars, die dit werk on-
betaald verrichten, hebben hun 
vrije tijd extra vaak gebruikt om 
iedereen tegemoet te komen. 
Meerdere nieuwe bemiddelaars 
zijn aangenomen en getraind om 
de vloed aan meldingen te kun-

nen aanpakken. Bemiddelaars 
die twee tot drie zaken gelijktij-
dig behandelden was geen uit-
zondering. Nu het einde van het 
jaar nadert, heeft buurtbemid-
deling Amstelland de wachttijd 
kunnen terugbrengen tot slechts 
twee weken. Het slagingsper-
centage heeft er nauwelijks on-
der geleden. Nog steeds blijkt 
2/3 deel van de bemiddelingen 
naar tevredenheid te worden op-
gelost. Dit is niet alleen het werk 
van de bemiddelaars, maar zeker 
ook van de buren die bereid zijn 
geweest om met elkaar tot dui-
delijke en uitvoerbare afspraken 

te komen. Volgend jaar pas zul-
len de totaalcijfers van 2019 een 
exact beeld geven. Maar nu al is 
duidelijk te zien dat de inzet van 
de bemiddelaars en het geduld 
van de buren hun vruchten heb-
ben afgeworpen. Buurtbemidde-
ling Amstelland biedt een kans 
om bij een moeilijke situatie tus-
sen buren een nieuw en verbe-
terd begin te creëren. Inwoners 
kunnen gerust een verzoek indie-
nen of meer informatie opvragen 
bij info@beterburen.nl of telefo-
nisch: 085-9022810 of via de web-
site www.beterburen.nl (meldfor-
mulier).
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In slechte staat achtergelaten
Fietspad Zwarteweg vol 
diepe kuilen
Aalsmeer - Onlangs is er langs 
het fietspad van de Zwarteweg 
een kabel gelegd. “De aanne-
mer heeft na de werkzaamhe-
den met name het fietspad is 

zeer slechte staat achtergelaten”, 
aldus een bewoner. “Vol diepe 
kuilen, tegels met grote tussen-
ruimte waardoor fietsen levens-
gevaarlijk wordt en tot overmaat 

Samen sporten, koken, muziek maken
Voorbereiding van start 
voor Prokkelweek
Aalsmeer -  Een prokkel is een 
prikkelende ontmoeting tus-
sen iemand met een verstande-
lijke beperking én iemand zon-
der. Bij een prokkel gaat het om 
samen iets doen en zo elkaar be-
ter leren kennen. Dit gebeurt na-
tuurlijk het hele jaar door. Maar 
één week in het jaar wordt daar-
voor extra aandacht gevraagd: de 
Prokkelweek. De voorbereiding 
voor deze week in Noord-Hol-
land gaat op 16 januari van start 
in Aalsmeer.

Netwerkbijeenkomst
Prokkelen kan op alle terreinen: 
op het werk, in de vrije tijd, in de 
wijk, rondom wonen, op een ver-
eniging, op school of in het on-
derwijs. Ook voor gemeenten is 
het een goede manier om in ge-
sprek te gaan met de mensen 
voor wie beleid wordt gemaakt. 
In 2020 is de Prokkelweek van 8 
tot en met 13 juni. Op donder-
dag 16 januari wordt ter voorbe-
reiding een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bij-
eenkomst deelt Stichting Prok-
kel voorbeelden van gemeenten 
en tips over het organiseren van 
activiteiten in de Prokkelweek. 
Daarnaast is er ruimte voor ken-
nismaking en wordt een netwerk-
spel gehouden. Zo komen deel-
nemers erachter hoe de Prokkel-
week aan kan sluiten bij hun ei-
gen doelen die van hun organi-
satie.

Ontmoetingen
Tijdens de Prokkelweek organi-
seren zorginstellingen, bedrij-
ven, overheden, onderwijsin-
stellingen en verenigingen ont-
moetingen tussen mensen met 
en zonder verstandelijke beper-

king. Wethouder Wilma Alink zal 
de bijeenkomst openen: “Ik vind 
dit een mooi en belangrijk initia-
tief. Samen sporten, koken, wer-
ken of muziek maken: het zijn en-
kele voorbeelden die het begin 
kunnen zijn van een verandering. 
Daarom hoop ik dat niet alleen 
gemeenten, maar ook andere ge-
interesseerden van bijvoorbeeld 
bedrijven of scholen aanwezig 
zullen zijn op 16 januari.”

Aanmelden
Kennismaken met enthousias-
te Prokkelaars en met de moge-
lijkheden die de Prokkelweek 
een bedrijf of organisatie biedt 
kan op donderdag 16 januari in 
de raadskelder van het gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein. 
De netwerkbijeenkomst is van 
15.00 tot 17.00 uur, inloop van-
af 14.30 uur. Aanmelden kan via:  
www.prokkel.nl/aanmeldformu-
lier-bijeenkomst. Deelname is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op: www.prokkel.nl 
Foto: René Wouters

Broodbakker winnaar van  
midgetgolf kersttoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 20 de-
cember is het traditionele Kerst-
toernooi van de Midgetgolf Club 
Aalsmeer gehouden in het fraaie 
park aan de Beethovenlaan. Het 
toernooi werd gespeeld over drie 
ronden. Elke ronde telt 18 ver-
schillende banen. Het is een club-
toernooi, maar er waren ook en-
kele spelers uit Boskoop aanwe-
zig. Aalsmeer en Boskoop spe-
len een gezamenlijke winter-
combi, dus de spelers van zuster-
vereniging De Trekvogels zijn al-
tijd van harte welkom. Het kerst-
toernooi draait vooral om de ge-
zelligheid. Er was een kopje kof-
fie met kerstbanket en voor de 
hongerige gasten was er bruine 
bonensoep. Maar dat betekent 
niet dat er niet fanatiek werd ge-
streden om de prijzen. Het weer 
leek eens mee te zitten: hooguit 
een beetje nattigheid en een fris 
windje. In de middag liet en wa-
terig zonnetje zich nog even zien.  
Het beloofde een spannende dag 
te worden. Na twee rondes stond 
Hans Broodbakker aan de leiding 
met 57 holeslagen. Els van de 
Stroom en Maarten Kluver ston-
den op een gezamenlijke tweede 
plaats met 61 holeslagen. Maar-
ten kon zijn mooie tweede plaats 

niet houden. Met een prachti-
ge eindronde van 27 holeslagen 
werd hij ruimschoots gepasseerd 
door Henk Buskermolen. 
Einduitslag: Eerste plaats voor 
Hans Broodbakker met 87 hole-
slagen (gem. 1,61), tweede plaats 
Els van de Stroom met 92 hole-
slagen (gem. 1,70), derde plaats 
Henk Buskermolen met 93 hole-
slagen (gem. 1,72).
Aankomende zaterdag 28 de-
cember wordt het zgn. Oliebol-
lentoernooi gespeeld. Het toer-
nooi wordt weer gespeeld over 
drie ronden. Als extraatje kan 
voor elke twee enen (hole in one) 
een oliebol, of voor elke drie enen 
een appelflap worden verdiend.

Woensdag en weekend
Is uw/jouw belangstelling ge-
wekt? De midgetgolfbaan is voor 
liefhebbers elke woensdag en in 
het weekend geopend van één 
tot vijf uur. Op woensdag- en op 
zaterdagmiddag wordt de win-
tercompetitie voor clubleden ge-
speeld. De midgetgolfclub be-
schikt over een gezellige binnen-
ruimte waar drankjes, ijsjes en 
kleine versnaperingen verkrijg-
baar zijn.
Door Maarten Kluver

Voorzitter Siebeling in zonnetje gezet
Mahjan Yari wint Bingo 
Sjoelen bij Sjoelclub
Aalsmeer - Op de laatste sjoe-
lavond van het jaar op donder-
dag 19 december was het weer 
tijd voor Bingosjoelen de Luxe. 
Met Wijnand Springin’tVeld en 
Sjaak Siebeling achter de bingo-
tafel, startte de wedstrijd met vijf 
bakken tot de pauze. Er dienden 
acht juiste bingogetallen gehaald 
te worden. Gooide je het getal, 
dan moest je een nieuw bingo-
getal trekken. Niet alleen het re-
kenwerk zorgde voor de nodi-
ge hoofdbrekers, ook de nieuwe 
bakken werkten niet altijd mee. 
Gelukkig waren de bingogetal-
len daar op aangepast, wat resul-
teerde in veel bingo’s in de C-klas-
se. Mahjan Yari was de enige die 
in acht keer bingo had en ging er 
met de eerste prijs vandoor. Vier 
sjoelers haalden bingo in negen 
keer en na loting werd Maria Bag-
gen tweede, Klaas de Vries der-
de, Cock Tukker vierde en Marja 
Springin’tVeld vijfde. Drie sjoelers 
met bingo in tien keer hadden 
ook nog recht op een leuke prijs. 
Pleun van Verseveld werd zesde, 

Petra Houweling zevende en Jan 
Geleijn achtste. De prijzen waren 
verzorgd door de familie Siebe-
ling en Albert Geleijn (kerststuk-
ken). Alle leden kregen een fees-
telijke tas mee naar huis met een 
kerstwens van de sjoelclub (ver-
zorgd door Tiny Amsing) en een 
verrassing voor de vogels. 

40 Jaar voorzitter
Tijdens de pauze werd voorzit-
ter Sjaak Siebeling naar voren ge-
roepen. Hij werd in het zonnetje 
gezet omdat hij 40 jaar lid is van 
Sjoelclub Aalsmeer. Tevens kreeg 
hij een aandenken van de leden 
die een inzameling hadden ge-
houden voor een mooi cadeau. 
Hieruit blijkt wel hoe Sjaak als 
voorzitter (20 jaar) gewaardeerd 
wordt. In zijn speech bedankte 
Sjaak alle leden alsmede zijn  be-
stuursleden (hier heeft Sjaak al 25 
jaar zitting in) voor de mooie ca-
deaus en hij hoopt in goede ge-
zondheid zijn werk voort te blij-
ven zetten. Samen met zijn vrouw 
Lize, die ook veel voor de sjoel-

Lichtjesfeest in Aalsmeer www.kicksfotos.nl

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op zondag 22 de-
cember is tussen tien uur ‘s och-
tends en half twee in de middag 

een fiets gestolen vanaf het Pol-
dermeesterplein. De zwarte Cor-
tina herenfiets Transport was 
door de eigenaar voor een winkel 
neergezet. Het serienummer van 
de fiets eindigt op 737.

ook nog eens veel zand dat door 
de regen tot modder geworden is 
achtergelaten. Kortom, een hoop 
ellende die voorkomen had kun-
nen worden als de gemeente dit 
werk had gecontroleerd na op-
levering.” Tevens vraagt de be-
woner maar weer eens aandacht 
voor het containerparkje aan de 
Zwarteweg. Al jaren voor de om-
wonenden een ergernis van eer-
ste orde. 

“Een stortplaats voor grofvuil, maar 
de gemeente betaalt duidelijk lie-
ver de rekening van de Meerlanden 
voor opruimen dan een passende 
oplossing te bedenken. En dit is al 
jaren aan de gang! Een bijkomend 
probleem is nu ook nog  dat door  
de zware vrachtauto, die de contai-
ners leegt, de weg verzakt is en is 
het nu een grote modderpoel waar 
je tot je enkels instaat. Hoe lang 
moet dit nu nog duren?”

club doet, kan hij lekker gaan 
eten en genieten van de overige 
cadeaus.

Piet Kanttoernooi
Het laatste sjoeltoernooi voor 
de Kerst was het Piet Kanttoer-
nooi in Zaandam. Sjoelvereniging 
Zaanstad organiseerde dit toer-
nooi voor de tiende keer en ze-
ven Aalsmeerse deelnemers ver-
schenen aan de start. Evenals vo-
rig jaar won Jan Drent het toer-
nooi met 140,67 gemiddeld. Hij 
was de enig die boven de 140 ge-
middeld gooide. Tim van Tiem 
werd in dezelfde klasse vijfde met 
135,92 gemiddeld. De A-Klasse 
was een prooi voor Kees Kuypers 
met een gemiddelde van 132,92. 
In de grootste klasse (15 deelne-
mers) won Marja Springin’tveld 

de derde prijs met 126,58 ge-
middeld. Theo van Leijden (6e), 
Wijnand Springint’Veld (7e) en 
Sjaak Siebeling (8e) vielen buiten 
de prijzen. In de C-Klasse werd 
Mirjam van den Berg eerste met 
118,67 gemiddeld. Degenen die 
met sjoelen in de prijzen vielen 
mochten een mooie fruitmand 
mee naar huis nemen, anderen 
hadden meer geluk bij de loterij.

Selectie en competitie
Zaterdag 11 januari is de eer-
ste selectiewedstrijd in Heems-
kerk voor de regio West. De eer-
ste competitieavond in 2020 is op 
donderdag 2 januari en begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Kijk voor uitslagen 
en informatie ook op www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 
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Kirsten Verhoef: “Ideale 
Zaailing is leergierig”
Aalsmeer - Kirsten Verhoef is blij 
met de groei die ZAAI de afge-
lopen jaren heeft doorgemaakt. 
Zij regelt als projectorganisa-
tor vanaf 2015 het reilen en zei-
len van ZAAI. ‘Voormalig wethou-
der Ad Verburg haalde ZAAI naar 
Aalsmeer nadat het een jaar een 
samenwerkingsverband met Am-
stelveen was aangegaan. Hij zag 
de potentie van ZAAI en begreep 
dat Aalsmeer met zoveel zelfstan-
dige ondernemers een eigen af-
deling moest creëren. Hij wist 
het college zover te krijgen dat 
er een budget vrijkwam dat groot 
genoeg was om een tiental star-
tende ondernemers een half jaar 
lang gratis trainingen aan te bie-
den door middel van coachses-
sies en masterclasses. Het is echt 
geweldig dat de gemeente on-
dernemers deze kans biedt.’ 

Succesvolle ondernemer
Om ZAAI Aalsmeer in goede ba-
nen te leiden werd er naarstig 
gezocht naar iemand met orga-
nisatie capaciteiten. Al heel snel 
viel de naam van Kirsten Verhoef. 
‘Dat is een goeie’, wist Mike Multi 
en hij had het bij het rechte eind. 
Kirsten is hét schoolvoorbeeld 
hoe je met een groot netwerk en 
een nog veel grotere gun-factor 
startende ondernemers een heel 
eind op weg kan helpen. Met 
haar eigen bedrijf Sylt Support ís 
zij het toonbeeld van kracht, visie 
en succes. 

