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Het jaar begon rustig. Alle winkels 
en horecagelegenheid waren nog 
dicht. Gesloten wegens corona 
sinds 19 december. De meeste 
ondernemers waren het niet eens 
met dit besluit van de regering en 

kondigden half januari een protest-
actie aan. Het bleek niet nodig, op 
15 januari werd groen licht 
gegeven om de deuren weer te 
openen. Musea en culturele instel-
lingen mochten vanaf 25 januari 

weer bezoekers welkom heten. 
Januari bracht wisseling van de 
wacht bij de organisatie van de 
Pramenrace. Erna van den Heuvel 
droeg na 22 jaar bestuurslid de 
voorzittershamer over aan Arnaud 
Brouwer en een maand later 
kondigde bestuurslid Jan Millenaar 
zijn vertrek, eveneens na meer dan 
20 jaar, aan. Inmiddels heeft het 
vernieuwde en verjongde SPIE al 
drie succesvolle evenementen 
georganiseerd, waar veel plezier 
aan beleefd is. 
Op 11 januari werd de openlucht-
expositie ‘Wij doorbreken de cirkel 
van geweld’ geopend door 
wethouder Bart Kabout op de 
wandelboulevard van het Water-
front. De reizende tentoonstelling 
toonde portretten en verhalen van 
mensen die het slachto�er zijn 
geweest van diverse vormen van 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling. De zestien panelen met 
totaal dertig portretten was drie 
weken te zien in Aalsmeer. 

FEBRUARI

MAART

Het meest besproken onderwerp in 
2022: De Burgemeester Kaste-
leinweg en verkeersdruk op de 
omliggende wegen en misschien 
ook wel de vele borden en maatre-
gelen die genomen zijn om verkeer 
af te remmen: Schildpadden op 
wegen geschilderd, dertig kilo-
meter borden met hierbij de 
aankondiging dat er controles 
gehouden worden en vriendelijke 

verzoeken op borden om de snel-
heid aan te passen en rustig te 
rijden. Of het geholpen heeft? Het 
laatste woord over de ‘knip’ en de 
Kasteleinweg is nog niet gezegd, 
wordt vervolgd in 2023. 
Wel een positieve activiteit op 
deze veelbesproken weg: Op 16 
februari zijn de eerste bomen 
geplant op de rotonde bij de Zwar-
teweg door wethouder Robert van 

Rijn en Elize Eveleens, de winnares 
die met ‘Stoer Groen’ de meeste 
stemmen kreeg in de door de 
gemeente uitgeroepen 
ideeën-wedstrijd. 
En in februari startte weer de 
bedrijvigheid qua activiteiten. 
Geen carnavalsoptocht, maar wel 
een groots Prinsenbal op 26 
februari in het tot Poelgilderdam 
omgetoverde Kudelstaart. 

In tal van landen en steden zijn in 
maart gebouwen en monumenten 
in blauw en geel licht gezet. De 
kleuren van de vlag van Oekraïne 
als lichtpuntje voor inwoners van 
het door oorlog geteisterde land. In 
Aalsmeer kleurde de watertoren 
blauw-geel als steunbetuiging. 
En maart stond in het teken van de 
verkiezingen. Grote winnaar is 
Absoluut Aalsmeer geworden, van 

twee naar zes zetels. Het CDA en de 
VVD hebben beide moeten inle-
veren, maar blijven ‘groot’ met 
respectievelijk zes en vijf zetels. 
Ook een �inke opsteker voor D66, 
een zetel meer, van twee naar drie. 
Groen Links en de Partij van de 
Arbeid groeiden niet en mogen 
Aalsmeer in de gemeenteraad weer 
vertegenwoordigen met respectie-
velijk twee en één personen. 

Op 29 maart is vervolgens afscheid 
genomen van zeven raadsleden, 
waaronder Tom Verlaan van het 
CDA die een Koninklijke Onder-
scheiding kreeg uitgereikt. De 
beëdiging van de nieuwe gemeen-
teraad was de volgende dag. 
Maart eindigde vrolijk met de 
installatie van 1.200 ‘gelukkige 
stenen’ ter gelegenheid van het 
888-jarig bestaan van Aalsmeer.
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Eigen technische dienst
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Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Wij zijn op zoek naar een

MONTEUR
ABS Pijnaker Aalsmeer

E. paul.pijnaker@abspijnaker.nl
Bel of app naar Paul 06-53 12 35 44 

of Rick 06-38 72 83 42
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ABSPIJNAKER.NL

Donderdag 5 januari 2023
Raadhuisplein 1  Aalsmeer

19.30 tot 22.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer nodigt u uit om samen het glas te heff en op een 

gezond, gelukkig en voorspoedig 2023.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

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

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

Scan de QR code

en download de 

Meerlanden app

Geen krant? 0251-674433
In de Oosteindedriehoek deelgebied 1 
gelegen tussen de Aalsmeerderweg – 
Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw 
Oosteinde komen in totaal 853 
woningen en een school. In een anteri-
eure overeenkomst wordt het bouw-
programma vastgelegd. Zo komen er 
in de nieuwe wijk 25% sociale huurwo-
ningen, 30% in de middeldure cate-
gorie en 45% woningen in de vrije 
sector. Wethouder Willem Kikkert: 
“Deze ondertekening is een memo-
rabel moment. We zijn hier al lang mee 
bezig. Met ruim 850 woningen in de 
Oosteindedriehoek deelgebied 1 krijgt 
Aalsmeer er woningen bij waar veel 
vraag naar is in onze gemeente. Daar-

naast wordt de nieuwe wijk een mooie 
toevoeging aan de woonkern Oost-
einde. Om alle geïnteresseerden hier-
over te informeren organiseren wij op 
16 januari van 19.00 tot 21.00 uur een 
inloopbijeenkomst in het raadhuis. 
Hier kunnen alle vragen over dit plan 
gesteld worden.”

Drie buurten
Deelgebied 1 van de Oosteindedrie-
hoek bestaat uit drie buurten. Aanslui-
tend op de wijk Nieuw Oosteinde komt 
er een dorpse buurt met ongeveer 256 
woningen. In deze buurt komen vooral 
eengezinswoningen en een beperkt 
aantal appartementen. Aan de zijde 

Komst 853 woningen in Oosteinde-
driehoek een stap dichterbij

Ondertekening voor realisatie Oosteindedriehoek door wethouder Willem Kikkert. Foto: Gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdag 21 december tekende Wethouder Willem Kikkert 
een anterieure overeenkomst met Oosteindedriehoek B.V. Dit is een 
samenwerking tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Den Bosch 
en Roosdom Tijhuis uit Rijssen.

van de Legmeerdijk komt een stede-
lijke buurt met ongeveer 192 
woningen. Een belangrijk deel daarvan 
bestaat uit appartementen, gecombi-
neerd met eengezinswoningen. Tot 
slot komt er een zogenaamde 
centrum-dorpse buurt met rond de 
404 woningen waarvan een deel 
appartementen. 

Planning
Het bestemmingsplan ligt nu tot en 
met 2 februari ter inzage. Nadat het 
bestemmingsplan is vastgesteld en 
onherroepelijk is geworden, start Oost-
eindedriehoek B.V. met het bouwrijp 
maken van de eerste buurt die qua 
verkeer op de Aalsmeerderweg wordt 
ontsloten. Daarna komt er ook een 
verkeersaansluiting op de Legmeerdijk. 
Nadat het terrein bouwrijp is gemaakt 
start Van Wanrooij samen met 
Roosdom Tijhuis en Eigen Haard met 
de bouw van de woningen. Eigen 
Haard gaat de verhuur van de sociale 
woningen in dit plan verzorgen. 

Belangrijke stap
“Wij werken al geruime tijd op een 
constructieve wijze samen met 
Gemeente Aalsmeer aan de plannen. 
Een nieuwe woonwijk is er niet van de 
ene op de andere dag en dit vraagt om 
zorgvuldige aandacht”, zegt Clemie van 
Wanrooij, directeur bij Van Wanrooij 
Projectontwikkeling. “Dit is een belang-
rijke stap in het proces dat wij samen 
met de gemeente aan het doorlopen 
zijn. Wij zien uit naar een prettige 
voortzetting van de samenwerking”, 
voegt Martin Companje, directeur bij 
Roosdom Tijhuis daaraan toe. 
Op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen in de Oosteindedriehoek? 
Online aanmelden voor meer infor-
matie kan via de website: 
www.thuisinoosteinde.nl.
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.750

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 1 JANUARI

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

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

31 december 19u. Oudejaars-
dienst met ds. D. Quant uit 
Houten. Zondag dienst om 11u. 
met ds. J. van Dijken uit Nieuw-
Vennep. Om 16.30u. geen dienst. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zaterdag 31 
december dienst om 19u. met ds. 
D. Quant uit Houten, gez. dienst 
in CGK. Zondag 10.30u. dienst 
met ds. J.C. Wessels uit Den Haag.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 15.30u. 

Nieuwjaarsontmoeting.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met dhr. 
Eppo Kramer. Info: http://
pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10.30u. Nieuwjaarsdienst met 
dhr. Theo Maarsen, Aalsmeer. 
Organist: Cornelis Schaap. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zaterdag 31 december om 19u. 
Oudejaarsdienst. Zondag 10u.
Nieuwjaarsdienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Ruud 
Kooning. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 

Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. 
Woensdag 10.30u. 
Eucharistieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zaterdag 31 december 19.30u. 
Vesper met Marian van der Veen. 
Zondag 10u. Nieuwjaarsdienst. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

Dienst met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Gezamenlijke 
viering in Aalsmeer of Uithoorn. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Rijsenhout – Het kerstbu�et, geor-
ganiseerd door de gezamenlijke 
kerken in Rijsenhout en de Stichting 
Zorgzaam Rijsenhout, heeft plaatsge-
vonden op 22 december in een 
gezellige en overvolle Ontmoetings-
kerk. Het was met bijna 100 personen 
een groot succes. Door corona was 
het vorig jaar niet mogelijk het 10- 
jarig bestaan van de stichting Zorg-

zaam Rijsenhout te vieren. Gelukkig 
kon het jubileum dit jaar wel gevierd 
worden met wat extra’s doen door 
een bijdrage van een aantal spon-
soren uit het dorp. Mede door de 
goede onderlinge samenwerking en 
inspanning van alle vrijwilligers en 
de gastvrijheid van de Ontmoetings-
kerk is het een geslaagd kerstbu�et 
geworden.

Kerstbuffet in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout geslaagd

Winst voor Ubel van 
de Blom bij OVAK
Aalsmeer - Op 21 december is er 
weer gekaart door de leden van de 
OVAK en is Ubel van de Blom eerste 
geworden met 5204 punten, gevolgd 
door Harrie Blok met 5065 en Martha 
Zeldenthuis met 5030 punten. Kees 
Burgers sloot de rij met 3808 punten.
Er wordt iedere woensdagmiddag 
geklaverjast in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Aanvang is 13.30 
uur, maar de deur gaat eerder open 
zodat vooraf kan worden bijgepraat 
onder genot van een bakje ko�e of 
thee. Deze kaartmiddag is alleen 
toegankelijk voor leden van de 
OVAK. De volgende kaartmiddag is in 
het nieuwe jaar, op 4 januari.

Aalsmeer - Er zijn al enkele tientallen 
kerstpakketten ingeleverd voor de 
Voedselbank, maar de opslag is nog 
lang niet vol. Daarom een herhaling 
van de oproep om (aangebroken) 
kerstpakket te doneren aan de 
Voedselbank. 
Inleveren kan bij de Wereldwinkel in 
de Zijdstraat, Renault Nieuwendijk 
aan de Zwarteweg 93, The Beach aan 

de Oosteinderweg 247a en Ford De 
Hartog aan de Madame Curiestraat 3 
in Kudelstaart. 
Inleveren op de volgende adressen:
Aan bedrijven, die kerstpakketten 
over hebben en deze willen doneren, 
worden gevraagd contact op te 
nemen met Voedselbank Aalsmeer 
via 06-37471838, of per mail: voed-
seldonatie@voedselbankaalsmeer.nl.

