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Uitnodiging nieUwjaarsreceptie 
maandag 5 janUari 2015 20.00 UUr 

Het college van B&W van de gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners 
en relaties uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 
vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
kunt u elkaar in informele sfeer en onder het genot van een hapje en 
een drankje een gelukkig nieuwjaar toewensen. Met muziek van het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet en de jongerenband Dynamic Gentlemen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt een maquette van de Watertoren onthuld.

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

www.antennagroep.nl

Een gelukkig en 
gezond 2015 gewenst!

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Geen krant?
0251-674433

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN
VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

Zondag 4 januari zijn
wij vanaf 16.00 uur

weer open!

U komt toch ook langs 
om met ons het glas 

te heffen op een 
gezond & smaakvol 

2015
Vanaf maandag zijn wij 
weer 7 dagen per week 
geopend voor ontbijt, 

lunch, diner of een 
gezellig drankje.

Nicolette & Mellanie
en medewerkers
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Aanbieding is geldig van 29 december t/m 31 december 2014.

Champagne 
Montaudon Brut

Franse mousserende 
wijn

fles 75 cl.
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Kerstbomenverbranding op 9 januari gaat door!

Gemeente zet in op veilig 
en feestelijk oud en nieuw
Aalsmeer - Oud en Nieuw wordt 
ieder jaar uitbundig gevierd in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Een tradi-
tie die de gemeente graag wil be-
houden maar wel op een verant-
woorde en veilige manier. De ge-
meente, brandweer, politie en an-
dere hulpverleners houden tijdens 
de jaarwisseling extra toezicht, maar 
rekenen ook op medewerking en 
verantwoordelijkheidsgevoel van al-
le inwoners. Vuurwerk afsteken mag 
overigens pas vanaf 18.00 uur. Dit 
jaar geldt deze nieuwe landelijke re-
gel. Het afsteken van vuurwerk mag 
alleen dus nog tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur, en 
niet op 31 december al vanaf 10.00 
uur in de ochtend. Wie vuurwerk af-
steekt buiten de toegestane tijden, 
kan een boete krijgen. Ook voor het 
afsteken van illegaal vuurwerk kan 
een (forse) boete geschreven wor-
den. De politie en de gemeente 
gaan oudejaarsdag en -avond extra 
controleren.

Vreugdevuur Kudelstaart
Ook dit jaar organiseren de jonge-
ren in Kudelstaart een vreugdevuur. 
De organiserende jongeren heb-
ben aangegeven dat alle bewoners 
van Kudelstaart welkom zijn bij het 
vreugdevuur. Locatie is de Bilder-
dammerweg 72 (de voormalige ves-
tiging van garage Voortman). Op het 
terrein komt een terras waar warme 
chocolademelk, koffie en thee wor-
den geserveerd. Het vreugdevuur 
begint om 0.30 uur en eindigt om 

3.00 uur. Om 3.30 uur is het evene-
ment afgelopen. 
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw, 
maar het kan gevaarlijk zijn. Daar-
om een aantal tips: Let op omstan-
ders en houd afstand, draag een 
vuurwerkbril, steek vuurwerk aan 
met een aansteeklont, nooit van-
uit de hand, steek weigeraars nooit 
opnieuw aan, draag geen kunststof 
kleding of kleding met een capu-
chon, lanceer grote vuurpijlen van-
uit een pvc-buis die stevig in de 
grond staat en steek kleine vuur-
pijlen af vanuit een met zand ver-
zwaarde fles 

Vuurwerkafval opruimen
De gemeente verzoekt inwoners om 
op 1 januari – en liever nog op ou-
dejaarsnacht zelf – het vuurwerkaf-
val in de straten zelf op te ruimen. 
De helft van de vuurwerkongeluk-
ken gebeurt op Nieuwjaarsdag met 
jonge kinderen die zwerfvuurwerk 
op straat zoeken. Om inwoners bij 
het opruimen te helpen zijn er gra-
tis afvalzakken verkrijgbaar bij alle 
verkooppunten van vuurwerk. De-
ze zakken zijn ook af te halen in het 
gemeentehuis en bij de werf van De 
Meerlanden aan de Zwarteweg 77a.

Meld vernielingen
Elk jaar zijn er vernielingen met oud 
en nieuw. Gemeente en politie ver-
zoeken inwoners met klem melding 
of aangifte te doen van de inciden-
ten die zij signaleren en aan te ge-
ven wie de daders zijn. Dit kan ge-

meld worden bij de politie via 0900-
8844. Anoniem melden kan ook bij 
de landelijke meldlijn ‘Meld mis-
daad anoniem’: 0800-7000. De ge-
meente treft zelf ook maatregelen 
en sluit prullenbakken en een aan-
tal ondergrondse containers af. 

Vuurwerk kopen
In Aalsmeer kan veilig en legaal 
vuurwerk gekocht worden bij An-
nemiekes Kramerie aan de Machi-
neweg 3 Aalsmeer, Fuego Fireworks 
aan de Aalsmeerderweg 243a en 
Lemo Vastgoed aan de Aalsmeer-
derweg 249b en in Kudelstaart bij 
Balk Rijwielen aan de Kudelstaart-
seweg 224. 

Kerstbomenverbranding
En jawel, de kerstbomenverbran-
ding gaat door! Onder toeziend oog 
van de brandweer vindt op vrijdag 9 
januari vanaf 19.00 uur de kerstbo-
menverbranding plaats bij de krui-
sing Aalsmeerderweg, Stommeer-
kade en Ophelialaan. Op een an-
dere locatie wordt het vreugdevuur 
ontstoken. Niet dus, zoals eerder 
aangegeven op het terrein achter 
de Bloemhof in Greenpark. Vooraf-
gaand aan de kerstbomenverbran-
ding maakt de brandweer een rit-
je met bewoners van Ons Tweede 
Thuis. Ook kinderen kunnen een rit-
je maken met de brandweerwagen 
(uiteraard onder begeleiding). Be-
zoekers wordt verzocht zoveel mo-
gelijk met de fiets of lopend te ko-
men.

Politie zoekt getuigen
Collectegeld uit kerk weg!
Aalsmeer - Tussen vrijdag 26 de-
cember 15.30 uur en de volgende 
dag, zaterdag 27 december, 11.30 
uur is ingebroken in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg. Aan de zij-
kant van het gebouw is een deur 
open gebroken. Door de politie zijn 
hier meerdere voetsporen aange-
troffen. De hele kerk is doorzocht. 
De kluissleutel hebben de inbrekers 
ook gevonden en hiermee is vervol-
gens de kluis geopend. Uit de kluis 
is een aanzienlijk bedrag aan (col-
lecte)geld weggenomen. Het geld 
was verpakt in een soort spijker-

stofachtige zakken. Deels voorzien 
van rits en sluitkoord. Op sommi-
ge zakken was een hoesje aange-
bracht met hierin een administra-
tief kaartje. De politie hoopt dat het 
losse geld mogelijk wordt aangebo-
den in Aalsmeer. En hoopt getuigen 
te vinden van deze laffe inbraak. De 
politie is bereikbaar via 0900-8844.

Sieraden en geld uit huis gestolen

Poging inbraak 
in winkel
Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember rond kwart voor twaalf in de 
avond is geprobeerd in te breken in 
een winkel op het Poldermeester-
plein. Een getuigen had een hard 
geluid gehoord en zag vervolgens 
dat een zwaailicht aan was gegaan. 
De politie werd gealarmeerd. Agen-
ten zijn direct gaan kijken, maar de 
inbrekers zijn niet aangetroffen. Aan 
de schade aan de schuifpui konden 
agenten zien dat getracht was het 
pand te betreden. Alle deuren wa-
ren verder gesloten. De dieven zijn 
niet binnen geweest.

Kluis weg na 
inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de nacht donder-
dag 18 op vrijdag 19 december is 
ingebroken een bedrijfspand in de 
Hadleystraat. Om binnen te komen 
hebben de dieven een ruit naast de 
deur kapot gemaakt. De kluis van 
ongeveer tien kilo is meegenomen. 
In de kluis zat onder andere een 
kleine hoeveelheid kassageld. In het 
bedrijf zijn een architectenbureau 
en een kapsalon gehuisvest. Uit de 
salon zijn ook enkel styling produc-
ten gestolen. De schade is fors.

Bromfiets weg!
Aalsmeer - Op donderdag 18 de-
cember is tussen acht uur in de 
morgen en zeven uur ‘s avonds een 
bromfiets gestolen uit de Wetering-
straat. Het betreft een Piaggio C38, 
blauw van kleur en met kenteken 
FZ-110-Z. Mogelijk zijn er getuigen 
van de diefstal of zijn er mensen die 
de bromfiets hebben zien rijden. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember is rond half één in de mid-
dag ingebroken in een woning in de 
Muzen. De dieven zijn binnen geko-
men door een schuifpui aan de ach-
terzijde open te breken. Het gehele 
huis is doorzocht. Gestolen zijn di-
verse sieraden en contant geld. Een 
getuige heeft rond genoemd tijdstip 
twee mannen bij het huis zien lo-
pen. Ze stappen vervolgens in een 

zwarte stationcar met witte kente-
kenplaten. De achterklep was open 
gezet waardoor het kenteken ach-
ter niet zichtbaar was. De getuige 
heeft het kenteken aan de voorzijde 
gezien. In de auto zaten nog twee 
mannen. De inbraak wordt onder-
zocht door de recherche. Mogelijk 
zijn er meer getuigen. Zij worden 
verzocht de politie te informeren via 
0900-8844. 
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist. 
- Kudelstaartseweg: Rood-witte kater van 3 jaar oud. Heet Diesel.
- Robend: Hoendervogel. Bruin, pop. Hoendervogel. Wit-grijs, pop.
- JC Mensinglaan: Cypers bruine Bengaalse kat. Is gechipt

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 4 witte poten. 

Heeft witte streep over de neus.

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

jaarsdienst om 19u. met ds. J. Trom-
mel. Zondag dienst om 10u. met ds. 
J. Trommel en 16.30u. dienst.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Woensdag om 19u. eucharistie-
viering met L. Seeboldt mmv Kar-
melkoor. Donderdag en zondag om 
14u. Poolse dienst met pastor Krzys-
ztof. Vrijdag om 10u. in zorgcentrum 
Aelsmeer euch.viering met L. See-
boldt. Zaterdag om 17u. in Kloos-
terhof woordcommunieviering met 
M. van Zoelen mmv Soli Deo Gloria. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Dienst elke 
laatste zondag van de maand met 
pastoor Jacob Spaans om 16u.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Woensdag ou-
dejaarsdienst om 19.30u. met ds. J. 
Vrijhof. Zondag 10u. dienst 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Woens-
dag oudejaarsviering om 19u. met 
A. Blonk. Zondag 11u. woordcom-
munieviering met A. Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Start weer op 6 januari.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Start weer op 5 januari.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Woensdag oudejaarsavonddienst 
om 19u. met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Zondag dienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Woensdag 19u. oudejaarsdienst 
en donderdag 10.30u. nieuwjaars-
dienst met ds. M. Hogenbirk Zon-
dag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag nieuwjaarsdienst om 10u. 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor ouderenwerk. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Woensdag oudejaarsdienst om 
19.30u. en donderdag nieuwjaars-
dienst om 10u. Zondag diensten om 
10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Woensdag oudejaarsdienst om 19u. 
met ds. J. van Popering. Zondag 
10u. dienst met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Woensdag oudejaarsdienst om 
19.30u. en donderdag om 10.30u. 
nieuwjaarsdienst met ds. E.J. Wester-
man. Zondag om 10u. dienst. Orga-
nisten: M. Koning en W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Woensdag oudejaarsdienst om 
19u. met E. Kramer en donderdag 
nieuwjaarsdienst om 10.30u. Orga-
nisten: Maarten Noordam en Ruud 
Koning. Zondag dienst om 10u. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Peter Helms. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 
Om 19u. Baan 7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Woensdag oude-

31 december, 
1 en 4 januari

Koffie in de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 7 ja-
nuari houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Donaties zijn welkom!
Stichting Urgente Noden 
3 jaar actief in Aalsmeer
Aalsmeer - Het noodhulpbureau 
Stichting Urgente Noden Aalsmeer 
(SUNA) is sinds november 2011 ac-
tief in Aalsmeer. Het doel van de stich-
ting is om mensen in Aalsmeer en Ku-
delstaart te steunen die, ondanks al-
le wettelijke regelingen, tussen wal en 
schip dreigen te raken. Het noodhulp-
bureau zal niet zelf contact hebben 
met de mensen die hulp nodig heb-
ben. Dit kan uitsluitend gedaan wor-
den door een hulpverlener of hulpver-
lenende instantie zoals artsen, maat-
schappelijk werk, thuiszorg, Vita Wel-
zijn en Advies etc. Deze hulpverleners 
kunnen de problemen bij het Nood-
hulpbureau aangeven waarna het bu-
reau kijkt of directe hulp noodzake-
lijk is. Wethouder Ad Verburg: “Ik ben 
erg blij met het bestaan van het Nood-
hulpbureau. Stichting Urgente No-
den Aalsmeer (SUNA) kan financi-
ele hulp verlenen aan inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart die in een ur-
gente nood verkeren en geen beroep 
(meer) kunnen doen op een voorlig-
gende voorziening zoals Wet werk en 
bijstand, schuldhulpverlening of ande-
re bestaande regelingen. In 2008 heeft 
de gemeenteraad besloten om een re-
serve voor het minimabeleid in te stel-
len. Ook heeft de gemeenteraad be-
sloten dat uit solidariteitsoverwegin-
gen het belangrijk was dat een deel 
van deze reserve beschikbaar bleef 
voor de minima of voor mensen die 
net buiten de bijstandsregeling val-
len.” Een aanvraag voor hulp kan uit-

sluitend worden ingediend door een 
hulpverlenende instantie of hulpver-
lener. Het gaat hierbij om aanvragen 
waarbij, naar het oordeel van de hulp-
verlener, urgente bijstand nodig is. De 
aanvraag wordt ingediend met behulp 
van een aanvraagformulier. Dit formu-
lier is te downloaden via www.urgen-
tenodenaalsmeer.nl of telefonisch aan 
te vragen via 06-11467835. In de aan-
vraag dient duidelijk te worden ver-
meld waarom hulp wordt verzocht. 
Hierbij kan gedacht worden aan: het 
voorkomen van huisuitzetting of het 
afsluiten van gas en elektra, aanschaf 
van een nieuwe koelkast of wasma-
chine, extra kosten voor het basis- en 
voortgezet onderwijs, kosten voor de 
aankoop van kleding, kosten voor ac-
tiviteiten van kinderen, reparatiekos-
ten en leefkosten om het einde van de 
maand te halen. SUNA probeert om 
binnen één werkweek een beslissing 
te nemen. Bij zeer urgente zaken is dit 
binnen 24 uur mogelijk. Zijn er vra-
gen over de aanmelding, dan wordt er 
contact opgenomen met de erkende 
hulpaanvrager. Het werk van de SU-
NA wordt mogelijk gemaakt door bij-
drage van de gemeente Aalsmeer. Ook 
kunnen landelijke fondsen, gemeente-
lijke fondsen en plaatselijke kerkge-
nootschappen SUNA steunen door 
een bijdrage te leveren vanuit hun ar-
moedebeleid. Donaties zijn zeer wel-
kom op IBAN NL51 RABO 0167 791 
192 te name van Stichting Urgente 
Noden Aalsmeer.

Vuurwerkangst bij dieren
Aalsmeer - Veel mensen lopen 
tegen het einde van het jaar te-
gen vuurwerkangst van hun huis-
dier aan. Pas vooral op met het ge-
ven van rustgevende medicijnen 
aan je hond of kat. Vaak werken 
deze medicijnen verdovend, maar 
het gehoor blijft hetzelfde. De knal-
len komen dan even hard of soms 
zelfs harder binnen, maar de hond 
of kat kan niet reageren omdat 
hij verslapt is. Dit begrijpt hij niet 
en kan daardoor juist meer in pa-
niek raken. En bereik je dus het te-
genovergestelde. Blijf zelf zo rus-
tig mogelijk en doe zoveel als mo-
gelijk hetzelfde als op andere da-
gen. Zet eventueel de radio of de 
televisie wat harder om het lawaai 
te overstemmen en sluit de gordij-
nen. Het is ook beter om uw huis-
dier niet overdreven te troosten 
bij vuurwerkangst. Het dier krijgt 
daardoor bevestigd dat er iets mis 
is en dat zijn angst terecht is. Straf 

uw hond of kat ook niet bij een 
angstige reactie. Laat de hond op 
oudejaarsnacht voor 22.00 uur aan-
gelijnd uit en houd katten in huis. 
Zorg ook dat kattenluik, ramen en 
deuren gesloten zijn. Iets waar niet 
veel mensen aan denken is het uit-
stellen van het avondeten tot la-
ter op de avond. Als dieren honge-
rig zijn hebben zij minder aandacht 
voor het vuurwerk. En natuurlijk is 
het belangrijk dat huisdieren ge-
chipt en goed geregistreerd zijn. 
Mocht het dier dan toch weglopen 
kan het makkelijker teruggevonden 
worden. Voor oudejaarsnacht zou u 
zelfs het vertrouwde naamkokertje 
weer om kunnen doen.

Nieuwjaar 
met ANBO

Aalsmeer - De ANBO Aalsmeer 
nodigt belangstellenden uit voor 
haar nieuwjaarsreceptie op woens-
dag 7 januari. Het nieuwe jaar wordt 
ingeluid in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De receptie is 
van 15.00 tot 17.00 uur.

GEBOORTE
Fedde Gijsbert Kernkamp

OVERLIJDEN
J.O. Geling
R.E. Pattiapon

Kom zingen bij Song of Joy
Aalsmeer - Interkerkelijk koor Song 
of Joy uit Kudelstaart heeft in de 
maand december tweemaal meege-
werkt aan prachtige kerstdiensten. 
Op zondagavond 14 december orga-
niseerde het koor samen met de Com-
missie Eredienst van de PKN Samen 
op Weg uit Kudelstaart een kerstzang-
avond. En op eerste kerstdag werkte 
het koor mee aan de kerstmorgen-
dienst in de Thamerkerk in Uithoorn. 
Beide keren waren het sfeervol-

le kerstzangdiensten mede door het 
swingende kerstprogramma van het 
koor Song of Joy. Na de vakantie be-
ginnen de repetities weer op dinsdag 
6 januari. Bent u enthousiast gewor-
den en zingt u ook graag? Kom dan 
eens een avond luisteren en meezin-
gen. De repetities vinden plaats in het 
Kerkelijk centrum De Spil, Spilstraat 5 
in Kudelstaart op dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur. Zowel dames als 
heren zijn hartelijk welkom.