Geweldige uitdaging
Kirsten was blij met de uitdaging 
en heeft mede de groei van het 
hedendaagse ZAAI bepaald. ‘Ie-
der jaar voegen wij nieuwe items 
toe. Wij zijn begonnen met het 
contacten leggen tussen star-
tende ondernemers en de geves-
tigde ondernemers. Bij de eerste 
editie Zaai was het John Jansen 
(voormalig voorzitter van Onder-
nemend Aalsmeer) die een sti-
mulerend verhaal hield in het be-
drijf van John Celie. Dat sloeg zo 
aan bij de Zaailingen dat daar de 
mentor-panel avond is uit voort-
gekomen. Het is zeer stimulerend 
om een kijkje achter de schermen 
te kunnen nemen van een groot 
bedrijf en te horen hoe zij zo ver 
gekomen zijn.’ 
Een andere grote stap vooruit 
was dat coach Anja de Die naast 
twee plenaire coachsessies niet 
een maar twee personal coach 
sessies voor haar rekening nam 
en het lof dat zij daarvoor van ie-

dereen krijgt is groot. ‘Anja houdt 
je op een hele leerzame wijze 
een spiegel voor, waarmee je je-
zelf verder kan ontwikkelen. Het 
was ook haar idee om naast de in-
tervisie-avonden ( zorgvuldig sa-
mengesteld door Anja en Kirsten) 
bij aanvang van het coach-traject 
een buddy uit te kiezen, waarmee 
wekelijks - als een sparring part-
ner - contact is. Wij zien hoe goed 
het werkt, hoe er al inspirerende 
contacten ontstaan. Verder wer-
ken wij naar een toekomst toe 
waarin het contact met alle lich-
tingen een vervolg krijgt. Daar-
aan bestaat een duidelijke be-
hoefte. Je merkt nu al dat het on-
dernemers klimaat aan het ver-
anderen is. Men kent elkaar van 
ZAAI en speelt elkaar de bal toe. 
Zo’n 80% van de Zaailingen heeft 
een eigen weg gevonden. De 
kracht en het inzicht waarmee zij 
dat hebben bereikt is mede door 
de hulp van ZAAI.’ 

De ideale Zaailing
Inmiddels wordt de belangstel-
ling voor ZAAI steeds groter. Er 
kunnen nu iedere editie 20 star-
tende ondernemers deelnemen 
aan het coach project. Vooraf aan 
het traject wordt er een pitch ge-
houden. Daaruit blijkt dat niet ie-
dereen geschikt is. 
‘Sommigen hebben een andere 
vraagbehoeften dan wat wij bie-
den, anderen staan nog te pril in 
het ondernemerschap. Hen ra-
den wij aan een jaar te wachten 
en zich dan opnieuw aan te mel-
den. De ideale Zaailing is iemand 
die al contacten heeft met cliën-
ten en kijkt hoe zij hun marketing 
kunnen opzetten. Zij zijn leergie-
rig en hebben passie voor hun 
bedrijf. Wat zij echter onderschat-
ten is wat ondernemerschap be-
helst en daarbij helpt ZAAI hen.’ 
Voor meer informatie: Kirsten 
Verhoef telefoon 0297-366182 of 
mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Nieuwe dienst Ons Tweede 
Thuis: Gewoon Schoon!
Aalsmeer - Hoe schoon? Nou 
gewoon schoon! Je kan er veel 
woorden aan verspillen maar uit-
eindelijk gaat het toch echt daar-
om. Dat een kantoor, woonvoor-
ziening of bibliotheek gewoon 
schoon is. De gloednieuwe dienst 
van Ons Tweede Thuis biedt men-
sen met een beperking een op-
leiding en een baan als schoon-
maker.

Een gewone baan 
Voor werkzoekenden met een be-
perking is het lastig om een ge-
wone baan te vinden. De werk-
druk is vaak te hoog en voor be-
drijven is het best een uitdaging 
om taken opnieuw vorm te ge-
ven, zodat ze passen bij de mo-
gelijkheden van deze medewer-
kers. Mensen die bij ‘Gewoon 

Schoon!’ werken hebben een be-
taalde baan en ze moeten echt 
goed schoonmaken want dat ge-
beurt op belangrijke plekken. De 
bibliotheek in Aalsmeer bijvoor-
beeld en een woon- en dagcen-
trum voor kwetsbare ouderen. De 
schoonmakers krijgen onderwijs 
en ‘training on the job’. Ze werken 
zo zelfstandig als mogelijk, maar 
staan er nooit alleen voor. Bege-
leiding is aanwezig of telefonisch 
bereikbaar. 

Nooit saai
Tom werkt al sinds de oprichting 
bij Gewoon Schoon!: “Het is echt 
leuk werk, dat komt ook doordat 
we op meerdere plekken werken. 
Zo wordt het nooit saai. En ja, het 
is een betaalde baan hè, dat voelt 
toch anders dan dagbesteding. 

Cadeaubon van 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - Onderstaande spaar-
ders ontvingen voor de maand 
december een cadeaubon ter 
waarde van 10 euro van de Ver-
eniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers: M. Blokker, 
W.Y. van Braak, H.E. Douma Blom, 
B. van de Jagt, L. Guyt uit De Kwa-
kel, R. Kragtwijk, K. van Leeuwen, 
Van Leeuwen, Nieuwenhuijzen, J. 
van Maris, W. Mensink, H.M. Plug, 
J.P. Ruhe, M. Sanders, Schipper-
hen, W. Spring in ‘t Veld, N. van 
de Sman, K. Verhoef, L. Wahlen uit 
Amstelveen en C. van der Zwaard 
uit Aalsmeer. Het loont om bloe-
menzegels te sparen: Vraag er om, 
u heeft er recht op! Bovenstaande 
spaarders doen ook weer mee bij 
de trekking aan het einde van het 
jaar voor de verloting van de auto: 
een KIA Picanto in samenwerking 
met autodealer F. Vaneman.

Goedkopere, collectieve ziektekostenverzekering

Overeenkomst gemeente 
met Zorg en Zekerheid
Aalsmeer - De gemeente 
Aalsmeer vindt dat iedereen een 
goede ziektekostenverzekering 
moet kunnen betalen. Daarom 
heeft de gemeente gezamen-

lijk met Amstelveen en zorgver-
zekeraar Zorg en Zekerheid een 
overeenkomst gesloten. Op deze 
manier kunnen mensen met een 
laag inkomen gebruikmaken van 

een goedkopere, collectieve ziek-
tekostenverzekering. Inwoners 
die meedoen met de collectieve 
ziektekosten-verzekering krijgen 
korting op de basis en aanvullen-

De wethouders Robert van Rijn en Marijn van Ballegooijen en Casper van den Bergh van Zorg en Zekerheid.

de zorgverzekering. De gemeen-
te betaalt een deel van de premie.
Wethouders Robert van Rijn van 
Aalsmeer en Marijn van Balle-
gooijen van Amstelveen en Ca-
sper van den Bergh van Zorg en 
Zekerheid ondertekenden geza-
menlijk de nieuwe overeenkomst. 
Wethouder van Rijn: “Kosten voor 
een ziektekostenverzekering vor-
men een grote post voor mensen, 
zeker als zij een inkomen hebben 
rond bijstandsniveau. Met de-
ze voorziening zorgen we ervoor 
dat iedereen een goede ziekte-
kostenverzekering kan hebben 
ongeacht het inkomen.”

Twee pakketten
Mensen die in aanmerking ko-
men voor deze collectieve ziekte-
kostenverzekering kunnen kiezen 
voor de AV Gemeente Standaard 
of de AV Gemeente Topverzeke-
ring. Deze laatste biedt ruimere 
vergoedingen. Inwoners met een 
minimuminkomen kunnen de-
ze pakketten met elkaar vergelij-
ken op www.gezondverzekerd.nl. 
Hier kunnen zij zich ook aanmel-
den. Aanvragen worden doorge-
stuurd naar de gemeente. Deze 
beoordeelt of de aanvraag aan 
de voorwaarden voldoet en of al-
le benodigde gegevens aanwezig 
zijn. Als dit het geval is, meldt de 
gemeente de aanvrager aan bij 
Zorg en Zekerheid. Alle informa-
tie over het aanvragen van de col-
lectieve ziektekostenverzekering 
van Zorg en Zekerheid is te vin-
den op de website van Aalsmeer: 
www.aalsmeer.nl en zoek op ziek-
tekostenverzekering.

Gemeente en Meerlanden 
verlengen samenwerking
Aalsmeer - Wethouder open-
bare ruimte Wilma Alink-Schel-
tema van Aalsmeer en Angeli-
ne Kierkels, algemeen directeur 
Meerlanden, hebben woensdag 
18 december hun handtekenin-
gen gezet onder een contract-
verlenging van vijf jaar voor het 
beheer van de openbare ruim-

te. “Wij zijn zeer tevreden over 
de dienstverlening van Meerlan-
den. Bovendien geeft Meerlan-
den een kans aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat past goed bij waar wij als ge-
meente Aalsmeer voor staan. Ik 
kijk uit naar de vernieuwde sa-
menwerking,” aldus wethou-

der Alink-Scheltema. Eén van de 
speerpunten in het contract is 
het doorgaan met de inzet van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zowel gemeente 
Aalsmeer als Meerlanden vinden 
het belangrijk dat iedereen mee-
doet in de samenleving. “Door 
deze bestendiging van onze sa-

Alle betrokkenen van de gemeente Aalsmeer en Meerlanden op het bordes voor het gemeentehuis.

Als mijn zwager bijvoorbeeld 
over zijn werk begint dan heb ik 
nu ook een verhaal.”

Mijn tempo
Mirjam werkte eerst in een verzor-
gingshuis maar moest een stapje 
terug doen omdat de werkdruk te 
hoog werd. Mirjam: “Ik had daar 
17 jaar gewerkt, dus ik vond het 
niet makkelijk om weg te gaan. 
Nu ik bij Gewoon Schoon! aan de 
slag ben, merk ik dat het een goe-
de beslissing is geweest. Ze be-
grijpen mijn tempo en passen het 
werk daar op aan.” 
 
Leerwerkbedrijf
Maaike en Eugene zijn de drijven-
de krachten achter het leerwerk-
bedrijf Gewoon Schoon!: “We wil-
den iets speciaals neerzetten. Een 
plek voor mensen met een beper-
king waar ze hun mogelijkheden 
kunnen verkennen en die inzet-
ten in een baan die maatschap-
pelijke waardering heeft. Daar-
naast moest het ook een duur-

zaam bedrijf worden. We werken 
dan ook met biologische schoon-
maakmiddelen en zorgen ook dat 
onze medewerkers duurzaam in-
zetbaar blijven. Daarom wordt er 
persoonsgericht gekeken wat de 
hulpvraag is. ‘Via werk naar werk’ 
is ons credo.”
In het Werkleerbedrijf doen 
(kandidaat)-werknemers werkrit-
me op. Tegelijkertijd worden zij 
getraind en begeleid en ontwik-
kelen mensen hun vaardighe-
den en competenties. “Het doel 
is altijd: op weg naar een regu-
liere baan of een baan die daar 
zo dicht mogelijk bij in de buurt 
komt. Werkgevers en opdracht-
gevers zijn daarbij onze onmis-
bare partners. Bent u er een 
van?” Neem voor meer informa-
tie over Interieur service Gewoon 
Schoon contact op met Maaike 
de Haes of Eugene Wesselman 
via 06-25711880 of via gewoon-
schoon@onstweedethuis.nl. Ge-
woon Schoon is onderdeel van 
Ons Tweede Thuis.

menwerking, bieden we niet al-
leen onze eigen collega’s zeker-
heid op werk, maar ook de men-
sen die we hierbij inhuren via 
AM Match”, aldus Angeline Kier-
kels. “Mooi dat we van gemeen-
te Aalsmeer het vertrouwen blij-
vend houden om de komende 
vijf jaar samen te blijven werken 
aan het duurzaam beheren van 
de buitenruimte.”

Aalsmeer - Geachte Burge-
meester en Wethouders: Ik lees 
vandaag in de Nieuwe Meer-
bode dat het college het uit-
gangspunt heeft dat ‘ieder-
een goed en veilig moet kun-
nen wonen’. Het gaat over ar-
beidsmigranten die gehuis-
vest kunnen worden in de om-
geving waar zij werken. Mijn 
linkse politieke opinie zal daar 
niets tegenin brengen. Wel wil 
ik aandacht vragen voor het 
huisvestingsprobleem van in 
Aalsmeer geboren jongeren 
(tot 30 jaar!), die werk genoeg 
vinden in Aalsmeer of in de 
nabije omgeving en noodge-
dwongen bij hun ouders moe-
ten blijven wonen en zo geen 
eigen sociaal leven kunnen op-
bouwen. 
In mijn eigen situatie botst het 
gedrag en sociale leven van 
mijn zoon zo met het onze dat 
hij noodgedwongen op straat 

staat. U kunt begrijpen dat dit 
zijn kansen op een vaste plek 
op de arbeidsmarkt enorm 
verkleint. Ik hoor van moge-
lijkheden om ‘met vrienden te 
huren’, maar dat is niet voor 
iedereen weggelegd; je hebt 
er namelijk vrienden voor no-
dig. Over vrienden gesproken; 
ook de antikraak huisvestings-
bureaus doen dermate aan 
vriendjespolitiek dat de soci-
aal arme jongeren, zoals mijn 
zoon, volledig aan de kant 
staat. U snapt het vast: het gaat 
mij aan het hart. Ik zou het � jn 
vinden eens met de gemeente 
van gedachten te wisselen wat 
de mogelijkheden zijn om als 
gemeentebestuur de regie te 
nemen over een ‘sociaal net-
werk huisvesting’.

Jaap Kamphuis
Kas 18
kamphuisjaap@gmail.com

LEZERSPOST

Aandacht voor huisvestingsprobleem 
van in Aalsmeer geboren jongeren

Onkruidbeheersing
Een ander speerpunt in de over-
eenkomst is het verder verhogen 
van de kwaliteit van de onkruid-
beheersing. Het team van Meer-
landen zal samen met de toezicht-

houders van gemeente Aalsmeer 
het onkruid op zowel verharding 
als in het groen monitoren en aan-
pakken. Dit betekent intensie-
ve samenwerking tussen de twee 
partijen en daar kijkt men naar uit.
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IN WOORD EN BEELD

SNEEUW EN IJS
In januari is genoten van sneeuw en ijs. Op 22 januari begon het in de 
ochtend te sneeuw tot eind van de middag bleven de vlokjes uit de 
lucht vallen. Het leverde een best flinke laag sneeuw op. In de pau-
zes op het schoolplein werden vooral sneeuwballengevechten ge-
houden, thuis gingen veel kinderen aan de slag om een sneeuwpop 
te ‘bouwen’ en natuurlijk werd er met de slee van heuvels ‘geraced’.