Kerstpakketten of delen ervan 
doneren aan de Voedselbank

Kudelstaart - Na twee jaar van afwe-
zigheid door de coronamaatregelen 
is RKDES heel blij dat de traditionele 
puzzelrit en nieuwjaarsreceptie weer 
mogen worden georganiseerd. Op 
zondag 8 januari kan iedereen met 
een auto zich tussen 9.30 en 11.00 
uur aanmelden in de kantine aan de 
Wim Kandreef voor de puzzelrit. Aad, 
Anita en Eppo Buskermolen hebben 
weer hun best gedaan om de deelne-
mers onverwachte delen van de 
mooie omgeving te laten zien in 
combinatie met hilarische, lastige of 
verrassende vragen. De uitleg van 

wat de juiste antwoorden wel waren 
en de prijsuitreiking vindt plaats 
tijdens de nieuwjaarsreceptie die 
start vanaf 16.00 uur in de kantine. 
Iedereen die lid, sponsor, vrijwilliger 
of fan van RKDES is wordt van harte 
uitgenodigd om het glas te komen 
he�en en te proosten op een sportief 
nieuw jaar. 
Met dit gezellige weekend gaat 
RKDES het tweede deel van haar 
jubileumjaar in. De festiviteiten 
worden vervolgd met een voetbal 
pubquiz op 11 februari en een Neon-
party op 18 maart. 

RKDES start 2023 met puzzelrit 
en nieuwjaarsreceptie

Koffie in de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 4 jan 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse ko�e-inloop in gebouw de 
Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van 
de Bilderdammerweg. Van 10.00 tot 

Ouderensoos 55+ in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdag is er van 
13.30 tot 16.30 uur voor 55+ers een 
gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Op donderdag 22 december waren 21 
leden aanwezig en is het klaverjassen 
gewonnen door Yvonne van Schuilen-
burg met 5482 punten en 2 marsen en 
eindigde Jopie de Grauw met 174 punten 
op één bij het jokeren. De ouderensoos 
hoopt op meer kaarters, zowel klaverjas-
sers als jokeraars zijn welkom. “Kom 
gerust eens kijken en speel een paar 
proefmiddagen mee”, aldus penning-
meester Hans van Schuilenburg uitnodi-
gend. Voor inlichtingen is hij bereikbaar 
via 06-12699009. De volgende kaartmid-
dagen zijn op 29 december en 5 januari.

Gewijzigde opening 
Raadhuis Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 6 januari is 
de gemeente Aalsmeer op vrijdag tot 
12.30 uur bereikbaar. Contact 
opnemen kan van maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur via 0297-387575. Veel zaken zijn 
24 uur per dag online te regelen, 
maar wie liever persoonlijk langs wil 
komen, wordt gevraagd eerst een 
afspraak te maken. Voor aanvraag of 
vernieuwing van documenten kan 
online een afspraak gemaakt 
worden. 

Meldingen openbare ruimte
Melden dat iets in de openbare 
ruimte gemaakt of opgeruimd moet 
worden kan online via �xi of in de 
�xi-app. Voor een spoedmelding kan 
gebeld worden naar 020-5404911. 

11.30 uur is Iedereen welkom en 
staan ko�e en thee klaar. De 
toegang is gratis. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. Kom 
ook en neem gerust iemand mee.

Zwaar knalvuurwerk afsteken 
met oud en nieuw verboden!
Aalsmeer - Dit jaar mag in Aalsmeer vanaf 18.00 uur op 31 december tot 
02.00 uur op 1 januari 2023 vuurwerk worden afgestoken. Het afsteken 
van vuurwerk is strafbaar in parken, op schoolpleinen, in de omgeving 
van locaties waar mensen worden verzorgd (verzorgings- en verpleeg-
huizen) en in de omgeving van locaties waar dieren worden verzorgd 
(kinderboerderijen, maneges en dierenasiels). Maar, zwaar knal- en sier-
vuurwerk is overal verboden. Het afsteken van zwaar knal- en siervuur-
werk, zoals rotjes, knalstrengen, Chinese matten, vuurpijlen en enkel 
schotsbuizen, Romeinse kaarsen en babypijlen, is niet toegestaan. Ster-
retjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, grondtollen, trektouwtjes, cakes, 
compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes mogen wel afgestoken 
worden. Het zogeheten carbidschieten wordt in Aalsmeer alleen op 31 
december en alleen buiten de bebouwde kom gedoogd. Vanaf 16 jaar is 
het kopen en afsteken van vuurwerk toegestaan. Verkopers van vuurwerk 
zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te 
geven. Vuurwerk mag uitsluitend worden verkocht op 29, 30 en 31 
december.

Meld illegaal vuurwerk
Wie denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht, 
kan dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.









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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

KLANT CONTACT CENTRUM VANAF 6 JANUARI OP 
VRIJDAGMIDDAG NA 12.30 UUR GESLOTEN

Met ingang van vrijdag 6 januari 2023 is het Klant Contact 
Centrum op vrijdagmiddag na 12.30 uur gesloten. Voor het 
antwoord op uw vraag verwijzen wij u buiten onze openings-
tijden graag naar onze website aalsmeer.nl. Hier kunt u ook 
veel gemeentelijke zaken online regelen of een afspraak ma-
ken. Meldingen over situaties in de buitenruimte kunt u het 
doorgeven op �xi.nl of in de �xi-app. Voor een spoedmelding 
in de buitenruimte kunt bellen naar ons hoofdnummer. (keuze 
1). Op maandag is het Klant Contact Centrum u vanaf 8.30 uur 
graag weer van dienst.

VERZOEK AAN DE EIGENAAR RECHTHEBBENDE 
STALEN KAJUITBOOT TER HOOGTE VAN DE 
HELLING NUM.68 AALSMEER

De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedu-
rende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorbo-
ten en zeilboten) in het prachtige plassengebied onbeheerd 
blijven liggen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van 
artikel 5:26a van de APV is het ook voor rechthebbenden van 
de oever in de periode van 15 oktober tot 1 april verboden om 
met kajuitboten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of 
nabij de oevers ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of 
toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. 

Dit verbod geldt niet voor kajuitboten die ligplaats hebben 
in jachthavens en jachtwerven gedurende die periode. Voor 
rechthebbenden van de oever waaraan de kajuitboot ligt 
geldt dit verbod eveneens niet in de periode van 1 april tot 15 
oktober. Daarbuiten wel.

Handhaving
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een contro-
letraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie 
delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief 
op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt 
dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en 
af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle 
blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek af-
gemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom 
opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last 
onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie 
over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitbo-
ten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met hand-
having.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de 
gemeente Aalsmeer 0297-387575.

Indien de eigenaar rechthebbende niet binnen twee weken re-
ageert op het artikel in de Nieuwe Meerbode zal de gemeente 
Aalsmeer de onvoldoende technische staat verkeerde vaartuig 
verwijderen op de aangetro�en locatie. En vernietigen aange-
zien de opslag kosten en de in bewaringstelling de waarde van 
dit vaartuig ruim overstijgen

- Aangetro�en kajuitboot ter hoogte van de Helling num.68 
Aalsmeer deze boot is op dag datum tijdstip voorzien van 
een waarschuwing in het kader 5:26a.

Op donderdag 22-12-22 is wederom geconstateerd dat dit be-
tre�ende vaartuig nog op de zelfde wijze lag aangemeerd op 
genoemde locatie.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLU-
BESTEMMINGSPLAN CO2 TRANSPORTLEIDING 
‘DE KWAKEL’, AALSMEER’ (Z21-051983)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 30 december 2022 tot en met donderdag 9 februari 
2023 het op 15 december 2022 door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2 trans-
portleiding ‘De Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken 
voor een ieder ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied betreft een tracé dat loopt door;
- het westelijk deel van de Westeinderplas, tussen de Ring-

vaart en de Herenweg;
- het agrarisch gebied ten westen van de Ambachtsheerweg; 
- gedeeltelijk het perceel kadastraal bekend: D5194, hoek 

Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg

Doelstelling 
Het doel van het bestemmingsplan is de aanleg van een CO2-
transportleiding tussen glastuinbouwgebied PrimA4a (Ge-
meente Haarlemmermeer) en De Kwakel (Gemeente Uithoorn) 
met een reduceerstation op de hoek Ambachtsheerweg en 
Bilderdammerweg. Het geheel staat ten dienste van de ver-
duurzaming van de glastuinbouw in het zuidelijke deel van de 
Greenport Aalsmeer. Het bestemmingsplan voorziet tevens in 
een belemmeringenstrook aan weerszijde van de leiding. 

Inzage 
Voornoemde bestemmingsplan ligt gedurende de boven-
genoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende 
wijze:
- de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raad-

huisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op 
afspraak: 020-5404911).

- digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de lan-
delijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP03-VG01;

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via 
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true 

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestem-
mingsplan vast te stellen is mogelijk t/m 10 februari 2023. 
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en een-
ieder die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ont-
werpbesluit. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is gri�erecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de 
gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, 
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

WMO VERVOER IN 2023

De personeelsproblemen in de vervoerssector zijn nog altijd 
actueel. Om het vervoer beter en e�ciënter te laten verlopen 
wordt in 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd:
- Reserveer een rit minimaal 2 uur van te voren

Nu is dat minimaal een uur van te voren. Voor vervoer naar 
een huwelijk, uitvaart, examen of theater/bioscoop moet u 
minimaal 3 uur van te voren reserveren (in plaats van 2)

- Eigen bijdrage betalen als u de rit niet afzegt
U dient een rit minimaal één uur te voren af te zeggen. Doet 
u dat niet, en komt de chau�eur voor niets voorrijden, dan 
zal vanaf 2023 de eigen bijdrage voor de gereserveerde rit 
in rekening gebracht worden

- Vervoer buiten de regio
Maak dan gebruik dan Valys. U kan alleen nog in rit buiten 
het vervoersgebied reserveren als dit past in de planning 
van de vervoerder

Tarieven 2023 Wmo- Mede- Medisch
  tarief reiziger begeleider
    Kinderen 
  tot 4 jaar

Opstaptarief € 0,71 € 1,08 gratis

Tarief per km € 0,131 € 0,198 gratis

Tarief per km buiten 
vervoersgebied € 2,29 € 2,29 gratis

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reage-

ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dreef 28, 1431 WD, (Z22-100000), het realiseren van een 

interne muurdoorbraak d.m.v. het plaatsen van een staal-
constructie 

- Legmeerdijk 318, 1431 GC, (Z22-099999), het vervangen 
van het hekwerk rondom het terrein van het onderstation 
Aalsmeer Bloemenveiling (Liander) 

- Hornweg 134 en 136 (Sectie B, nr. 9243), 1432 GP, (Z22-
099993), het vervangen van de bestaande brug door twee 
nieuwe opritten (bruggen) 

- Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-099390), het uitbreiden en 
verbouwen van de woning 

- Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-099240), het vervangen 
van een bestaand zomerhuisje door een kantoor-vergader-
ruimte met kelder behorend bij het bedrijfsgebouw 

- Stommeerkade naast nr. 82 (Sectie C, nr. 7573), (Z22-
099236), het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Primulastraat 48a, 1431 TJ, (Z22-098978), het verhogen van 
de kap, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en 
het aanleggen van een in- en uitrit 