Black gospel in 
Karmelkerk

Aalsmeer - Black gospelkoor B.lief 
uit Egmond Binnen komt zingen in 
de Karmelkerk op zondag 11 janu-
ari vanaf 10.30 uur. Het koor be-
staat uit ongeveer 28 zangers en 
zangeressen en muzikaal begelei-
der en tevens pianist en dirigent is 
Jerry Bloem. De groep wordt bege-
leid door een band bestaande uit pi-
ano, basgitaar en drums. Black gos-
pel is ontstaan tijdens de slavernij; 
de slaven mochten niet spreken, 
wel zingen, klappen en shouten om 
kracht te zetten bij zware arbeid. 
Hun vrijheid werd ze ontnomen en 
door met elkaar te zingen, hielden 
ze de moed erin! Enthousiasme, blij-
heid en natuurlijk een boodschap 
is wat B.lief probeert uit te dragen. 
Er wordt op 11 januari meegewerkt 
aan de eucharistieviering met voor-
ganger Loek Seeboldt.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 2 januari halen de se-
nioren van R.K.Des het oude pa-
pier op. Gaarne uw papiercontai-
ner of dozen papier plaatsen op 
die plaats waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Voor alle 
datums kijk op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl

Laatste Werkdag 
Borrel

Aalsmeer - “Wat ga jij doen met 
Oud en Nieuw?” Ik denk dat ik in no-
vember die vraag al voor mijn kiezen 
kreeg. Puberzoon stond vanaf okto-
ber reeds te springen, want die is gek, 
wat zeg ik; knéttergek, op vuurwerk. 
De filmpjes van ontplofte cobra’s en 
illegale nitraten vlogen om mijn oren. 
Gelukkig bleef het bij filmpjes.. “Alsje-
blieft schat, nu nog even niet!” Maar 
zelfs nu het eind december is, vind 
ik er nog niks aan. Natuurlijk snap ik 
hem volkomen. Ik was vroeger ook re-
delijk verslaafd aan strijkers en dan 
zo lang mogelijk in mijn hand hou-
den. En daar zit hem dus de kneep. 
Dát is wat mij een beetje tegenstaat. 
Hij lijkt zo op mij. Oh, als die vinger-
tjes er op 1 januari allemaal nog maar 
aan zitten! (Nu hoor ik hem zeggen; 
“Ma-am, ik heb vingers! geen vinger-
tjes!” “Jaja, maar je blijft mijn vent-
je en doe nou maar niet al te gekke 
dingen.”) Met oudejaarsavond zitten 
wij gezellig met lieve vrienden bij ons 
thuis. Sjoelbak op tafel, kaarsjes aan, 
uitvallende kerstboom nog één nacht-
je, voor de laatste keer lekkere hapjes 
op tafel en dan maar keuvelen over 
het afgelopen jaar. Hoogte- en diep-
tepunten zullen naar alle waarschijn-
lijkheid de revue passeren én uiter-
aard de goede voornemens die we al-
lemaal weer zullen hebben. Ik heb al 
jaren dezelfde. Drie keer raden.. haha. 
Ik zeg niet voor niets dat het de laat-
ste keer is dat die lekkere hapjes in 
overvloed op tafel staan.. Maar eerst 

M iranda’s
omentenm nog vandaag een borrel op de laat-

ste werkdag drinken. Dat zal ik voor 
de niet-Aalsmeerders even uitleggen: 
‘De Laatste Werkdag Borrel’ is een 
begrip in Aalsmeer. Het is officieel de 
laatste veildag van de bloemenvei-
ling en het is ooit begonnen als afslui-
ting daarvan in café Sportzicht, toen 
nog Zekveld. Er werd een flinke bor-
rel gedronken om te vieren dat het 
harde werken van een heel jaar er-
op zat. Inmiddels doen alle kroegen er 
aan mee in Aalsmeer. Vleghaar bouwt 
een complete tent aan, Joppe is vol-
le bak, de nieuwe eigenaren van de 
Praam zijn van de partij, de Bok pre-
senteert een muzikaal programma, bij 
Centannial bouwen ze een feestje en 
Kees Markman, wie kent hem niet, 
staat te draaien in the Beach. Ikzelf ga 
dit jaar lekker swingen in het West-
einder Paviljoen, want daar staat par-
tyband Jamento on stage. Vorig jaar 
stonden zij te spelen in de Studio’s 
Aalsmeer, maar helaas doet die part-
ner niet mee dit jaar. Gemiste kans, 
maar dat terzijde.. De eerste keer dat 
ik mijn hubbie meenam naar ‘laatste 
werkdag’ zoals het hier in de wandel-
gangen genoemd wordt is járen ge-
leden. We gingen naar Sportzicht en 
ik wist dat daar al sinds jaar en dag 
topless bediening rondliep. Manlief 
wist nergens van, maar zijn blik sprak 
boekdelen toen een schaars geklede 
dame, lees; met blote borsten, zijn le-
ge glas kwam wegnemen. Zijn ogen 
rolden nog net niet uit de kassen. Ge-
weldig! We zijn ook een aantal keren 
naar De Oude Veiling geweest en dat 
was ook altijd gezellig. (Welke onder-
nemer durft daar trouwens iets te be-
ginnen? Kom op!) Kortom; Eigenlijk 
loopt iedereen uit in ons Dorp. Wij 
Aalsmeerders houden wel van een 
feestje. Ik zeg dus bij deze niet alleen 
een fijne jaarwisseling, maar ook een 
gezellige Laatste Werkdag Borrel ge-
wenst! 
Door Miranda Gommans

Aanpak van het riool op 
bedrijventerreinen
Aalsmeer - Er is een behoorlijke ver-
traging in de uitvoering van de werk-
zaamheden ten behoeve van het be-
drijventerrein Hornmeer opgetreden. 
Met het accorderen van het uitvoe-
ringsprogramma voor Aalsmeer door 
de raad zijn nu wel meerdere projec-
ten in een stroomversnelling geko-
men, waaronder ook bedrijventerrein 
Hornmeer. Het effect is echter dat het 
ingenieursbureau van de gemeente 
alle zeilen bij moet zetten. De plan-
ning voor de aanpak van het riool is 
inmiddels wel al bekend. De voorin-
spectie zal plaats vinden in de week 

van 12 tot 16 januari en de daad-
werkelijke uitvoering in de week 26 
tot 30 januari , eis en weder dienen-
de de weersomstandigheden. Er zal 
een flyer onder de ondernemers wor-
den bezorgd met de juiste informatie 
over de uitvoering. Voor het aanpak-
ken van de groenvakken en de over-
bodige stukjes trottoir zal het onder-
werp in het eerst volgende manage-
mentoverleg van de betreffende af-
deling ingepland staan om te kijken 
hoe de gemeente dat nog meer kan 
versnellen, specifiek voor het bedrij-
venterrein. 



Muziek/show
Dinsdag 30 december:
* Viering laatste werkdag met optre-
dens en dj’s in alle horecagelegen-
heden in gemeente v/a 15u.
Vrijdag 2 januari:
* Rockjam met drummer Guzz Gen-
ser in The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer v/a 21u.
Zaterdag 3 januari:
* Nieuw jaar met gitarist John en 
zangeres Merel in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
Zondag 4 januari:
* Band Southside Bluesrevue in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.
Vrijdag 9 januari:
* Bands Call the Riot en Hibabusha 
in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zondag 11 januari:
* Robert Smith Bluesband in Shack, 
Schipholdijk 253b vanaf 16u.
* Marcel Kapteijn en Friends in het 
Crown Theater vanaf 20u.
 
Films
T/m 4 januari:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Gooische Vrouwen, 
Bon Dieu en Lucy. Voor jeugd: An-
nie, Penguins of Madagascar, Mees 
Kees, Wiplala, Flits & het magische 
huis, Niko 2 en Frozen 2D.

Exposities
2 tot en met 4 januari:
* Expositie met tekeningen van Nyn-
ke, foto’s van Heleen en beelden 
van Eytie in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Expositie duurt tot en met 21 
januari. Open: Vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17u.
Zaterdag 3 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
3 en 4 januari:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.

Vanaf 9 januari:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 1 januari:
* Vreugdevuur bij Bilderdammerweg 
72 van 00.30 tot 03u.
* Nieuwjaarsplons in het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade 1 vanaf 14u.
2 en 3 januari:
* Districsfinales bij biljartvereniging 
in buurthuis Roerdomplaan 3. Vrij-
dag v/a 20u. en zaterdag v/a 10.30u.
Zaterdag 3 januari:
* Nieuwjaarsreceptie CDA bij Celie-
plant, Japanlaan in Greenpark, 15u.
Zondag 4 januari:
* Puzzelrit RKDES. Start 10-12u. bij 
complex Wim Kandreef. Vanaf 16u. 
nieuwjaarsreceptie in kantine.
Maandag 5 januari:
* Nieuwjaarsreceptie B&W in ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Nieuwjaar met veiling en exposi-
tie Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 20u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 6 januari:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf 10u. 
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in ge-
meentehuis van 19 tot 21u.
Woensdag 7 januari:
* Koffie in de Spil Kudelstaart, 10u.
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30 uur 
in Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Receptie ANBO in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan v/a 15u.
* Nieuwjaar met PACT in Bacchus, 
Gerberastraat van 20 tot 22u.
Donderdag 8 januari:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
* Lezing over Gran Paradiso bij Groei 
en Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 9 januari:
* Kerstbomenverbranding met de 
brandweer, hoek Aalsmeerderweg 
met Stommeerkade v/a 19u.
* Receptie SPIE in In de Zotte Wilg, 
Uiterweg vanaf 16.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 10 januari:
* Open huis creatief centrum De 
Werkschuit in Stommeerkwartier, 
Baccarastraat van 13 tot 16u.
* Klaverjasmarathon Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat van 
14 tot 20u.

Opening met rondleiding 
Expositie Willeke, Tineke en 
Michael in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 9 janu-
ari tot en met 2 april exposeren de 
kunstenaars Willeke Frima, Michael 
Glanz en Tineke Coucke in de Bur-
gerzaal van het Gemeentehuis. Dit 
keer is gekozen voor een meer con-
trasterende tentoonstelling. Het 
kleurig en uitbundige werk van Mi-
chaël Glanz tegenover de ijle wol-
kenluchten van Tineke Coucke. In 
de spreekkamers zijn het de intie-
me stillevens van Willeke Frima die 
hun bewondering zullen afdwingen.
De officiële opening van deze expo-
sitie met rondleiding is vrijdag 9 ja-
nuari om 16.00 uur in het gemeente-
huis op het Raadhuisplein. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om bij de-
ze opening (met drankje en hapje) 
aanwezig te zijn. Wel een vriendelijk 
verzoek om u van te voren voor deze 
(gratis) opening en rondleiding aan 
te melden. Dit kan via: www.huiska-
mermuseum.nl of telefonisch via 06- 
12922954.
Willeke Frima heeft op de lerarenop-
leiding de vakken tekenen en textie-
le vormgeving gevolgd. Maar Wille-
ke beschikte over nog zoveel andere 
capaciteiten, zij volgde een klassie-
ke zangopleiding, schreef scenario’s 
en beleefde turbulente tijden. Uit-
eindelijk koos Willeke toch voor het 
schildersvak. Willeke ging les geven 
bij de SAKB (St. Amstelveens Kunst 
Belangen). Nu heeft zij een atelier op 
de Hornweg waar zij vier dagen per 
week les geeft. Leerlingen van Wil-
leke zullen het onmiddellijk beamen, 
wie lessen bij haar volgt gaat met 
heel andere ogen naar voorwerpen 
kijken. En nu heeft zij iets nieuws 
bedacht voor haar leerlingen. Met-

een in één keer (alla prima), tijdens 
een eendaagse workshop met olie-
verf nat in nat zonder onderschil-
dering een ei, een citroen of een 
peer leren schilderen.Het werk van 
Michael Glanz bevat een kleuren-
palet zoals zelden is en wordt ver-
toond. Het gedurfde kleurgebruik 
wordt nog eens versterkt door het 
strakke lijnenspel. Michael woont 
sinds 7 jaar tot volle tevredenheid 
in Aalsmeer. De schilderijen van Mi-
chael vereisen heel veel reken, knip 
en plakwerk. Een inspiratiebron is 
de Jugendstilperiode maar ook de 
Nederlandse schilder Piet Mondri-
aan. Wanneer de achtergrond is be-
werkt, worden in allerhande vari-
aties stukjes tape op het doek ge-
plakt. Het daaruit voortkomende lij-
nenspel bepaalt de compositie. Met 
een brede kwast wordt de verf aan-
gebracht en daarna moet precies op 
het juiste moment het tape verwij-
derd worden. Het is de combinatie 
van uiterste precisie, strengheid, af-
standelijkheid en uitbundigheid die 
het werk zo duizelingwekkend boei-
end en fantasierijk maakt. Het weer-
geven van ruimte en licht boeit kun-
stenares Tineke Coucke, die afge-
studeerd is aan de Wackers Aca-
demie in Amsterdam, in hoge mate. 
Wolken, lucht en water komen dan 
ook veelvuldig op haar grote olieverf 
doeken voor. Het zijn opgedane in-
drukken, schetsen, beelden uit het 
geheugen of zomaar fantasie die zij 
verwerkt. Zij vertolken een eigen vi-
sie op het licht. Haar schilderijen la-
ten zich omschrijven als figuratief 
maar zijn niet strikt naar de realiteit 
geschilderd.

Gevarieerd familiefilmaanbod

‘Wiplala’ in Crown Cinema
Aalsmeer - ‘Wiplala’ is een vrolij-
ke film voor het hele gezin over een 
klein mannetje genaamd Wipla-
la, dat bij toeval in het keukenkast-
je gevonden wordt door het negen-
jarige zoontje van de familie Blom. 
Wanneer hij per ongeluk het hele 
gezin net zo klein tinkelt als hijzelf, 
begint een spannend avontuur over 
hele kleine mensen in een hele gro-
te wereld. De film naar het boek van 
Annie M.G. Schmidt is vrijdag 2, za-
terdag 3 en zondag 4 januari te zien 
in het Crown Theater om 14.45 uur. 
En ga lachen en genieten van ‘The 

Penguins of Madagascar’ in de bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade 15. 
Crown Cinema trakteert op een 
groot aantal films voor alle leeftij-
den, zoals ‘Flits en het magische 
huis’, ‘Niko 2’, ‘Koemba de Zebra’, 
‘Frozen 2D’, ‘Mees Kees op de Plan-
ken’, ‘Annie’ en ‘Boyhood’ en voor de 
ouderen: ‘Gooische Vrouwen’, ‘Lu-
cy’ en ‘De 100 jarige die verdween’. 
Kijk voor informatie op www.crown-
cinema.nl. Kaarten reserveren kan 
via 0297-753700 of via info@crown-
cinema.nl en zijn te koop in de bi-
oscoopbar.

Southside Blues Revue in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Inmiddels ook een 
traditie in The Shack om het nieu-
we jaar muzikaal te openen met nie-
mand minder dan The Southside 
Blues Revue. Zondagmiddag 4 ja-
nuari wordt zanger Jay Bodean be-
geleid door topmuzikanten uit de 
Nederlandse Bluesscene als: Ar-
mando Jansen op gitaar en zang, 
Mark Harmsma op bass, Pim Spet-
ter op piano en orgel en Ruud Spet-
ter op drums. Southside Blues Re-
vue heeft zich in de eerste jaren 
van haar bestaan in de Nederland-
se bluesscene bewezen als Revue 
band volgens Amerikaans princi-
pe: Een strak in pak gestoken be-
geleidingsband, met de ambitie om 
een afwisselende, middagvullen-
de bluesshow te brengen. Muzikaal 
ondersteund door zowel een pianist 
als een Hammond B3 organist, werd 
de afgelopen jaren menig succes 
gevierd. Geleidelijk ontstond de am-
bitie om structureel aan een eigen 
repertoire te kunnen werken. De 
band deinst er niet voor terug om 
soul-, funk- of rock&roll nummers 

te spelen. Met deze ontwikkelingen 
doet de ‘Revue’ zijn naam alle eer 
aan. Een hele goeie start van een 
nieuw muzikaal jaar in The Shack. 