METAMORFOSE VOOR DORPSHUIS
Op 12 maart zijn de sloopwerkzaamheden gestart voor de metamor-
fose van de entree van Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Eppo Bus-
kermolen (bouwcommissie) en Joost Wagemakers (Stichting Leef-
omgeving Schiphol) gaven met een grote slopershamer het start-
sein. Op 26 oktober is het vernieuwde Dorpshuis met de prachtige, 
moderne entree geopend door wethouder Robbert-Jan van Duijn en 
Bernt Schneiders van SLS. De wethouder zei als geboren Kudelstaarter 
‘groos’ te zijn op het prachtig gerestaureerde Dorpshuis.

5,4 TON AFVAL UIT WESTEINDER
Ook in maart werd weer de jaarlijkse schoonmaakactie op de West-
einderplassen gehouden door SPIE. Met een groot aantal pramen en 
bokken gingen de deelnemers het water op en ze kwam terug met 
volle schepen. Maar liefst 5,4 ton afval is uit de Westeinder gevist. 
Naast plastic, blikjes en houtafval werden ook onder andere een ver-
roeste grasmaaier, een oude droogtrommel en zelfs twee fietsen ‘ge-
vonden’. Helaas weer geen overbodige luxe deze actie!

EIGEN WEG JOOST HOFFSCHOLTE
Op 28 maart is de Burgemeester Hoffscholteweg onthuld door de 
oud-burgemeester zelf. Joost Hoffscholte werd met de ladderwagen 
van de brandweer op juiste hoogte gebracht, waarna het doek van 
het bord verwijderd kon worden. “Een hele grote eer”, zo vertelde hij 
na het officiële moment. Joost Hoffscholte is van 1985 tot 2007 burge-
meester van Aalsmeer geweest en woont nog steeds in ‘zijn’ geliefde 
dorp. De Burgemeester Hoffscholteweg is nu nog doodlopend, maar 
wordt de verbindingsweg tussen de Burgemeester Kasteleinweg en 
de nieuwe N201.

START BOUW FLORIWORLD
Op 25 april is het officiële startsein gegeven voor de bouw van Flo-
riWorld. De eerste boom werd geplant namens de drie aandeelhou-
ders Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en Dutch Experien-
ce Group. Inmiddels nadert de voltooiing van dit vrolijke gebouw aan 
de Legmeerdijk. FloriWorld wordt een bijzondere en verrassende be-
zoekersattractie rond bloemen en planten. De opening is in juni 2020 
gepland. 

SCHIPHOL: ‘GENOEG IS GENOEG’
Flink geprotesteerd is er in juli tegen de luidruchtige buurman. Een 
grote groep inwoners gaf tijdens een extra ingelaste raadsvergade-
ring klaar te zijn met Schiphol. Er is een vuist gemaakt om de leefbaar-
heid in Aalsmeer terug te krijgen. De raad nam de motie ‘Genoeg is ge-
noeg’ unaniem aan, geen groei naar 540.000 vluchten per jaar, in bij-
zijn van verontruste inwoners met mondkapjes en spandoeken. Op 
19 augustus bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastruc-
tuur en Waterstaat een bezoek aan Aalsmeer. Ze ging in gesprek met 
bewoners, ondernemers en het college. Ze beloofde ook een keer te 
komen overnachten om de hinder te ervaren, maar tot nu toe is haar 
bed in Aalsmeer onbeslapen gebleven, misschien in 2020... Ook van-
uit de Tweede Kamer kreeg Aalsmeer bezoek. Op 11 november werd 
de boodschap dat de grens qua overlast nu echt bereikt is overge-
bracht op Suzanne Kroger (Groen Links) en Mustafa Amhaouch (CDA).

IKC TRIADE OPEN GETROMMELD
Met trommelaars is op 27 augustus het nieuwe kindcentrum Triade 
aan de Dreef in gebruik genomen. De eer om de officiële opening te 
verrichten op deze eerste schooldag was aan kinderburgemeester 
Berber Veldkamp. Zij mocht de sleutel omdraaien en de deur open-
zetten. Dit deed zij in bijzijn van wethouder Robbert-Jan van Duijn van 
onderwijs en de mascotte van Solidoe, want in Triade is naast de scho-
len De Hoeksteen en De Wegwijzer ook ruimte gecreëerd voor de op-
vang van de allerkleinsten en voor naschoolse opvang.

AALSMEERSE ZWEMBROEK
Een opmerkelijk cadeau eind augustus voor de kersverse burgemees-
ter Gido Oude Kotte. Hij mocht de enige echte Aalsmeer zwembroek 
in ontvangst nemen. Initiatiefnemers zijn Harm Koningen en Tim Fran-
sen en met deze zwembroek in de Aalsmeer kleuren (rood, groen en 
zwart) wordt ingehaakt op het feit dat veel inwoners en ondernemers 
trots zijn in Aalsmeer te wonen en te werken. Het bleek een top idee. 
De zwembroeken vonden gretig aftrek. “Ze gaan als warme broodjes”, 
vertelde Harm. De oplage van deze exclusieve Aalsmeerse badkleding 
was beperkt, maar wie weet komen Harm en Tim deze zomer met de 
enige echte Aalsmeerse bikini...

ATLETIEKBAAN GERENOVEERD
Op 28 september is de gerenoveerde atletiekbaan aan de Sportlaan 
officieel in gebruik genomen. Aan wethouder Robert van Rijn de eer 
om het lint door te knippen samen met de drie jonge AVA atleten Lot-
te, Linne en Kaat en de AVA-coryfeeën Bert Witpeerd en Ad van der Ja-
gt hielpen mee. De kleed- en doucheruimte moeten nog gerealiseerd 
worden, evenals een eigen clubgebouw. De Atletiekvereniging kreeg 
in deze een aardig financieel duwtje in de rug. De Stichting Leefomge-
ving Schiphol heeft hiervoor een subsidie verstrekt van 190.000 euro.

EINDE ‘HUWELIJK’ AMSTELVEEN
“Een nieuw historisch moment voor Aalsmeer”, zo zei wethouder Ro-
bert van Rijn aan het einde van de bijzondere, extra raadsvergade-
ring op donderdag 17 oktober. Eén onderwerp stond op de agenda: 
De ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Na zeven jaar huwelijk 
is de magie op en hebben het college en de fracties besloten op zoek 
te gaan naar nieuwe kansen. De raad en het college zijn van mening 
dat de huidige samenwerking op deze wijze niet langer kan voortbe-
staan, de kosten blijven maar stijgen (van 10 naar inmiddels 20 mil-
joen), de tijd is aangebroken om nieuwe keuzes te maken die de zelf-
standigheid van Aalsmeer verstevigen en balans aanbrengen in een 
andere vorm van samenwerking met Amstelveen. Wordt vervolgd in 
2020...

POLITIEBUREAU DICHT
Het jaar 2020 begint met een gesloten politiebureau. In december 
werd bekend gemaakt dat het bureau aan de Dreef haar deur sluit. De 
krachten gaan gebundeld worden vanuit bureau Uithoorn. De huidi-
ge wijkagenten blijven gewoon actief in de eigen buurtn en persoon-
lijk aangifte doen kan voortaan in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Het politieloket gaat voor het eerst open op 6 januari en zal iedere 
maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Ove-
rigens kan in veel gevallen makkelijker en sneller via internet of telefo-
nisch aangifte gedaan worden. Bellen met de politie kan altijd: 0900-
8844 en bij spoed: 112. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/
aangifte.
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JUBILEUM

Veel jubileumfeestjes!
 BUURTVER. DE POMP  LIJNBAANKERK  ZORGCENTRUM AELSMEER

 DAMESFIETSGR. DE PEDDELAERS

 AALSMEERSE CHR. ORATORIUM VER.

 POPKOOR SOUNDSATION

 ST. DE BOVENLANDEN

 HENGELSPORT VER. VISLUST

ST. SUPPORTING KUDELSTAART

 FOTOGROEP AALSMEER

 DAMESVER. AALSMEER

 IJSCLUB AALSMEER OOST

 MUZIEKVERENIGING FLORA

 KORFBALVERENIGING VZOD

 MUZIEKVER. SURSUM CORDA

 AMB8ROUTE KUDELSTAART

Aalsmeer - Een groot aantal verenigingen en clubs heeft in 2019 een 
jubileum mogen vieren. Voor een eerste lustrum tot liefst een 130-ja-
rig bestaan is taart aangesneden en vond een speciale activiteit plaats. 
Net geen 75 kaarsjes uitblazen mocht buurtvereniging De Pomp. Op 9 
januari was de liquidatievergadering. Vanwege verschillende omstan-
digheden heeft het bestuur moeten beslissen om de vereniging op te 
he�en, gestopt na 74 jaar!

Wel gingen de handen in de lucht voor:
- IJsclub Aalsmeer Oost, 90 jaar
- Muziekvereniging Flora, 120 jaar
- Korfbalvereniging VZOD, 70 jaar
- Muziekvereniging Sursum Corda, 90 jaar
- Amb8route Kudelstaart, 5 jaar
- Lijnbaankerk, 100 jaar
- Popkoor Soundsation, 10 jaar
- Stichting De Bovenlanden, 25 jaar
- Hengelsport Vereniging Vislust, 70 jaar
- Zorgcentrum Aelsmeer, 25 jaar
- Dames�etsgroep De Peddelaers, 30 jaar
- Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging, 130 jaar
- Stichting Supporting Kudelstaart, 50 jaar
- Fotogroep Aalsmeer, 60 jaar
- Damesvereniging Aalsmeer, 65 jaar.
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VRIJWILLIGERS

Groot aantal vrijwilligers in 
(Koninklijk) zonnetje gezet
Aalsmeer - Ook zijn in 2019 di-
verse persoonlijke jubileums ge-
vierd. Een groot aantal van hen is 
voor deze vrijwillige inzet voor de 
Aalsmeerse gemeenschap in het 
Koninklijke zonnetje gezet. 

Boerenvreugd
Een uniek Boerenvreugd-speldje 
kregen Kees en Roel voor hun vrij-
willigers jubileum van 25 jaar bij 
de kinderboerderij. Kees is een van 
de klussers en draait beheersdien-
sten en Roel is de boerderij-imker.

Organist
Nico van Geijlswijk kreeg een Pau-
selijke onderscheiding. Hij speelt 
al 60 jaar orgel in de Karmelkerk. 
“Een gewone amateur die zondag 
in de kerk speelt”, zegt hij zelf.

Brand geblust
Brandweerman Ronald van Wil-
legen heeft donderdag 28 fe-
bruari zijn laatste brand geblust 
bij de vrijwillige brandweer van 
Aalsmeer. Na 12,5 jaar nam de-
ze, volgens zijn collega’s, geweldi-
ge en actieve brandweerman af-
scheid. 

Lintjesregen
Tijdens de traditionele ‘lintjesre-
gen’ zijn zeven inwoners geeerd 
met een Koninklijke onderschei-
ding. Burgemeester Gido Oude 
Kotte spelde de versierselen op 
en benoemde tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau: Jaco Alder-

den, Herman Beunder, Piet Doni-
cie, Guus Droppert, Dirk Koolhaas, 
Wim Poortvliet en Jan Joore. Of er 
volgend jaar ook (weer) dames ge-
decoreerd mogen worden, hangt 
van u/jou af. Een ‘lintje’ wordt al-
leen uitgereikt na een voordracht 
door anderen.

Zes jubilarissen
De ACOV mocht zes jubilarissen 
in het zonnetje zetten. De 130-ja-
rige Oratorium Vereniging deelde 
bloemen uit aan Jan Verbeek (60 
jaar lid), Jan Hensen (50 jaar lid), 
Frouwke van Luling (40 jaar lid) 
en aan Joke Dekker, Paula Kok en 
Joop Dekker (elk 25 jaar lid).

65 Jaar lid
Muziekvereniging Flora deel-
de bloemen uit aan Wim Buis, die 
ook nog de KNMO-speld kreeg uit-
gereikt vanwege zijn 65-jarig lid-
maatschap, en aan dirigent Dick-
Jan Veerbeek, die 25 jaar de muzi-
kale leider is van het orkest.

Zingen en klusjes
Tinus van Tol zingt niet alleen bij 
Con Amore, maar is ook altijd in-
zetbaar voor klusjes bij het man-
nenkoor en dat al 55 jaar lang. 
De nestor werd, in bijzijn van zijn 
echtgenote Matje, bedankt met 
mooie woorden en bloemen.

Oorkonde
Tijdens de eerste repetitie van Vi-
vace was het gelijk feest. Coby 

Zandvliet vierde haar 10-jarig jubi-
leum bij het vrouwenkoor en Rita 
Pannekoek kreeg een mooie oor-
konde van de Nederlandse Bon 
van Zangkoren voor haar 25-jarig 
lidmaatschap.

Lange loopbaan
Bert van Duijn heeft in septem-
ber na liefst 42 jaar zijn schooltas 
aan de wilgen gehangen. De le-
raar startte in 1977 zijn loopbaan 
startte in Aalsmeer en heeft al-
tijd binnen de gemeentegrenzen 
les gegeven. Hij nam afscheid op 
zijn laatste school: Wellantcollege 
Westplas Mavo. Geen lintje, maar 
wel veel lovende woorden voor 
deze, volgens collega’s en leerlin-
gen, open, eerlijke en gedreven 
docent. 

Diploma’s en jubilarissen
In oktober vindt de jaarlijkse 
korpsavond van de vrijwillige 
brandweer Aalsmeer plaats. Het 
werd weer een feestelijke avond 
met diploma’s en bloemen voor 
liefst vijf nieuwe brandweer-
mannen. Er waren ook twee ju-
bilarissen. Er klonk applaus voor 
Johan van Montfoort en Rik 
Jonkman, respectievelijk 20 en 
30 jaar vrijwillig bij de brand-
weer.

Pianist en dirigent
Na de kerkdienst op 3 novem-
ber in de Lijnbaankerk is Jan Ter-
louw (77) verrast met een Ko-
ninklijke onderscheiding en be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Jan Terlouw is 
sinds 1959 organist bij de Lijn-
baankerk en zet zich op muzi-
kaal gebied belangeloos in bij 
dagcentrum Amstelmeer en is 
pianist en dirigent van het Hori-
zonkoor van de stichting Oude-
renzorg Haarlemmermeer.