- Uiterweg 255 ws1 (Sectie H, nr. 4000), 1431 AG, (Z22-
098975), het plaatsen van een zwembad 

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:
- Brazaliëlaan nabij nr. 22 (sectie B, nrs. 10494 en 10496), 

(Z22-082638), het bouwen van een bedrijfsgebouw, het 
plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame en het 
aanleggen van een in- en uitrit Verzonden: 22 december 
2022

- Zijdstraat 79a, 1431 EB, (Z22-078002), het realiseren van 
een appartement (legalisatie) Verzonden: 21 december 
2022

- Zijdstraat 79, 1431 EB, (Z22-078017), het verplaatsen van 
een interne deur (legalisatie) Toelichting: uit de ingediende 
gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het 
adres Zijdstraat 79 i.p.v. Zijdstraat 79a Verzonden: 21 de-
cember 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-084543), het uitbreiden van 

de woning aan de achterzijde over drie bouwlagen. Verzon-
den: 21 december 2022
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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:
- Herenweg 78c c, (Z22-047220), het bouwen van een wo-

ning Verzonden: 22 december 2022
- Punterstraat 1a t/m 1g (voorheen Zijdstraat 46A), 1431 ED, 

(Z22-028645), het transformeren van een kantoorgebouw 
naar 7 woningen Verzonden: 16 december 2022

- Rietwijkeroordweg naast 67 kwek (Sectie A, nrs. 3445 en 
3735), (Z22-082897), het aanleggen van een in- en uitrit ten 
behoeve van de bereikbaarheid van een parkeerterrein Ver-
zonden: 22 december 2022

- Uiterweg tussen nr. 9 en 24 (sectie G, nr. 6892), (Z22-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

087269), het verlengen van een stalen damwand langs de 
oostzijde van de weg Verzonden: 22 december 2022

- Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z22-080880), het kappen van een 
zieke, monumentale rode beuk op het zijerf van de Dorps-
kerk Verzonden: 20 december 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Jupiterstraat 30, 1431 XB, (Z22-070630), het aanleggen van 

een in- en uitrit Verzonden: 20 december 2022
- Pieter van Lisselaan 4, 1431 MM, (Z22-073267), het plaatsen 

van een grondkering aan de achter-/tuinzijde van de wo-
ning. Verzonden: 20 december 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN 
HORECA

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Route door Aalsmeer (Z22-099712) Omloop van Zandvoort 

op 26 maart 2023, ontvangen 22 december 2022

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

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Zijdstraat 77 (Z22-059180) Dreamkebab3 Aalsmeer, buiten-

behandeling gesteld 20 december 2022

TER INZAGE

t/m 02-02-23 ontwerp omgevingsvergunning Middenweg 
Aalsmeer (z22-031175) met bijbehorende 
stukken

t/m 02-02-23 ontwerpbestemmingsplan Oosteindedriek-
hoek, -exploitatieplan, -besluit Wet geluid-
hinder, M.E.R.-beoordelingsbesluit en con-
cept beeldkwaliteitsplan (Z22-011581)

t/m 09-02-23 vastgesteld bestemmingsplan ‘Paraplube-
stemmingsplan co2 transportleiding ‘De 
Kwakel’, Aalsmeer’ (z21-051983) met bijbeho-
rende stukken

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - 25 december, zondagnamiddag. Het kerstdiner is voorbereid, de 
tafel feestelijk gedekt, de kerstboom staat te stralen; alle kaarsen en lichtjes 
branden, in de open haard knetteren de vlammen. Ik heb net mijn gouden 
trui aangetrokken - speciaal voor de gelegenheid gekocht - en wil nog even 
wat kleur op m’n gezicht doen voordat de gasten arriveren, als zoonlief 
binnen komt stormen, zijn zoon van 4 op zijn arm, krijtwit smoeltje. “Gauw 
een bak”, roept hij. Ik ruk de dichtstbijzijnde tevoorschijn, in dit geval de 
slacentrifuge, maar te laat. Het arme kind spuugt de hele vloer rond de kerst-
boom onder. De serene sfeer is gelijk omgeslagen in actie: “Hier is de 
keukenrol en een handdoek, waar staan emmer en dweil? Kan de wasma-
chine aan want zijn schoenen zitten er ook onder?’’ We checken nog even de 
kerstboom, maar die heeft hij gelukkig gemist. “Wat een binnenkomst”, zucht 
mijn schoondochter. Maar ik vind het een geval van herkenning. Dit is typisch 
kerst, er gaat altijd wat mis. Hoe vaak heb ik niet met een kind met oorontste-
king onder de boom gezeten? Mijn schoonfamilie een volkomen mislukt 
menu voorgeschoteld en zelf een keer roet in het eten gegooid door drie 
dagen voor kerst te bevallen, terwijl we ergens anders waren uitgenodigd. Of 
met mijn oude moeder tijdens het kerstdiner naar de spoedeisende hulp 
gesneld. En dan die kerst dat onze jonge kat in de boom sprong en ik hem in 
volle lengte op de vloer vond (de kerstboom, niet de kat, die zat zich te 
wassen in onschuld). Het schijnt er allemaal bij te horen. Deze kerst verloopt 
verder probleemloos. Kleinzoon zit een uur later aan een bakje popcorn, de 
andere kleinzoons aan een biertje. Het vriendinnetje van een van hen komt 
binnen met eigengebakken tulband en kerstkoekjes en dochterlief met voor- 
en nagerechtjes en andere lekkere happen en drankjes. Ik mors, om het 
compleet te maken, nog even wat jus over mijn nieuwe eetkamerstoel. De 
volgende dag zit de tweede delegatie kleinkinderen aan de kerstdis. Vier 
meisjes als prinsessen met jurken vol glitters en kerstballen aan een speciaal 
voor hen gedekte tafel. De jongste mag in haar kinderstoel bij ons 
aanschuiven. Het menu bestaat, geheel naar keuze, uit patat en frikandel met 
stoofpeertjes, de wijnglazen gevuld met ijsthee. Voor ons komt de kalkoen 
volkomen gaar van de barbecue. Het bijzondere is, dat ze elkaar een paar 
maanden geleden nog niet kenden en nu als één familie door huis en tuin 
dartelen. We voeren leuke gesprekken aan tafel, de eenjarige wervelwind 
sloopt tussen de bedrijven door mijn ladybird van OTT en ontregelt mijn 
vaatwasser. Als wij nog aan een laatste slokje zitten, bouwen de meisjes - bij 
gebrek aan een kerst�lm, want geen idee hoe Net�ix werkt - een tent van het 
overige meubilair in combinatie met de handdoeken en �eecedeken die er 
nog liggen van de reddingsactie van gisteren. Of ik nog meer kleden heb? 
Welja. De volgende ochtend vind ik nog een kindernijptang in de kerstboom. 
Kerstmis is, zoals gewoonlijk, weer een ouderwetse chaos geworden en dan 
moet Oud en Nieuw nog komen. Maar wij gaan in retraite, we zetten onze 
camper neer bij Skop’nboer in Overdinkel om in alle rust samen het glas te 
he�en op 2023. Hoop ik. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Kerst(mis)
Aalsmeer – Esther Sparnaaij kijkt 
tijdens ‘Echt Esther’ op donderdag 29 
december vanaf 19.00 uur op een 
bijzondere manier terug op 2022 met 
in de studio vier sterke vrouwen. De 
Oekraïense Tetiana Yosypenko woont 
al jaren in Nederland en ze helpt een 
aantal vrouwen die uit haar geboor-
teland zijn gevlucht door ze in haar 
nieuwe winkel in de Zijdstraat te 
laten werken. De initiatiefnemers van 
de Geluksroute Janna van Zon en 
Trudy Rothe komen vertellen over 
het succes in Aalsmeer. Over hoe 
geluk verrijkt. “Gewoon, dat wat jou 
gelukkig maakt delen met anderen!” 
En Kris Korzelius komt naar de radio-
studio. Zij startte Stichting Vrijhaven 
in Uithoorn. Een plek waar jongeren 
zichzelf kunnen zijn. 

 Nederlandse Top 30
Zaterdagmiddag 31 december kan 
tussen 14.00 en 16.00 uur geluisterd 
worden naar het jaaroverzicht van 

‘De Nederlandse Top 30 van 2022’. 
Iedere zondagmiddag was de actuele 
Nederlandse Top 10 te horen op 
Radio Aalsmeer. Nu wordt de balans 
opgemaakt: Meindert van der 
Zwaard presenteert de dertig meest 
populaire en succesvolle Neder-
landse producties van het afgelopen 
jaar. Dit jaar veel artiesten met meer-
dere nummers in het jaaroverzicht, 
waaronder Maan, Suzan en Freek, 
Antoon, Rondé, Tiësto, Kris Kross 
Amsterdam en natuurlijk Flemming. 
Wie zal er bovenaan staan? 

Edwin Piet bij ‘Door de Mangel’
Op tweede kerstdag was in het 
programma ‘Door de Mangel’ een 
herhaling te horen van de uitzending 
waarin muzikant en schrijver Jack 
Muller te gast was. Maandag 2 
januari is het vanaf 19.00 uur weer 
tijd voor een nieuwe gast. Fysio- en 
manueeltherapeut Istvan Cornelissen 
nodigde in de laatste live uitzending 

Sterke vrouwen bij ‘Echt Esther’ 
op Radio Aalsmeer

 Tetiana Yosypenko te gast bij ‘Echt 
Esther’ op Radio Aalsmeer.

van 2022 zijn Kudelstaartse �ets-
maatje Edwin Piet uit om plaats te 
nemen achter de microfoon. Hij is 
benieuwd welke �etsroutes volgens 
Edwin zeker in de agenda van het 
nieuwe jaar moeten komen. Ook een 
vraag voor Edwin? Mail naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar 0297-325858.
Radio Aalsmeer is beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Dit jaar is het weer moge-
lijk om op verschillende plekken in 
Aalsmeer en Kudelstaart kerstbomen 
in te leveren. Op woensdag 11 
januari zamelt Meerlanden de 
bomen in op vier locaties. Tussen 
13.00 en 16.00 uur kunnen de bomen 
afgegeven worden in Kudelstaart bij 
de Schweitzerstraat 128 (voor de 
school, op het parkeerterrein), in 
Oosteinde bij het Middelpunt in de 

Inzameling kerstbomen op vier 
locaties: max is 10 per persoon

Irenestraat, in Stommeer bij de 
gymzaal in de Jac. P. Thijsselaan en in 
de Hornmeer bij de parkeerplaats 
aan de Dreef (bij het zwembad).

50 Eurocent per boom
Kinderen krijgen op 11 januari 50 
eurocent per ingeleverde kerstboom. 
De gemeente wil ze zo aanmoedigen 
om de bomen bij familie en buren op 
te halen en in te leveren. Ieder kind 

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

Milieustraat
Meer dan tien kerstbomen inleveren? 
Breng deze dan naar de milieustraat 
van Meerlanden in Rijsenhout 
(Aarbergerweg 41) op 11 januari 
tussen 13.00 en 16.00 uur. Verder 
kunnen de bomen tijdens de 
openingstijden van de milieustraat 
worden ingeleverd, echter dan wordt 
geen vergoeding gegeven. 