Rock-jam met Guzz Genzer
Vrijdag 2 januari staat de tweede 
Rock-jam van dit seizoen gepland, 
met niemand minder dan Guzz Gen-
zer! Guzz neemt op deze avond fan-
tastisch goede muzikanten mee om 
andere muzikanten die willen mee-
spelen en/of zingen te begeleiden. 
Iedereen is van harte welkom om 
zijn of haar plekje op het podium in 
te nemen, dus grijp je kans, het eni-
ge wat je mee neemt is je instrument 
en/of je stem en de rest spreekt voor 
zich! The Shack is vrijdag 2 januari 
geopend vanaf 20.00 uur. De Rock-
jam is van 21.00 tot 01.00 uur en de 
entree gratis! Zondagmiddag 4 ja-
nuari vanaf 15.00 uur open en het 
optreden van Southside Blues Re-
vue start rond de klok van 16.00 uur. 
Entree is 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

Met eerbetoon aan Joe Cocker
Woodstock the Story: Zie 
en voel de Flower Power
Aalsmeer - Drie dagen peace, love 
and great music, dat was Woodstock 
in het jaar 1969, toen een boer zijn 
weiland beschikbaar had gesteld 
voor een hippe muziek en kunst-
happening. Het werd het meest le-
gendarische festival ooit dat nog de-
cennia lang doorklinkt. Woodstock 
the Story voert je terug in de tijd met 
een ruim twee uur durende zinde-
rende show. “Het is een voorstelling 
die ongemerkt onder je huid kruipt.” 
Aldus Matthijs van Noort die naast 
producer en leider, tevens bandlid 
is. Hij is zeer enthousiast tijdens een 
telefonisch interview en zegt daar-
in verder: “We zijn als negenkoppig 
team enorm op elkaar ingespeeld, 
want zijn de show al in het seizoen 
van 2012/2013 gestart. Natuurlijk 
hebben we het repertoire aangepast 
en aan de reacties van het publiek 
te horen weten we de toon goed te 
raken. We proberen echt dat tijds-
beeld neer te zetten. De voorstelling 
heeft diepere lagen en we weten 
de mensen ermee te roeren.” Daar-
bij wordt er gebruik gemaakt van 
dia’s, videobeelden en foto’s. Mat-
thijs benadrukt dat het beslist geen 
musical is. “Het is een gevoelsding. 
Een totaalbeleving van de sfeer van 
Woodstock. Als ik het in het kort 
moet samenvatten dan zeg ik; het is 
het een krachtig rockconcert en een 
integere theatervoorstelling ineen. 
Je bent er gewoon even bij. En er 
wordt ook veel gelachen!” Uiteraard 

komt The Who aan bod, maar ook 
Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Crosby, Stills & Nash. Uiteraard zal 
de onlangs overleden Joe Cocker 
eer worden aangedaan. Er zullen in 
totaal tweeëntwintig nummers wor-
den gebracht in een honderdveer-
tig minuten durende show met een 
pauze ertussen. De voorstelling is 
voor iedereen toegankelijk. Matthijs: 
“Wie graag naar de Top 2000 luis-
tert is bij ons op z’n plaats. Van bijna 
alle nummers uit die lijst proberen 
we de originele sound zo authentiek 
en eerlijk mogelijk te brengen, ui-
teraard met een eigen sausje. Het is 
een uitstapje naar herkenbaarheid.” 
Het plezier zal van de show afspat-
ten, want zoals de bandleider tot 
slot zegt: “We spelen iedere voor-
stelling tot het gaatje!” 
Wil jij bij de fantastische theater-
beleving aanwezig zijn op zater-
dag 17 januari om 20.00 uur in het 
Crown Theater, reserveer dan kaar-
ten via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via 0900-1353 (45 
cpm). De kosten zijn 24 euro vijftig, 
exclusief bespreekkosten. Een thea-
ter-arrangement bestaande uit een 
twee-gangendiner inclusief voor-
stelling is er al vanaf zesendertig 
euro per persoon. Kaarten voor de 
voorstelling zijn ook te verkrijgen bij 
Boekhuis Aalsmeer, Espago en Pri-
mera Oost of een uur voor aanvang 
aan de kassa van het theater.
Door Miranda Gommans 

Zaterdag na de kerstdagen kon in Bacchus genoten worden van gitarist Ger-
rit van der Spaan en mondharmonicaspeler George Reijnders. Gastoptredens 
waren er van bluesman Hein Meijer op gitaar en Remco de Hundt op velerlei 
percussie-instrumentjes. 

Muziek van John en Merel 
in nieuwe jaar in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 3 januari 
komen Merel en John de Bacchus 
Nieuwjaarsborrel muzikaal opluiste-
ren.  Hoewel het de laatste tijd een 
beetje stil is rond dit duo zijn beiden 
wel van vaste waarde in het culture-
le leven van Aalsmeer. Zowel John 
als Merel is actief op muziekgebied 
in verschillende bands. Het gele-
genheidsduo met Merel is ooit als 
grap begonnen, maar kreeg gelijk 
veel waardering. John van de Polder 
op gitaar en Merel Meijdam op zang 
brengen popsongs van Billy Joel tot 
Alicia Keys en Eva Cassidy. Beken-
de en minder bekende songs ko-
men langs en worden op eigen wij-
ze vertolkt waarbij Merel’s krachtige 

stem op subtiele wijze wordt onder-
steunt door John’s mooie gitaarspel. 
Aanvang: 21.30 uur in Bacchus in de 
Gerberastraat. Entree: Uw Gift

Aalsmeer - Zondag 11 januari krij-
gen de liefhebbers van het Thea-
ter Exclusief Bob&Gon een heerlij-
ke nieuwjaarmiddag voorgescho-
teld door Marcel Kapteijns and 
Friends (collega klompenmaker 
Sander Schuurman op gitaar en Ni-
co Dobber op percussie). Zij zor-
gen voor een sprankelend muzikaal 
begin van 2015. Lees de commen-
taren en recensies op hun website 
en je weet: Er wacht een heerlijke 
middag! De belevenissen van Mar-
cel als klompenmaker zijn van we-
reldfaam en bezorgen de lachspie-
ren overwerk. Maar er is veel meer 

dan alleen lol te beleven. Deze bij-
zondere middagen bij Bob & Gon 
staan garant als het gaat om een 
akoestisch concert. Een mix van ou-
de en nieuwe songs worden ten ge-
hore gebracht waarbij natuurlijk het 
nummer ‘You’ zeker niet zal ontbre-
ken. Er zijn nog enkele kaarten ver-
krijgbaar bij Espago, Het Boekhuis 
en bij Primera.  Begin 2015 stralend 
en verwen uzelf en uw vrienden op 
een heerlijke middag bij Bob & Gon 
in het Crown Theater aan de Van 
Cleeffkade! De zaal is open vanaf 
14.30 uur. Het optreden begint om 
15.00 uur.            Janna van Zon

Aalsmeer - De cabaretiers Maar-
ten Ebbers en Nina de la Croix bren-
gen op zaterdag 10 januari de show
‘Meer hebben we niet nodig’ in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Een gitaar, een piano en 
een schemerlamp, meer hebben ze 
niet nodig. U houdt van minimaal? 
Dat kan. Daar zijn Maarten en Nina 
voor. Simpel. Eenvoudig. Goed, maar 
niet gek. Of nou ja, een beetje dan. 
Het zijn tenslotte cabaretiers. Dro-
ger dan kurk. Maar vooral muzikaal. 

Zéér muzikaal. Prachtige liedjes. Ze 
willen het liefst maar één ding: op-
treden. Ze hebben een gitaar. Ze 
hebben elkaar. Dan kan de voorstel-
ling beginnen. Licht uit, spot aan. 
Intiemer gaat u het dit seizoen niet 
vinden. Hoeft ook niet. Meer hebben 
deze twee cabaretiers niet nodig. 
De voorstelling begint zaterdag 10 
januari om 21.00 uur, zaal open van-
af 20.30 uur. Kijk voor de aankoop 
van kaarten op de website van Bac-
chus.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Klassieke gitaar
‘Gomez’   € 79,-

(diverse kleuren)

Percussiekraam is
weer aangevuld!

Lessenaar ‘Boston’
(zwart)  € 16,95

Mondharmonica
voor kinderen   € 5,95

TIP:

NIEUW:

(diverse kleuren)
KOOPJE:

Belevenissen van klompenmaker
Bubbels en sprankelend 
optreden bij Bob & Gon

Maarten Ebbers en Nina de la Croix
Cabaret ‘Meer hebben we 
niet nodig’ in Bacchus
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omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Fonteinkruidhof 14 (Z-2014/067958), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 22 december 
2014);

- Machineweg 201A (Z-2014/055440), het oprichten van 
een kattenpension (verzonden 18 december 2014);

- Oosteinderweg 515 (Z-2014/061543), het bouwen van 
een loods tbv rijhal en paardenstalling (verzonden 18 
december 2014).

Weigering omgevingsvergunning *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Zeeltstraat 17 (Z-2014/065027), het plaatsen van een 

dakkapel achter (verzonden 18 december 2014).

voornemen Weigeren aanvraag omgevings-
vergunning met uitgebreide procedure 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Uiterweg 19 (Z-2013/017230), het gewijzigd bouwen van 

een woning met bootoverkapping (verzonden 31 decem-
ber 2014).

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen vanaf genoemde datum voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis via tel. 0297-387575, de openings-
tijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen 
deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunnin-
gen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

Kennisgeving ontWerp beschiKKing, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 289 (Japanlaan/Thailandlaan) 
 (Z-2014/066032), het oprichten van een broodfabriek.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van dinsdag 30 december 2014 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis. 

verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Ophelialaan 124 (Z-2014/056607), het plaatsen van ge-

velreclame (ontvangen 29 september 2014);
- Marktstraat 18 (Z-2014/063459), het wijzigen van de ge-

vel, opbouw op de bestaande aanbouw aan de zijkant, 
plaatsen hekwerk (ontvangen 31 oktober 2104);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065265), het aanbrengen van 
reclame (ontvangen 11 november 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Spoorlaan 49 (Z-2014/072106), het verwijderen van as-

best (verzonden 18 december 2014).

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

commissie ruimtelijKe KWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

evenementen

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

collectes

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

officiële mededelingen
30 december 2014

gemeentehuis gesloten

donderdag 1 januari 
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten. 

avondopenstelling
De avondopenstelling op woensdag 31 december ver-
valt. De balies gaan dan om 14.00 uur dicht.

eenmalige KoopKrachttegemoetKoming 2014 

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar mogelijk recht 
op extra geld van de gemeente. Het kabinet heeft besloten 
eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwo-
ners met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is 
gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven 
bij inwoners met hogere inkomens. 
Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachtte-
gemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen op www.
laaginkomen.nl van de Rijksoverheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u 
vinden op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl. Daar vindt u 
ook de voorwaarden en het aanvraagformulier. 

overdracht van zorg uit de aWbz naar 
gemeente en overgangsrecht

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Aalsmeer verantwoor-
delijk voor een gedeelte van de zorg en ondersteuning die 
nu vanuit de Awbz geleverd wordt. Voor cliënten die nu een 
indicatie hebben voor deze zorg (Bijvoorbeeld Individuele 
begeleiding, Begeleiding in groepsverband, Kortdurend ver-
blijf of persoonlijke verzorging) geldt een overgangsrecht in 
2015. Het maakt daarbij niet uit wat uw leeftijd is. 
Wat de overgang voor u betekent hangt af van de einddatum 
van uw indicatie(s). Deze vindt u in de beschikking die u van 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen.

loopt uw indicatie door na 2015?
Dan houdt u recht op deze zorg tot en met 31 december 
2015. Twee maanden voor 31 december 2015 kunt u een 
nieuwe aanvraag doen bij de gemeente. U wordt dan uitge-
nodigd voor een gesprek waarin de gemeente gaat kijken wat 
u nog zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan betekenen en 
welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

loopt uw indicatie af in 2015 maar voor 1 mei?
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft besloten dat alle indi-
caties die aflopen voor 1 mei 2015 automatisch zullen wor-
den verlengd tot 1 mei 2015. U houdt tot die tijd recht op 
uw huidige zorg. Twee maanden voordat uw indicatie afloopt 
kunt u een nieuwe aanvraag doen bij de gemeente. U wordt 
dan uitgenodigd voor een gesprek waarin de gemeente gaat 
kijken wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan 
betekenen en welke ondersteuning de gemeente kan bieden. 

loopt uw indicatie af in 2015 maar na 1 mei?
U houdt recht op deze zorg tot uw indicatie afloopt. Twee 
maanden voordat uw indicatie afloopt kunt u een nieuwe 
aanvraag doen bij de gemeente. U wordt dan uitgenodigd 
voor een gesprek waarin de gemeente gaat kijken wat u nog 
zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke 
ondersteuning de gemeente kan bieden.
Wanneer uw indicatie afloopt of uw situatie wijzigt kunt u 
een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente. U wordt 
dan uitgenodigd voor een gesprek waarin de gemeente gaat 
kijken wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan 
betekenen en welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

persoonsgebonden budget (pgb)
Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u geen geld meer op uw re-
kening, maar gaan de betalingen van uw PGB via de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) naar uw zorgverlener. Dit wordt trek-
kingsrecht genoemd. De SVB heeft u hierover per brief geïn-
formeerd. Heeft u geen brief ontvangen? De informatie is ook 
te vinden op www.svb.nl onder “Persoonsgebonden Budget 
PGB”. Voor vragen over het trekkingsrecht kunt u contact 
opnemen met de SVB op tel. 030-264 82 00.

heeft u geen brief ontvangen?
Als gemeente hebben wij gegevens ontvangen van het CIZ, 
de Zorgverzekeraars en hulpaanbieders. Deze zijn met grote 
zorg geleverd. Het kan echter zijn dat uw gegevens daar niet 
tussen zaten. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanspraak op 
het overgangsrecht. Wel willen u vragen in dat geval contact 
met de gemeente op te nemen zodat wij u alsnog hierover 
kunnen informeren. U kunt dan contact opnemen met de ge-
meente via 0297-387575 of mailen naar info@aalsmeer.nl.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Baanvak 112 (Z-2014/072092), het plaatsen van een 

dakkapel op de voorgevel;
- Beethovenlaan 120 (Z-2014/072587), het uitbreiden van 

het clubgebouw, het uitbreiden en verbouwen van de 
kleedkamers met bijbehorende ruimten;

- Molenpad 2 (Z-2014/072503), het maken van een nieuwe 
entree en het dichtzetten van de ruimte onder de loop-
brug van de 1e verdieping;

- Uiterweg 161 (Z-2014/072549), het bouwen van een wo-
ning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Gluckstraat 12 (Z-2014/072284), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreKen in het beraad over een geagendeerd 
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

overige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verKeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

nieuW vanaf 2 januari: het sociaal loKet 

Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over 
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en in-
komen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij 
het Sociaal loket. 

Per 1 januari 2015 wordt de samenwerking G2 (Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. 
Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal 
loket. Hieronder staan de contactgegevens en ope-
ningstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 janu-
ari dus geen brieven meer van de G2, maar direct van 
uw gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer 
kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. 

openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur 

Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
Vrijdag 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook 
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg 
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken 
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hier-
over kunt u terecht bij het Sociaal loket.

U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een 
 laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

ter inzage

t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stuk-
ken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden 
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 
(oneven nummers).te Aalsmeer.

t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende 
stukken) in afwijking van het bestemmings-
plan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 266 achter Z-2014/003014

t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. het oprichten van 
een broodfabriek (Machineweg 289 (Japan-
laan/Thailandlaan) (Z-2014/066032). 

t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop be-
trekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren 
van aanvraag voor gewijzigd bouwen van een 
woning met bootoverkapping (Uiterweg 19 
(Z-2013/017230))

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.
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Oliebollenbakkers Vooges trots!

Staande ovatie publiek na 
Roy’s Magic Diner Night!

Aalsmeer - Dit jaar is de oliebol die 
bakkerij Vooges verkoopt in de win-
kel in Oost, op het Poldermeester-
plein, als lekkerste getest. De olie-
bollenbakkers zijn zeer vereerd en 
trots dat de jury hun oliebol zo goed 
wist te waarderen. Wat is nu het ge-
heim van een goede oliebol? Het 
gebruiken van de allerbeste grond-
stoffen en vakmanschap. 

De kritische punten bij het maken 
van oliebollen zijn het juist behan-
delen van het oliebollen beslag, de 
temperatuur van het beslag en de 
omgeving, de juiste temperatuur 
van de olie, de juiste olie en het be-
slag moet precies de juiste rust en 
rijs tijd krijgen. In de speciaal inge-
richte oliebollenbakkerij van Voo-
ges wordt er voor gezorgd dat het 
de oliebollen aan niets ontbreekt en 
dit heeft er dit jaar voor gezorgd dat 
de bol als lekkerste getest is. “De al-

gemene kwaliteit van de Aalsmeer-
se oliebollen, gemaakt door ons en 
onze collega bakkers, is overigens 
altijd zeer hoog en het verschil met 
de andere geteste oliebollen moet 
wel minimaal geweest zijn”, aldus 
de oliebollenbakkers van Vooges. 
Een mooi compliment van de ju-
ry vonden zijn ook dat de winnen-
de oliebol één van de goedkoopste 
is. “Wij willen niets liever dan zoveel 
mogelijk mensen van een echt lek-
kere oliebol te laten genieten voor 
een eerlijke prijs.” Het team bakt de-
ze laatste dagen van het jaar met 
veel plezier de oliebollen voor al-
le liefhebbers bakken. De oliebollen 
zijn te koop bij de winkels in de Zijd-
straat in het Centrum, op het Polder-
meesterplein in Oost, in winkelcen-
trum Middenhoven in Amstelveen, 
bij alle vestigingen van ijssalon Ca-
dore en zijn te bestellen via thuisbe-
zorgd.nl en Oliebollentaxi.nl.

Aalsmeer - Na maanden voorbe-
reiding was het zaterdag 20 de-
cember tijd voor Roy’s Magic Diner 
Night in de Beach. Onder het genot 
van een heerlijk diner konden gas-
ten genieten van de goochelshow 
van Illusionist Roy Huiskens en zijn 
assistent Justin Huiskens, met me-
dewerking van de Amazing 5 dan-
seressen, jongleur Niels Duinker 
en zangeres Glenda Peters. Broer 
Dylan Huiskens was samen met 
vriend Jannick van der Ban ver-
antwoordelijk voor de techniek. Zij 
hebben ook de hele week hard ge-
werkt om in het restaurant een 
prachtig podium neer te zetten. Op 
de avond zelf zijn ze geholpen met 
licht en geluid door Xtreme show-
productions onder leiding van Alex 
Wahlen. Maar ook Oma Heideman 
was ingezet. Zij heeft prachtige kle-
ding gemaakt voor deze show. De 
avond was verdeeld in vier show-
blokken. De gasten werden ontvan-
gen met een magisch drankje en 
een amuse. Daarna begon het eer-
ste showblok. Dat was een specta-
culaire opening met de danseressen 
die Roy en Justin tevoorschijn tover-
den van achter reuze speelkaarten. 
Na het voorgerecht begon show-
blok twee met daarin een gastop-
treden van jongleur Niels Duinker 
en het eerste optreden van Glenda 
Peters. Niels heeft drie keer het Ne-
derlands kampioenschap jongleren 
gewonnen en staat in het Guinness 
Book of records, omdat hij 6 minu-
ten en 29 seconden blind kan jong-
leren. Glenda Peters was de eerste 
winnares van de Soundmixshow van 
Henny Huisman. Na showblok twee 
konden de gasten genieten van het 

hoofdgerecht. 
In showblok drie lieten de danse-
ressen Demi, Julia, Anne, Quiri-
na en Birgit een eigen dans zien 
als kerstvrouwen. Deze danseres-
sen van Omnia zitten in de selectie 
bij Dance Device en voor deze gele-
genheid traden ze op als Amazing 5 
danseressen. Ook zij hebben maan-
den getraind voor deze avond on-
der leiding van Simone van Weer-
denburg. 
En ook in dit showblok weer een 
optreden van Glenda Peters. Na het 
dessert was het al weer tijd voor 
het laatste showblok met als afslui-
ting een spectaculaire finale waarin 
Glenda Peters ‘All I want for Christ-
mas zong’ en de danseressen sa-
men met Roy voor een sneeuwstorm 
zorgden. Daarna was er nog koffie 
of thee voor gasten. De avond was 
in één woord geweldig! Het was een 
droom van Roy om een eigen Diner 
Show te organiseren in de Beach, 
het restaurant waar hij ook in de 
keuken werkt en wie weet, komt er 
rond Pasen wel weer een volgende 
Dinershow!