 LINTJESREGEN

 BRANDWEER BRANDWEER  PIANIST EN DIRIGENT

 ORGANIST  BRANDWEER

 ACOV

 BOERENVREUGD

 ONDERWIJS

 MUZIEKVER. FLORA

 CON AMORE

 VIVACE
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KAMPIOENEN

Drie handbalteams
Voor het tweede jaar op rij is He-
ren 1 van Greenpark Aalsmeer 
landskampioen geworden. In het 
tweede duel in the best-of-three 
wisten de handballers opnieuw 
van Volendam te winnen en 
mocht begin juni de kampioens-
schaal in ontvangst genomen 
worden. Op 20 juni zijn de hand-
ballers gehuldigd in het gemeen-
tehuis. Heren 1 was niet het enige 
tijd van Greenpark dat de hoog-
ste eer wist te behalen. Ook de 
Dames C1 en Heren A1 haalden 
het landskampioenschap binnen 
en werden eveneens in het zon-
netje gezet door sport-wethou-
der Robbert-Jan van Duijn. Voor 
Heren 1 was de koek daarna nog 
niet op. Ook de Super Cup werd 
geprolongeerd. Ook in 2018 was 
deze voor Aalsmeer. Voor de ze-
ven keer wisten de handballers 
deze prestigieuze prijs te winnen 
na de �nale-winst van 28-27 op 
(opnieuw) Volendam.

 GREENPARK AALSMEER

 ILLUSIONISTEN ROY EN JUSTIN

 SPECIAL NEEDS TAEKWONDO

Beste illusionisten
Op 5 september zijn de broers 
Roy en Justin Huiskens op bloe-
men getrakteerd door wethou-
der Wilma Alink. De jeugdige in-
woners zijn in juni uitgeroepen tot 
beste illusionisten duo van Neder-
land. 

27 Medailles
Een feestelijk onthaal was er in ok-

tober voor het Special Needs Tae-
kwondo team. De sporters on-
der leiding van David Chung wa-
ren zeer succesvol op het WK in 
Nieuw-Zeeland, ze mochten 27 
medailles terug naar Aalsmeer 
en Amstelveen nemen. “Met zo’n 
groot aantal medailles op zak ver-
dienen ze een gepaste ontvangst”, 
zo vonden de wethouders Wilma 
Alink en Robbert-Jan van Duijn.

BURGEMEESTERS

Jeroen Nobel en Gido Oude Kotte
Wisseling van de wacht 
bij burgemeesters

Aalsmeer - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 7 januari in het 

Dorpshuis kondigde burgemees-
ter Jeroen Nobel zijn vertrek aan. 
Verwacht of niet, het leverde deze 
avond behoorlijk wat gespreks-
stof op. Tijdens de verkiezing On-
derneming van het Jaar in no-
vember sprak Jeroen Nobel nog 
heel lovend over ‘zijn’ bloeien-
de en ondernemende gemeente 
en liet hij weten best burgemees-
ter van Aalsmeer te willen blijven. 
Maar in het nieuwe jaar toch het 
besluit om te kiezen voor een an-
dere, nieuwe uitdaging. Vier jaar 
geleden werd Jeroen Nobel aan-

gesteld als waarnemend burge-
meester om de politieke gemoe-
deren weer in het gareel te bren-
gen. Hij heeft zijn taak met succes 
uitgevoerd en daarvoor verdient 
hij een compliment. De woeste, 
politieke zee heeft Jeroen Nobel 
bedwongen en in rustig vaarwa-
ter weten te krijgen. 
Op 28 maart was de laatste raads-
vergadering met Jeroen Nobel als 
voorzitter en is met cadeautjes af-
scheid genomen van de waarne-
mer. De o�ciële afscheidsrecep-
tie was op 11 april en deze is druk 
bezocht. Inmiddels is Jeroen No-
bel waarnemend burgemeester 
in Den Helder.

Nieuwe burgemeester
De procedure voor een nieu-
we burgemeester werd gelijk in 
de eerste maand van het jaar op 

gang gezet en op dinsdag 5 fe-
bruari werd de kandidaat open-
baar gemaakt. Gido Oude Kotte 
(38 jaar) uit Heerhugowaard werd 
voorgedragen als de nieuwe bur-
gemeester van Aalsmeer en goed 
bevonden. De o�ciële installa-
tie van de nieuwe burgemeester 
was op dinsdag 16 april en hier-
voor was de belangstelling super 
groot. In de raadzaal was geen vrij 
plekje meer te vinden en zelfs op 
de gang was het druk rond het te-
levisiescherm. Voordat Gido deze 
nieuwe uitdaging aanging was hij 
wethouder in Heerhugowaard. 
De 38-jarige eerste burger van 
Aalsmeer was de jongste burge-
meester van Noord-Holland. 

Nieuwe wethouder
Was, want even voor de kerstda-
gen werd bekend gemaakt dat 

‘onze’ wethouder Robbert-Jan 
van Duijn burgemeester gaat 
worden in Nieuwkoop. Een soort 
gelijke carrière als Gido Oude Kot-
te én Van Duijn neemt met zijn 32 
jaar het stokje van hem over. Rob-
bert-Jan van Duijn wordt de jong-
ste burgemeester van Nederland.  
Hij wordt, zoals binnen het ge-
nootschap van burgemeesters 
wordt gezegd, de ‘rode lantaarn-
drager’. Begin februari begint hij 
o�cieel aan zijn nieuwe functie. 
Aalsmeer moet op zoek naar een 
nieuwe wethouder....

Nieuwe kinderburgemeester
Ook wisseling van de wacht bij de 
functie van kinderburgemeester 
dit jaar. Na een uitgebreide ‘sol-
licitatieprocedure’ en uiteindelijk 
een selectie van zes kandidaten 
is Berber Veldkamp gekozen tot 

nieuwe kinderburgemeester. De 
10-jarige wil zich onder meer in-
zetten voor een beter milieu met 
meer ruimte voor insecten. Op 27 
juni, tijdens ‘bouw een bootje’ op 
het Surfeiland, is Berber o�cieel 
geïnstalleerd en kreeg zij uit han-
den van haar voorganger, Han-
nah Fokkema, de ambtsketting 
overhandigd. 

 GIDO OUDE KOTTE

 BERBER VELDKAMP

 WISSELING KINDERBURGEMEESTER GIDO OUDE KOTTE EN ROBBERTJAN VAN DUIJN

 JEROEN NOBEL
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Bandjesavond, Feestweek, Pramenrace en Sinterklaas

2019 was goed feestjaar
Aalsmeer - Gelukkig kon en 
mocht er gefeest worden in 
Aalsmeer afgelopen jaar, het 
was dit jaar de 25ste keer dat de 
Feestweek werd georganiseerd 
in de eerste week van septem-
ber. Maar, voordat feestmaand 
september van start ging was het 
op 8 juni als vanouds superdruk 
en heel gezellig tijdens band-
jesavond ‘oude stijl’ in de stra-
ten van het Centrum. Ook het 
zesde Aalsmeer Flower Festival 
op 15 en 16 juni mocht veel be-
zoekers en toeristen welkom he-
ten en Plaspop op de Westein-
derplassen vond op 29 juni on-
der tropische weersomstandig-
heden plaats. Het zag ‘zwart’ van 
de bootjes op de Poel. Uiteraard 
biedt Aalsmeer ook allerlei ver-
tier voor haar jeugdige inwoners. 
Vooral wordt jaarlijks uitgeke-

ken naar de Junior Pramenrace, 
dit keer voor de 15e keer en ge-
wonnen door De Pennetjes, en 
de leerlingen van de groepen 
7 van de basisscholen verma-
ken zich al een aantal jaren pri-
ma met het bootje bouwen, zei-
len en waterspelletjes tijdens de 
Westeinder Water Week. In ju-
li en augustus gaat het vermaak 
met optredens van bands en ca-
baretiers en �lmavonden op een 
kleinschalig pitje door, maar als 
september begint barst het los. 
Op 7 september eerst een gezel-
lige braderie in het Centrum en ’s 
avonds Vuur en Licht op het Wa-
ter met het spectaculaire vuur-
werk en de mooie, verlichte bo-
tenshow. Het was weer een trek-
ker voor inwoners en bezoeker 
uit de ruime regio. Terwijl de ge-
hele week duizenden mensen, 

 BANDJESAVOND

 FLOWER FESTIVAL  PLASPOP

 WESTEINDER WATER WEEK

 JUNIOR PRAMENRACE

 BRADERIE

 VUUR EN LICHT

 VERLICHTE BOTENSHOW

de taart. Dit jaar de ‘kerst’ op de 
taart, want het thema was win-
terwonderland en er is kerst ge-
vierd met kerstbomen en kerst-
mannen en met de arreslee 
bracht (kerst)pakketjes rond. 
Weer een week later werd mas-
saal op de �ets gestapt voor al-
weer de 22ste editie van de Kuns-
troute en dankzij het mooie weer 
was Aalsmeer weer �ink in bewe-
ging. Zaterdag 5 oktober was een 
prachtige herfstdag en dit kwam 
goed uit. Ruim 800 inwoners gin-
gen sportief de weg op voor al-
weer de negende Step by Step. 
Ook honderd procent geslaagd. 
En dan wordt het november en 
gaat het kriebelen bij de vrijwil-
ligers van de stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer. “We mogen bijna 
weer.” De Sinterklaas intocht was 
een geweldig festijn in het Cen-
trum, ook in Kudelstaart was er 
een warm welkom voor Sinter-
klaas en vele Pieten, de Pieten-
middagen waren mooie feest-
jes voor de kinderen en voor de 
groten was de Sinterklaas Bingo 
weer een top feest met geweldi-
ge sketches door allerlei Sinter-
klazen. Voor een sfeervol (bijna) 
einde van het jaar zorgde voor 
het vijfde jaar (ook een jubileum) 
de Lions Ophelia met de sfeer-
volle kerstmarkt in de Historische 
Tuin. Conclusie: 2019 was (ook) 
weer een goed feestjaar!

jong en oud, vermaakt worden 
tijdens de Feestweek vormt de 
Pramenrace als afsluiting voor 
zo’n 1.600 deelnemers de kers op 

 FEESTWEEK

 PRAMENRACE

 KUNSTROUTE

 STEP BY STEP

 SINTERKLAAS

 SINTERKLAAS BINGO
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Mooie en gezellige kerstviering
Kerstmarkt voor Clini 
Clowns op Graankorrel
Kudelstaart - Er wordt terugge-
keken op een prachtige kerst op 
De Graankorrel. In de ochtend 
hadden de kinderen, leerkrach-
ten en ouders een mooie kerst-
viering. Het thema was ‘wonder 
boven wonder’. Er werd gezon-
gen, geluisterd naar het kerstver-
haal en één voor één de advents-
kaarsen aangestoken. Elke groep 
had tijdens de viering een taak. In 
de avond was er tussen 18.00 en 
19.00 uur een kerstmarkt. Het was 
gezellig druk. De kinderen had-
den veel familieleden uitgeno-
digd. De afgelopen weken heb-
ben de leerlingen druk geknut-
seld om hun eigen kunstwerk te 
verkopen tijdens de kerstmarkt. 
Alles kostte een euro.

Fotopunt en nagels lakken
Er was nog veel meer te doen. Zo 

kon je een leuke foto maken bij 
het fotopunt, nagels laten lak-
ken, raden hoeveel kerstballen 
er in de vaas zaten of lekker pof-
fertjes eten. En bij de ‘koek en zo-
pie’ was er lekkere warme choco-
mel met slagroom. Ook zong het 
koortje uit groep 6/7 prachtige 
kerstnummers.      
Alles was te koop voor het goede 
doel. Met elkaar heeft de Graan-
korrel 614 euro opgehaald voor 
de Clini Clowns!

Kerststukjes
Zoals elk jaar maken alle kinderen 
in de laatste schoolweek, voor de 
kerstvakantie, ook nog kerststuk-
jes. Wat �jn dat zoveel ouders ge-
holpen hebben bij het maken en 
wat heeft de school veel groen 
gekregen. De stukjes zijn weer 
prachtig geworden!

Genoten van mooie decembermaand
Sfeervolle tocht langs 
lichtjes op De Brug
Aalsmeer - Wie woensdagavond 
18 december in de buurt van PC 
basisschool De Brug liep, kon een 
spoor van lichtjes volgen. De kin-
deren en ouders vierden kerstmis 
met een wandeling langs herders 
en engelen, schapen en konin-
gen. Die avond werd je op school 
verwelkomd met kerstliedjes, ge-
zongen door een gemengd koor 
uit Aalsmeer-Oost.
Tijdens de tocht langs de lichtjes 
werden de leerlingen en ouders 
begeleid door een herder. Onder-
weg werd het kerstverhaal uit-
gebeeld door leerlingen en lied-
jes gezongen door jong en oud, 
soms zelfs begeleid door live mu-
ziek. De kerstwandeling eindigde 
op het schoolplein waar in de stal 
het kerstverhaal werd afgesloten. 
Daarna was er een gezellig sa-
menzijn op het plein om met el-
kaar de kersttijd te vieren. 

Kerststukjes maken
Eerder die woensdag hadden de 
kinderen al prachtige kerststuk-
jes gemaakt. Met leerlingen uit 
alle groepen door elkaar in elk lo-
kaal werd er groen gestoken en 
versieringen toegevoegd. Oude-
re leerlingen hielpen de jongeren 
en overal klonk kerstmuziek. Het 
was een gezellige aanloop naar 
de kerstwandeling in de avond.

Kerstontbijt
Als afsluiting van de kersttijd heb-
ben de kinderen op vrijdagoch-
tend in hun klas van een kerst-
ontbijt genoten. Met de zelfge-
maakte kerststukjes op tafel en 
een heerlijk ontbijt was er een �j-
ne sfeer in elke klas. 
De kinderen, ouders en leerkrach-
ten hebben weer genoten van 
een mooie decembermaand op 
De Brug.

Aalsmeer - Een tekening (grafiek) van Coq Scheltens inspireert een leer-
ling van de Werkschuit. Docent Annefie van Itterzon laat regelmatig werk 
van kunstenaars zien aan de jonge talenten in Aalsmeer. Zo kwam deze 
tekening van Coq Scheltens (een reproductie) weer in beeld. De 11-jarige 
Pien, schildert met precisie een poezenboot. De tekening met katten van 
Coq is rechtsboven op de foto te zien!

Katten bij de Werkschuit

Kettingreacties, lampen en robots
Maak-workshops voor 
jeugd in bibliotheek
Amstelland - Kinderen die op 
zoek zijn naar een uitdaging tij-
dens de kerstvakantie kunnen te-
recht in de Maakplaats in Bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein. 
Kettingreacties, lampen en ro-
bots komen tot leven vanaf 28 
december.
Op zaterdag 28 december is er 
van 13.30 tot 14.30 uur de work-
shop ‘maak je eigen kettingreac-
tie’ voor kinderen van 10 tot 12 
jaar in Bibliotheek Amstelveen 
Stadsplein. Je kunt het zo specta-
culair maken als je zelf wilt. Zorg 
er bijvoorbeeld voor dat een om-
vallend blok hout een knikker aan 
het rollen brengt die vervolgens 
ergens vanaf valt en met zijn ge-
wicht de volgende gebeurtenis in 
jouw kettingreactie in gang zet. 
Wie maakt het grootste ontwerp 
en lukt het jou om alles vloeiend 
te laten verlopen?