Aalsmeer - Er zijn al aardig wat 
bijdragen binnen voor Gedich-
tendag 2023 op donderdag 26 
januari. En allemaal zo verschillend 
in vorm. Wil je nog meedoen met 
een eigen gedicht? Laat je fantasie 
en je creativiteit los op het thema 
Vriendschap. Je kunt je pennen-
vruchten nog tot en met 31 

december insturen naar Marijke 
Haremaker via haremakerjcp@
hetnet.nl. Jouw bijdrage wordt 
opgenomen in een dichtbundel, 
maar voorwaarde is wel dat je je 
gedicht komt voordragen. De 
presentatie van de Gedichtendag 
2023 is in handen van Dorpsdichter 
Jan Daalman. En ook dit jaar zullen 

Doe mee aan Gedichtendag 
2023: Thema vriendschap

de prachtige klanken van �amenco-
gitarist Simon Duijn de zaal vullen. 
Alle deelnemende dichters dragen 
voor de pauze hun inzendingen 
voor, na de pauze gevolgd door een 
interview door Jan en een vrije voor-
dracht. De gedichtendag op 
donderdag 26 januari begint om 
20.00 uur in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Luisteraars zijn 
uiteraard ook van harte welkom. 
Entree: uw/jouw gift.
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JANUARI

JAAROVERZICHT2022
Het jaar begon rustig. Alle winkels 
en horecagelegenheid waren nog 
dicht. Gesloten wegens corona 
sinds 19 december. De meeste 
ondernemers waren het niet eens 
met dit besluit van de regering en 

kondigden half januari een protest-
actie aan. Het bleek niet nodig, op 
15 januari werd groen licht 
gegeven om de deuren weer te 
openen. Musea en culturele instel-
lingen mochten vanaf 25 januari 

weer bezoekers welkom heten. 
Januari bracht wisseling van de 
wacht bij de organisatie van de 
Pramenrace. Erna van den Heuvel 
droeg na 22 jaar bestuurslid de 
voorzittershamer over aan Arnaud 
Brouwer en een maand later 
kondigde bestuurslid Jan Millenaar 
zijn vertrek, eveneens na meer dan 
20 jaar, aan. Inmiddels heeft het 
vernieuwde en verjongde SPIE al 
drie succesvolle evenementen 
georganiseerd, waar veel plezier 
aan beleefd is. 
Op 11 januari werd de openlucht-
expositie ‘Wij doorbreken de cirkel 
van geweld’ geopend door 
wethouder Bart Kabout op de 
wandelboulevard van het Water-
front. De reizende tentoonstelling 
toonde portretten en verhalen van 
mensen die het slachto�er zijn 
geweest van diverse vormen van 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling. De zestien panelen met 
totaal dertig portretten was drie 
weken te zien in Aalsmeer. 

FEBRUARI

MAART

Het meest besproken onderwerp in 
2022: De Burgemeester Kaste-
leinweg en verkeersdruk op de 
omliggende wegen en misschien 
ook wel de vele borden en maatre-
gelen die genomen zijn om verkeer 
af te remmen: Schildpadden op 
wegen geschilderd, dertig kilo-
meter borden met hierbij de 
aankondiging dat er controles 
gehouden worden en vriendelijke 

verzoeken op borden om de snel-
heid aan te passen en rustig te 
rijden. Of het geholpen heeft? Het 
laatste woord over de ‘knip’ en de 
Kasteleinweg is nog niet gezegd, 
wordt vervolgd in 2023. 
Wel een positieve activiteit op 
deze veelbesproken weg: Op 16 
februari zijn de eerste bomen 
geplant op de rotonde bij de Zwar-
teweg door wethouder Robert van 

Rijn en Elize Eveleens, de winnares 
die met ‘Stoer Groen’ de meeste 
stemmen kreeg in de door de 
gemeente uitgeroepen 
ideeën-wedstrijd. 
En in februari startte weer de 
bedrijvigheid qua activiteiten. 
Geen carnavalsoptocht, maar wel 
een groots Prinsenbal op 26 
februari in het tot Poelgilderdam 
omgetoverde Kudelstaart. 

In tal van landen en steden zijn in 
maart gebouwen en monumenten 
in blauw en geel licht gezet. De 
kleuren van de vlag van Oekraïne 
als lichtpuntje voor inwoners van 
het door oorlog geteisterde land. In 
Aalsmeer kleurde de watertoren 
blauw-geel als steunbetuiging. 
En maart stond in het teken van de 
verkiezingen. Grote winnaar is 
Absoluut Aalsmeer geworden, van 

twee naar zes zetels. Het CDA en de 
VVD hebben beide moeten inle-
veren, maar blijven ‘groot’ met 
respectievelijk zes en vijf zetels. 
Ook een �inke opsteker voor D66, 
een zetel meer, van twee naar drie. 
Groen Links en de Partij van de 
Arbeid groeiden niet en mogen 
Aalsmeer in de gemeenteraad weer 
vertegenwoordigen met respectie-
velijk twee en één personen. 

Op 29 maart is vervolgens afscheid 
genomen van zeven raadsleden, 
waaronder Tom Verlaan van het 
CDA die een Koninklijke Onder-
scheiding kreeg uitgereikt. De 
beëdiging van de nieuwe gemeen-
teraad was de volgende dag. 
Maart eindigde vrolijk met de 
installatie van 1.200 ‘gelukkige 
stenen’ ter gelegenheid van het 
888-jarig bestaan van Aalsmeer.
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AGENDA

DONDERDAG 29 DECEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u. 

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 30 DECEMBER:
* Schaaklessen en schaken bij AAS 

in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Laatste werkdag in Aalsmeer , 
café’s en centra open voor 
drankjes en muziek. 

ZATERDAG 31 DECEMBER:
* Crash Museum open in fort bij 

Aalsmeer, 10.30 tot 16.30u.

ZONDAG 1 JANUARI:
* Nieuwjaarsplons in het 

Oosterbad, Mr. Jac. Takkade om 
14u. Open vanaf 13.30u.

* Livemuziek met Hans en Remco 
in The Shack, Schipholdijk 253, 
Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 2 JANUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Receptie en lezing bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 19.15u.

DINSDAG 3 JANUARI:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

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

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

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

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-

minastraat vanaf 20u. 

WOENSDAG 4 JANUARI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* Sport- en spelinstuif voor jeugd 
(6-12jr) in sportcentrum De 
Waterlelie, Dreef, 9.30 tot 12u.

* Ko�e in De Spil, Kudelstaart van 
10 tot 11.30u.

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

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

DONDERDAG 5 JANUARI:
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

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

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

* Speelavond Oostend in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

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

VRIJDAG 6 JANUARI:
* Financieel Café open in biblio-

theek Marktstraat van 13 tot 
15u. Iedere vrijdag.

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

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

10u. kantine Beethovenlaan. 
Receptie vanaf 16u.

* Rondleiding door Fort bij Aals-
meer, Start bij Crash Museum 
om 11, 12.30 en 14u.

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

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

ZONDAG 8 JANUARI:
* Autorally RKDES. Start kantine, 

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

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

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

Aalsmeer - In de maand januari laat 
stichting Oud Aalsmeer een promo-
tie�lm zien over de Aalsmeerse bloe-
menteelt begin jaren dertig van de 
vorige eeuw. Hierin zijn beide Aals-
meerse bloemenveilingen in bedrijf 
te zien met aan- en afvoer van de 
�eurige producten. Daarnaast komt 
het dorp Aalsmeer uitgebreid aan 
bod, evenals de tuinbouw op de 
Westeinderplassen en in de kassen 
met snijbloemen en potplanten. Ook 
wordt de straatverkoop van bloemen 

in Amsterdam in beeld gebracht en 
wordt een kijkje genomen in de bloe-
menwinkel van Kau�mann, in die tijd 
een zeer luxe bloemenwinkel. In de 
�lm is ook de grote bloemententoon-
stelling te zien die in het kader van de 
opening van locatie 2 van veiling 
Bloemenlust gehouden is. De 
opening werd bezocht door Koningin 
Wilhelmina en Prins Hendrik. De �lm 
wordt afgesloten met een inleiding 
over Aalsmeer door de heer J.C.M. 
Mensing, algemeen secretaris van ‘der 

Promotiefilm over bloementeelt 
in jaren 30 bij Oud Aalsmeer

Oude Meer - The Shack knalt het 
nieuwe jaar op zondag 1 januari in 
met een heerlijke middag vol met 
live-muziek, een middag in de sfeer 
van ‘oud en nieuw’ en van de 
Woodshack Sunday. Hans en Remco 
Millenaar nemen het voortouw op 

deze muzikale middag en uiteraard 
doen ze dit samen met een mooi 
stel muzikale vrienden. Zowel 
ervaren muzikanten als jong talent 
staan deze nieuwjaarsmiddag op 
het podium. Kom kijken, luisteren en 
vooral genieten op 1 januari. De 

Livemuziek met Hans en Remco 
op nieuwjaarsdag in The Shack

‘Tiam en de Hete mannen’ en 
dj’s Jappie en Norman in N201

Tiam en de hete mannen gaan voor een feestje zorgen op het N201-podium.

Aalsmeer - De groep Zandscape is 
het geesteskind van Mark Zandveld. 
Hij is verantwoordelijk voor alle 
composities en tekent voor de 
baspartijen. Zandscape is een combi-
natie die een uniek geluid produ-
ceert, niet alleen vanwege de instru-
mentatie, maar ook door de frisse 
verscheidenheid aan stukken. Zands-
cape treedt regelmatig op met 
Deborah J. Carter, de internationaal 
actieve jazzvocaliste met diverse CD’s 
op eigen naam en geen onbekende 
in Aalsmeer. Ze trad al diverse malen 

op in Bacchus. Op zaterdag 14 
januari komt zij weer naar het cultu-
rele café en verzorgt samen met 
Zandscape een optreden. 
De muziek die gebracht gaat worden 
is zowel melodieus als avontuurlijk, 
en doet soms denken aan ECM-
artiesten uit de jaren zeventig, zoals 
Gary Burton of Chick Corea, maar 
met een eigentijdse aankleding. Met 
dit originele materiaal bij de hand 
nemen deze ervaren muzikanten de 
bezoekers mee op een trektocht 
door een muzikaal landschap met 

Deborah Carter & Zandscape in 
cultureel café Bacchus

Aalsmeerschen Tuinbouw Bond’. De 
�lm is samengesteld uit verschillende 
opnamen uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw en samengevoegd ter 
ere van het jubileum van het 
10-jarige bestaan van de VBA Aals-
meer. Van deze organisatie ontving 
de stichting deze �lm. De totale duur 
van de �lm is circa 30 minuten.

Op website en televisie
Stichting Oud Aalsmeer vertoont 
iedere maand een historisch �lm op 
de website www.stichtingoudaals-
meer.nl. Aan het bekijken zijn geen 
kosten verbonden. De �lm wordt ook 
tweemaal op TV Aalsmeer uitge-
zonden. Vrijdag 13 januari is de eerste 
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag 
later, zaterdag 14 januari, is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De 
uitzendingen worden vooraf gegaan 
door een inleidend interview met een 
medewerker van Oud Aalsmeer op 
zaterdag 7 januari. Het interview door 
presentator Jan van Veen is te beluis-
teren op zowel Radio als TV Aalsmeer 
tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aals-
meer is bij abonnees van CAIWAY te 
vinden op kanaal 12 en bij gebruikers 
van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 
1389. Meer informatie op: 
www.radioaalsmeer.nl

Aalsmeer - Vrijdag 30 december de 
traditionele Laatste Werkdag dus 
volop gezelligheid in alle horecagele-
genheden in Aalsmeer! Ook N201 is 
dit jaar van de partij met een mooi 
feestje vol foute hits, meezingers en 
vette kneiters om het jaar met een 
klapper af te sluiten. Op het podium 
feest-coverband Tiam en de Hete 
mannen die ook tijdens afgelopen 
Feestweek op het Praamplein de 
sfeer er lekker in kregen met hun 
repertoire vol foute coverhits van 
Spicegirls tot de Beatles en alles er 
tussenin. Aansluitend zullen dj’s 
Jappie Tappie en Norman Hauwert 
de voetjes van de vloer houden met 
alle hits uit de nineties, zero’s tot en 
met vandaag. N201 aan de Zwar-
teweg 90 is open vanaf 18.00 tot in 
de kleine uurtjes. Er is volop eten 
verkrijgbaar en de entree is gratis!

prachtige harmonieën, verrassende 
grooves, gevoelige ballads en inven-
tieve improvisaties.
Line up: Deborah J. Carter (vocals), 
Gunnar Graafmans (vibrafoon), Jeen 
Rabs (gitaar), Mark Zandveld (bas) en 
Jurjen Bakker (drums). Het KCA-
concert in Bacchus begint 14 januari 
om 20.30 uur en kaarten zijn vanaf 
heden te koop via de website van 
KCA. Verder kan op 21 januari 
genoten worden van cabaret door 
Thjum Arts in Bacchus, vindt op 26 
januari de jaarlijkse gedichtendag 
plaats en is op 27 januari klassieke 
muziek door Grupo del Sur te horen 
in het Flower Art Museum. Kijk voor 
meer informatie op ww.skca.nl 

New Years Day Live in The Shack 
begint om 16.00 uur. De entree is 15 
euro.