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Schade Centrum Biemond 
hiqure gecertificeerd
Aalsmeer - Schade Centrum Bie-
mond (SCB) in Aalsmeer is met suc-
ces gecertificeerd voor Hiqure. Uit 
handen van Denis Maessen, voor-
zitter FOCWA Vereniging Schade-
herstel, ontving het bedrijf het Hi-
qure schild. Met het behalen van de 
Hiqure certificering is SCB de eerste 
Erkend Mercedes-Benz autoscha-
dehersteller in Nederland die vol-
gens de nieuwe productnorm van 
branchevereniging FOCWA werkt. 
SCB is onderdeel van Mercedes-
Benz dealer Biemond & van Wijk. Na 
het eerder al behalen van het presti-
gieuze Mercedes-Benz Service Con-
sultancy Certificaat door de perso-
nenauto-werkplaats in Aalsmeer, is 
dit de volgende stap van de organi-
satie om zich op kwaliteit te onder-
scheiden van de concurrentie. Hi-
qure staat voor High Quality Repair 
en is de nieuwe productnorm die 
voor FOCWA Eurogarantbedrijven 
in 2015 verplicht is. “Aan de certifi-
cering ging een intensief voorberei-
dingstraject vooraf”, aldus Ad Over-
beek, die verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse leiding van het autoscha-
deherstelbedrijf. “We waren al ge-
wend aan het KZS systeem en zijn 

vervolgens met de mensen binnen 
het bedrijf gaan kijken welke pro-
cessen eventueel moesten worden 
aangepast. De norm is zo ingericht 
dat je altijd de juiste reparatieme-
thode te pakken hebt. We hebben 
veelvuldig technisch overleg, niet al-
leen met onze collega’s van de afde-
ling onderhoud en service, maar ook 
met de medewerkers van de bran-
chevereniging. Binnen ons bedrijf 
wordt veel geïnvesteerd in het up 
to date houden van kennis, de toe-
passing van de materiaalsoorten en 
de betreffende gereedschappen die 
we hierbij moeten gebruiken. Daar-
naast vinden wij het belangrijk dat 
we na afloop van het schadeherstel-
proces te allen tijde kunnen aanto-
nen hoe de herstelprocedure in zijn 
werk is gegaan. Want daar vertrou-
wen onze klanten blindelings op”, 
aldus Ad Overbeek.
Schade Centrum Biemond is een 
FOCWA Eurogarantbedrijf. Daar-
naast is het bedrijf ook in het bezit 
van EFAS (Erkend FOCWA Alumi-
nium Schadeherstel). Automobilis-
ten met autoschade krijgen vier jaar 
FOCWA-garantie op alle uitgevoer-
de schadeherstelwerkzaamheden.

Het team van Schade Centrum Biemond. Met certificaat, v.l.n.r.: Ad Overbeek 
(manager SCB), Denis Maessen (voorzitter FOCWA Vereniging Schadeherstel 
a.i.) en Ralph Heinis (directeur aftersales Biemond & van Wijk).

Nieuwjaar met veiling bij 
Postzegelvereniging 
Aalsmeer - Maandagavond 5 ja-
nuari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Zoals ge-
bruikelijk komen er bubbels op ta-
fel om het nieuwe jaar in te wijden. 
Het is echter wel de bedoeling dat 
de postzegels droog blijven. Daar-
na zal Sjaak Burgers een presen-
tatie verzorgen over de ‘Wilhelmina 
met Bontkraag’ postzegel. Voor het 
maken van deze presentatie heeft 
hij de Postzegel Van Dale geraad-
pleegd tijdens de kerstdagen. De 
gebruikelijke maandelijkse veiling 
start na de presentatie. De avond 
begint om 20.00 uur, de zaal is al 
om 19.15 uur open, ten eerste om 

de kavels te bekijken welke geveild 
gaan worden en ten tweede om el-
kaar de hand te schudden en verder 
om bij te praten. Op de website zijn 
vele afbeeldingen te zien van de te 
veilen kavels. 

Dus kijk ook eens op www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl. Op de 
verenigingstafel zijn115 stuks 5 
centen stokboeken aanwezig waar-
in men ook lekker kan snuffelen. 
Ook is er een minipostzegelverza-
meling te bezichtigen van Cor van 
Meurs over ‘Bruggen’, welke zeer de 
moeite waard is om te bekijken. Er is 
uiteraard koffie en een drankje ver-
krijgbaar in de zaal en er volop gra-
tis parkeergelegenheid.

Voor mensen met verstandelijke beperking

30 Jaar stijldansen groots gevierd 
Aalsmeer - Het jubileum Kerst-
bal van St. de Regenboog werd dit 
jaar op uitbundige wijze gevierd! Er 
was een Gospeloptreden, alle deel-
nemers waren weer geslaagd voor 
het afdansen en het toppunt van 
de avond was de Licht en Geluids-
show die door de Regenboogdan-
sers zelf samen met het enthousi-
aste vrijwilligers team werd opge-
voerd. Alle aanwezigen waren op-
eens muisstil. Na dit spectaculai-
re optreden werd er geproost op de 
Regenboogdansers, waarna zij na-
tuurlijk een mooie beker kregen en 
vanwege het jubileum ook een mooi 
horloge met het Regenboog logo er-
op! De band van Peter en zijn vrien-
den verzorgde zoals elk jaar de mu-

zikale avond en na veel dansplezier 
werd de avond afgesloten met een 
sfeervol meezingen met lichtjes op 
de dansvloer met alle 160 aanwezi-
gen. Dankzij alle sponsoren is deze 
speciale avond mogelijk gemaakt. 
Al 30 jaar lang blijkt de doelgroep, 
mensen met een verstandelijke be-
perking uit Aalsmeer, Uithoorn en 
Amstelveen, iedere week weer groot 
plezier aan de danslessen op maan-
dagavond te beleven. Debby Bar-
then uit Kudelstaart geeft al 30 jaar 
samen met een enthousiast team 
vrijwilligers deze lessen, en als je 
een keer wil komen kijken dan ben 
je van harte welkom. Voor contact 
kan je bellen met Debby Barthen, 
telefoonnummer: 0297-321358.

Kerstgroep in St. Jankerk
Kudelstaart - Ook dit jaar werd 
er in de vroege kerstvieringen, die 
vooral op kinderen gericht wa-
ren, weer een kerstspel gespeeld. 
Voor de aanstaande moeder Maria 
en vader Jozef was er geen plek in 
de herberg. “Die is alleen voor rijke 
mensen”, aldus de herbergier. Ge-
lukkig was er een stal waarhet kind-
je geboren werd. En het werd door 
Maria liefderijk in de kribbe gelegd 

waar het zoet bleef liggen, slapend 
en later rond kijkend naar al die 
lichtjes in de kerk. Ook op nIeuw-
jaarsdag kan de mooie grote kerst-
groep in de stal in de St.Jan Ge-
boortekerk in Kudelstaart bewon-
derd worden, want de kerk is over-
dag geopend, zodat ieder die dat wil 
onder het luisteren naar kerstmu-
ziek een kaarsje kan aansteken bij 
het Kindje in de kribbe.

Netwerken Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 8 janua-
ri kan je het jaar goed beginnen tij-
dens editie 26 van de netwerkbij-
eenkomst @BorrelAalsmeer bij Res-
taurant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Iedereen is welkom op 
de netwerkbijeenkomst, ook werk-
zoekenden en het entree is gratis. 
Van netwerken wordt een ‘avondje 
uit’ gemaakt, dus neem jouw vrien-
den, collega’s en relaties mee. Van-
af 17.00 uur ben je welkom. De foto-
grafie is dit keer in handen van Ri-
chard Koning van Fotografie Xpert 
FX, Angelique en Miranda Meulen-
kamp exposeren diverse kunstwer-
ken en zanger Philip Paar neemt ons 
alvast meer naar ‘Tour de Toon’, wel-
ke 15 februari gaat plaatsvinden het 
Crown Theater. Onder het genot van 
een alchoholvrije sparklin en een 
oliebol kan er getoost worden op 
het nieuwe jaar. Daarnaast serveert 
Restaurant Welkom Thuis ook di-

verse hapjes. Vanaf 17.00 uur kan er 
ook een dagschotel besteld worden 
en staat om 20.00 uur een lange ta-
fel klaar om met diverse relaties van 
@BorrelAalsmeer samen te dine-
ren. Deelname is niet verplicht. Dit 
keer worden twee kaarten voor Tour 
de Toon van zanger Philip Paar ver-
loot, het Doelenwerkboek geschre-
ven door Leid Oudemans, 2 entree-
kaarten voor één van de voorstellin-
gen van Badaboom Comedyclub en 
2 kaarten voor de theatervoorstel-
ling Woodstock – The Story 17 janu-
ari in het Crown Theater Aalsmeer. 
De techniek is vanaf heden in han-
den van Eventec uit Aalsmeer. Het 
podium wordt verzorgd door TOP 
Verhuur en de gastvrouwen van 
het MBO College Airport in Hoofd-
dorp heten de bezoekers weer wel-
kom. Voor meer informatie, aanmel-
den en het programma: www.borre-
laalsmeer.nl.

Kerstwijding de Binding: 
Als wij niets doen…
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
was het dan zo ver! De dag waar 
de spelers, schrijvers, decorbou-
wers, muzikanten en technici van 
de Kerstwijding 2014 zich al we-
ken op aan het voorbereiden waren. 
Vanaf 12.00 uur druppelden de spe-
lers langzaam binnen om zich in de 
grime te laten zetten. Tegen vier uur 
liep de spanning op, toen de eer-
ste mensen in de rij kwamen staan 
voor dit kerstspektakel. De middag-
voorstelling verliep vlekkeloos en de 
spelers namen een daverend ap-
plaus in ontvangst. Na een geza-
menlijke maaltijd volgde de avond-
voorstelling. Al om 19.30 uur ston-
den de eerste mensen in de rij en 
tegen de tijd dat de zaal open ging, 
rond 20.00 uur, stond de rij al tot aan 
de Zijdstraat! Ook ‘s avonds zetten 
de spelers een prachtige presta-
tie neer. Het stuk vertelde over ‚de 
Leukste Buurt van Nederland’ een 
televisieprogramma dat in Neder-
land op zoek ging naar de meest 
gezellige buurt. Echter, deze buurt 
bleek bij nader inzien helemaal niet 
zo gezellig. Onderling waren er veel 
ruzies en tegen het einde van het 
stuk liepen deze ruzies verschrikke-
lijk uit de hand in een enorm cha-
otische scene waar iedereen tegen 

iedereen aan het schreeuwen was. 
Gelukkig grepen op dat moment 
de kinderen van de buurt in en na-
men hun ouders mee naar huis om 
kerst te vieren. Het toneelstuk had 
veel dubbele bodems waarin ver-
wezen werd naar de problematiek 
in de wereld en hoe lastig het is om 
‚gewoon gezellig’ met elkaar samen 
te leven. Na beide voorstellingen is 
een collecte gehouden waarvan de 
helft ten goede komt aan het niet-
gesubsidieerde werk van de Bin-
ding en de andere helft gaat ieder 
jaar naar een goed doel. Dit jaar is 
dat goede doel Stichting Lion Heart 
in Sierra Leone geworden. Dit is een 
kleinschalige stichting die zich in-
zet om ebola te bestrijden. De col-
lecte heeft in totaal een prachtig be-
drag van 1200 euro opgeleverd. De 
Binding bedankt de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer voor haar me-
dewerking en het wederom ter be-
schikking stellen van de kerkzaal. En 
via deze weg willen zij iedereen die 
mee geholpen heeft om deze voor-
stellingen tot een daverend succes 
te maken, heel hartelijke bedanken! 
De Binding hoopt jullie allen in het 
nieuwe jaar weer te mogen begroe-
ten bij nog veel meer ‘gewoon ge-
zellige’ Binding-activiteiten! 

Geef uw nieuwjaarswensen door
Nieuwjaar met gasten en 
muziek bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Na de gezellige kerst-
dagen op Radio Aalsmeer, kunt u 
ook gerust de radio aanzetten in het 
nieuwe jaar! De lokale omroep gaat 
2015 in met een speciaal program-
ma: de Nieuwsjaarsshow gemaakt 
door diverse medewerkers van de 
omroep. Radio Aalsmeer zendt 24 
uur per dag uit voor alle inwoners 
van Aalsmeer, Kudelstaart en wijde 
omgeving. Natuurlijk kunt u ook in 
2015 gewoon genieten van de ver-
trouwde programma’s. Zo zijn er 
aanstaande maandagavond 5 janua-
ri weer interessante gasten in ‘Door 
de Mangel’ en ‘De Top 10 van…’. De-
ze week zijn dat achtereenvolgens 
René Kersloot en Jos van de Wal. In 
‘Aalsmeer Politiek’ mogen deze week 
de Aalsmeerse politici hun nieuw-
jaarswensen overbrengen. 

Nieuwjaarsdag
Op Nieuwjaarsdag zal Radio 
Aalsmeer u verrassen met een ori-
ginele nieuwjaarsuitzending. On-
danks de reguliere dagprogram-
mering bestaat uit heerlijke muziek 
zullen, in navolging van de specia-
le en gezellige kerstuitzendingen, op 
Nieuwjaarsdag opnieuw diverse pro-
grammamakers een live gepresen-
teerd programma brengen. Tussen 
14.00 en 18.00 uur kunt u luisteren 
naar een interactieve show met tal 
van gasten en/of interviews. De pro-
grammamakers staan gezamenlijk 
garant voor een gezellige boel. Ui-
teraard kunt u uw nieuwjaarsbood-

schap (live) doorgeven via de te-
lefoon tijdens de uitzending, maar 
ook vooraf via www.radioaalsmeer.
nl. Daarnaast zullen diverse gasten 
aanschuiven, waarbij u kunt denken 
aan politie, brandweer over hoe de 
nieuwjaarsnacht is verlopen, de win-
naar van de verkiezing Aalsmeerder 
van het jaar en noem maar op.

Vrijdagavondcafé
Wekelijks wordt het programma Vrij-
dagavondcafé gepresenteerd door 
Ron Leegwater bij toerbeurt samen 
met Caroline, Deborah of Marjolein. 
Ook in 2015 blijven Erik van de Brun 
met politie-nieuws, Marc Eveleens 
met de Culinaire kookwekker en De-
borah Bothe met Social Media om 
22.22 uur, de vaste rubrieken. En na-
tuurlijk de wekelijkse Twitterhit waar-
mee twee kaarten weggeven worden 
voor een film naar keuze in Crown 
Cinema. Na een onderbreking van-
wege de kerstdagen, is het Vrijdag-
avondcafé weer present vanaf 21.00 
uur. Op 2 januari zoeken de pro-
grammamakers een feesthit om het 
nieuwe jaar goed te beginnen. Opge-
ven kan via Twitter: @Vrij_avondcafé, 
via de Facebook-pagina of via mail: 
studio@radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM, 
maar ook via de livestream op in-
ternet: www.radioaalsmeer.nl. Het 
bezoekadres van de studio is Van 
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer. 
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Ferme klap op 
motorkap auto

Aalsmeer - Op vrijdag 19 decem-
ber rond half negen in de avond 
heeft een woordenwisseling met 
als gevolg schade aan de auto 
plaatsgevonden aan het begin van 
de Aalsmeerderweg. Een bewoner 
wilde achteruit het erf afrijden. Het 
was donker en hij zag niemand lo-
pen. Toch stond plots een man bij 
zijn auto, die verklaarde bijna aan-
gereden te zijn. De man sprak goed 
Nederlands, is ongeveer 1.80 me-
ter en rond de 35 jaar. Hij droeg 
donkere rennerskleding en sport-
schoenen. De man had ook een 
hond bij zich. Waarschijnlijk heeft 
hij in de grasrand zijn hond laten 
hopen. De automobilist had hem 
in ieder geval niet opgemerkt. De 
wandelaar was behoorlijk boos en 
heeft een harde klap op de motor-
kap van de auto gegeven. Vervol-
gens liep hij richting Midden- en 
Molenvlietweg.

Botsing trekkar 
en fietser

Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember rond één uur in de middag 
zijn in een bedrijfscomplex aan de 
Legmeerdijk 313 een trekkar en 
een fietser in botsing gekomen. 
De 64 jarige fietser uit Hillegom 
is hierbij op zijn heup gevallen en 
is vervoerd naar het Spaarne zie-
kenhuis. De trekkar werd bestuurd 
door een 26 jarige man uit Leiden. 

Naar ziekenhuis 
na teveel op!

Aalsmeer - Op vrijdag 19 decem-
ber om half twaalf in de avond 
kregen de alarmdiensten een mel-
ding over een onwel geworden 
persoon in de Dorpsstraat, hoek 
N196. Toen agenten ter plaatse 
kwamen, was de ambulancedienst 
al gearriveerd. Het bleek dat de 53 
jarige man uit Aalsmeerderbrug te 
diep in het alcoholglaasje geke-
ken had. Hij was nauwelijks aan-
spreekbaar en reageerde traag. 
Hij is per ambulance vervoerd 
naar het Spaarne ziekenhuis. 