Voor de jongere doelgroep van 7 
tot 9 jaar is er op diezelfde zater-
dag 28 december de workshop 
‘Maak je eigen lamp’. Leer zelf 
een stroomkring maken en ont-
dek hoe de stroom in jouw nacht-
lampje terechtkomt. Maak ook 
zelf het design van de lamp zodat 
jij straks met trots je eigen licht 
door de kamer laat schijnen!
Op zaterdag 4 januari is er in Bi-
bliotheek Amstelveen Westwijk 
de workshop LEGO WeDo: Milo. 
Een schattig maar zeer intelligent 
robotje dat je zelf in elkaar kunt 
zetten en programmeren. Deze 
workshop is voor kinderen van 7 
tot 9 jaar.
Genoeg te doen in de kerstvakan-
tie! Ga voor kaartjes en een com-
pleet overzicht van alle Maak-
plaatsworkshops naar www.de-
bibliotheekamstelland.nl/maak-
plaats 

Kudelstaarts voetbaltalent
Transfer Jaxx Vreken (6) 
van RKDES naar AJAX
Kudelstaart - Zoals bij vele ama-
teur-verenigingen krijgt ook RK-
DES regelmatig bezoek van 
scouts van Betaal Voetbal Orga-
nisaties. Dit leidt soms tot uitno-
digingen voor jeugdspelers om 
eens te komen proeven aan de 
jeugdopleiding van bijvoorbeeld 
Ajax. Ook dit seizoen is een aan-
tal jeugdspelers van RKDES op 
deze manier gescout en hebben 
de voetballertjes een tiental keer 
mee mogen trainen op zondag 
bij Ajax. Ook Jaxx Vreken viel op 
bij de scouts en mocht extra ko-
men trainen op De Toekomst. 
Jaxx is pas 6 jaar (!), ook bij RKDES 
viel zijn talent al op waardoor hij 
sinds dit seizoen al in de JO8-1 
speelt. Jaxx heeft het bij de trai-
ningen bij Ajax zo goed gedaan 
dat hij is uitgenodigd om vanaf 
volgend seizoen over te stappen 
naar de jeugdopleiding van Ajax!
En deze uitnodiging heeft hij na-
tuurlijk met beide benen aange-

pakt. Zoals Jaxx zelf zei: “Ik vind 
voetballen bij RKDES al heel leuk, 
maar bij Ajax voetballen is als een 
droom die uitkomt.” En dat is het 
natuurlijk ook, wat zullen Jaxx en 
zijn ouders super trots zijn. 
En ook RKDES is trots dat zij een 
bijdrage heeft mogen leveren 
aan de ontwikkeling van deze 
talentvolle speler. RKDES wenst 
Jaxx heel veel plezier bij dit voet-
balavontuur!Voetbalkampioenen!

RKDES MO9-7M met veel 
plezier aan kop
Kudelstaart - Yell yell yell, RK-
DES wint wel! Dat is de yell die de 
voetbalmeiden van RKDES aan 
het begin van iedere wedstrijd 
uitschreeuwen. Iedere maandag 
en woensdag, weer of geen weer, 
wordt er door onder andere deze 
meiden onder leiding van Sander 
en Sophie hard getraind, waarna 
ze in het weekend kunnen schit-
teren op het veld. Langs de lijn 
trotse ouders en natuurlijk ook de 
coaches Sebastiaan en Joost.
Iedere wedstrijd wordt door deze 
meiden gestreden voor de punt-
jes en hoe. Laatst stonden de mei-
den met 3-0 achter maar ze lieten 
zich niet ontmoedigen en knokte 

terug, uiteindelijk was de uitslag 
van deze wedstrijd 6-6. Dit is pre-
cies waar het team voor staat. Ze 
doen het met elkaar, staan voor 
elkaar klaar en laten zichzelf niet 
uit het veld slaan. Maar wat nog 
veel belangrijker is ze hebben 
veel plezier en lol met elkaar. 
En dat plezier leidt tot resultaat 
blijkt wel uit het feit dat de mei-
den nadat ze zijn ingedeeld in 
een andere poule alle punten 
hebben binnengehaald! Het zijn 
daarom dé kampioenen van RK-
DES en dat is afgelopen zaterdag 
uitbundig gevierd. Nu even de 
winterstop daarna er weer tegen 
aan.. Yell yell yell, RKDES wint wel!

Geld op tafel bij AAS

de Scotland Yard op een mooie 
plattegrond van Londen. En er 
waren enige hardnekkige oude-
re jongeren die schaakten. Henk 
en Ben waren aan het oefenen 
voor het Oliebollentoernooi van 
de Leidse Schaakbond, snelscha-
ken voor 4-tallen. Ook de neven 
Luuk en Pieter schaakten, name-
lijk Doorgeefschaak. Doorgeef-
schaak speel je met een maat die 
de andere kleur heeft. Geslagen 
stukken moet je aan je maat ge-
ven en die kan of een gewone zet 
doen of een stuk inzetten. Nadat 

de Neven wat dreumesen versla-
gen hadden werd het tijd om Ben 
en Henk uit te dagen. Dat viel vies 
tegen, die oudere jongeren kun-
nen goed Doorgeven en team de 
Neven ging een paar keer roem-
loos ten onder tegen team Tech-
noKill! De gehele avond  werd er 
gratis snoep verspreid dat in ra-
zend tempo van de schaaltjes 
verdween, maar steeds bijgevuld 
werd. Zo was het een gezellige 
avond en al veel te vroeg tijd om 
om negen uur naar huis te gaan.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Geld op tafel bij een 
schaakclub, wat is dat nou? Maar 
het was afgelopen vrijdag spel-
letjesavond bij AAS en een aan-
tal kinderen speelden de klas-
sieker Monopoly en hadden sta-

pels namaakgeld op tafel. Zei het 
na een tijdje bij de een wat meer 
dan bij de ander. Een andere klas-
sieker die gespeeld werd was 
Stratego, ook een leuk denkspel. 
En een groepje kinderen speel-
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RKDES sluit jaar voor jeugd 
af met Kerstbeachtoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 21 decem-
ber werd door de jeugd van RK-
DES het jaar afgesloten. Tradi-
tiegetrouw vindt de jaarafslui-
ting plaats in de Proosdijhal, 
maar dankzij de sponsoring van 
The Beach en Stichting Suppor-
ting Kudelstaart vond dit jaar 
het kersttoernooi voor het eerst 
plaats in The Beach in Aalsmeer. 
Voor de mini’s tot en met JO13/
MO13 stonden de Beachvoet-
balvelden klaar. Deze jongens 
en meisjes waren in grote geta-
len naar The Beach gekomen om 
even lekker in het zand onderlin-
ge wedstrijden te spelen. Er werd 
fanatiek gestreden om de eer wat 

te zien was aan de rode kopjes 
aan het einde van iedere speel-
ronde. De winnaars gingen on-
der luid gejuich naar huis met 
een zakje chips. De middag was 
voor de oudere jeugd en kon er 
worden gebeachvolleybald. He-
laas was de opkomst van de jon-
gens minder. De meidenteams 
waren wel aanwezig om lekker te 
komen sporten en vooral veel te 
lachen. De jeugdcommissie be-
dankt iedereen voor zijn hulp aan 
dit gezellige toernooi.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 8 janu-
ari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten vorige week is ge-
wonnen door Ubel v/d Blom met 
5001 punten. Op twee Ruud Bar-
tels met 4892 punten, op drie 
Toon Kunst met 4752 punten en 
op vier is Ria Pieterse geëindigd 
met 4750 punten.

Voetbal
RKDES MO15-1 kampioen
Kudelstaart - Zaterdag 14 de-
cember stond voor de voetbal-
meiden van RKDES MO15-1 de 
topper Koninklijke HFC MO-15-2 
op het programma. De stand in 
de competitie vóór de wedstrijd 
was als volgt: 1. Roda’23 10-22 
punten, 2. RKDES 8-20 punten en 
3. Koninklijke HFC 9-20 punten. 
Aangezien Roda’23 geen wed-
strijden meer hoefde te spelen 
zouden de meiden van de MO15-
1 bij winst kampioen worden. Ge-
spannen begonnen de meiden 
aan deze wedstrijd, helaas zon-
der Kyara en Jade, maar voor de 
rest was iedereen aanwezig. De 
eerste helft was erg spannend, de 
ene keer viel HFC aan en de an-
dere keer RKDES  zonder dat één 
van beide echt gevaarlijk werd. 
De laatste 10 minuten namen 
de meiden van RKDES echter de 
overhand, maar de afronding 
ontbrak waarmee er met een 0-0 
stand werd gerust. De succesvolle 
coaches, Michael en Dave, en trai-
ner Sander zetten de meiden op 
scherp voor de tweede helft. En 
hoe! De tweede helft was maar 
nog net begonnen, sommige 
supporters waren nog onderweg 
naar het veld, en Tatum scoorde 
de 0-1 en nog geen 10 minuten 

later scoorde Nathalie de 0-2. Het 
kampioenschap leek zo goed als 
binnen, maar HFC gooide er nog 
een schepje bovenop en wist de 
zeer sterke verdediging van RK-
DES met een snel genomen vrije 
trap te passeren: 1-2. De span-
ning was weer helemaal terug! 
Hierna drukte HFC door, maar de 
verdediging en het middenveld 
van RKDES hielden stand. Mede 
dankzij een schitterende redding 
van keepster Alyssa bleef het 1-2. 
De aanval van RKDES via Natha-
lie besliste de wedstrijd: 1-3. HFC 
was gebroken en zelfs een onte-
rechte gele kaart voor Mekki, die 
5 minuten naar de kant moest, 
hielp ze niet. Direct toen Meikki 
het veld weer in mocht maakte 
ze de 1-4 en was het kampioen-
schap een feit. Kort hierna �oot 
de scheidsrechter af en konden 
de speelsters, coaches, trainers 
en de velen meegereisde suppor-
ters feest vieren. Dankzij het gelij-
ke spel afgelopen woensdag te-
gen DSOV (1-1) mogen de mei-
den van de MO15-1 zich onge-
slagen kampioen noemen! Alissa, 
Natalie, Tatum, Mekki, Ellen, Jade, 
Mara, Samantha, Silla, Yara, Sensa, 
Senna, Nora, Alyssa en Kyara van 
harte gefeliciteerd!

Trampolinespringen SV Omnia 2000
Kerstsynchroon: Leukste 
toernooi van het jaar
Aalsmeer - Maandag 16 decem-
ber stroomde de Proosdijhal vol 
met feestelijk uitgedoste trampo-
linespringers. Kerstmannen en –
vrouwen, el�es, een sneeuwpop 
en zelfs een echte kerstboom… 
de springers van SV Omnia 2000 
hadden er zin in!
Het kerstsynchroontoernooi is 
een jaarlijkse traditie en het lijkt 
wel of het elk jaar een net iets 
groter feestje wordt. Niet alleen 
de kleding maakt het een bijzon-
dere avond, ook de manier waar-
op de duo’s worden samenge-
steld. Bij een ‘normale’ wedstrijd 
zijn de synchroonspringers on-
geveer even oud en springen zij 
op hetzelfde niveau. Bij het kerst-
synchroontoernooi doet Om-
nia dat net even anders. Oud en 

jong, groot en klein, gevorderd 
of beginner, de meest verrassen-
de duo’s beklimmen tegelijk de 
trampoline. En dan is het dus nog 
net even lastiger om precies te-
gelijk dezelfde bewegingen te 
maken.
Dit jaar werd het toernooi ge-
wonnen door Hannah Serné en 
Amber Rademaker. Zij mogen 
een jaar lang van de enorme wis-
selbeker genieten. Tweede wer-
den Finn-Julien Falk en Benthe 
Bartels. Dominique Vensterbohm 
en Stelle van Leeuwen behaalden 
de derde prijs.  
SV Omnia 2000 Trampoline kijkt 
terug op een mooi jaar en wil dan 
ook graag alle springers, trainers, 
supporters, juryleden en spon-
sors hiervoor bedanken.

Oliebollen-
wandeling

Amstelland- Ga met de boswach-
ter van het Amsterdamse Bos op 
pad op zondagmiddag 29 decem-
ber om 14.00 uur en sluit deze 
winterwandeling feestelijk af met 

Jaap Tromp: “Ik denk in oplossingen en 
ben gaan broeden”

Geweldige uitvinding: 
De Sjoelkatapult
Aalsmeer - Jaap Tromp, voorma-
lig architect uit Aalsmeer, heeft 
een fantastisch idee bedacht en 
ontwikkeld, namelijk de Sjoelka-
tapult. Wat is het precies en hoe 
kwam hij op het idee? De heer 
Tromp vertelt: “Ik ben inmiddels 
een aantal jaren weduwnaar, 
maar toen ik destijds in de instel-
ling kwam bij mijn vrouw viel mij 
op dat mensen die graag wilden 
sjoelen niet meer mee konden 
doen, omdat het ze ontbrak aan 
de kracht in de armen. Ik denk 
in oplossingen, dus ik ben gaan 
broeden op een idee om een 
soort katapult te ontwikkelen en 
dat is gelukt. Eerst een prototype 
met elastieken. Ik heb instanties 
aangeschreven waaronder Om-
roep Max en Jan Slagter zag er 
wel iets in. Zodoende ben ik, met 
de sjoelkatapult, in de uitzending 
verschenen van ‘Max maakt mo-
gelijk’ eind 2017 en daar zijn meer 
dan vierhonderd brieven op ge-
komen met zeer positieve reac-
ties.”  Met de bijzonder uitvinding 
kunnen mensen tot op hoge leef-
tijd gewoon blijven sjoelen, ook 
als de kracht in de handen af-
neemt. Er zijn door een sociale 
werkplaats vijftig exemplaren ge-
maakt, die vervolgens aan zorgin-
stellingen zijn verloot, maar stap 
twee was toch wel om het elas-
tiek te vervangen door een pro-
fessioneler type sjoelkatapult. 
 