The Bluebettes
The Bluebettes zijn vijf talentvolle 
meiden uit Zwolle die met een �inke 
dosis energie en humor, gitaar, 
piano, drums en bas een te gekke 
live-show neerzetten. Voordat ze 
met hun nieuwe show de theaters in 

gaan komen ze warm draaien in The 
Shack met zowel Nederlandstalige 
als Engelstalige nummers. Doe de 
dansschoenen aan voor een middag 
vol nostalgie, humor, prachtige 
stemmen en aanstekelijke liedjes die 
iedereen kent van vroeger. Uit volle 
borst meezingen, �ngersnappen tot 
je blaren hebt en hipshaken tot je 
erbij neervalt, het mag allemaal 
zondagmiddag 8 januari tijdens het 

optreden van The Bluebettes. Show-
time 16.00 uur, entree 20 euro.
Voor sommige optredens is de animo 
erg groot. Reserveren is uiteraard 
niet verplicht maar wel mogelijk voor 
als je iets echt niet wilt missen. Stuur 
dan een email naar info@the-shack.
info. Kijk voor het volledige 
programma en openingsdagen en 
-tijden op www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Wenst 
iedereen een 

gezellig en 
gezond 2023 
vol muziek!
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APRIL

JAAROVERZICHT2022
De Jozefschool is winnaar 
geworden van de eerste tuinbouw-
battle in deze regio. Groep 8 deed 
mee aan deze battle waarbij tulpen 
gekweekt werden in de klas. De 
leerlingen werden uitgeroepen tot 
winnaars vanwege hun goede inzet 
en prima samenwerking. 
Dat samenwerken tot grote 
successen kan leiden, bleek ook 
tijdens de eerste sport- en 
cultuurdag op 10 april. Bijna vijftig 
verenigingen namen deel aan dit 

evenement en over bezoekers kon 
niet geklaagd worden. Er werd een 
familie-uitje van gemaakt en 
begrijpelijk. Er was van alles te zien 
en te doen rond sportcentrum De 
Waterlelie. Gevarieerd, leerzaam, 
actief en heel gezellig. Op deze 
manier sport en cultuur in de 
schijnwerpers zetten, is voor herha-
ling vatbaar! 
Hoogtepunten in april waren 
tevens de opening van de ontmoe-
tingsplek voor jongeren aan de 

Dreef, de start van de herinrichting 
van het voormalige VVA-terrein (de 
voltooiing is in zicht), natuurlijk de 
lintjesregen. 
Twaalf inwoners zijn in het Konink-
lijke zonnetje gezet. En terecht, wat 
een toppers qua vrijwilligerswerk! 
En natuurlijk het weer groots 
kunnen vieren van Koningsdag 
door jong en oud.

MEI

JUNI

De maand mei stond bol van acti-
viteiten en jubileums. De 4 mei 
herdenking met onder andere de 
opening van het anjerperkje voor 
veteranen in Kudelstaart, het vrij-
heidsvuur dat naar Aalsmeer is 
gehaald door zestien lopers en drie 
�etsers en de viering van Bevrij-
dingsdag met een concert en 
gezamenlijke maaltijd voor vete-

ranen, vrijwilligers en 
mantelzorgers. 
Ook een geslaagde en zonnige 
braderie en geraniummarkt in het 
Centrum op 7 mei. Na twee jaar 
van stilte, mochten deze evene-
menten weer georganiseerd 
worden en dit bracht veel bezoe-
kers op de been. 
Ook gezellig en druk was het 

tijdens de vrijwilligersavond van 
kinderboerderij Boerenvreugd 
waar drie jubilarissen {Jenny, Huub 
en Jan) in het zonnetje werden 
gezet en eindelijk was er het fees-
telijk afscheid van drie oud-
bestuursleden bij RKDES. Twee 
keer uitgesteld, maar 15 mei dan 
toch bloemen voor Frans Kuipers, 
Jan van Leeuwen en Eppo Busker-
molen en een waardige herden-
king van de in maart overleden 
vrijwilliger van het eerste uur: Jan 
Zethof, liefst zestig jaar bestuurslid 
geweest bij de Kudelstaartse 
sportvereniging. 
Afscheid is ook genomen van 
directeur Antoine Zwagerman van 
de Jozefschool. Na liefst 37 jaar is 
‘meester Antoine’ uitgezwaaid na 
een gezellige feestdag. 
Ook in mei: De o�ciële opening 
van het Waterfront door 
wethouder Bart Kabout en kinder-
burgemeester Anne van Duijn.
En een heel succesvolle open dag 
van de Brandweer van Aalsmeer.

De maand juni stond vol van leuke 
evenementen, zoals de oldtimerrit 
Aalsmeer Roest Niet, de zeepkis-
tenrace bij de Antoniusschool, het 
feestje met een boodschap Down-
Town Ophelia, de eerste rommel-
route in de Hornmeer, het bloem-
rijke Flower Festival en zo’n 200 
kinderen en volwassenen op het 
water voor de Junior Pramenrace. 
Allemaal gezellig en geslaagd, 
mede ook dankzij het mooie 
zonnige weer. 

In juni was ook het afscheid van 
Dick Maarsen van de Historische 
Tuin. Na 33 jaar lonkte het 
pensioen en heeft hij, zoals hij zelf 
liet weten, de ‘leukste baan die er 
is’ vaarwel gezegd. 
En dat was er nog de landstitel van 
de heren handballers van Green 
Park Aalsmeer. Voor de dertiende 
keer en voor de vierde keer op rij 
landskampioen! Natuurlijk klonk 
luid applaus en gejuich direct na 
het eindsignaal van de wedstrijd in 

De Bloemhof tegen Volendam. De 
schaal werd uitgereikt door 
wethouder Bart Kabout. De o�-
ciële huldiging in het gemeente-
huis bleef uit wegens vakanties, 
installatie wethouders en het 
naderende politieke zomerreces, 
maar uiteraard is binnen de club 
en het team �ink feest gevierd.
Juni eindigde met ook een politiek 
feestje: Installatie van het nieuwe 
college van burgemeester en 
wethouders op 30 juni met als 
verrassing voor de twee nieuwe 
wethouders Dick Kuin (AA) en 
Willem Kikkert (D66) een Konink-
lijke Onderscheiding. 





Leeseman Tandprotheticus 
Uithoorn                                                                                                        
Prinses Christinalaan 133                                                                                                                                            
1421 BH Uithoorn                                                                                                                                         
Tel. 0297 565 474
www.leesemantandprotheticus.nl

Wij zorgen voor een perfect
passende oplossing  voor
iedere gebitsprothese
• Persoonlijke aandacht op een

vertrouwd adres
• Goede samenwerking met tandartsen   

en implantologen
• Gratis en vrijblijvend advies
• Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Ook voor een huisbehandeling kunt u ons 
benaderen

Reparaties klaar terwijl u wacht

Wij werken volgens KNMT-richtlijn infectie-
preventie

Belt u ons gerust voor een afspraak

Omscholen, werken of 
doorleren in de zorg? 

Kom naar onze open dag!
Donderdag 19 januari 

van 16 tot 19 uur
Zonnehuisgroep Amstelland 
Groenelaan 7 - Amstelveen

Schuif bij ons aan tafel 
voor een hapje en een 
drankje en wij vertellen je 
graag iets over ons mooie 
vak; de wijkverpleging en 
verpleeghuiszorg.

Zorgcollega’s, recruiters 
en opleiders zijn aanwezig 
om jou te vertellen over 
hun werk, vacatures en 
opleidingsmogelijkheden.
Je wordt vanzelf enthousiast!

Dan zoeken wij jou!

Zorg jij voor 
een glimlach?

Meer weten?
Kijk op www.zhga.nl/vacatures

Kies jij ook voor een baan in de zorg? 
Kom langs én laat je inspireren!

 Amstelveen  Amsterdam
 Ouder-Amstel  De Ronde Venen

Vacatures in de regio

Bestel nu voor oudejaarsdag op de Ophelialaan in Aalsmeer
Dagelijks vers gebakken! 

GEBAKKRAAM OPHELIALAAN
Beoordeeld met een 9 voor smaak!

Oliebollen

Krentenbollen

Appelflappen

Appelbeignets

Aalsmeer - Het gaat richting het 
einde van 2022, wat automatisch ook 
het begin van het nieuwe jaar, 2023, 
betekent. Traditiegetrouw organi-
seert FC Aalsmeer dan op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar de 
nieuwjaarsreceptie (met feestavond), 
wat, ook geheel volgens traditie, 
vooraf wordt gegaan door de auto-
rally. Na 2 jaar van afwezigheid door 
corona gaat deze autorally op 7 

januari weer plaatsvinden. De auto-
rally is een puzzelrit met de auto 
waarbij in groepjes (per auto) een 
route moet worden afgelegd en 
onderweg allerlei vragen en 
opdrachten moeten worden uitge-
voerd. Let op, de organisatie bedenkt 
ook vaak een aantal instinkers, 
waarbij je de vraag juist niet hoeft te 
beantwoorden of de opdracht niet 
hoeft uit te voeren. Een belofte wordt 

Autorally en nieuwjaarsreceptie 
bij FC Aalsmeer op 7 januari

Aalsmeer – De handbalheren van 
Green Park Aalsmeer hebben de 
laatste wedstrijd in de BeNe League 
voor de vakantiestop met winst afge-
sloten. Kras Volendam werd afge-
lopen donderdag 22 december met 

39-33 verslagen. De toeschouwers in 
de Bloemhof kregen een ‘regen’ van 
doelpunten te zien, in de eerste helft 
van Aalsmeer, in het staartje van de 
wedstrijd kwam vooral Volendam tot 
scoren. Echter in gevaar kwam Green 

Ruime winst voor handballers 
Green Park Aalsmeer 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Park hierdoor niet, het verschil in 
punten was te groot. Gelijk vanaf de 
aanvang trok Aalsmeer de wedstrijd 
naar zich toe. Tot 10-8 kon Volendam 
goed meekomen, maar daarna waren 
de ’tijgers’ van Green Park los en 
sloegen een gat van liefst zes punten. 
De rust gingen de teams in met 
19-12 voor thuisclub Aalsmeer. Ook 
na de pauze bleef Green Park doel-
punten maken en keek Volendam op 
een gegeven moment zelfs tegen 
tien punten achterstand aan. Het 
team gaf echter de strijd niet op, 
vocht terug en maakte in korte tijd 
enkele tre�ers. Green Park leek niet 
onder de indruk, speelde geconcen-

ZAALVOETBALTOERNOOI IN 
DE KERSTVAKANTIE

Aalsmeer - Op woensdag 4 januari 
organiseren de jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk voor iedereen van 
de eerste tot en met de vierde klas 
een zaalvoetbaltoernooi in Kudel-
staart. Het toernooi is bedacht en 
opgezet door Ilias en vindt van 10.30 
tot 16.00 uur plaats in de Proosdijhal. 
Opgeven voor deze activiteit is nood-
zakelijk en kan als team (5 tot 8 
spelers) bij jongerenwerker Jeroen 
via whatsapp: 06-83660651. 