Dronken fietser
Aalsmeer - Op maandag 22 de-
cember om negen uur in de avond 
heeft de politie een 32 jarige fiet-
ser uit Polen van de weg gehaald. 
De man fietste slingerend over de 
Oosteinderweg en dreigde een 
paar keer de sloot in de rijden. Dit 
werd gezien door een agent, die 
op weg was naar huis. Omdat hij 
vermoedde dat de fietser teveel al-
cohol had gedronken, riep hij de 
hulp van zijn collega’s in. De fiet-
ser bleek inderdaad veel te diep 
in het alcoholglaasje gekeken te 
hebben. Omdat hij per fiets het 
verkeer in gevaar bracht, is de 32 
jarige gemaand naar huis te gaan 
lopen. En hij heeft een proces-
verbaal gekregen voor openbare 
dronkenschap.

Brommobiel 
aangereden

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zondag 14 op maandag 15 de-
cember is schade gemaakt aan 
een brommobiel. Het wagentje 
was door de eigenaar geparkeerd 
in Ketelhuis, ter hoogte van num-
mer 34. De brommobiel, blauw van 
kleur, is eigendom van een 85 jari-
ge inwoner en heeft aan de voor-
zijde behoorlijke schade. Waar-
schijnlijk is de brommobiel aange-
tikt door een auto. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Parfum gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 19 decem-
ber om tien voor drie in de middag 
is een diefstal gepleegd in een 
winkel in de Zijdstraat door drie 
personen. Twee vrouwen en een 
man zijn er onder andere vandoor 
gegaan met een testerfles parfum. 
Het drietal is eerder gesignaleerd 
in Aalsmeer. Enkele weken gele-
den waren zij vanaf de supermarkt 
in de Ophelialaan een vrouw ge-
volgd. Het is toen (gelukkig) niet 
gelukt om de inwoonster te bero-
ven. De drie staan op camerabeel-
den van de winkel. De recherche 
doet verder onderzoek. 

Inbrekers of niet
Aalsmeer - Op dinsdag 16 de-
cember rond elf uur in de avond 
is de toegangsdeur van het ap-
partementencomplex in de Twijn-
derlaan geforceerd. Een getuige 
heeft twee mannen van Noord-
Afrikaanse afkomst gezien bij het 
complex die mogelijk voornemens 
waren in te gaan breken. De twee 
verklaarden onder andere bij ken-
nissen te zijn geweest. Het kente-
ken van de auto waarin de twee 
mannen zijn weggereden, is geno-
teerd. Het woninginbraakteam van 
de politie doet verder onderzoek. 

Doe nooit zo maar open
Voorkom inbraak woning!
Aalsmeer - De politie surveilleert 
regelmatig in uw buurt om inbraak 
en diefstal uit woningen tegen te 
gaan en daders op te sporen. Er is 
echter ook veel dat u zelf kunt doen 
om de kans op diefstal uit uw wo-
ning zo klein mogelijk te maken. U 
draait natuurlijk altijd uw deur op 
slot als u (even) uw huis verlaat. U 
zorgt er waarschijnlijk ook al voor 
dat de post niet in het zicht blijft lig-
gen als u op vakantie bent. Maar er 
zijn nog veel meer manieren om in-
braak in uw woning te voorkomen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk 
en voldoende verlichting zowel aan 
de voor- als de achterzijde van de 
woning. En, iemand aan de deur? 
Doe nooit zo maar open! Kijk eerst 

door het raam, (digitale) deurspi-
on of gebruik de intercom. Gebruik 
een deurketting of kierstandhouder. 
Vraag wie de persoon is en wat de-
ze komt doen, vraag om een legiti-
matie. Oplichters gebruiken zielige 
praatjes of smoezen om binnen te 
komen. Pin nooit aan de deur bij een 
onbekende leverancier ! Geef nooit 
uw bankpas en pincode af. Blok-
keer direct uw bankpas wanneer u 
bent bestolen of opgelicht. En af-
spraak met een (onbekend) bedrijf 
aan huis? Zorg dat er een bekende 
bij u aanwezig is! 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl/veilig. Bij onraad in 
de buurt, vraagt de politie u direct 
0900-8844 te bellen.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en voorzitter John Jansen van 
Ondernemersvereniging Ondernemend Aalsmeer en Monic van Diemen van 
Solidoe met de cheque voor het goede doel Boerenvreugd.

Verkiezing Onderneming van het jaar

Solidoe schenkt prijs aan 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderdagopvang Soli-
doe heeft het bedrag van 1000 euro 
dat ze gewonnen heeft met de Ver-
kiezing Onderneming van het Jaar 
aan Kinderboerderij Boerenvreugd. 
De kinderboerderij kan het geld heel 
goed gebruiken. Ze zijn namelijk een 
aantal weken dicht geweest vanwe-
ge de vogelgriep. Maar sinds dinsdag 
23 december is de Kinderboerderij in 
de Hornweer weer open en zijn be-
zoekers van harte welkom. Wethou-
der Economische Zaken Ad Verburg: 
“Volgens de Jury is Solidoe innovatief 
en speelt in op de markt. Solidoe par-
ticipeert in allerlei netwerken om de 
kennis te delen met anderen. Solidoe 
is ook maatschappelijk betrokken en 
werkt wijkgericht. De kinderopvang-
sector is enerzijds een arbeidsmarkt-
instrument en levert anderzijds een 
belangrijke bijdrage aan de ontwik-
keling van kinderen. Solidoe is ook 
van mening dat kinderen groot wor-
den in hun wijk, dat het belangrijk is 
om daar een rol in te spelen. Van-
daar dat Solidoe in de wijken gehuis-
vest is, en uitdrukkelijk samenwer-

king zoekt met het onderwijs en met 
andere organisaties. Ook koopt So-
lidoe alle producten in de gemeen-
te Aalsmeer. Ze werken samen met 
sportverenigingen. Ook sponseren 
ze veel en zorgen dat veel leerlingen 
stage kunnen lopen. De kinderen van 
Solidoe gaan op bezoek bij de men-
sen in het verzorgingstehuis. Ze be-
trekken kinderen in projecten door 
bijvoorbeeld een Run for schools 
project (hardlopen om geld in te za-
melen voor scholen in Afrika) of een 
Clini Clowns winter fair: zo leren kin-
deren ook dat je inzetten voor andere 
doelen leuk en fijn is. Solidoe zet zich 
zeer in voor de maatschappij volgens 
de Jury van de Onderneming van het 
Jaar. Daarom is Solidoe voor de Jury 
de terechte winnaar van de prijs On-
derneming van het Jaar.” Directeur 
Monic van Diemen van Solidoe: “We 
hebben heel veel leuke reacties ge-
had op het winnen van de Verkiezing 
Onderneming van het Jaar. Mensen 
stuurden spontaan bloemen of kwa-
men langs. Ook onze medewerkers 
zijn erg trots.”

Diefstallen van en 
uit auto’s

Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember zijn in de avond of nacht 
vier winterbanden met velgen van 
een in de Fuutlaan geparkeerde 
auto gestolen. De eigenaar had 
deze er net nieuw op laten zetten. 
De volgende dag trof hij zijn au-
to op blokken aan. Ook op woens-
dag 17 december zijn uit een au-
to een rijbewijs en een identiteits-
bewijs gestolen. De wagen stond 
geparkeerd op een bedrijfsterrein 
aan de Legmeerdijk. Waarschijn-
lijk had de eigenaar zijn wagen 
niet afgesloten. Op hetzelfde ter-
rein aan de Legmeerdijk is op vrij-
dag 19 december ingebroken in 
een bedrijfsbus. Om binnen te ko-
men heeft de dief een deur gefor-
ceerd. Gestolen zijn de autopapie-
ren. 

Auto geheel uitgebrand
Kudelstaart - Op maandag 22 de-
cember rond half negen in de avond 
is aan de Wim Kandreef, bij de par-
keerplaatsen bij de sportcomplexen, 
een auto uitgebrand. De Toyota met 
Pools kenteken stond al geruime tijd 
op dezelfde plek geparkeerd. De 

brandweer is ter plaatse geweest 
en heeft bluswerkzaamheden ver-
richt. De auto is wel geheel uitge-
brand. De gemeente gaat de auto 
wegslepen. 

Foto: Marco Carels

Sociale huur: Woonduur verdwijnt, inschrijfduur telt

Nieuwe huisvestingswet 
verandert regels in regio
Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2015 is 
er een nieuwe Huisvestingswet in 
Nederland die er voor zorgt dat ie-
dereen zo veel mogelijk kan wonen 
op de plek waar hij wil. Gemeenten 
mogen bijvoorbeeld minder sociale 
huurwoningen reserveren voor ei-
gen inwoners of voor mensen die in 
de buurt werken. Ook in de stads-
regio Amsterdam en Almere veran-
deren daardoor enkele regels voor 
woonruimteverdeling en woonruim-
tevoorraad. 
Het dagelijks bestuur van de Stads-
regio Amsterdam heeft hiervoor 
een voorstel gedaan aan haar zes-
tien gemeenten, Almere, corporaties 
en belangenorganisaties. Zij kun-
nen tot en met 20 januari 2015 hun 
zienswijze over de nieuwe regels in-
dienen bij de Stadsregio Amster-

dam. De definitieve wijzigingen wor-
den op 17 maart 2015 voorgelegd 
aan de Regioraad van de Stadsre-
gio. Vervolgens worden de regels 
vastgelegd in een nieuwe huisves-
tingsverordening die per 1 juli 2015 
ingaat. 
Door de nieuwe Huisvestingswet 
krijgen gemeenten minder ruimte 
om bindingseisen te stellen. Vanaf 
2015 mag maximaal 50% toegekend 
worden aan inwoners met binding 
aan de regionale woningmarkt en 
daarvan mag de helft (25% van de 
totale woningen) met voorrang toe-
gewezen worden aan inwoners met 
binding aan de eigen gemeente. Die 
ruimte is grotendeels nodig voor ur-
gentiegevallen en lokaal maatwerk. 
De belangrijkste wijziging voor wo-
ningzoekenden is dat per 1 juli 2015 

toewijzing op basis van woond-
uur wordt afgeschaft. Op dit mo-
ment worden woningen toegewe-
zen op basis van inschrijfduur (door 
je in te schrijven op WoningNet) of 
woonduur. Woonduur bouw je op 
door een zelfstandige woning in de 
Stadsregio Amsterdam of Almere te 
bewonen. Het is dus alleen moge-
lijk woonduur op te bouwen als je 
al binding hebt met de regio. De 
nieuwe Huisvestingswet beperkt 
de ruimte voor regionale en lokale 
binding. Daarom worden woningen 
straks alleen nog toegewezen op 
basis van inschrijfduur en niet meer 
op basis van woonduur.
 
Overgangsregeling
Iedereen die in de toekomst in aan-
merking wil komen voor een soci-

ale huurwoning in de Stadsregio 
Amsterdam, moet dus ingeschre-
ven staan bij WoningNet. Om de 
huidige inwoners van de stadsre-
gio tegemoet te komen, is een tij-
delijke overgangsregeling inge-
steld. Mensen die niet ingeschre-
ven staan bij WoningNet, kunnen 
zich voor 1 juli 2015 inschrijven en 
dan wordt hun woonduur automa-
tisch omgezet naar inschrijfduur. Zo 
kunnen bewoners hun opgebouwde 
woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien 
jaar gebruiken (tot 1 juli 2030) wan-
neer zij verhuizen naar een socia-
le huurwoning. Na vijftien jaar stopt 
de overgangsregeling en telt alleen 
nog de datum van inschrijving bij 
WoningNet.
 
Overige wijzigingen
Als gevolg van de nieuwe Huisves-
tingswet verdwijnen op 1 juli 2015 
ook de regelingen die met woon-
duur te maken hebben: zoals het tij-
delijk behoud van woonduur en in-
schrijfduur en het samenvoegen 
van woonduur bij samenwonen. 
Voor deze regelingen geldt geen 
overgangsperiode: inwoners van de 
stadsregio kunnen tot 1 juli 2015 
van deze regelingen gebruik maken.

Wethouder Verburg: “Kunstwerk kerst op de taart”

Veer ‘Geschiedenis schrijven’ nu 
officieel bij Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Woensdag 17 decem-
ber heeft wethouder Ad Verburg sa-
men met kunstenares Karin Colen 
het kunstwerk ‘Geschiedenis schrij-
ven’ op het complex Mijnsheerlij-
ckheid onthuld. Het kunstwerk be-
staat uit een grote witte ‘schrijfveer’ 
die schuin in een ‘inktpot’ staat. De 
inktpot kan gebruikt worden als zit-
bank. Het zes meter hoge kunst-
werk is gemaakt van staal wat in 
twee kleuren gecoat is. Rondom 
het kunstwerk staan woorden ‘ge-
schreven’ in de bestrating. Ad Ver-
burg opende het kunstwerk als wet-
houder van het project Mijnsheerlij-
ckheid. 
Zoals gebruikelijk bij nieuwbouw-
projecten als Mijnsheerlijckheid is 
een klein deel van het budget gere-
serveerd voor de realisatie van een 
kunstwerk. Kunstenares Karin Co-
len is geselecteerd uit ongeveer 25 
kunstenaars die een voorstel had-
den ingediend. De opdracht was 
om een vorm van toegepaste kunst 
te bedenken en een verbinding te 
maken met de geschiedenis van de 
streek. In het ontwerp komt de ge-
schiedenis onder andere terug in de 
woorden, zoals legakker, zudde en 
pompe, die in het plaveisel gemaakt 
zijn. Rond Kudelstaart had je een 

bepaalde verkavelingsstructuur die 
legakker werd genoemd. Een legak-
ker is een stuk land dat in het water 
ligt. Kunstenares Karin Colen ver-
woordt het zo: “Kudelstaart, een wa-
terrijke plek, een plek met historie. 
Deze enorme ganzenveer schrijft de 
geschiedenis en hij blijft doorgaan. 
Wie weet schrijft hij verhalen op die 
op het bankje verteld worden.” Meer 
informatie over dit werk en de tot-
standkoming hiervan is te vinden op 
de website www.karincolen.nl

Woonzorgcomplex
Mijnsheerlijckheid is het nieuwe 
woonzorgcomplex, in het hart van 
Kudelstaart, dat vorig jaar is opge-
leverd. Het omvat 36 koopwonin-
gen en 93 huurwoningen voor be-
woners van jong en oud. De wonin-
gen zijn een mix van sociale huur, 
gewone huur en koop. De wonin-
gen zijn makkelijk geschikt te ma-
ken als zorgwoning, waardoor ou-
deren er langer zelfstandig kunnen 
wonen. Bij het complex bevindt zich 
het wijkzorgsteunpunt ‘Voor Elkaer’, 
er is een huisartsencentrum, een fy-
siotherapiepraktijk en 24 uur per 
dag een verpleegkundige aanwezig. 
Wethouder Ad Verburg: “Vorig jaar 
hebben we Mijnsheerlijckheid fees-

telijk in gebruik genomen en nu 
een jaar later dan weer dit prach-
tige kunstwerk onthuld. Bewoners 
zijn erg tevreden over het wonen in 
Mijnsheerlijckheid en ook voor de andere Kudelstaarters is bijvoor-

beeld het wijkzorgsteunpunt ‘Voor 
Elkaer’ een verrijking. Ze komen er 
voor een kopje koffie, een maaltijd, 
of om een spelletje te doen. Ik vind 
het kunstwerk de kers op de taart 
van dit mooie complex.”

De onthulling gebeurde in aan-
wezigheid van veel bewoners van 
Mijnsheerlijckheid, bouwer Habi-
on, architect George Polman van 
AG Architecten, Jan Dreschler van 
Zorgcentrum Aelsmeer en Joop Kok 
van de kunstadviescommissie.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bromfietser ten 
val na botsing

Aalsmeer - Op zaterdag 20 de-
cember omstreeks 05.45 uur is 
op de Van Cleeffkade een be-
stuurder van een brommer ge-
raakt door een personenauto. Po-
litie en ambulance waren snel ter 
plaatse, maar van de automobilist 
was geen spoor meer te beken-
den. Het slachtoffer is vervoerd 
naar het ziekenhuis. De volgen-
de dag mocht de 50 jarige man 
uit Kudelstaart weer naar huis. 
Aan het ongeval heeft hij een ge-
broken sleutelbeen overgehou-
den. De bromfietser reed over de 
Van Cleeffkade in de richting van 
de Burgermeester Kastelijnweg. 
Hij was op weg naar zijn werk op 
Schiphol. Ter hoogte van de stop-
lichten is de Kudelstaarter ge-
raakt door de auto. Getuigen wis-
ten de politie alleen te melden dat 
de automobilist vermoedelijk reed 
in een grijze stationwagen. Moge-
lijk zijn er meer getuigen of wil de 
automobilist zich melden. De poli-
tie hoort het graag via 0900-8844.

Met Aalsmeers saxofoonkwartet
Nieuwjaarsreceptie B&W
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer 
nodigt alle inwoners en relaties uit 
voor de nieuwjaarsreceptie op maan-
dag 5 januari vanaf 20.00 uur in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. Na 
de nieuwjaarstoespraak van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder kunnen 

de aanwezigen elkaar in informele 
sfeer en onder het genot van een hap-
je en een drankje een gelukkig nieuw-
jaar toewensen. Met muziek van het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet en de jon-
gerenband Dynamic Gentlemen. Tij-
dens de nieuwjaarsreceptie wordt een 
maquette van de Watertoren onthuld.

www.lijfengezondheid.nl
Het gevaar van een hoog eigen risico
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Provincie: 1 Miljoen euro 
voor duurzaam renoveren
Amstelland - Vanaf 1 januari 2015 
stelt de provincie Noord-Holland de 
subsidieregeling ‘duurzaam renove-
ren Noord-Holland’ open. In totaal 
stelt de provincie 1 miljoen euro be-
schikbaar voor de renovatie van be-
staande woningen. Met de regeling 
wil de provincie woningen energie-
zuiniger maken én tegelijkertijd de 
bouwsector een impuls geven. De 
aangekondigde regeling start per ja-
nuari 2015 en is een subsidie op re-
novatie van woningen, die gebouwd 
zijn in 2000 of daarvoor, tot een ener-
gieneutraal niveau of tot ‘nul op de 
meter’. Het gaat dan niet om stan-
daardmaatregelen, zoals het aan-
brengen van een zonnepaneel of 

spouwmuurisolatie, maar om ver-
gaande maatregelen. De minimale 
investering bedraagt 25.000 euro, de 
provincie draagt 20% in de kosten bij 
(tot maximaal 10.000 euro voor de ‘nul 
op de meter’). “Met deze regeling wil-
len we woningeigenaren net even dat 
extra zetje geven om te investeren in 
een duurzame verbouwing. Dat levert 
de sector meer werk op en dus ba-
nen,” zegt gedeputeerde Jaap Bond. 
De subsidie kan worden aangevraagd 
door woningeigenaren en verhuur-
ders. De regeling loopt tot 1 juli 2016. 
Zie voor meer informatie over de re-
geling en de voorwaarden het subsi-
dieloket van de provincie Noord-Hol-
land op www.noord-holland.nl. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Ludieke opruimactie
Meerlanden: Ruim samen 
vuurwerkresten op!