3D printer
Tromp: “Er zijn 2500 instellin-
gen in Nederland, dus het gaat al 
gauw om 4 mensen per instelling 
die tegen dit probleem aanlopen. 
Dat zijn 10000 personen die niet 
meer kunnen sjoelen terwijl ze 
dit zo graag doen! Wat als gevolg 
heeft dat ze op hun kamer blij-
ven zitten en vereenzamen.” Me-
neer Tromp heeft vier kinderen, 
waarvan de twee oudsten (Frank 
en Carla) in Amerika wonen. Op 
het moment dat dit verhaal in 
de krant wordt gepubliceerd is 
hij daar op familiebezoek, maar 
ook om de sjoelkatapult eventu-
eel aan de man te brengen. Via 
een schoonzoon is hij in contact 
gekomen met een 3D-printer en 
een fabriek in sjoelbakken, de �r-
ma Heemskerk. Door sponsoring 
van onder andere voetballer Dirk 
Kuit en de ouderenbond zijn er 
inmiddels zestig rode exempla-
ren van de 3Dprinter afgerold. 
Met de twee jongste kinderen is 
daar vorige week op geproost. 
Of er geen patent op aange-
vraagd is? “Ach welnee, dat gaat 
veel te veel in de papieren lopen. 
Waar ik dit voor uitgevonden heb 
is gewoon om mensen te helpen 
die deze leuke hobby weer kun-
nen uitoefenen. Niks meer, niks 
minder.” Aldus de nuchtere tach-
tiger. 
 Door Miranda Gommans

Ellen en André heffen samen met hun vader Jaap het glas op de geweldi-
ge uitvinding: De Sjoelkatapult.

Isa met 4 x goud grote 
ster van NK Twirlen!
Aalsmeer - Maanden werd er al 
voor getraind en hoe dichterbij 
het kwam, hoe spannender het 
werd. Maar wat is SV Omnia trots 
op de twirlsters die zich hebben 
geplaatst voor de Nederlandse 
Kampioenschappen in Almere.
Afgelopen zaterdag en zondag 
was het dan eindelijk zover. Voor 
de meiden van het small team 
ging de wekker al erg vroeg. The-
resa, Danique, Merel, Kirsten, Lot-
te, Isa, Fien en Else werden al om 
8 uur in de sporthal verwacht. 
Maar vroeg je bed uit is niet erg, 
als je ergens heel veel zin in hebt. 
De meiden stonden als een echt 
team op de vloer en gaven een 
mooi show weg. Het publiek 
heeft genoten en het leverde een 
mooie vierde plek op. Iets later op 
de dag mocht ook het ensemble 
van SV Omnia de vloer op. Rian-
ne, Mayke en Rachel hadden zich 
geplaatst voor het NK. Helaas was 
Rachel geblesseerd, invaller De-
mi heeft binnen mum van tijd de 
routine geleerd, wat ontzettend 
knap is. En niet zonder resultaat, 
want de drie meiden gingen met 
het goud naar huis.
Ook zondag begon de dag weer 
vroeg. Isa kwam op maar liefst 
vier onderdelen uit, namelijk 1 
baton, 2 baton, X-strut en dance 
twirl. Als je meerdere onderde-
len beheerst, dan ben je allround. 

Als je overal de beste in bent, dan 
ben je gewoon een topper! Isa 
ging met vier gouden medailles 
naar huis. Rianne en Mayke kwa-
men allebei uit op het onder-
deel 1 baton, zij behaalden in een 
sterk deelnemersveld de negen-
de en zesde plek. Demi kwam uit 
op het onderdeel X-strut, ze liet 
zien hoe lenig ze is. Helaas was 
het net niet genoeg voor een po-
diumplek, maar werd ze vierde. 
Ook Else mocht nog de vloer op. 
Met een no-drop optreden sloot 
ze de dag af, en behaalde daar-
mee een vierde plek.
Trainsters Maaike, Valerie en Eve-
line kijken met een goed gevoel 
terug op dit succesvolle week-
end. Ze zijn trots op alle meiden 
en kijken er naar uit om ook ko-
mend jaar weer hard te gaan trai-
nen voor nieuwe successen. 

Winst Riet en 
Loes bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in Dorpshuis ’t Podium 
te Kudelstaart. Op donderdag 19 
december is het jokeren gewon-
nen door Riet Pothuizen met 380 
punten en op twee is Trudy Knol 
met 443 punten geëindigd. Bij het 
klaverjassen was deze week Loes 
Versteeg met 5526 punten de al-
ler beste, gevolgd door Regina 
Geleijn met 5262 punten en Mar-
ga da Silva met 5158 punten. De 
ouderensoos is nog op zoek naar 
enkele nieuwe leden. Er wordt ge-
jokerd en/of geklaverjast. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297 340776.

Kerstschaatsen 
bij STG VZOD

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
21 december was er kerstschaat-
sen voor de schaatstrainings-
groep van VZOD. Alle kinderen 
kregen voor de training lichtjes 
op de helm en de ijsmeester heeft 
het felle licht uit gedaan waardoor 
het heel gezellig werd op de bin-
nenbaan. Na het schaatsen was er 
een lange tafel gedekt met daarop 
mini marshmallows, kerstbrood, 
mandarijntjes en andere lekkere 
versnaperingen. Uiteraard was er 
ook chocomel met slagroom. De 
kinderen hebben genoten.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het koppelkaarten op 
vrijdag 20 december, gespeeld 
in een fantastisch decor met veel 
mooie planten en kerststukjes, 
is gewonnen door Plony de Lan-
gen en Martha Zeldenthuis met 
5472 punten. Gerard Presser en 
Bert van de Jagt werden tweede 
met 5335 punten en plaats drie 
was voor Krijna Verhoef en Miep 

Zege Polonia 
bij de ZABO

Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie werd vorige week za-
terdag voortgezet in de Proosdijhal. 
De uitslagen van de zesde speel-
ronde waren als volgt: Green Fin-
gers Uitzendbureau tegen Interna-
tional Smokers Team 5-2. Woei te-
gen Street Football Team 5-10. Joga 
Bonito tegen Polonia Aalsmeer 3-6 
en Football Fanatics tegen Amsec 
Piller 5-1. Stand na ronde 6: Foot-
ball Fanatics 6-16, Polonia Aalsmeer 
6-13, Green Fingers Uitzendbureau 
6-12, International Smokers Team 
6-10, Joga Bonito 6-9, Street Foot-
ball Team 6-4, Amsec Piller 6-4, Woei 
6-1. De zevende speelronde volgt 
zaterdagavond 25 januari in sport-
hal de Bloemhof. Meer informatie is 
te vinden op www.zaboaalsmeer.nl

Bloemen met 5162 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Gra-
da Groenendijk en Marja van de 
Burg met 3334 punten. Morgen, 
vrijdag 27 december, is er weer 
gewoon kaarten. Iedereen is van 
harte welkom op deze laatste 
speelavond van het jaar. Aanvang 
is 20.00 uur in het buurthuis aan 
de Dreef 1. Vrijdag 3 januari is er 
geen kaarten. Op zaterdag 4 janu-
ari wordt de nieuwjaarsreceptie 
gehouden van 15.30 tot 18.00 uur. 
De eerste kaartavond in het nieu-
we jaar is op vrijdag 10 januari.

een oliebol. Onderweg vertelt de 
boswachter allerlei wetenswaar-
digheden. De wandeling start bij 
De Boswinkel en is geschikt voor 
wandelaars ouder dan 12 jaar. 
Aanmelden via: 020-5456100 of 
via www.amsterdamsebos.nl of in 
De Boswinkel, Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag: 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Schaatsfestijn voor jong en oud
3e Ringvaartschaatsavond 
voor clubs rond Ringvaart
Aalsmeer - Op zaterdag 4 janu-
ari wordt de derde editie van de 
Ringvaartschaatsavond gehou-
den op en rondom de IJsbaan In 
Haarlem. Dit schaatsfestijn voor 
jong en oud, recreant en wed-
strijdschaatser, wordt georgani-
seerd door de ijsclubs rondom 
de Ringvaart van de Haarlem-
mermeer. Zowel Stg VZOD, IJs-
club Uiterweg als De Blauwe Beu-
gel doen hier aan mee. Het is he-
lemaal gratis en je hoeft ook geen 
lid te zijn van een club om mee te 
mogen doen. Op de buitenbaan 
kun je vanaf 20.00 uur 100 me-
ter wedstrijdjes rijden, schaatsen 
met en tegen de haas, meedoen 
aan een prestatietocht met stem-
pelposten en zelfs een echte ma-
rathon over 10 rondjes staat op 
het programma. Op het midden-
terrein kun je zelfs al vanaf 20.00 
uur vrij schaatsen, je kunt aan 
curling meedoen en ook kun je 
je aanmelden voor een shorttrack 
clinic. Niet alleen op het ijs, maar 
ook naast de baan is het gezellig 
met alle verschillende stands van 

de ijsclubs, de koek-en-zopie en 
natuurlijk een echt dweilorkest. 
Begin het jaar goed, doe eens wat 
anders en kom zaterdag 4 janua-
ri naar de IJsbaan in Haarlem voor 
een sportief en gezellig avondje 
op en rond het ijs!

Programma 30x60 meter baan
20.00-20.45 u:  vrij-schaatsen
20.45-21.45 u:  Shorttrack
21.45-23.00 u:  Bavarian curling 
  en vrij schaatsen 

Programma 400 meter baan
20.00-21.00 u: 100 meter vrij 
  wedstrijden
21.00-21.25 u: race tegen de 
  Haas
21.25-21.50 u: Rondje Ringvaart
21.50-22.00 u: Dweilpauze
22.00-22.20 u:  clubestafette
22.20-22. 40 u:  minimarathon
22.40-23.00 u:  Kaag en Braassem 
  marathon
Vanaf 23.30 u: Prijsuitreiking. 
Kijk voor meer informatie en fo-
to’s op www.ringvaartschaats-
avond.nl

Start wedstrijden op 7 januari
Victor van Schie foutloos 
op dartavond Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 17 
december was de laatste dart-
avond in ‘t Middelpunt van 2019. 
Er was een bescheiden groepje 
liefhebbers gekomen om onder-
ling de krachten te meten. Iwan 
van Egdom was het minst ge-
lukkig, hij wist slechts 1 leg bin-
nen te slepen tegen Alex Stroo-
mer. Alex , de gevaarlijke outsi-
der, verloor nipt van Kees de Lan-
ge maar won wel van Peter Bak-
ker, mede door een knappe uit-
gooi van 69, via de 19 en de dub-
bele bull. Hij sloot de avond af 
op de vijfde plek. Kees en Peter 
vormden de middenmoot, zij be-
haalden evenveel punten en ein-

digden zo gelijk op de 3e en 4e 
plaats. Ben van Dam was goed op 
schot en won al zijn partijen op 
1 na. Hij redde het niet tegen de 
altijd opgewekte en ontspannen 
Victor van Schie. Ben werd daar-
door tweede en Victor had deze 
avond kans gezien om geen en-
kele leg te verliezen en werd dus 
de glorieuze winnaar. Op dinsdag 
7 januari om 20.00 uur starten 
weer de dartwedstrijden in het 
Middelpunt. Wie weet kunnen de 
vaste darters wat nieuwe gezich-
ten verwelkomen. Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom. Entree 2,50 eu-
ro per avond. Het adres: Wilhelmi-
nastraat 55 in Nieuw-Oosteinde.

Laatste wedstrijden van 2019
Handbal: Winst Heren 2, 
verlies Heren 1 Greenpark
Aalsmeer - De laatste handbal-
wedstrijden van dit jaar zijn afge-
lopen zaterdag 21 december ge-
speeld. Heren 2 van Greenpark 
Aalsmeer kreeg in de Eredivisie 
Havas HS1 op bezoek. Het ve-
le publiek in de Bloemhof zag de 
Aalsmeerders na een spannende 
wedstrijd winnen met 28-25.
Heren 1 van Greenpark reisde 
naar Panningen om het in de Be-
Ne League op te nemen tegen 
Herpertz Bevo. Vanaf de eerste 
minuut barstte de strijd los en 
ging de stand gelijk op. Aalsmeer 
wist op voorsprong te komen en 
de rust gingen de ploegen in met 
een voordeel voor Greenpark 
van twee punten (13-15). Ook 
in de tweede helft werd er over 
een weer gescoord en bleven de 
teams elkaar op de hielen zitten 
(20-20 en 25-25). Pas in de laat-

ste minuten wist Bevo een gat te 
slaan van twee punten en uitein-
delijk zelfs vijf punten. Helaas met 
33-28 verlies terug naar Aalsmeer.

Dames 1 tegen Foreholte
Dames 1 van Greenpark Aalsmeer 
speelde eveneens een uitwed-
strijd. In Voorhout was Forehol-
te de tegenstander. Er werd door 
beide ploegen een fanatieke start 
gemaakt, maar tegen het snelle 
spel van Foreholte was Aalsmeer 
uiteindelijk niet opgewassen en 
verloor met 32-20.
De teams hebben nu een maand-
je rust. In februari gaat de BeNe 
League verder met ronde 17. Op 
zaterdag 1 februari speelt Green-
park Aalsmeer Heren 1 thuis en is 
koploper Achilles Bocholt de te-
genstander.
Foto: www.kicksfotos.nl