Jachtseizoen
Donderdagmiddag 5 januari kan 
iedereen uit groep zeven en acht 
meedoen aan het spannende spel 
jachtseizoen. De start is om 14.00 uur 
bij Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
en het spel duurt tot ongeveer 15.30 
uur. Tussendoor is er warme 
chocomel voor de deelnemers. De 
activiteiten van het jongerenwerk 
van gro-up Buurtwerk zijn gratis. Kijk 
op www.jonginaalsmeer.nl voor 
meer informatie over de activiteiten.

BERT GROTE WINNAAR BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - De laatste kaartavond in 
het jaar 2022 is vrijdag 23 december 
gespeeld bij buurtvereniging Horn-
meer. Er waren toch nog zeven tafels 
bezet en de grote winnaar werd Bert 
van de Jagt met net geen 6000 
punten. Op twee is Mia Huijkman 
geëindigd met 5238 punten, plaats 
drie was voor Paolo Molia met 4897 
punten en de poedelprijs is uitgereikt 
aan Gerard Presser met 3378 punten. 
De eerstvolgende kaartavond is op 
vrijdag 6 januari vanaf 19.30 uur in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Zaal open vanaf 19.00 uur.

treerd verder en wist uiteindelijk met 
zes punten meer te winnen: 39-33. 
Topscorer bij Aalsmeer was Vaidas 
Trainavicius, goed voor negen goals.

Eind januari verder
De BeNe League gaat in het nieuwe 
jaar verder in het laatste weekend in 
januari. Voor speelronde achttien 
gaat Green Park Aalsmeer op 
zaterdag 28 januari op bezoek bij de 
Lions in Limburg.
Stand aan kop: 1. Bocholt met 32 
punten, 2. Limburg Lions met 29 
punten, Green Park Aalsmeer met 26 
punten. 4. Visé met 22 punten en 5. 
Hurry-Up met 21 punten.

hierbij wel ieder jaar weer waar 
gemaakt: Je komt op weggetjes waar 
je nog nooit eerder geweest bent. 
Inschrijven kan tussen 9.00 en 10.00 
uur in de kantine aan de Beethoven-
laan, waarna de auto’s om de beurt 
mogen vertrekken. Onderweg is 
gelegenheid om te lunchen en aan 
het einde van de middag zijn de deel-
nemers weer terug bij FC Aalsmeer, 
dus mooi op tijd voor de nieuwjaars-
receptie. Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie is er gelegenheid om elkaar 
een gelukkig nieuw en sportief jaar 
toe te wensen onder het genot van 

een drankje. Inloop hiervoor is vanaf 
16.00 uur. Vanuit het bestuur zal ook 
een speech worden gehouden. Aan 
het einde van de nieuwjaarsreceptie 
behandeld de organisatie van de 
autorally alle vragen die men tijdens 
de puzzelrit had moeten beant-
woorden en zal ook de prijsuitreiking 
plaats vinden. Ook is er rond die tijd 
gelegenheid om voor een kleine 
vergoeding deel te nemen aan het 
dinerbu�et. Tot slot zal DJ Art de 
kantine overnemen en kunnen de 
voetjes van de (dans)vloer voor het 
eerste feestje van het jaar!
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Rijsenhout - Donderdag- en vrijdag-
ochtend is kerstfeest gevierd bij 
kinderopvang ‘t Roe�e met een 
kerstontbijt. De kinderen waren 
onder de indruk van alle lichtjes die 
er branden. Binnen waren de tafels 
mooi gedekt en konden de kinderen 
zo aanschuiven. Er was van alles te 

eten en te drinken, verzorgd door de 
ouders en de ju�en. Aan het einde 
van de ochtend werden de kinderen 
begroet door de bewegende kerst-
boom, dansende Rudolf en de 
zingende Kerstman. Nu is het kerst-
vakantie, maar volgend jaar is 
iedereen weer welkom bij de opvang. 

Kerstfeest voor kinderen ‘t Roefje

Aalsmeer - Hoe zo? Waarom? 
Zaterdag 24 december zijn in de late 
avond of nacht de kerstboom en het 

Items van lichtjeswandeling bij 
Boerenvreugd vernield

Aalsmeer – Mare, leerling van obs de 
Zuidooster, heeft de afgelopen 
dagen een actie opgezet waarbij ze 
heel veel koekjes heeft gebakken en 
verkocht voor het goede doel: Het 
Vergeten Kind. Ook tijdens het kerst-

feest op de Zuidooster werden zakjes 
met koekjes verkocht, 5 koekjes voor 
een euro. Een heel mooi initiatief en 
wat zal ‘Het Vergeten Kind’ bij zijn 
met de actie van Mare, die meer dan 
300 euro opgeleverd heeft.

Mare bakt en verkoopt koekjes 
voor ‘Het Vergeten Kind’

Vrijdag 23 december heeft Mare het met haar actie opgehaalde geld (liefst 307,20 
euro totaal) zelf gebracht naar het 3FM Serious Request huis in Amersfoort.

Aalsmeer - Na twee jaar kon het 
Binding Kerstspel eindelijk weer live 
doorgaan! Het stuk ging over de 
plastic soep en milieuvervuiling 
bezien vanuit de ogen van oceaan 
bewoners. De hoofdpersonen waren 
allemaal vissen die niets begrepen 
van al dat rare ‘opval’ (plastic afval) 
dat van boven kwam. Uiteindelijk 
kwam het, in ieder geval voor de 
vissen, goed door een grote tsunami. 
Voor de mensheid liep het slechter 
af… Een belangrijke kerstgedachte 
om mee naar huis te gaan; wat kan 

de mensheid doen om de oceaanbe-
woners te beschermen? Het Kerst-
spel is vorig jaar al, geschreven, 
gespeeld en muzikaal begeleid door 
jongeren van de Binding. De acht-
koppige band speelde de sterretjes 
van de hemel en heeft zichzelf uitge-
daagd door prachtige meerstem-
mige nummers ten gehore te 
brengen. Voor de spelers was het een 
behoorlijke uitdaging om goed te 
spelen en tegelijk een vis te zijn! 
Zwembewegingen en gekke 
kostuums maakten dit geheel af. Ook 

Spetterend Binding Kerstspel!

het licht heeft een prachtige pres-
tatie geleverd door de onderwater-
wereld uit te lichten met UV en 
waterweerspiegelend licht. Dit 
maakte de onderwaterwereld hele-
maal af! Na a�oop van beide voor-
stellingen was er een collecte. De 
helft van de opbrengst ging dit jaar 
naar de Surfrider Foundation Nether-
lands. Deze stichting houdt zich 
bezig met het schoonhouden van de 
Nederlandse stranden en alles daar 
rondom heen, denk bijvoorbeeld aan 
voorlichting over milieuvervuiling en 
landelijke opruimacties. Surfrider 
Foundation Netherlands is onderdeel 
van Surfrider Foundation Europe. Kijk 
voor meer informatie op: www.surfri-
derfoundation.nl. 
De andere helft van de opbrengst, 
die dit jaar bijna 1.700 euro bedroeg, 
gaat naar het werk van de Binding. 
Denk hierbij aan de kampen, kinder-
vakantieweek en natuurlijk het Kerst-
spel zelf. De Binding bedankt alle 
jongeren en oudere jongeren die 
zich dit jaar weer ingezet hebben 
voor het fantastische Kerstspel en 
natuurlijk ook alle toeschouwers die 
zo gul gegeven hebben! 

Aalsmeer - In de dagen voor kerst 
zijn ook dit jaar honderd huishoudens 
in Aalsmeer en Kudelstaart verblijd 
met een kerstpakket via de kerstpak-
kettenactie van Participe Amstelland. 
Inwoners konden mensen nomineren 
die wel een steuntje in de rug konden 
gebruiken of die het verdienden om 
in het zonnetje gezet te worden. Veel 
mensen maakten gebruik van deze 
mogelijkheid en nomineerden buren, 
ouders, kinderen, vrijwilligers, zieken, 
ouderen, alleenstaande moeders en 
mensen die het niet breed hebben. 
De reacties van de verraste ontvan-
gers waren hartverwarmend en soms 
zelfs ontroerend. De mensen, die 

getrakteerd werden, voelden zich 
vereerd dat ze waren genomineerd. 
Van de mensen die iemand hadden 
voorgedragen kwamen ook mooie 
reacties: “Zelf kan ik net rondkomen, 
maar deze actie maakt het voor mij 
mogelijk om toch een keer iets moois 
te kunnen weggeven aan mensen die 
altijd voor mij klaarstaan”, aldus een 
ontroerde inwoonster.

Donaties en giften
De actie werd mogelijk gemaakt door 
donaties en giften van een groot 
aantal lokale ondernemers en 
bedrijven, maar ook van particulieren. 
Bob IJpelaar, managing director van 

Kerstpakkettenactie Participe 
brengt warmte in Aalsmeer

Uitreiking kerstpakket door Bob IJpelaar aan Jorica Adriaanse. Links: Marcel 
Bastiaansen en wethouder Willem Kikkert. Foto: Ria Scheewe

hoofdsponsor Van Vliet Containers, is 
blij dat het bedrijf op deze manier 
lokaal een bijdrage kan leveren en dat 
hij weet dat de pakketten goed 
terecht komen. Samen met 
wethouder Willem Kikkert van 
Gemeente Aalsmeer en Marcel Basti-
aansen, bestuurder van Participe 
Amstelland, overhandigde IJpelaar 
een pakket aan Jorica Adriaanse, 
coördinator van Buurtgezinnen. Jorica 
had twee gezinnen genomineerd: een 
gezin dat steun kan gebruiken en een 
gezin dat steun biedt. 

Mooie samenwerking
“De kerstpakkettenactie organiseren 
we dit jaar voor de derde keer. Elk jaar 
wordt het weer groter en beter”, aldus 
Ania Bugala, activiteitencoach bij 
Participe en initiatiefnemer van de 
actie. “Het mooie van de actie is dat 
inwoners zelf mensen kunnen 
aandragen en het pakket komen 
ophalen bij Participe om het daarna 
te gaan brengen bij degene die ze 
genomineerd hebben. Zo komen we 
ook in contact met mensen die we 
normaal niet zien en het stimuleert 
mensen om naar elkaar om te kijken 
en elkaar op te zoeken.”
 Wethouder Willem Kikkert beaamt dit 
en is zeer te spreken over de mooie 
samenwerking tussen gemeente, 
ondernemers en welzijn om verbin-
ding tussen inwoners mogelijk te 
maken. Dankzij sponsoren en dona-
teurs konden goedgevulde pakketten 
samengesteld en weggegeven 
worden. 

ratie gedaan, echter de items zijn zo 
kapot dat ze niet meer gemaakt 
kunnen worden. Mocht je eerste of 
tweede Kerstdag een letter gemist 
hebben tijdens de lichtjeswandeling, 
dan is dit dus de reden. De vrijwilligers 
van de kinderboerderij proberen posi-
tief te blijven en hopen dat velen 
genoten hebben van deze activiteit 
waaraan hard gewerkt is. Maar, de 
vernieling blijft een �inke domper. 
Overigens is het nu niet meer mogelijk 
om de lichtjeswandeling te gaan 
maken, dit kon tot en met tweede 
Kerstdag. Wie informatie heeft over de 
vernieling wordt gevraagd contact op 
te nemen met Boerenvreugd. 