Vijftig cent per boom
Weer kerstbomeninzameling

Vliegtuigoverlast grootste ergernis
Amsterdamse Bos krijgt 8

Aalsmeer - Tijdens de jaarwisseling 
wordt het nieuwe jaar ingeluid met 
veel knal- en siervuurwerk. Al dat 
mooie vuurwerk heeft een keerzijde: 
de vuurwerkresten die op straat be-
landen. Meerlanden start het nieu-
we jaar daarom met het opruimen 
van de restanten van vuurwerk. Uit-
gangspunt is dat de straten er weer 
verzorgd uitzien in de eerste week 
van januari. Het motto van Meer-
landen bij deze actie is om samen 
met de inwoners van Aalsmeer de 
vuurwerkresten op te ruimen. Er is 
daarom een ludieke opruimactie be-
dacht waarmee een prijs te winnen 
valt, een vuurwerkpakket ter waar-
de van 250 euro. Helpen opruimen 
is dit jaar extra aantrekkelijk door de 
Facebook Fotowedstrijd van Meer-
landen. Daarbij moet een foto wor-
den geplaatst op Facebook van voor 
én na het opruimen van vuurwerk. 
De inzender die het meest origineel 
is en een schoon resultaat laat zien, 
wint een vuurwerkpakket ter waar-
de van 250 euro. Op 8 januari wor-
den de winnaars bekend gemaakt. 
Om alle inwoners van Aalsmeer en-
thousiast te maken over het oprui-
men van vuurwerkresten, is Meer-
landen een campagne gestart. Bij 
de oudste groepen van de basis-
scholen en het Wellant College zijn 
flyers meegegeven aan de leer-

lingen, zodat zij weten wat zij sa-
men met hun ouders kunnen doen 
om vuurwerkresten op te ruimen. 
Ook zijn posters opgehangen om 
de aandacht te vestigen op het ver-
wijderen van vuurwerkresten. Vuur-
werkresten kunnen overigens met-
een in een vuurwerkzak gedaan 
worden en deze zak kan meegege-
ven worden met het restafval. Vuur-
werkzakken zijn gratis verkrijgbaar 
bij alle vuurwerkverkooppunten in 
Aalsmeer.

Prullenbakken afgesloten
Om mogelijk brandgevaar door 
vuurwerk te voorkomen, sluit de 
Meerlanden rond oud en nieuw al-
le prullenbakken en brengpark-
jes voor papier en textiel af en wor-
den de containers voor plastic ver-
pakkingsafval tijdelijk weg gehaald. 
De glasbakken kunnen wel gebruikt 
worden. In de eerste week van 2015 
worden alle bakken weer geopend 
of teruggeplaatst.

Afvalinzameling
Het kan overigens voorkomen dat 
de rolcontainer van thuis op een 
andere dag geleegd wordt dan ge-
wend. Kijk voor andere ophaalda-
gen en meer informatie over het op-
ruimen van vuurwerk op de website 
van Meerlanden.

Aalsmeer - Ieder jaar zamelt de 
Meerlanden voor de gemeente 
kerstbomen in. Wie een kerstboom 
inlevert, krijgt vijftig cent. Van 5 tot 
en met 9 januari kunnen bomen van 
8.00 tot 16.30 uur ingeleverd op de 
Meerlanden-werf aan de Zwarte-
weg 77a. En op woensdag 7 januari 
kunnen bomen in de eigen wijk af-
gegeven worden van 13.00 tot 16.00 
uur. In Kudelstaart staan medewer-
kers van de Meerlanden klaar in de 

Schweitzerstraat (voor de school, op 
het parkeerterrein), in Oost bij het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat, 
in de Stommeer bij de gymzaal in de 
Jac. P. Thijssenlaan en in het cen-
trum voor het gemeentehuis op het 
Raadhuisplein. Het is nog niet be-
kend of de bomen verbrand mogen 
worden tijdens de kerstbomenver-
branding van de brandweer op vrij-
dag 9 januari of dat de bomen ‘ge-
woon’ versnippert worden.

Amstelland - Het Amsterdamse 
Bos krijgt als natuur- en recreatie-
gebied van de Amsterdammers een 
8. Dit blijkt uit het Omnibus Onder-
zoek Amsterdamse Bos 2014, uitge-
voerd door het Bureau Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente Am-
sterdam. Vorig jaar kreeg het Am-
sterdamse Bos nog het hoogste cij-
fer van alle parken en recreatiege-
bieden van Amsterdam: een 7,9. Na-
genoeg iedereen uit de stad kent 
het Amsterdamse Bos (98%) en 
driekwart van de Amsterdammers 
komt er wel eens. 
Wandelen is nog steeds de meest 
populaire bezigheid in het Amster-
damse Bos, maar ook attracties be-
zoeken, fietsen, ontspannen, genie-
ten van de natuur zijn veel genoem-
de activiteiten. Ook naar horeca-
gelegenheden gaan wordt veel ge-
noemd. De bekendste zijn Boerde-
rij Meerzicht, de Geitenboerderij en 

het Grand Café. De horeca wordt 
in totaal met een ruime 7 beoor-
deeld. Van de bezoekers zou 37% 
naar evenementen op het gebied 
van kunst en cultuur gaan. Vijfen-
twintig procent zou evenementen 
bezoeken die met natuur te maken 
hebben of een natuur-educatief ka-
rakter hebben. Ook sport- en food-
evenementen zouden ieder 25% van 
de bezoekers trekken. Voor de ove-
rige evenementen, zoals dans, klas-
sieke muziek, pop- en dancemuziek, 
markten en kinderactiviteiten is ook 
belangstelling, in totaal 85%. Vijftien 
procent heeft geen belangstelling 
voor evenementen.
Grootste ergernissen zijn nog altijd 
het geluid van vliegtuigen (23%), 
gevolgd door vervuiling en zwerfvuil 
(14%) en hardrijders langs de Bos-
baan (12%). Zeventien procent zou 
graag een wilder en natuurlijker Bos 
willen zien.

Lezing over Gran Paradiso 
bij Groei en Bloei 
Aalsmeer - Donderdag 8 januari 
komt Henny van der Wilt naar buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3 om te laten zien en horen hoe zij dit 
de Gran Paradiso van Italië heeft ge-
zien. Gran Paradiso is een Nationaal 
park ten zuiden van Aosta in noord-
west Italië. Het paradijs is 60.000 
hectare groot en telt ongeveer 5.000 
steenbokken. Dit dankzij de bescher-
ming sinds 1856 toen koning Victor 
Emanuel de tweede Gran Paradiso tot 
een reservaat uitriep met het jacht-
verbod op steenbokken. De hoogste 

berg heet Gran Paradiso, is 4061 me-
ter hoog en is tevens de hoogste berg 
van Italië. Vanaf de hoge top is een 
schitterend uitzicht op de Mont Blanc 
en Monta Rosa, 50 kilometer verder 
weg. Het park is rijk aan vele honder-
den soorten alpenbloemen en ook die 
komen tijdens de dia-lezing uitge-
breid aan de orde. Groei en Bloei no-
digt belangstellenden uit om kennis 
te komen maken met dit afwisselend 
gebied met unieke flora en fauna. De 
avond begint om 20.00 uur, de toe-
gang is gratis en iedereen is welkom.

Kerstsamenzang Melomanie
Rijsenhout - Zondagavond 21 de-
cember is een Kerstsamenzang ge-
houden op de Werf. Enkele leden van 
Drumfanfare Melomanie speelden on-
der leiding van André Keessen diver-
se bekende kerstliederen. Het aanwe-
zige publiek zong uit volle borst mee. 
Halverwege het programma kregen de 
kinderen van de bassischool de gele-
genheid om ‘Kling klokje Kling’’ te zin-
gen wat ze op school voor het Kerst-
feest geleerd hadden. Onder bege-
leiding van Jantina, Sylvia en Wilma 

klonk dit heel vrolijk. ‘Ere zij God’ werd 
prachtig gespeeld door de trompettis-
ten Cock en Marcel. Na een uur ge-
speeld en gezongen te hebben werd 
de samenzang afgesloten met ‘We 
wish you a Merry Christmas’. Ondanks 
dat het hard waaide was het een 
sfeervol en geslaagd optreden. Na de 
Kerstvakantie gaan de leden van Me-
lomanie zich voorbereiden op de jaar-
lijks terugkerende presentatieavond. 
Deze zal gehouden worden zaterdag-
avond 7 maart. 

Aalsmeer - Het waren barre tijden 
voor kinderboerderij Boerenvreugd 
in Aalsmeer de afgelopen maand. 
Door de Vogelgriep in Ter Aar moes-
ten er strenge preventieve maatre-
gelen getroffen worden, zoals tijde-
lijke sluiting voor publiek. 

Een groot gepland evenement kon 
niet doorgaan, er waren geen be-
zoekersinkomsten en ook de be-
langrijke vakantie-opvang kon niet 
doorgaan. Afgelopen dinsdag ging 
de boerderij weer open. De ge-
meenteraad van Aalsmeer heeft in 
de raadsvergadering vorige week 
een motie behandeld, waarin werd 

gevraagd om Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer voor een deel een-
malig tegemoet te komen in de ex-
tra kosten en de derving van inkom-
sten. Hoewel de stichting louter op 
onbetaalde vrijwilligers draait, zijn 
er natuurlijk wel kosten voor de 
boerderij. De motie was het initiatief 
van het CDA en werd door alle par-
tijen gesteund. De Stichting draait 
normaliter zonder subsidie voor de 
exploitatie, en ziet deze december-
gift van de gemeente dan ook als 
uitzondering. Het bestuur dankt de 
gemeenteraad voor deze spontane 
geste. Wilt u dit voorbeeld volgen? 
Kijk op www.boerenvreugd.nl.

Volg voorbeeld gemeente 
en steun kinderboerderij

VVD realiseert uitbreiding 
koopzondagen per 2015
Aalsmeer - Op de laatste raadsver-
gadering van dit jaar is de VVD motie 
voor zondag openstelling op de val-
reep aangenomen. De VVD als initia-
tiefnemer voor deze motie, werd hier-
in gesteund door de fractie van het 
PACT. Van de kant van HAC en het 
CDA kon de motie, niet geheel on-
verwacht, op weinig steun rekenen. 
Tijdens het debat over deze zondag 
openstelling bleek al dat er binnen de 
fractie van het AB sympathie voor de 
motie was, maar ook terughoudend-
heid vanwege de toezegging van de 
wethouder dat hij de mogelijkheid al 
in onderzoek had sinds de wetswij-
ziging in juli 2013. Het argument van 
Robert van Rijn, fractievoorzitter van 
de VVD, dat wachten op deze uit-
komst voor een aantal grootschalige 
winkeliers zou betekenen dat het be-
langrijke voorseizoen alweer voorbij 
zou zijn voordat er een besluit geno-
men zou worden, heeft voor een aan-
tal AB raadsleden blijkbaar de door-
slag gegeven. Zij stemden mee met 
de VVD en PACT, waardoor een 12-
11 meerderheid voor het voorstel ont-
stond. Tijdens de raadsvergadering 
was de VVD woordvoerder Robert 
van Rijn al heel helder. Het gaat vooral 
om de grootschalige winkels die echt 

klem komen te zitten. Overal in de re-
gio is zondag openstelling mogelijk. 
Als je als Aalsmeerder aan het klussen 
bent en een stopcontact wil halen op 
zondag, dan moet je in de auto stap-
pen en naar Amstelveen of Uithoorn 
rijden. Hetzelfde geldt als je vrouw 
een bloembak voor in de tuin wil. Dit 
is kostbare koopkracht die weg vloeit, 
die de Aalsmeerse winkeliers keihard 
nodig hebben. “Ik begrijp het heus wel 
als de slager of de groenteman uit de 
Zijdstraat ervoor kiest om op zondag 
dicht te blijven, hoewel ook die onder-
nemers de mogelijkheid krijgen om 
open te zijn. Dat is hun eigen keuze en 
wellicht kiezen die ervoor om bepaal-
de zondagen wel en bepaalde zon-
dagen niet open te zijn. Maar laat die 
keuze nou gemaakt worden door de 
ondernemer en niet worden opgelegd 
door de gemeente. Dat is niet meer 
van deze tijd”, aldus Robert van Rijn. 
Naderhand sprak Robert van Rijn over 
een moedige actie van de twee raads-
leden van AB, voorstemmers Dick 
Kuin en René Martijn.”Ik begrijp ook 
wel hun moeilijke afweging, vandaar 
dat ik blij ben met de uitkomst. Na-
tuurlijk allereerst voor de Aalsmeerse 
ondernemers en inwoners die hiervan 
kunnen profiteren.” 

Kerst met ‘Con Amore’
Aalsmeer - Drie mooie optredens 
heeft mannenkoor Con Amore af-
gelopen kerstperiode gegeven. Al-
le drie geheel verschillend. Zondag-
middag in het kerkje in De Hoef op 
uitnodiging tijdens de kleine maar 
gezellige kerstmarkt. Een volle kerk, 
heerlijk gezongen. De dirigent be-
geleidde zelf en had van een ander 
koor een soliste meegebracht voor 
de kerst kraker Cantique de No-
el. De zaterdag voor kerst gingen 
de koorleden naar de kerstmarkt 
in het winkelcentrum boven het IJ, 
een plaats waar Con Amore al ve-
le malen geweest is. Er werden op-
tredens gegeven op straat, bege-
leid door de dirigent en soms maak-
ten de heren gebruik van de orkest-
jes dat daar ook speelde, de kerst-
mannenband, en het Charles Dic-
kens orkest. Maandag vond het ei-
gen kerstconcert in de Spil plaats 
met medewerking van het kamer-
koor Pur Sang . Het was een gewel-

dige avond met veel verschillende 
stromen kerstmuziek. Con Amore 
heeft een klein kerst reces, maar op 
5 januari gaan de koorleden er weer 
voor. Gerepeteerd gaat worden voor 
de gezamenlijke koorpresentatie 
met Toonkunstkoor Aalsmeer en Vi-
vace op 29 maart in de Bloemhof. 
Het wordt een heel bijzonder ge-
beuren. De koren brengen elk hun 
eigen repertoire, maar gaan ook ge-
zamenlijk een groter werk ten ge-
hore brengen. ‘Noah and his floting 
zoo’, heet dit koorwerk. Het gaat ge-
zongen worden door een samenge-
steld koor van ongeveer 150 per-
sonen, een solist, met begeleiding 
op vleugel, contrabas en slagwerk. 
Zangers die dit mee willen maken, 
zijn van harte welkom. De koorpar-
tijen zijn allemaal ingezongen door 
de dirigent voor thuisstudie. Con 
Amore repeteert iedere maandag-
avond vanaf 20.00 uur in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a.

Oliebollen van 
Hervormde Gemeente
Aalsmeer - Zoals u gewend bent 
van de Hervormde Gemeente 
Aalsmeer wordt ook dit jaar weer 
een oliebollenactie gehouden en 
gaan vrijwilligers weer de heerlijkste 
oliebollen en appelbeignets bakken. 
Het team staat onder leiding van 
een vakkundig bakker! Voor al dit 
lekkers kunt u op dinsdag 30 én 
woensdag 31 december weer te-
recht bij één van de kramen! De-
ze zijn te vinden op de hoek Oost-
einderweg met de Pontweg en Ma-
chineweg bij The Beach en binnen 
bij de Albert Heijn op het Praam-
plein. De openingstijden zijn van 
circa 09.30 tot 15.00 uur. De op-
brengst van deze actie komt ten 
goede aan de Hervormde Gemeente 
van Aalsmeer. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-

site www.dorpskerk-aalsmeer.nl of 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Open huis bij Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 10 janu-
ari houdt Stichting De Werkschuit open 
huis in ’t Stommeerkwartier aan de 
Baccarastraat 15. Van 13.00 tot 16.00 
uur is iedereen van harte welkom. De 
Werkschuit presenteert tijdens een ten-
toonstelling van de cursisten de crea-
tieve cursussen voor jong en oud. Tij-
dens het open huis kan een ieder na-
der kennis maken met de verschillende 
cursussen en de docenten. De Werk-
schuit organiseert diverse teken- en 
schildercursussen, edelsmeden, breien 
en haken,speksteen objecten, beeld-
houwen, vilten voor beginners en ge-

vorderden, tegel en glasmozaïek en blij 
met klei. Op de woensdagmiddag en 
donderdagmiddag zijn er voor de kin-
deren vanaf 6 jaar cursussen creatieve 
vorming en op de woensdagmiddag en 
zaterdagmorgen is er ook tekenatelier 
voor jongens en meiden vanaf 6 jaar. 
De cursussen starten in de week van 
26 januari. Kinderen die zich tijdens de 
open dag inschrijven, krijgen een leuke 
attentie. Bovendien mogen zij ook aan 
de slag met brooddeeg en kwasten. 
Voor Inlichtingen en of inschrijvingen 
kan via www.gklein.org/wsa/ of tele-
fonisch bij Margot Tepas 0297 340150.