Goud, zilver en Nederlands zwemrecord

Enerverend ONK voor 
Bart Sommeling
Regio - In het afgelopen week-
end vlak voor de Kerst werden 
in het Sportcomplex Drieburcht 
in Tilburg de Open Nederlandse 
Kampioenschappen korte baan 
(ONK) gezwommen. Bart Som-
meling, zwemmend voor De Dol-
�jn in Amsterdam en trainend 
onder de KNZB vlag, had hier al 
maanden naar toe geleefd. Bart 
kwam uit op 6 afstanden; alle-
maal vrije slag; vier individuele 
nummers en twee estafette’s. 
Op de vrijdag stond als eerste de 
200 meter vrije slag op het pro-
gramma. Alhoewel dit korte baan 
(25 meter) kampioenschappen 
betre�en is er voor deze afstand 
veel belangstelling omdat de 
kans bestaat dat Nederland een 
estafette team naar de Olympi-
sche Spelen in Tokio zou kunnen 
afvaardigen (Olympisch wordt er 
altijd in een lang bad (50 meter) 
gezwommen. In de series ging 
Bart voortvarend van start door 
net boven zijn persoonlijk record 
aan te tikken (1:47:17 min). In de 
�nale later op de dag wist Bart 
zijn persoonlijke record aanzien-
lijk te verbeteren in 1:46:22 min; 
goed voor een vierde plaats. 
Op de zaterdag van het ONK 
stond als eerste het koningsnum-
mer van het zwemmen op het 
programma: De 100 meter vrije 
slag. In de series zwom Bart voor 
zijn doen een matige tijd van 
50:68 sec; toch goed voor de B-�-
nale. In deze �nale nam Bart ech-
ter revanche op zichzelf door de-
ze B-�nale winnend af te sluiten 
in 49:25 sec. Tevens zwom Bart 
deze dag de 800 meter vrije slag. 
In een goede race die door Bart 
zijn trainingsmaatje Luc Kroon 
werd gewonnen in een nieuw na-
tionaal record, werd Bart twee-
de van Nederland in 8:02:03 min 
(een persoonlijk record van drie 
seconden). Goed voor een zilve-
ren medaille. Tevens werd zater-
dag de 4 x 200 meter vrije slag es-
tafette gezwommen. Bart hoefde 
hiervoor niet de series te zwem-
men, maar mocht wel in de �na-
leploeg meedoen. Hier wist Bart 
met zijn ploeggenoten van De 
Dol�jn de zilveren medaille te be-
machtigen (7:19:90 min). 
De slotdag van de ONK begon 
met de 400 meter vrije slag. In 
een uitstekende �nale race wist 
Bart hier meer dan 2 seconden 
van zijn persoonlijke record af 

te halen in een scherpe 3:47:37 
minuten, goed voor een zilve-
ren medaille. Aan het einde van 
de ONK worden altijd estafette’s 
gezwommen. De heren van de 
Dol�jn (Thom de Boer, Kenzo Si-
mons, Jesse Puts en Bart Somme-
ling) zwommen de 4 x 100 me-
ter vrije slag. De afgelopen edi-
ties van het ONK ging de winst op 
deze afstand iedere keer naar PSV 
Eindhoven; dus het was De Dol-
�jn er alles aan gelegen om daar 
verandering in te brengen. De 
Dol�jn ging zeer voortvarend van 
slag. Sprintkanon Kenzo Simons 
wist de Dol�jn op een eerste po-
sitie te brengen die in de loop 
van de race vastgehouden moest 
worden. Bart moest als slotzwem-
mer de eerste plaats verdedigen 
in een zeer spannende afsluiting 
van de estafette. Met een vliegen-
de start zwom Bart 48:25 seconde 
op de laatste 100 meter en hier-
mee behield De Dol�jn de eerste 
positie. De prestatie van de esta-
fetteploeg was niet alleen goed 
voor een eerste plaats (gouden 
medaille), maar ook werd het Ne-
derlands record voor senioren 
verenigingen (op naam van PSV 
Eindhoven) uit de boeken ge-
zwommen met maar liefst 3 se-
conden en gezet op 3:10:85 mi-
nuten. Na twee drukke zwem-
weekenden achter elkaar (Am-
sterdam Swim Cup en het ONK) 
staat er nu een aantal dagen rust 
op het programma. De eerst-
volgende wedstrijd voor Bart is, 
naast de competitie in het twee-
de weekend van januari, de Flan-
ders Swimming Cup in Antwer-
pen op 18 en 19 januari. 

Het podium van de 800 meter vrije 
slag, v.l.n.r. Bart Sommeling, Luc 
Kroon en Pepijn Smits. 
Bron/foto: www.zwemfoto.nu

Succesdag Crossteam Coloriginz
Mooi slot Tristan Geleijn 
in veldrittenreeks: vijfde
Rijsenhout - De Rijsenhoutse 
wielrenner Tristan Geleijn heeft 
afgelopen zondag 22 december 
een aansprekende vijfde plek be-
haald in de elfde en laatste rit van 
de Amsterdamse crosscompeti-
tie. Op het UWTC-parcours in Uit-
hoorn wist Geleijn zich na een 
snelle start te handhaven in de 
spits van de wedstrijd. Sven Bus-
kermolen uit Kudelstaart moest 
opgeven met een lekke band. 
Hij bleef in de eindstand van de 
competitie Geleijn wel één posi-
tie voor: dertiende om veertien-
de. Wesley Damiaans uit Schager-
brug verzamelde de meeste pun-
ten in de wedstrijdenreeks, waar-
voor dit jaar in de diverse cate-
gorieën zo’n driehonderd deel-
nemers aan de start kwamen. De 
slotrit werd soeverein gewon-
nen door Nieuwvener Tommy 
Oude Elferink van het Aalsmeer-
se crossteam Coloriginz. Het kon 
afgelopen weekeinde niet op 
voor Team Coloriginz, want ama-
teur Bart de Veer boekte zeges 
in Woerden en Boxtel. In Boxtel 
bleef De Veer oud-prof Erik Dek-
ker voor. In de jeugdcategorieën 
van de crosscompetitie eindigde 
Steijn van der Laarse (Team Colo-
tiginz) als vierde. Jari Buskermo-

len (Kudelstaart) werd veertiende 
en Jytte Timmermans (Aalsmeer) 
zevende. Met de slotrit van de 
Amsterdamse crosscompetitie 
zit het regionale veldritseizoen er 
bijna op. 
Op Oudejaarsdag houdt UWTC 
Uithoorn de traditionele Oliebol-
lencross en op 19 januari kunnen 
de renners nog een keer aan de 
slag in het Open kampioenschap 
van Uithoorn.

Sven Buskermolen, ondanks pech 
dertiende in de eindstand van de 
Amsterdamse crosscompetitie. 
Foto: UWTC, Hans Steekers

Handboogschieten
Kerstverschieting Target
Kudelstaart - Zoals gebruikelijk 
was er ook dit jaar een kerstver-
schieting bij HBV Target tijdens 
de clubavond van 19 december. 
Deze funwedstrijd werd georga-
niseerd door Peter Bouwmees-
ter, de wedstrijdleider van de ver-
eniging. Het is de laatste wed-
strijd van het jaar en de opkomst 
was prima. Als doelen hingen er 
kerstballen, kerstklokken en an-
dere versiersels die gewoonlijk 
in de kerstboom hangen. Na de 
Sinterklaasverschieting van vo-
rige week blijkt maar weer eens 
te meer de toegevoegde waar-
de van dit soort wedstrijden, voor 
de leden onderling een leuke ma-

nier om hun sport te beoefenen. 
Handboogschieten bij HBV Tar-
get is een sport die geschikt is 
voor jonge mensen die op weg 
zijn naar hun 12e verjaardag, 
maar ook voor volwassenen is het 
leuk om te doen. Handboogspor-
ten bij HBV Target meer dan al-
leen maar schieten, het is een 
gezellige groep die ervoor zorgt 
dat HBV Target een vereniging is 
waar men bereid is om voor el-
kaar de handen uit de mouwen 
te steken. Interesse? Kom gerust 
langs om een kijkje te nemen op 
de clubavonden op dinsdag en 
donderdag aan de Wim Kandreef 
of kijk op www.hbvtarget.nl

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Ronald en Floortje winnen 
finale bij Poel’s Eye 

gen verloor al zijn vier voorgaan-
de �nales. Giovanni wist het tij 
echter de keren en won voor het 
eerst ooit. Vanavond, vrijdag 27 
december, is de volgende speel-
avond, met hopelijk weer veel 
nieuwe gezichten. Deze vindt 
dus precies plaats tussen kerst en 
oud nieuw. De feestdagen en het 
thuis zitten zat? Kom gerust een 
pijltje meegooien. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus; hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
Man en vrouw, jong en oud, ie-
dereen speelt door elkaar, maar 
dankzij het vier niveau systeem 
komt iedereen op zijn eigen ni-
veau terecht. Het motto van de 
Poel’s Eye is dan ook; zoveel als 
mogelijk darten, op zoveel als 
mogelijk het eigen niveau. De 

avonden zijn dartstoernooitjes 
op zich. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden.

Ronald en Floor met op de voor-
grond de megaplant van Ronald.

Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye was 
weer gewoon in het Dorpshuis. 
De speelavond werd gewonnen 
door Brent Plaisier. Het tweede 
niveau werd gewonnen door Ro-
nald Baars. Moreno Blom had met 
een mooie 130 �nish de hoog-
ste uitgooi van de avond. Moreno 
was er, samen met Bak, ook ver-
antwoordelijk voor dat Floortje 
van Zanten in het derde niveau 
terecht kwam. Floortje herstel-

de zich echter uitstekend. Zij be-
reikte de �nale via Raymond van 
de Weiden, die nu voor het eerst 
in zes avonden niet in een �na-
le stond. Niet alleen won Floor-
tje vervolgens de �nale tegen de-
butant Melvin Meijer, ook gooide 
zij voor de tweede keer ooit een 
pijl raak bij het spel de Triple Pot. 
Rob Braam bereikte voor de elf-
de keer ooit de �nale van het vier-
de niveau, waarvan hij er twee 
won. Giovanni Raineri daarente-

Kerstkaarten 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellige laatste kaartavond van het 
jaar bij Allen Weerbaar. Er was een 
mooie prijzentafel met kerstpak-
ketten, kerstwijn, kerststukjes, bel-
len en klokjes, alles was in kerst-
sfeer, ook de bloemen en plan-
ten. Als eerste is geëindigd Wijntje 
Heijink met 5544 punten, op twee 
Henny Wahlen met 5504 punten 
en plaats drie was voor Henk van 

der Stroom met 5493 punten. On-
deraan de lijst mevrouw van Bem-
melen met 3035 punten en de 
marsenprijs was voor Ubel v/d 
Blom. Bij het jokeren was Marty 
Groenendijk eerste en Leny Schuit 
laatste. De eerste kaartavond in het 
nieuwe jaar bij Allen Weerbaar is 
op maandag 13 januari in het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
Aanvang is 20.00 uur. De deur gaat 
vanaf 19.30 uur open voor inschrij-
ving en een kopje ko�e of thee. 
De inleg is voor iedere avond 1,50 
euro per persoon. Iedere kaartlief-
hebber is van harte welkom.
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December 1945. Het is de nacht voor kerst-
mis. Het is opgehouden met sneeuwen. De 
straten liggen spierwit te glinsteren onder 
de opgeklaarde hemel vol ontelbare, helde-
re sterren. Het enige geluid wat te horen is, 
zijn de krakende voetstappen van Martijn 
die moeizaam voortploeteren door de vers 
gevallen sneeuw. Plots staat Martijn stil, 
verkleumd door de ijzige kou kijkt hij naar 
een macaber schouwspel, dat zich voor 
hem afspeelt: Roodgloeiende vlammen uit 
een geïmproviseerde smeltoven die vanuit 
het kleine kelderraampje opdoemen, ge-
ven de buitengevels met hun geblindeerde 
ramen en neergetrokken aluminium rollui-
ken een nog spookachtiger aanblik aan de 
donkere verlaten straat. Nadat hij even la-
ter dichterbij is gekomen, ziet hij door het 
kleine kelderraampje hoe een man een lan-
ge blaaspijp in een smeltoven steekt. Tien-
tallen zweetdruppels lopen over zijn voor-
hoofd, terwijl de hitte uit de oven zijn ge-
zicht steeds roder doet gloeien. Zonder dat 
hij zijn nachtelijke bezoeker nog maar een 
seconde heeft opgemerkt, gaat hij gecon-
centreerd door met zijn werk. Als hij de lan-
ge gestalte van Martijn ontwaard,  steekt hij 
joviaal zijn hand op en wenkt hem naar zich 
toe. Nadat hij het slot van de kelderdeur 
heeft ontgrendeld, verwelkomt hij zijn on-
verwachtse gast hartelijk: “Kom binnen, het 
is hier beter dan buiten.”
‘Martijn.’ ‘Roderick, maar iedereen noemt 
me: De glasman. Sinds kort ben ik hier inge-
trokken. Van mijn eigen glasblazersatelier is 
niets meer van over. Alles ligt in puin. De-
ze kelderruimte stond al een tijdje leeg. Het 
enige dat ik weet is dat de vorige eigenaar 
er met zijn gezin halsoverkop is vertrokken. 
Niemand weet waar ze naar toe zijn ge-
gaan, niemand verder in de straat lijkt het 
te deren. Kijk gerust even rond in mijn be-
scheiden atelier. Pas wel op dat je niet te 
dicht bij de oven komt. De hitte die ervan af 
komt overleef je niet. Geintje.” 
Langzaam laat Martijn zijn vingers glijden 
langs de wit gekalkte keldermuur. Eindelijk 
heeft hij na heel lang zoeken de plek weer 
terug gevonden. Hoe vaak heeft hij hier niet 
als kleine jongen nieuwsgierig door het half 
openstaande kelderraampje naar binnen 
gegluurd. De pregnante geur van lijm en 
leer, die hij eindeloos opsnoof, lijkt vervlo-
gen. Weemoedig kijkt hij in het rond. Het 
roestige oude potkacheltje in de hoek is het 
enige tastbare dat er uit die tijd is overge-
bleven. De schoenmakerswerkplaats van 
weleer lijkt voorgoed van de aardbodem te 
zijn verdwenen.
Nadat ‘De glasman’ het zweet van z’n ge-
zicht heeft afgeveegd, neemt hij een � in-
ke slok bier: “Wil je ook?” Zonder te aarzelen 
reikt ‘De glasman’ de bierpul aan Martijn. 
Met een afwerend gebaar bedankt hij voor 
deze vrijgevigheid: “Ik drink niet.” Met een 
laatste teug slurpt zijn gastheer het restje 
schraal geworden bier uit de pul leeg. Hoor-
baar volgt er een luidruchtige boer: “Nooit 
mee knoeien, jongen. En Martijn, hoe vind 
je mijn glaswerk?”
”Mooi.” Goedkeurend slaat hij Martijn op 
zijn schouder: “Ik wist het gelijk toen ik je 
binnen zag komen: Deze jongeman heeft 
verstand van kunst. Kom laten we naar ach-
teren gaan, het vuur heeft zijn werk allang 
gedaan voor vandaag.”
Aangekomen in het achterste gedeelte van 
de kelder, moet Martijn eerst even wennen 
aan het halfdonker. Dan kijkt hij nieuws-
gierig in het rond. In een bakstenen kom-
foor brand of liever rookt turf. Een onopge-
maakt bed dient kennelijk ook als kleren-
kast. Overal ligt troep. Stapels dozen met 
daarin ontelbare boeken en tijdschriften. 
Alles gaat zo te zien over het werk en de ge-
schiedenis van een glasblazers vak. Bijna 
aan het zicht onttrokken, staat verscholen 
in een hoek een oude kist. Nonchalant wijst 
‘De glasman’ er naar: “Dat zijn achtergeble-
ven spullen van de vorige eigenaar. Als je er 
interesse in hebt. Die rommel wordt toch 
nooit meer opgehaald.” Bij het zien van de 
inhoud van de kist bekruipt Martijn een on-
behaaglijk gevoel. Ooit heeft de schoenma-