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 
heeft de Lionsclub Aalsmeer een 
cheque van 2.750 euro uitgereikt aan 
Dirk Sijbersma van Dorcas. De Lions-
club heeft dit bedrag bijeengebracht 
met de verkoop van wijn aan 
vrienden en bekenden voor de feest-
dagen. Een aantal jaren geleden is de 
club daarmee gestart en de 
opbrengst beweegt zich elk jaar in 

stijgende lijn. Dorcas zal deze 
bijdrage inzetten voor het uitdelen 
van voedselpakketten in Oekraïne en 
aan Oekraïense vluchtelingen rond 
het geteisterde land. Professionele 
medewerkers van Dorcas werken – 
samen met lokale partners – elke dag 
hard om zo goed mogelijk hulp te 
verlenen aan mensen die het hard 
nodig hebben. 

Cheque Lions aan Dorcas voor 
voedselhulp in Oekraïne

Dirk Sijbersma van Dorcas (links) krijgt 
de cheque overhandigd door Roy 
Ramdjanamsingh van de Lionsclub 
Aalsmeer.

Inwoners Oekraïne blij met 
voedselpakket. Foto: Dorcas

hertje van kinderboerderij Boeren-
vreugd vernield. Deze twee prachtige 
verlichte items heeft de kinderboer-
derij vorig jaar gekregen van een lieve 
sponsor. Superblij waren de vrijwilli-
gers van Boerenvreugd met deze gift. 
Twee mooie verlichte items voor de 
lichtjeswandeling waar zoveel mensen 
van genieten. Jammer dat sommige 
mensen het nodig vinden om over de 
hekken te klimmen en vernielingen te 
plegen. Een van de vrijwilligers heeft 
eerste Kerstdag een poging tot repa-
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JULI

JAAROVERZICHT2022
De eerste zaterdag van juli was een 
zonovergoten dag met gelukkig 
ook een zwoele avond, want de 
tiende editie van Plaspop vond 
plaats op de Westeinderplassen. 
Op zes locaties in het eilandenge-
bied traden bands en groepen op. 
Twee jaar heeft het evenement niet 
kunnen plaatsvinden vanwege 
corona, maar het wachten werd 
beloond, zowel de Dippers als de 
bands en bezoekers kijken terug 
op een geweldige jubileum-avond. 
En juli kende nog meer feestelijk-

heden, zoals het 75-jarig bestaan 
van Postzegelvereniging Aalsmeer. 
Ter ere van dit jubileum is een Aals-
meerse postzegel ontworpen met 
hierop korenmolen De Leeuw. 
En in juli 2020 was het 90 jaar 
geleden dat de katholieken in het 
dorp een eigen parochiekerk in 
gebruik konden nemen. Het uitge-
stelde feest voor dit jubileum werd 
op de 10e gevierd met een speciale 
eucharistievering in de Karmelkerk. 
Afscheid is in juli genomen van 
wethouder Wilma Alink en Astrid 

Rodenburg heeft na 46 jaar het 
onderwijs vaarwel gezegd. Dertig 
jaar is Astrid leerkracht geweest op 
de Oosteinderschool, gevolgd 
door zestien jaar op de 
Jozefschool. 
En Aalsmeer heeft weer een 
nieuwe kinderburgemeester: De 
11-jarige Stan van Kessel. Op 7 juli 
vond tijdens de raadsvergadering 
de o�ciële installatie plaats en 
kreeg Stan de keten omgehangen 
door de vorige kinderburge-
meester, Anne van Duijn. 

AUGUSTUS

SEPTEMBER

De maand augustus was vooral een 
rustig vakantiemaand met veel 
zonnige dagen en enkele evene-
menten, zoals het supergeslaagde 
zomerfeest met dj’s en zangers wat 
op 20 augustus een overvol Raad-
huisplein opleverde. 
Ook het Festival van Hernieuwen 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van Meerlanden op 27 
augustus bleek een gewild en inspi-
rerend familie-uitje. 
Kenmerkend voor augustus zijn de 

vele voorbereidingen en acties voor 
de vele activiteiten in september. 
Twee jaar geen nostalgisch �lmfes-
tival gehad, maar de animo bleek 
niet weggezakt. Er werd zelfs naar 
uitgekeken en voor in de rij 
gestaan. De voorverkoop op 18 
augustus bracht vele mensen op de 
been. Het werd een gezellige avond 
met blije gezichten elkaar weer te 
zien en te spreken en daarna vrolijk 
naar huis met kaartjes voor het 
‘feest der herkenning’.

De start van feestmaand 
september was weer bruisend met 
een ouderwets, gezellige braderie 
in het Centrum en een spectacu-
laire avond met de verlichte boten-
show en een prachtige 
vuurwerkshow. 
Gevolgd door een grootse Feest-
week met een gevarieerd 
programma en heel veel liveoptre-
dens waarvan door jong en oud 
volop van genoten is. “Feestweek 

2022 was een toppertje”, aldus het 
bestuur. “Eén groot feest.” 
En dat was het ook tijdens de 
Pramenrace met thema cartoons. 
Tweety, de Flintstones, Vikingen en 
smurfen hebben, net als het vele 
kijkers, genoten van deze gezellige 
en zonnige ‘race’ op het water. Het 
bestuur van SPIE kreeg terecht na 
a�oop een groot aantal compli-
menten en bedankjes. 
Een weekendje ‘niks’ gaat niet op in 

september. De Kunstroute op 17 
en 18 september verliep met zon 
en regen, maar bezoekers lieten 
zich niet door het weer tegen-
houden en ‘hopten’ massaal van 
loodsen en centra naar ateliers. 
September kon afgesloten worden 
met de Ambt8route in Kudelstaart. 
Veel inwoners stapten op de �ets 
of trokken de wandelschoenen aan 
voor de tocht langs ambachtelijke 
plekjes, zoals de zeepjesmaker, het 
visserijbedrijf en de bollenboer. 
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Receptie en lezing bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2 januari 
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer 
haar eerste bijeenkomst in 2023 in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Na de nieuwjaarsborrel 
neemt Sjaak Burgers de aanwezigen 
mee naar Helgoland, een ‘land’ dat 
slechts dertig postzegels uitgaf in de 
periode 1867 tot 1890. Leden en 
belangstellenden zijn van harte 
welkom vanaf 19.15 uur. Na de lezing 
volgt er nog een veiling. De stuiver 
boeken zijn natuurlijk ook aanwezig.
Kijk voor alle activiteiten op: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Denise Kroes is een aanstormend talent, muzikaal, creatief en 
met ambitieuze toekomstplannen. Op het moment van dit gesprek is ze 
met haar vriend Kerstmis aan het vieren bij haar schoonouders in Italië. 
Ze is opgegroeid in Aalsmeer. “Ik heb hier in Aalsmeer een hele �jne jeugd 
gehad, lekker vrij in de natuur, met veel buitenspelen en hutten bouwen. 
Ik denk dat het voor kinderen belangrijk is om zo op te kunnen groeien. 
Toen ik voor mijn opleiding naar Amsterdam ging merkte ik echt het 
verschil. Ik wist al heel jong dat ik wilde dansen en zingen en vanaf een 
jaar of 4/5 ben ik naar een dansschooltje in Aalsmeer gegaan. Toen ik tien 
werd ben ik begonnen met de vooropleiding bij Lucia Marthas en op mijn 
21e heb ik de HBO-opleiding dans, zang en acteren afgerond. Daarna ben 
ik voornamelijk gaan dansen; op de achtergrond bij optredens van de 
Ladies of Soul en The Voice of Holland. Dat was erg leuk, maar toen ik de 
kans kreeg om op te treden in Los Angeles ben ik daarnaartoe gegaan, 
omdat het mij geweldig leek om in Amerika te wonen. Maar eerlijk 
gezegd viel het me tegen. Alles is er zo nep en gemaakt, ik vond het hele-
maal niet leuk. In Nederland zij we ‘down to earth’ en oprecht en eerlijk 
tegen elkaar en dat past veel beter bij mij. Toen de verblijfsperiode van 
drie maanden verliep heb ik besloten geen visum aan te vragen en ben ik 
weer terug naar Nederland gegaan.” 

Hoe is je carrière verder verlopen? 
“Mijn droom was altijd om te gaan zingen en zelf artiest te worden, alleen 
durfde ik dat niet echt, te weinig zelfvertrouwen. Maar toen werd ik 
gebeld door Talpa met de vraag of ik mee wilde doen aan het 
tv-programma: ‘op zoek naar de next boy/girl band’, met als doel een girl-
band te vormen. Dat was iets heel anders, dat trok mij wel aan, want dan 
zing je met nog vier andere meisjes en met zijn vijven op het podium 
staan leek mij een goede eerste stap naar een eigen zangcarrière. Ik heb 
het programma gewonnen en onder de naam GRLBND hebben we een 
superleuke tijd gehad met fantastische optredens, onder andere in Indo-
nesië. Maar uiteindelijk groeiden we uit elkaar, zijn we als band gestopt 
en is ieder zijn eigen weg gegaan. Tijdens het tv-programma ben ik een 
YouTube kanaal gestart en gaan vloggen, zodat mensen ook backstage 
konden zien wat er gebeurde. Dat heb ik jaren gedaan, met succes, maar 
ik ben er vervolgens ook weer mee gestopt. Het gaf mij geen voldoening 
meer en blokkeerde eigenlijk wat ik echt wilde. Dat hoort ook typisch bij 
mij, ik wil altijd graag een tijdje iets doen om daarna weer over te stappen 
naar het volgende, een nieuwe uitdaging.”

En die is nu? 
“Ik ben bezig met het verwezenlijken van mijn droom: het maken van 
mijn eigen muziek. Ik ben veel in de studio samen met de producer. Hij 
maakt de beat en ik maak de melodie en schrijf de tekst of werk samen 
met een songwriter. Als het nummer staat nemen we het op in de studio. 
Mijn stijl is pop en R&B, Ik heb zo’n 50 nummers geschreven, waarvan ik er 
5 echt goed vind, die wil ik in het nieuwe jaar uit gaan brengen.” 

Maar zolang dat nog niet is gebeurd, moet je toch ook ergens een 
inkomen vandaan halen. Heb je daarnaast een baan? 
“Ik ben content creator, mijn werk is het online promoten van bedrijven. 
Dat is begonnen toen ik startte met mijn YouTube kanaal. Dat was niet in 
eerste instantie mijn doelstelling, maar was een welkome aanvulling. In 
plaats van op tv gaat reclame tegenwoordig vaak via social mediakanalen 
als Instagram en TikTok. Ik ben aangesloten bij een management dat 
campagnes opzoekt die bij mij passen. Daar verdien ik geld mee om te 
kunnen investeren in het uitbrengen van mijn eigen muziek. Maar daar-
naast treed ik ook op, kortgeleden nog in een resort in Portugal. Helaas 
doe ik dat nog niet met mijn eigen muziek maar met singer-songwriter 
nummers. Als ik met mijn eigen muziek op ga treden, wil ik dat graag op 
festivals doen, want ik dans er ook bij. Dat hoop ik in 2023 te kunnen 
realiseren.”

Wie wil je volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Mare Volwater, ze heeft zich ingezet voor de actie: “het vergeten kind.”