Doe mee aan hardloopclinic
Aalsmeer - Altijd al willen starten met 
hardlopen? Begin dan in januari! Atle-
tiekvereniging Aalsmeer biedt de mo-
gelijkheid om in het nieuwe jaar meer 
aan sport te gaan doen. Op zaterdag 
10 januari begint een negen weekse 
hardloopclinic voor zowel de starten-
de als meer gevorderde hardloper. Je 
kunt er nog bij uitslapen ook, want de 
wekelijkse trainingen op en rondom 
de atletiekbaan aan de Sportlaan be-
ginnen om 10.30 uur. Dit is niet alleen 
gezellig, samen hardlopen, maar je 
leert over onderwerpen die met hard-
lopen te maken hebben, zoals hard-

loopstijl, kleding en schoenen, voeding 
en afvallen, trainen met een schema, 
blessures en blessurepreventie. Na af-
loop van deze clinic kun je eventueel 
gratis deelnemen aan de Westeinder-
loop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10 ki-
lometer wordt op zondag 15 maart ge-
organiseerd door Atletiek Vereniging 
Aalsmeer in samenwerking met de 
Westeinder Adviesgroep. Enthousiast? 
Kijk op www.avaalsmeer.nl of www.
westeinderloop.nl voor alle informatie 
en het inschrijfformulier. Aanmelden 
kan bij Marjan van Ginkel via email: 
marjanginkelvan@gmail.com.

Ontmoeting 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 7 janua-
ri van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting bij de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Na de drukte van de afgelopen we-
ken onder het genot van een kopje 
koffie of thee even gezellig met el-
kaar bijpraten. Iedereen is welkom. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website  
oosterkerk-aalsmeer.nl.
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Brancheorganisatie VGB
Exportomzet bloemen en 
planten naar record!
Aalsmeer - Als de Nederlandse ex-
portomzet in bloemen en planten in 
december uitkomt op het gemiddel-
de van 400 miljoen over de afgelo-
pen vijf jaar, komt de totale export-
waarde uit op nagenoeg 5,4 miljard. 
Dit record werd ook in 2012 geves-
tigd met een stijging van ook bij-
na 3%. Toen deden de bloemen het 
met een plus van ruim 3% (tot iets 
meer dan 3,3 miljard) iets beter dan 
de plantenwaarde, die bijna 2% klom 
(tot nipt 2 miljard). Vorig jaar zakte de 
exportwaarde van bloemen en plan-
ten met ruim 2%. Dit jaar klimt de 
pot- en tuinplantenwaarde met 5% 
tot 2,1 miljard en die van de snijbloe-
men met 2% tot 3,3 miljard, zo raamt 
de VGB op basis van de door Florida-
ta verzamelde gegevens. In tien jaar 
is de exportwaarde van bloemen en 
planten uit Nederland met 12% ge-
stegen vanaf 4,8 miljard in 2005. Al-
leen in 2008 (-2,5%), 2009 (-4,2%) en 
2013 (-2,3%) liep de export terug. Het 
aandeel van de snijbloemen liep hier-
in geleidelijk terug van 65% tot 60% 
ten gunste van de pot- en tuinplan-
ten.
 
Voorzichtig optimisme
Bestuurders van groothandelsbedrij-
ven in bloemen en planten zijn voor-
zichtig optimistisch over 2015. “We 
zijn niet pessimistisch, maar heel 
voorzichtig. En we hebben ook ver-
trouwen in de afzetmogelijkheden 
voor bloemen en planten”, aldus Mar-
co van Zijverden van de Dutch Flower 
Group. Frank Koenen, algemeen di-
recteur van FleuraMetz, is gematigd 
positief. Net als Van Zijverden wijst 
directeur Bob Moria van Waterdrin-
ker op de krimp van de bloemen- en 
plantenexport naar Rusland. Na de 
stabilisatie van de export naar deze 
voormalige groeimarkt in 2013 is er 
tot en met november dit jaar een da-
ling van 10% tot 214 miljoen. 
“De vooruitzichten voor deze markt 
zijn niet gunstig. De daling van de 
koers van de roebel heeft een zeer 
negatieve impact”, aldus Van Zijver-
den. Moria: “De omslag van Rus-
land naar krimpmarkt drukt de prijs-
vorming en heeft daarmee een groot 
gevolg voor de hele bloemen- en 
plantenbranche.” Kenmerkend voor 
de Russische markt is de terughou-
dendheid bij bestellingen voor de In-
ternationale Vrouwendag op 8 maart. 
In de afgelopen jaren kwamen de or-
ders en organisatie ruim voor de-
ze belangrijke bloemen- en planten-

dag op gang, dat is nu niet het ge-
val. Naast de daling van de roebel-
koers verloopt het betalingsverkeer 
steeds moeizamer en slinkt het ver-
trouwen van Russische consumenten 
in de economie.
 
Toplanden boven gemiddeld
Met Rusland is België (-0,5% tot 206 
miljoen) het enige land in de top 10 
afzetbestemmingen waar tot en met 
november een daling van de export-
waarde moest worden genoteerd. 
Het Verenigd Koninkrijk (+2% tot 738 
miljoen) en Italië (+ 1,4% tot 257 mil-
joen) bleven achter bij de gemiddel-
de stijging van 2,6% voor de gehe-
le branche. In de zes andere landen 
was de toename bovengemiddeld. Zo 
steeg de exportwaarde naar Duits-
land met ruim 4% tot 1,5 miljard. “Een 
hele stabiele markt”, omschrijft Koe-
nen de grootste afnemer van bloe-
men en planten vanuit Nederland. 
Ook in Amerika, de twaalfde afnemer 
van bloemen vanuit Nederland, voor-
ziet hij verdere groei. “Zo’n 15% van 
de bloemen die we daar verkopen, 
komt uit Nederland”, illustreert hij de 
internationalisering van de bloemen- 
en plantenhandel. Opvallend is ver-
der de sterk bovengemiddelde toe-
name in Frankrijk (+9,5% tot 607 mil-
joen), Zwitserland (+ 12,7% tot 162 
miljoen) en Polen (+ 15,1% tot 145 
miljoen). 
 
Weer belangrijke factor
Exporteurs wijzen erop, dat het con-
sumentenvertrouwen in Europa nog 
niet helemaal terug is. “Onze ver-
wachtingen zijn gematigd, waarbij 
2014 voor onze groep in z’n totali-
teit een goed jaar is geweest”, aldus 
Van Zijverden. Moria stelt vast, dat 
in 2014 met name de afzet van tuin-
planten tegenviel. “Voor de verkoop 
was het weliswaar gunstig weer. 
Maar door de zachte winter was er 
minder vervangingsvraag”, verwijst hij 
naar het weer als belangrijke factor. 
De huidige weersverwachting voor 
kerst 2014 in Europa staaft het ver-
trouwen dat de bloemen- en plan-
tenverkoop redelijk tot goed kan uit-
pakken in de laatste maand. Decem-
ber kan het verschil maken: in het re-
cordjaar 2012 kromp de exportwaar-
de in de laatste maand met 13% in 
vergelijking met 2011. Vorig jaar rea-
liseerden de Nederlandse groothan-
delaren volgens de VGB in december 
een toename van 14% tot 420 mil-
joen.

Verkiezing Provinciale Staten
Kudelstaarter de Graaf op 
op zes op kieslijst CDA 
Kudelstaart - Het CDA is als eni-
ge partij vertegenwoordigd in el-
ke gemeenteraad in Noord-Holland. 
Als grootste lokale partij van de pro-
vincie presenteert het CDA een lijst 
voor de Provinciale Statenverkiezing 
met kandidaten uit achtendertig ge-
meenten. 
Jaap Bond is in mei gekozen als 
lijsttrekker voor het CDA. “We gaan 
de campagne in met een prachtig 
team. Een mooie balans qua leeftijd, 
verhouding man en vrouw, regio’s 
en met veel bestuurlijke ervaring. 
Ik ben trots op deze ploeg mensen. 
Na de mooie verkiezingsuitslag voor 
het CDA en eerder dit jaar met de 
gemeenteraads- en Europese ver-
kiezingen, gaan we vol vertrouwen 
de campagne in voor de Provinciale 
Statenverkiezingen op 18 maart.” De 
lokale afdelingen hebben gestemd 

over de advieslijst en de lijst is vast-
gesteld door het bestuur en is hier-
mee definitief. Op de Algemene Le-
denvergadering van 13 december 
2014 wordt het verkiezingsprogram-
ma vastgesteld.
Op nummer 6 van de kandidatenlijst 
van het CDA staat de Kudelstaarter 
Hermen de Graaf genoteerd. Her-
men de Graaf is in politiek Aalsmeer 
zeker geen onbekende. Hij is voor-
zitter van het CDA Aalsmeer – Ku-
delstaart en volgt de politiek iedere 
vergadering vanaf de publieke tri-
bune. 
Op nummer 23 staat Judith Kees-
sen, de fotografe die vorige week 
genomineerd was voor Onderne-
ming van het Jaar 2014. Op num-
mer 36 Monique Oudshoort-van Eg-
mond uit De Kwakel en op nummer 
41 Jan-Willem Groot uit Amstelveen.

Enthousiast natuurliefhebber?

Natuurgroep Aalsmeer 
kan alle hulp gebruiken!
Aalsmeer - De Natuurgroep 
Aalsmeer is begin 2014 opgestart 
door vier enthousiaste mensen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. De vier 
leerden elkaar kennen tijdens een 
natuurexcursie. Het doel van deze 
excursie was om de inwoners meer 
te betrekken bij de natuur. Deze ge-
dachte sloot perfect aan bij de wens 
van de initiatiefnemers van de Na-
tuurgroep. Daarom besloten zij sa-
men op te trekken om de natuur in 
Aalsmeer op de kaart te zetten. De 
Natuurgroep Aalsmeer wil de inwo-
ners bewuster maken van de natuur 
in hun directe omgeving. Er zijn ge-
bieden in Aalsmeer die bestemd zijn 
als natuur. Deze gebieden zullen 
ook als zodanig door mensen wor-
den herkend. Maar natuur is veel 
meer dan een daarvoor bestemd 

gebied met een hek eromheen. Ste-
delijk gebied kan, als de natuur een 
beetje ruimte krijgt, verrassend veel 
soorten dieren en planten herber-
gen. Ook deze natuur is het waard 
om ontdekt te worden, te waarde-
ren en te beschermen. Door het or-
ganiseren van excursies, lezingen 
en tellingen wil de Natuurgroep de 
Aalsmeerse natuur ‘om de hoek’ la-
ten zien en beleven. Natuur kan 
voorkomen op onverwachte plek-
ken. Omdat veel plekken met ‘on-
geplande’ natuur zomaar kunnen 
verdwijnen is het belangrijk om de-
ze goed in kaart te brengen en de 
waarde ervan te laten zien en ze te 
inventariseren (welke soorten zitten 
er en hoeveel). Dit ziet de Natuur-
groep als belangrijke taak.
In 2014 zijn tellingen gedaan van 

huismussen en spreeuwen. Ook 
heeft de Natuurgroep Aalsmeer een 
lezing over de gierzwaluw en een 
succesvolle vogelexcursie georga-
niseerd. Daarnaast is de Natuur-
groep Aalsmeer samen met Land-
schap Noord Holland op zoek ge-
gaan naar vleermuis kolonies in Ku-
delstaart en zijn ze betrokken ge-
weest bij een pilot voor het maaibe-
heer in Aalsmeer. En Renate Brox-
terman heeft, mede uit naam van 
de Natuurgroep Aalsmeer, een zeer 
uitgebreid onderzoek gedaan op het 
Boomkwekerskerkhof in Aalsmeer.

Activiteiten in 2015
Natuurlijk gaat de Natuurgroep 
Aalsmeer ook in 2015 allerlei activi-
teiten en excursies organiseren. De 
eerste is op 17 en 18 januari. Dan 

Boekhuis Outlet 
tot 1 januari!

Aalsmeer - De Boekhuis Outlet 
Store, gevestigd in de Zijdstraat 21, 
blijft nog tot 1 januari open. In de 
laatste week van december wordt 
uitverkoop gehouden en krijgen 
klanten extra korting op de laatste 
voorraad. De Outlet Store begon als 

Op weg naar duurzame energie
Provincie NH investeert 
extra in groen gas
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland gaat extra investeren in de 
stimulering van de productie van 
groen gas. Gedeputeerde Staten 
hebben besloten om de uitvoerings-
regeling Groen Gas, bedoeld voor 
de ondersteuning van groen gas-
projecten, op te hogen met 100.000 
euro. De uitvoeringsregeling Groen 
Gas loopt sinds eind 2013 en is be-
doeld voor de uitwerking van projec-
ten die zijn gericht op de productie, 
het transport of gebruik van groen 
gas of bio-LNG, maar waarbij de ini-
tiatiefnemers moeite hebben om de 
fase tussen onderzoek en daadwer-
kelijke uitvoering financieel rond te 
krijgen. De belangstelling voor de re-
geling is dusdanig groot, dat de pro-
vincie heeft besloten om het budget 
op te hogen tot 200.000 euro (was 
100.000 euro). De provincie wil de 
productie van groen gas stimuleren, 
omdat zij hier economische kansen 
in ziet voor Noord-Holland en het bij-
draagt aan de uitvoering van het na-
tionaal Energieakkoord en SWITCH, 

de noordelijke uitvoeringsagenda 
voor dit akkoord. Gedeputeerde Jaap 
Bond: “In Noord-Holland hebben 
we ongelofelijk veel kennis en be-
drijvigheid op het gebied van groen 
gas. Dat moeten we goed benut-
ten. Groen gas is in mijn ogen één 
van de belangrijkste transitiegrond-
stoffen op weg naar een duurzame 
energie.” Via de Uitvoeringsregeling 
kan maximaal 25.000 euro aan subsi-
die worden aangevraagd, waarbij als 
eis geldt dat het project voor mini-
maal 50% met privaat geld wordt ge-
financierd. Aanvragen kunnen tot 31 
december 2015 worden ingediend 
bij de provincie. Zie het subsidielo-
ket op www.noord-holland.nl voor 
meer informatie. Groen gas (ook wel 
biogas genoemd) wordt opgewekt 
uit natuurlijk materiaal, zoals mest, 
huis- en tuinvuil en hout. In tegen-
stelling tot aardgas is groen gas een 
vernieuwbare bron van energie. Het 
biedt kansen om CO2-uitstoot te-
rug te brengen, terwijl bioafval nut-
tig wordt hergebruikt.

Gemeente tekent Banen-afspraak 
in regio Groot-Amsterdam
Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember hebben gemeenten, werk-
gevers- en werknemersorganisa-
ties en het UWV in de regio Groot-
Amsterdam een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend. In de 
overeenkomst staat hoe de 14 par-
tijen de banenafspraken voor men-
sen met een arbeidsbeperking in de 
arbeidsmarktregio Groot-Amster-
dam gaan realiseren. De onderteke-
ning werd verricht bij PAT BV, een 
assemblagebedrijf waar een groot 
aantal mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst zijn. In 
2013 hebben de sociale partners 
en het kabinet in het Sociaal Ak-
koord afspraken gemaakt om lan-
delijk 125.000 mensen met een ar-
beidsbeperking aan het werk te hel-
pen. Met het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst zet-
ten de partijen zich in om de doel-
stelling uit het Sociaal Akkoord in 
de regio Groot-Amsterdam te rea-
liseren. De overeenkomst werd on-
dertekend door werkgeversorgani-
saties (VNO-NCW-West en MKB 
Nederland Amsterdam), werkne-
mersorganisaties (FNV, CNV en 
VCP) en het UWV. Ook zetten de 
verantwoordelijke wethouders uit 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, De Ronde Venen, 
Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-
Amstel en Uithoorn hun handteke-
ning. In de regio Groot-Amsterdam 
wordt momenteel al samengewerkt 

door gemeenten, werkgevers en het 
UWV in het Werkgeversservicepunt 
(WSP) Groot-Amsterdam. Werkge-
vers kunnen daar bijvoorbeeld al te-
recht voor vragen rond de invulling 
van banen voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. In de toe-
komst zal het WSP, naast het vervul-
len van een adviesfunctie, ook be-
middelen bij banen en zorgen voor 
instrumenten als loonkostensubsi-
dies en jobcoaches. In de overeen-
komst is afgesproken dat werkge-
versorganisaties zich inspannen om 
bijeenkomsten te organiseren en 
ambassadeurs voor de Participatie-
wet te leveren. De vakbonden ver-
vullen een sturende functie en con-
troleren of de afspraken in de CAO’s 
zijn nagekomen voor de doelgroep. 
De betrokken gemeenten gaan zich 
onder andere inzetten voor de rea-
lisatie van banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking in de eigen 
organisatie. De samenwerkings-
overeenkomst heeft een looptijd tot 
en met 31 december 2016. Na de-
ze periode zullen partijen, mede op 
basis van een evaluatie, besluiten 
of de samenwerkingsovereenkomst 
verlengd wordt. Wethouder Ad Ver-
burg van Aalsmeer: “Het is goed dat 
er al goede voorbeelden zijn van be-
drijven die nu al mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt in dienst 
hebben genomen. Het is van groot 
belang dat werkgevers hier voor 
open staan.”

Fenna wint ontwerpwedstrijd watertappunt

Westplas gaat voor duurzaam
Aalsmeer - Tijdens de gezellige 
kerstmarkt in de Westplas Mavo op 
woensdag 17 december heeft wet-
houder Jop Kluis de winnaar van de 
ontwerpactie van het watertappunt 
bekend gemaakt. De winnaar was 
Fenna. In de jury zaten naast de wet-
houder ook leerlingen van de Eco-
school werkgroep, de Eco-school 
adviseur Roel Opbroek en Willy Vo-
gels. Na uitgebreid overleg was de 
jury unaniem. Het ontwerp van Fen-
na kwam als winnaar uit de bus. De 
jury vond dat het ontwerp het bes-
te aansloot bij het thema: ‘watertap-
punt’. In totaal waren er tien ontwer-
pen genomineerd. Alle genomineer-
de en het winnende ontwerp krijgen 
binnenkort een mooie plek in de 
school, zodat iedereen de ontwer-
pen kan zien. Wethouder Jop Kluis: 
“De ontwerpactie kwam voort uit het 
duurzame idee van Kim en Merel 
eerder dit jaar. Zij wilden een water-
vulpunt op school te maken, zodat 
er minder plasticflesjes in het mi-
lieu terecht komen. Een mooi initia-
tief wat ik als wethouder duurzaam-
heid uiteraard toejuich. Fenna heeft 
er nu voor gezorgd dat dit watertap-
punt een mooie achtergrond krijgt.” 
Ook vond tijdens de Kerstmarkt in 
het Wellant college Westplas Mavo 
de uitreiking van het bronzen cer-
tificaat voor Eco-school plaats. Het 
Wellantcollege Westplas Mavo wil 

graag Eco-school worden. Hiervoor 
moet de school een zevenstappen-
plan doorlopen om uiteindelijk de 
Groene Vlag te behalen. “De eerste 
vier stappen zijn nu goed doorlo-
pen waardoor de school het bronzen 
certificaat heeft. De Westplas Mavo 
hoopt volgend jaar het zilveren cer-
tificaat te halen. Daarna is moet er 
nog één stap gezet worden om zich 
officieel Eco-school te mogen noe-
men en de school de Groene Vlag 
in de mast mag hijsen.’ aldus Eco-
school adviseur Roel Opbroek. 