ker deze hamers, raspen en nijptangen hier 
zelf in zijn handen gehad bij het lappen van 
schoenen en rijlaarzen. Martijn’s maag lijkt 
zich duizend keer om te draaien.  
“Zeg Martijn, geef eens dat boek aan dat 
daar boven op die stapel ligt.” Op de foto 
aan de voorzijde van het boek Murano is-
land of glass, ondersteunt een kristalhelder 
voetstuk van glas, een gestileerd rank vrou-
welijk lichaamsvorm, een vlammende rood 
getinte drijfschaal. “Ik ga je er wat uit voor-
lezen. Zoek maar ergens tussen de rommel 
een plekje om te gaan zitten.”
De kleine Martijn raakte al snel bevriend 
met de schoenmaker en in deze zelfde 
ruimte hebben ze uren lang samen door-
gebracht. Honderd en een vertelde dan 
schoenmaker Salomons over zijn vak als 
schoenlapper, maar ook over de moeilijke 
en angstige tijd waarin zijn gezin en zijn fa-
milie verkeerde.
Hoorbaar schraapt ‘De glasman’ zijn keel 
en slaat het boek open. “Luister Martijn. In 
1291 werden alle glasblazers uit Venetië ge-
dwongen om te verhuizen naar het eiland 
Murano vanwege het brandrisico werd ge-
zegd. Maar de overlevering vertelt ons iets 
anders: Zo zou het geheim van de glas-
blazers beter beveiligd zijn. Op stra� e des 
doods of het afhakken van hun beide han-
den, was het de glasblazers verboden om 
hun kunst door te vertellen: Ze leefde dus 
als gevangen op hun eigen eiland.” Haas-
tig bladert hij door naar een andere blad-
zijde, iets verder op in het boek. “Kijk, dit 
Ventiaan glas is wereldberoemd.” Martijn 
kijkt gebiologeerd naar de getoonde foto 
en aan de stem van zijn gastheer te horen, 
moet dit wel een heel bijzonder exemplaar 
zijn: Een kristallen drinkbeker vol met edel-
stenen. Opnieuw herneemt ‘De glasman’ 
het woord: “De bokalen uit Murano ston-
den ooit te pronken op de tafel bij de En-
gelse Koning Henry V111. Vergiftigen was 
lange tijd een geliefd gebruik aan de ho-
ven. Het verhaal gaat, dat als er een druppel 
gif in deze bokaal uit Murano viel, dat het 
glas spontaan in duizenden stukken uit el-
kaar spatte. Genoeg reden dus voor elke pa-
ranoïde potentaat om zijn lievelingswijn in 
een bokaal uit Murano gereserveerd te krij-
gen. En, wat vind je van het verhaal?” “Bij-
zonder!”
‘De glasman’ sloeg het boek dicht en kijkt 
nieuwsgierig naar zijn toehoorder: “Zeg 
eens Martijn, wat brengt je hier zo alleen in 
de donkere nacht?” “Ik ben op zoek naar een 
oude vriend.” “En heb je hem al gevonden?” 
“Nee, maar  wel de plek waar hij heeft ge-
woond en gewerkt als schoenmaker.” “Was 
hij de vorige eigenaar van deze kelderruim-
te?” Martijn knikt bevestigend. Schoenma-
ker Salomons had hem alles verteld hoe hij 
en zijn opa hier in deze kelder als schoen-
lapper waren begonnen. Zijn opa was al 
eerder in een souterrain verderop in de stad 
begonnen. Maar met de opkomst van de 
leerlooierijen, die het schoenmakershand-
werk gingen combineren, werd die werk-
plaats al snel te klein. Het was bijna nu een 
eeuw geleden dat zijn opa deze kelderruim-
te als werkplaats en woning betrok. Trots 
hing boven de ingang hun eerste bord: 
Schoenlapper A. Salomons. Later toen hij 
bij zijn eigen vader in de zaak kwam, werd 
het bord al snel vervangen: Schoenmakers 
Vader & Zoon Salomons. Eindelijk was er 
ruimte genoeg voor de grote balen leer, de 
zolenpers, en een heuse Singer trapnaaima-
chine. Tientallen houten leesten van klan-
ten hingen geordend naast elkaar tussen 
de plafondbalken. Na een tijdje ging het 
zo goed met de zaak, dat er zelfs een trans-
port� ets met een houten bak kon worden 
aangeschaft. Iedere schoenlapper had zo 
zijn eigen ‘wijk’.  Als leerling-schoenlapper 
bij zijn eigen vader, haalde hij elke maan-
dag de schoenen op die gerepareerd moes-
ten worden en bracht ze dan vrijdag met 
de transport� ets weer terug naar de klan-
ten. De opkomst van het schoenmakersgil-
de was onstuitbaar. Er moeten over de he-
le stad zeker enkele honderden schoenma-
kers zijn geweest in die tijd. Vlak voor de 

Eerste Wereldoorlog kwam er steeds meer 
aandacht voor het échte’ leren van het vak. 
De Vakschool voor Schoenmakers beleefde 
in 1907 zijn hoogtepunt. Tientallen vakbe-
kwame schoenmakers kwamen na twee pa-
troons-leergangen, met een diploma van 
school. De schoenmakerswerkplaats van 
Salomons Sr. en Jr. werd in de buurt een be-
kende plek voor schoenen te lappen, maar 
ook evenzo een ontmoetingsplek voor ver-
loren zielen en gevallen engelen.
 “Mis je hem, Martijn?” “Ja, elk moment van 
de dag.” Tranen bigellen over zijn wangen 
als hij even later uit de kist een oude foto 
tussen de spulletjes vandaan haalt. Vol trots 
staat hij naast zijn oude vriend Salomons 
voor de schoenmakerswerkplaats. “Kom 
jongen, voordat je het weet kan je hem 
weer de hand schudde. Weg met die tra-
nen, het is bijna Kerst. Weet je wat, wij gaan 
samen voor jouw hier in mijn atelier een he-
le mooie Kerstbal blazen.” Nadat de oven 
opnieuw op temperatuur is gebracht, haalt 
‘De glasman’ ondertussen enkele potjes 
met daarin gekleurde glaskorrels uit een la. 
“Welke kleur moet je Kerstbal krijgen, kies 
maar uit.” “Ik wil hem doorzichtig, net zoals 
een zeepbel.” Enkele minuten later lijkt de 
kelderruimte steeds meer op een sauna. De 
hitte loopt nu snel op tot 1500  Celsius. De 
eerste zweetdruppels banen zich een weg 
over Martijn’s rug. ‘De glasman’ steekt even 
later een bijna twee meter lange blaaspijp in 
de oven. Martijn deinst terug van de intense 
oranje hete gloed die op hem afkomt vanuit 
de oven. Weldra gaat de Glasblazer gecon-
centreerd aan het werk: De blaaspijp gaat 
over en weer tussen de glasblazersbank en 
de inwarm-oven, waar de Glasman het glas 
telkens terug opwarmt en wat glas bij ‘plukt’ 
om de massa te vergoten voor de uiteinde-
lijke kerstbal te kunnen blazen. Terwijl hij 
Martijn wenkt om zijn glasbier aan te rei-
ken, rolt hij onafgebroken met de blaaspijp. 
“Proost, op je Kerstbal.” Net op het moment 
dat de Glasman even niet op let, dreigt het 
kunstwerk in elkaar te zakken. Het scheelt 
niet veel, of de massa was van de blaaspijp 
af gedrupt. “Niks aan hand”, roept hij en al 
snel heeft de glasblazer het glas weer onder 
controle door het in het juiste ritme door te 
rollen. Martijn slaakt een kreet van opluch-
ting. Plots maakt de Glasman een uitnodi-
gend gebaar naar zijn aspirant leerling: “Nu 
is het jouw beurt, Martijn.” Nadat de Glas-
man het enkele keren heeft voorgedaan, 
mag Martijn het ook proberen om er vorm 
in te krijgen. Met een natte ronde houten 
‘lepel’ draait hij heel snel maar voorzichtig 
in tegengestelde richting rondom de rond-
draaiende glasbrij. Tevreden kijkt de Glas-
man toe: “Je bent een snelle leerling.”
Nu de vorm erin zit, mag Martijn begin-
nen te blazen op het andere uiterste van de 
blaaspijp. Terwijl de Glasman zich het glas-
bier goed laat smaken, houdt hij ondertus-
sen de blaastechniek van zijn ‘leerling’ goed 
in de gaten:  “Martijn, niet te zacht, maar 
vooral ook niet te hard blazen. Voordat je 
het weet springt de bel en kunnen we op-
nieuw beginnen. Zal ik het maar weer van 
je overnemen. Nu komt het moeilijkste ge-
deelte.” Met een tweebenige tang, oftewel 
een ‘jack’, maakt de Glasman vlak onder het 
uiteinde van de blaaspijp een kerf. “Heb je 
het goed gezien? Zo komt straks het glas 
gemakkelijk los van de blaaspijp.” Met uiter-
ste beheersing verwijdert de Glasman nu 
de glazen bel met een speciale schaar, om 
even later met een metalen staaf bovenaan 
een toe� e glas te maken voor de afwerking. 
“Je krijgt van mij het mooiste Kerstcadeau, 
die je ooit van iemand hebt gekregen.”

Tegen de gewoonte in sloot schoenma-
ker Salomons toen die dag vroegtijdig zijn 
werkplaats.  “Martijntje, kom bij me zitten. 
Het is een belangrijke dag. Straks komen 
alle families allemaal bij elkaar en alle kin-
deren krijgen een cadeautje. Hier trek de-
ze maar eens aan.” Verbaasd keek de kleine 
Martijn hoe schoenmaker Salomons twee 
zwarte glimmende lederen schoenen voor 
zijn neus zette: “Voor jou.” “Voor mij?” Zoiets 

deftigs had Martijn nog nooit aan zijn voe-
ten gehad. “Dit is mijn cadeau voor jou, mijn 
kleine vriend.” “Maar ik ben helemaal niet ja-
rig.” Er kwam een blije glimlach op het oude 
gerimpelde gezicht van Schoenmaker Salo-
mons: “Iedereen is bij ons tijdens het Cha-
noeka feest een beetje jarig.” De kleine Mar-
tijn keek schoenmaker Salomons vragend 
aan: “Wat is Chanoeka?” “Chanoeka is een 
belangrijk joods feest. Het Joodse volk viert 
dan dat de tempel in 164 voor Chr. werd 
her-ingewijd. Daarvoor hadden de Makka-
beeën een heldenstrijd gevoerd tegen de 
Griekse overheersers. Na enkele jaren hevi-
ge strijd, lukte het de Joden Jeruzalem weer 
te heroveren en de tempel opnieuw in ge-
bruik te nemen. Na de herinwijding was er 
volgens de beschrijving van het wonder 
van de olie in de Talmoed slechts een kruik-
je koosjere olie voorradig om de menora te 
branden tijdens de reiniging van de Tempel. 
Het kruikje raakte niet leeg voordat nieuwe, 
zuivere olie was bereid en schonk genoeg 
olie om de menora gedurende acht dagen 
brandend te houden. Geboeid luisterde de 
kleine Martijn naar zijn oude vriend: “Vieren 
jullie straks thuis ook kerstfeest?” Schoen-
maker Salomons lachte: “Nee, dat kennen 
we niet. Maar we hebben net zoals als jullie, 
ook een feest met heel veel lichtjes. Wacht, 
ik ga even wat pakken.”
Nieuwsgierig keek de kleine Martijn naar de 
achtarmige kandelaar, die schoenmaker Sa-
lomons even later voor hem op de grond 
neerzette: “Kijk, dit is een Chanoekia. Een 
kaars wordt op de eerste dag van het Cha-
noeka feest aangestoken door de jongste 
in huis. En zo acht dagen lang. Hier kleine 
vriend, steek hem maar aan.”  Toen het eer-
ste, meest rechtse kaarsje van de Chanoekia 
brandde, stond de kleine Martijn op en liep 
met zijn nieuwe schoenen voorzichtig heen 
en weer door de schoenmakerswerkplaats. 
“En, hoe zitten ze?” Martijn glunderde van 
oor tot oor: “Het is net of ik ze niet voel aan 
mijn voeten, zo licht zijn ze!” Nog niet we-
tend dat dit hun laatste ontmoeting zou 
worden, omhelsde de kleine Martijn zijn 
oude vriend schoenmaker Salomons dank-
baar. “U bent mijn beste vriend, voor altijd!” 
“Shalom,  mijn kleine sjammasj.” (Helper of 
koster van de synagoge). 

“Opzij, opzij!” Gehaast plooit ‘De Glasman’ 
nog even een slietglas in een krulvorm en 
draagt de gloei hete glazen kerstbal voor-
zichtig richting de koeloven. Net voordat 
het kerstpronkstuk de oven in gaat om af 
te koelen, spat de glazenbal zonder enige 
aanwijsbare spontaan uit elkaar. Martijn en 
‘De Glasman’ worden bedolven onder een 
douche van duizenden minuscule glasdeel-
tjes. De hitte in de voorruimte van de kel-
der wordt ondraaglijk en de lucht verstikt 
hun adem. Het enige dat ze kunnen doen, is 
wegvluchten uit deze hel. Zij wel... 
Als een dief in de nacht was ‘De Glasman’ 
in de duisternis verdwenen. Om de sfeer 
bij thuiskomst te verluchtigen zet Martijn 
Händels Messiah op. Ondanks de opgetuig-
de kerstboom, die een prominente plek in-
neemt in zijn sober ingerichte huiskamer, 
is het beeld van die ontzielde straat voor-
goed in zijn hart en ziel ingebrand. Hij snakt 
naar adem. Terwijl de ijzige kou de huiska-
mer tot in de hoeken vult, sluit Martijn voor 
even zijn ogen. Ondersteund door triom-
fantelijk trompetgeschal en dreigend trom-
gero� el op de pauken zwelt het verheven 
gezang van het koor, met het welluidende 
Hallelujah, aan tot ongekende hoogte: Hal-
leluja, want de Here, onze God, de Almach-
tige, heeft het koningschap aanvaard. Het 
koningschap over de wereld is gekomen 
aan onze Here en aan zijn gezalfde en hij zal 
als koning herrijzen tot in alle eeuwigheid. 
Koning der koningen en Here des heren! En 
hij zal als koning heersen tot in alle eeuwig-
heid, halleluja.    
Nadat hij zijn ogen weer heeft geopend, 
ziet Martijn hoe in deze heilige nacht plots 
het hemelgewelf zich voor hem opent. Een  
zachtmoedige stem � uistert in zijn oor: 
“Mijn kleine sjammasj, vergeet mij nooit...” 

Verhaal uit bundel ‘Hemelsbreed’ door Gerard Zelen

“Mijn kleine sjammasj, vergeet mij nooit”