Droom Denise Kroes: “Met eigen 
muziek optreden op festivals”

Nieuwjaarsborrel in 
Het Dijkhuis
Oude Meer - Buurtvereniging Het 
Dijkhuis begint het jaar goed en 
nodigt belangstellenden graag uit 
om het nieuwe jaar in te luiden 
tijdens de eerste Nieuwjaarsborrel in 
het nieuwe Dijkhuis op zondag 8 
januari van 15.00 tot 18.00 uur. Voor 
een hapje en een drankje om te 
proosten wordt gezorgd. Neem 
vooral uw buren mee naar deze 
gezellige middag voor jong en oud! 
U komt toch ook? Buurthuis Het Dijk-
huis is te vinden aan de Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer. 
Informatie: www.hetdijkhuis.net

Aalsmeer - Het WK voetbal is weer 
ten einde. De wereldtitel is, alom 
bekend, gewonnen door Argentinië 
en niet door Nederland, zoals drie 
deelnemers (waaronder een inzen-
ding uit Duitsland) aan het WK-spel 
van de Nieuwe Meerbode hoopvol 
hadden ingevuld. Sterker nog, 
Nederland werd zelfs door Argentinië 
uit het toernooi gezet na verlies door 
penalty’s. Het was het 22e WK, in 
Qatar, en hier namen 32 landen aan 
deel. In totaal zijn 64 wedstrijden 
gespeeld en tot speler van het toer-
nooi is Lionel Messi uitgeroepen. 
Nog een leuk weetje: Nederland is als 
enige land ongeslagen gebleven met 
winst op Senegal, Quatar en Amerika 
en gelijkspel tegen Ecuador. Zelfs 
winnaar Argentinië heeft een 
wedstrijd verloren, net als de 

nummers twee en drie, respectieve-
lijk Frankrijk en Kroatië. 

Veel deelnemers WK-spel
De stapel inzendingen voor het 
WK-spel was hoog, maar werd fors 
kleiner na de uitschakeling van 
Brazilië. Het merendeel van de deel-
nemers gokte zelfs op Brazilië. Frank-
rijk werd ook veel als winnaar opge-
geven en dus was het voor de deelne-
mers tot de laatste dag spannend of 
zij mogelijk een prijs zouden winnen. 
Slechts drie inzenders schreven 
Argentinië op en omdat er drie 
prijzen te vergeven zijn, kunnen zij op 
weg om hun cadeau op te halen. De 
oplossing van de puzzel was: Ondanks 
alle kritiek, heel veel succes! De 
vragen bij de puzzel bleken �ink 
moeilijker te zijn. Dat Cody Gakpo 

WK-spel Nieuwe Meerbode: 
Prijzen voor drie winnaars

topscorer van Nederland zou worden, 
was voor velen een verrassing. Vooral 
werd gedacht dat Memphis Depay de 
meeste doelpunten zou gaan maken. 
En de topscorer van het WK? Dat was 
Kylian Mbappé van Frankrijk met 
zeven doelpunten, nipt gevolgd 
overigens door Lionel Messie met zes 
doelpunten (inclusief de penalty’s). 
Tijdens het WK zijn totaal 172 doel-
punten gemaakt en de meeste inzen-
ders zaten in de buurt van dit aantal. 
Ook het aantal doelpunten dat door 
Nederland is gescoord, werd goed 
ingeschat. Het waren er totaal tien en 
hiermee is Oranje qua doelsaldo op 
plaats vijf van het WK geëindigd.

Topscorer en doelpunten
Het bosvruchtentaartje van brood- en 
banketbakkerij Vooges is gewonnen 
door mevrouw P. Harting uit Baanvak 
73. De topscorer van Nederland werd 
goed ingevuld en wat het totaal 
aantal doelpunten betreft had 
mevrouw er slechts 1 meer. De leuke 
Goodiebox van drogisterij en parfu-
merie Van der Zwaard is gewonnen 
door Nicoline de Jong uit de Coperni-
cusstraat 5 in Kudelstaart. Nicole had 
het aantal tre�ers door Nederland 
ingeschat op elf, slechts 1 meer dan 
het juiste aantal. Op naar Wittebol in 
de Ophelialaan om een �es Oranje 
Kopstoot te halen mag Peter Sprin-
gintveld uit de Meervalstraat 33. Ook 
hij dacht dat Nederland 1 tre�er meer 
zou gaan maken. Alledrie gefelici-
teerd. Er is ook een schriftelijke felici-
tatie naar jullie gestuurd. Neem deze 
mee bij het ophalen van de prijs! 

Aalsmeer - Kriebelen de creatieve 
voornemens voor 2023 al? Of was je 
toch al van plan iets nieuws te gaan 
ondernemen? Dan ben je op je plek 
in Atelier de Rode Draad bij Joke 
Zonneveld: “Tijdens mijn lessen geef 
ik aandacht aan schildertechnieken, 
schilder regels en aan de manier 

waarop je schildert. Zo krijg je meer 
durf, speelsheid en je creativiteit gaat 
stromen. Tijdens mijn lessen kun je 
werken met acryl- en aquarelverf, 
materie schilderen en craquelé 
maken. Alle materialen staat klaar, je 
kunt zo aan de slag. Je ontdekt welke 
technieken het best bij jou passen.” 

Schilderen buiten de Lijntjes in 
Atelier de Rode Draad

De lessen zijn geschikt voor begin-
ners en gevorderden. 

Proe�es
Op zaterdag 7 januari geeft Joke van 
13.30 tot 16.30 uur een proe�es 
Spelend Schilderen. De cursus Schil-
deren buiten de Lijntjes start begin 
januari met tien lessen op maandag- 
en donderdagochtend van 9.30 tot 
12.30 uur en op zaterdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. Deeltijd in 
overleg. 

Oceandrum
Al eens een oceandrum gehoord? 
Gedurende de lessen van Joke kun je 
zelf een oceandrum beschilderen. 
Weer eens wat anders dan een schil-
derij. Download de lessenserie van 
Joke Zonneveld op de site (gratis) en 
blijf op de hoogte van haar activi-
teiten. Adres: Art Centre Aalsmeer, 
Aalsmeerderweg 230, atelier 34. Bel 
voor meer informatie: 06-44850038, 
kijk op: www.paintyourpassion.today 
of stuur een mail naar: 
paint@jokezonneveld.nl.

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Kom gezellig 
klaverjassen bij De Geluksvogels 
op woensdagavond in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De 
aanvang is 20.00 uur en iedere 
kaartliefhebber is welkom. Het 
klaverjassen op 21 december is 
gewonnen door Erik v.d. Beitel 
met 5202 punten, Tonnie Favie 
werd tweede met 5013 punten 
en plaats drie was voor Jan 
Raadschelders met 4945 punten. 
De poedelprijs mocht Guda 
Kluinhaar met 3618 punten in 
ontvangst nemen.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2022
Oktober startte met herinneringen 
ophalen van de tijd op de tuin-
bouwscholen in Aalsmeer tijdens 
de reünie ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van het MBO 
onderwijs in de gemeente. Bijna 
500 (oud)medewerkers en oud-
studenten vonden op 1 oktober de 
weg naar ‘hun’ school in de Linnae-
uslaan en genoten van een 
gezellig samenzijn. 

De korpsavond van de Brandweer 
van Aalsmeer op 14 oktober had 
een bijzonder tintje. Na twee jaar 
stilte door corona konden nu wel 
jubilarissen en nieuwe collega’s in 
het zonnetje gezet worden en 
werden door burgemeester Oude 
Kotte diploma’s uitgereikt voor 
behaalde bevorderingen. Maar 
liefst acht jubilarissen zijn gehul-
digd, samen goed voor meer dan 

200 jaar vrijwillig actief voor de 
Brandweer van Aalsmeer. Hulde en 
respect voor Jos van der Wal en 
Theo de Kruijf (elk 40 jaar in 
dienst), Joost de Vries en Edwin 
Commandeur (beide 30 jaar), Bart 
van der Boon (25 jaar), Howard 
Maarssen en Marc Naber (elk 20 
jaar) en Stefan Verbeek (12,5 jaar). 
Een vrolijk feestje was ook het 
Divali lichtjesfeest in het Flower Art 
Museum op 15 oktober. Er was 
grootse interesse om een inkijkje 
te krijgen in de Indiase tradities. 
Het vrolijke en kleurrijke feest met 
lichtjes, versieringen, workshops 
en Indiase snacks en lekkernijen 
werd door bijna 250 mensen, jong 
en oud, bezocht. 
De verschillende bouwprojecten in 
de gemeente naderen de 
voltooiing, zo zijn half oktober de 
eerste woningen opgeleverd van 
project Zuydveste. In totaal zijn 55 
appartementen voor ouderen 
gerealiseerd rond de Zuiderkerk in 
de Hortensialaan.

NOVEMBER

DECEMBER

In november breekt de tijd van 
sfeervolle dagen aan met natuur-
lijk de komst van Sinterklaas en 
Pieten. In Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn de intochten op 12 en 19 
november uitbundig gevierd en 
het tot Huis van Sinterklaas omge-
toverde raadhuis mocht vele 
kinderen (en ouders) welkom 
heten. 

En weer als vanouds was de bazaar 
van de Doopsgezinde Gemeente 
op zaterdag 19 november. Hier 
had menigeen twee jaar naar 
uitgekeken. Heerlijk om elkaar 
weer te zien, rond te snu�elen op 
de rommelmarkt en een prijs te 
winnen bij het Rad van Avontuur. 
Over de opbrengst was menigeen 
tevreden, bijna 24.000 euro!

In november ook weer opleve-
ringen van bouwprojecten. Het 
wooncomplex Ruigrok Tower is 4 
november geopend en gezegend 
door een Poolse priester en 14 
november werden de eerste sleu-
tels overhandigd aan de bewoners 
van de sociale huurwoningen in 
het omgetoverde wijkgebouw aan 
de Parklaan.

In december besloot het college 
van burgemeester en wethouders 
om geen brug over de Molenvliet 
aan te leggen als aanvulling op de 
groene (wandel)route. Reden: Te 
grote overschrijding van de kosten.
Ook de realistie van een sloep-
steiger rond de Watertoren is van 
de baan. De Watertoren blijkt 
namelijk licht scheef te staan en 
iets bouwen wat wellicht over een 
paar jaar weggehaald moet 
worden, is natuurlijk zonde. De 
‘trots van Aalsmeer’ blijft overigens 
goed in de gaten gehouden 

worden, volgend jaar weer 
metingen.
In december vond ook de opleve-
ring plaats van de 28 apparte-
menten ‘De Posterijen’, die 
gebouwd zijn op de plaats waar 
vele jaren het postkantoor (leeg) 
heeft gestaan aan de Stationweg. 
Sinterklaas sloot zijn bezoek aan 
Aalsmeer op 10 december af met 
een gezellige bingo voor volwas-
senen. Het werd een avond vol 
spektakel en verrassingen en niet 
alleen voor de winnaars van de 
vele prijzen. Ook voor twee heren 

van de organisatie. Henk van 
Leeuwen en Mike van der Laarse 
kregen te horen dat zij de titel 
Ereburger mogen gaan dragen. De 
o�ciële benoeming was 
donderdag 15 december tijdens 
de raadsvergadering.
In december is verder ook genoten 
van kerstmarkten van de Lions en 
de Hervormde gemeenten, was de 
Wintermarkt in het Centrum vries-
koud, maar gezellig en na twee 
jaar mocht het weer: Samen kerst-
feest vieren in de kerken. 
Op het randje van het jaar tot slot 
nog een teleurstelling voor inwo-
ners van Kudelstaart: Voorlopig is 
er geen ruimte voor de bouw van 
een tweede supermarkt in de 
nabijheid van het winkelcentrum. 
Gelukkig heeft Aalsmeer een ruime 
keuze als het om supermarkten 
gaat...
Er wacht een nieuw jaar. Proosten 
op 2023 kan tijdens diverse borrels 
en recepties, waaronder die van de 
gemeente op 5 januari.