Alle locaties watertappunt
Ronald Pordon van het Wellantcol-
lege: “Als rond januari het watervul-
punt klaar is start de school met een 
campagne over het belang van het 
drinken van water in plaats van fris-
drank en lessen over zwerfvuil en 
plasticsoep in het water. 
Het duurzame idee van een water-
tappunt is binnen de school zo goed 
gevallen dat alle 27 Wellantlocaties 
de komende tijd een watertappunt 
krijgen.”

Provincie wil truckparking 
in omgeving Schiphol
Streek - Om het logistieke proces 
rond het gebied van de Bloemen-
veiling en Schiphol te verbeteren, 
willen Gedeputeerde Staten een 
truckparking realiseren in de om-
geving van Schiphol. Voor de op-
start van de realisatie en exploi-

tatie is €2.9 miljoen beschikbaar. 
Via een openbare inschrijving zul-
len gegadigden worden uitgeno-
digd in te schrijven voor opzet en 
beheer van de truckparking. Het 
is de bedoeling dat de exploitant 
dan zelf zorgt voor een kostendek-

ludieke actie om voor twee maanden 
een leeg winkelpand te vullen. Uit-
eindelijk heeft het Boekhuis het, sa-
men met DIO Van der Zwaard, ze-
ven maanden volgehouden. Beiden 
hebben veel positieve reacties ge-
kregen. 

Het Boekhuis heeft daarom besloten 
in het nieuwe jaar een ramsj-afde-
ling te openen in haar eigen winkel 
op nummer 12 in de Zijdstraat..

wordt een tuinvogeltelling gehou-
den. Deze wordt landelijk georgani-
seerd door Vogelbescherming Ne-
derland. En medio april staat een 
huismussen- en spreeuwentelling 
op het programma. Medio juli wil de 
Natuurgroep een gierzwaluwexcur-
sie en medio augustus hoopt de Na-
tuurgroep dat inwoners meedoen 
aan de tuinvlindertelling, georgani-
seerd door de Vlinderstichting. En 
medio oktober wordt gedacht aan 
een paddenstoelenexcursie
Verder staan nog verrassende ex-
cursies en interessante lezingen 
over nachtvlinders en de wilde na-
tuur van de berm in het vooruitzicht.
Ook een steentje bijdragen? De Na-
tuurgroep kan altijd hulp gebruiken! 
Zij zijn op zoek naar enthousias-
te natuurliefhebbers die mee willen 
denken en ondersteunen op uiteen-
lopend gebied. Zo zoeken ze men-
sen die mogelijkheden zien voor de 
natuur in hun wijk, mensen die wil-
len vertellen over natuur, mensen 
die het leuk vinden om te schrijven 
over natuur, natuurfotografen, en-
zovoort. Kortom, iedereen die graag 
een steentje wil bijdragen aan een 
natuurvriendelijk Aalsmeer: Laat het 
de natuurgroep weten op: natuur-
groepaalsmeer@hotmail.com. 

kende exploitatie. Op een truck-
parking kunnen vrachtauto’s te-
gen vergoeding veilig parkeren. 
Daarbij kunnen ze gebruik maken 
van een aantal voorzieningen. De 
logistieke activiteiten op Schip-
hol genereren veel vrachtwagen-
bewegingen. Deze vrachtauto’s 
moeten vaak ook voor kortere of 
langere tijd parkeren op Schiphol. 
Met de komst van een parking 
verbetert de logistieke afhande-
ling en het aantal verkeersbewe-

gingen rondom Schiphol vermin-
deren. Momenteel is het beschik-
bare aantal parkeerplaatsen voor 
vrachtauto’s ontoereikend, waar-
door veel vrachtauto’s parkeren 
op straat. Naast een ongewenst 
straatbeeld, leidt dit ook tot cri-
minaliteit, verkeersonveiligheid en 
vervuiling van de omgeving. Het 
verminderen van de problematiek 
met de vrachtauto’s rondom het 
Schiphol terrein verbetert de leef-
baarheid in de omgeving. Het is 

de bedoeling om zo snel mogelijk 
na de afronding van de inschrij-
ving te beginnen met de realisa-
tie van de parking. Dan is ook hel-
der wat de beste locatie is voor de 
vestiging van de truckparking. De 
problematiek speelt al een aantal 
jaren en inmiddels is de noodzaak 
hoog geworden. Versterking van 
het logistieke complex is één van 
de hoofddoelen van de Metro-
poolregio Amsterdam. Het realise-
ren van een duurzaam, hoogwaar-

dig, multimodaal logistiek knoop-
punt ten zuiden van Schiphol ver-
groot de internationale concur-
rentiepositie van de regio Amster-
dam. Truckparking vormt onder-
deel van dit logistieke knooppunt.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Gemeente en jeugdhulp
Aalsmeer - De gemeente doet er 
alles aan om bewoners die voor hun 
kinderen jeugdhulp ontvangen per-
soonlijk te informeren over de ver-
anderingen in de zorg per 1-1-2015. 
Daarvoor is de gemeente echter af-
hankelijk van de informatie die zij 
van het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport moet krijgen. 
Het Ministerie had toegezegd om 
de adresgegevens van de cliënten 
die jeugdhulp krijgen uiterlijk 29 no-
vember naar de gemeente te sturen. 
De gemeente Aalsmeer vond dit al 
rijkelijk laat, maar nu blijkt dat de 
gegevens zelfs niet eerder verstuurd 
worden dan 30 december. Zodra de 
adresgegevens binnen zijn krijgen 
alle cliënten die jeugdhulp ontvan-
gen een persoonlijke brief van de 
gemeente. 

In deze brief worden de cliënten ge-
informeerd over eventuele verande-
ringen in hun persoonlijke situatie. 
Deze week hebben wethouder Gert-
jan van der Hoeven van Aalsmeer en 
wethouder Jeroen Brandes van Am-
stelveen, namens de samenwerken-
de regiogemeenten uit Amsterdam-
Amstelland en Zaanstreek-Water-
land, een brandbrief gestuurd aan 
staatssecretaris van Rijn. In deze 
brief uiten zij hun bezorgdheid over 
het uitblijven van de adresgegevens 
van cliënten die gebruik maken van 
jeugdhulp. De gemeente kan zon-
der deze adresgegevens haar cliën-
ten niet persoonlijk informeren. Per 

2015 neemt de gemeente Aalsmeer 
een groot aantal taken over van het 
rijk. De gemeente wordt verant-
woordelijk voor de (gesloten) jeugd-
hulp, jeugd GGZ, zorg voor verstan-
delijk beperkten, aanpak kindermis-
handeling, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Over het alge-
meen is het zo dat er voor gezinnen 
met jeugdhulp niet veel verandert in 
2015. In 2015 blijven gezinnen die 
nu jeugdhulp krijgen, deze hulp nog 
steeds ontvangen. Heeft u in 2014 
jeugdhulp ontvangen en vragen 
over het vervolg in 2015? Dan raden 
wij u aan contact te zoeken met de 
gemeente. Ook gezinnen die in 2015 
voor het eerst jeugdhulp nodig heb-
ben, kunnen contact opnemen met 
het Sociaal loket van de gemeen-
te. De professionele medewerkers 
van het Sociaal loket kijken samen 
met u welke hulp het beste bij het 
kind past. Daarna wordt samen met 
de aanvrager een plan gemaakt. 
Voor vragen over jeugdhulp kan 
men ook altijd terecht bij de huis-
arts. Bezoekadres: Gemeentehuis 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1, tussen 
8.30 en 12.00 uur. Het loket is tele-
fonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 8.30 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur. Telefoonnummer 0297-387575 
of het verkorte nummer 140297. U 
kunt daarnaast een email sturen 
aan sociaalloket@aalsmeer.nl of ga 
naar www.aalsmeer.nl en klik op so-
ciaal loket.

Fractievoorzitter Robert van Rijn
VVD: Aalsmeer verdient 
krachtig en sterk bestuur
Aalsmeer - “Na de verkiezingen 
versterkte de VVD zich in de ge-
meenteraad van 5 naar 6 zetels en 
zorgde ze er in 2014 lokaal voor een 
doorbraak in conservatief Aalsmeer 
wat betreft de uitbreiding van koop-
zondagen. 
Een onderzoek naar een tweede 
kunstgrasveld voor RKDES komt 
er. De VVD nam het initiatief om 
het overgangsrecht voor jeugd-
zorg en WMO te regelen zodat nie-
mand tussen wal en schip raakt. En 
ook de eerder ingediende motie van 
het niet verhogen van de lokale OZB 
haalde het. 
De VVD blijft in het belang van de 
Aalsmeerders inhoudelijk scherp 
aan de wind zeilen en de kwets-
baarheden van deze broze coali-
tie van CDA en AB aanpakken. Een 
kardinale blunder wordt deze lo-
kale kabinetsformatie genoemd. 
Aalsmeer werkt zo niet en verdient 
een krachtig en sterk gemeentebe-
stuur. Dat kan maar op een manier, 
dan werkt Aalsmeer echt!
Voor 2015 blijft de VVD zich inspan-
nen om ook de woonlasten te ver-
lagen, de communicatie te verbe-

teren, de samenwerking met cen-
trumgemeente Amstelveen te eva-
lueren, de decentralisatiegevolgen 
goed in de gaten te houden en het 
stimuleren van een goed onderne-
mersklimaat. Namens de VVD frac-
tie wens ik u een gezond en voor-
spoedig 2015 toe.”
Robert van Rijn.

CDA: Ook in 2015 hard 
aan het werk
Aalsmeer - Het CDA wenst alle inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart een 
gezond en voorspoedig 2015. Het afge-
lopen jaar is voor het CDA Aalsmeer/
Kudelstaart een goed jaar geweest. 
Dankzij steun van onze kiezers is het 
CDA weer de grootste partij in de ge-
meenteraad geworden en nemen wij 
ook weer deel in het college, met maar 
liefst twee wethouders. Als CDA-frac-
tie gaan wij ook in 2015 weer hard aan 
het werk voor een nóg mooier en be-
ter Aalsmeer en Kudelstaart. Zo wil het 
CDA onze dorpen de uitstraling geven 
die zij verdienen. Een inhaalslag van 
het onderhoud aan de openbare ruim-
te is hard nodig en ook de entrees van 

Aalsmeer kunnen wat het CDA betreft 
een flinke opknapbeurt gebruiken. Per 
1 januari 2015 verandert er veel voor 
bewoners op het gebied van de zorg. 
Het CDA wil samen met de Aalsmeerse 
gemeenschap en maatschappelijke in-
stellingen een preventieve, effectievere 
aanpak in de zorg ontwikkelen. Daar-
bij ligt meer nadruk op het zelforgani-
serend vermogen van inwoners en het 
samen redzaam zijn. Graag schudden 
we u de hand op de nieuwjaarsrecep-
tie van het CDA op zaterdag 3 januari 
vanaf 15.00 uur, dit keer bij Celieplant 
aan de Japanlaan 15 in Greenpark.
Robbert-Jan van Duijn
Fractievoorzitter CDA 

AB: Licht aan in 2015
Aalsmeer - Het ene jaar is nog net 
niet af of het volgende dient alweer 
voorspeld te worden. 2014, het jaar 
van de gemeenteraadsverkiezingen, 
met vooraf het geluid dat alle zittende 
partijen zoveel op elkaar lijken, hoe 
eens we het met elkaar zijn. 2014, het 
jaar van veranderingen, zo las ik op 
internet. Dat klopt. Er is wat gebeurd 
in de Aalsmeerse politiek. Alsof de in-
houd naar de achtergrond is verdwe-
nen en we als gemeentebestuur niet 
met het algemeen belang bezig zijn, 
maar ons laten leiden door de waan 
van de dag. En 2015? Het jaar van 
de geit. Gaan we nog een jaar tege-
moet met gemekker? Ik mag hopen 
van niet. Gelukkig is er ook een ander 

jaarthema, het jaar van het licht! Dat 
spreekt meer aan. Licht heeft invloed 
op ons. Optimistisch en goed gehu-
meurd, mooi om zo een nieuw jaar in 
te willen gaan. 2015, het jaar waarin 
de gemeente alle extra nieuwe taken 
moet gaan uitvoeren. Gaat het luk-
ken om alles beter te doen? Wij gaan 
er voor! De fractie van Aalsmeerse 
Belangen wenst iedereen een goed 
2015, met alle positieve werking van 
het licht. Spot uit, licht aan! Wetend 
dat de quote ‘goede voornemens’ 
eindigt met het woord mens, die bij 
ons centraal staat.

Helma Persoon, 
fractievoorzitter AB

“Bewogen, maar bijzonder jaar”
Bram Heijstek van HAC:
Aalsmeer - “Afgelopen jaar was 
een bewogen maar ook een bijzon-
der jaar. Afgelopen verkiezingen 
zullen velen in Aalsmeer nog lang 
heugen. Zowel landelijk als lokaal 
schreef Bram Heijstek met HAC ge-
schiedenis. Hij ziet dat als een won-
der van God. Het Aalsmeers Col-
lectief (HAC) heeft het afgelopen 
jaar niet stil gezeten en zich voor 
200% ingezet voor de gemeente 
Aalsmeer. Sinds de komst van HAC 
behoren lokale ondernemers ge-
informeerd te worden over een lo-
kale klus van de gemeente, wordt 
er scherper ingezet op het dossier 
Schiphol, waar rechters er niet over 
uit kwamen kreeg HAC het voor el-
kaar dat de reclamebelasting eerlij-
ker geheven gaat worden, moeten 
financiële stukken in Jip- en Janne-
ketaal, wordt er beter gekeken naar 
betaalbare woningen, worden stu-
denten betrokken bij het maken van 
beleid en hebben inwoners een plek 
gekregen waar zij met hun zorgen 
heen kunnen, namelijk het spreek-
uur van HAC elke donderdag op het 
gemeentehuis en met een spreek-
bus bij u in de wijk. Beste inwoners 

van Aalsmeer, wij hopen dat u een 
gezegend 2015 mag ontvangen, dat 
de Aalsmeerse politiek de bijbel als 
leidraad neemt voor hun beleid en 
partijbelang op zij schuift om uw be-
lang te behartigen.” 
Foto: Lennart Pol.

Het Aalsmeers Collectief,
Fractievoorzitter Bram Heijstek

Nieuwjaar met 
PACT Aalsmeer
Aalsmeer - Het bestuur en de frac-
tie van PACT Aalsmeer willen met u 
proosten op het nieuwe jaar. Belang-
stellenden zijn welkom op de Nieuw-
jaarsbijeenkomst op woensdag 7 ja-

nuari van 20.00 tot 22.00 uur in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Fractievoorzitter van PACT 
Aalsmeer, Ronald Fransen, zal een 
korte uiteenzetting geven over de 
plannen van de partij voor 2015, 
waarna op informele wijze met elkaar 
kan worden verder gepraat onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Opbrengst 7.100 euro
Santa Run groot succes
Streek - Op vrijdagavond 19 decem-
ber kleurde het centrum van Mijdrecht 
even rood met 400 deelnemende 
kerstmannen- en vrouwen. De start 
en finish was op het Raadhuisplein. 
Langs de route had de brandweer 
vuurkorven geplaatst en het dweilor-
kest Dorst zorgde voor swingende mu-
ziek langs het parcours. Tevens was er 
volop gelegenheid om je op te war-
men meteen glaasje glühwein, warme 
chocolademelk en vlees aan het spit. 
De netto opbrengst van de Santa Run 
was 7.100 euro ten bate van 3 goede 
doelen, waarbij Moeder en Kind cen-
traal staan. Op de Moederverwenda-
gen worden bijna 100 moeders, die de 
dagelijkse zorg hebben voor kinderen 

met een fysieke of verstandelijke be-
perking of chronische ziekte, op een 
zaterdag in Aalsmeer of Mijdrecht let-
terlijk of figuurlijk in het zonnetje ge-
zet. Ook gaat er een bijdrage naar de 
Stichting Haarwensen, die ervoor zorgt 
dat kinderen, die als gevolg van een 
medische behandeling of door ande-
re oorzaak kaal worden, een pruik van 
echt haar kunnen dragen. De Rotary-
clubs Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn 
en Mijdrecht bedanken de deelne-
mers en sponsoren voor hun bijdrage 
aan deze zeer geslaagde Santa Run, 
die zeker voor herhaling vatbaar is. Op 
www.mijdrecht.rotarysantarun.nl zijn 
diverse foto’s en filmpjes te zien van de 
eerste Mijdrechtse Rotary Santa Run.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Gilbert van Eijk wint 
knappe reeks bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye was de 
zesde van het seizoen. Danny Zorn 
won voor alweer de derde keer dit 
seizoen een speelavond. Danny had 
echter een zware start van de avond 
met tegenstanders als Nick Dekker, 
Bak en Eddy Wijfje in de poule. Hier-
door kon het gebeuren dat Bak en 
Eddy veroordeeld werden tot de B 
ronde (het derde en vierde niveau). 
Dit gold ook voor William Hunitetu en 
Tom Keijzer. Ook zij overleefden een 
zware poule, met in hun geval Ro-
nald Baars en John Kater, niet. Ook 
Gilbert belandde in de derde ronde 
via een poule met toppers als Mar-
co Cornelisse en Danny de Hartog. 
Laatst genoemde wist later op de 
avond de finale op het hoogste ni-
veau te bereiken. Na de poule was 
Gilbert echter los, en versloeg vervol-
gens uiterst knap achtereenvolgens 
Bak, William en Tom (in de finale). 
Het was de vijfde gewonnen finale 

van Gilbert bij de Poel’s Eye ooit. Ook 
debutant Eddy wist zich te herstel-
len. Hij belandde uiteindelijk op het 
vierde niveau, maar won vervolgens 
knap drie wedstrijden op rij. Zodoen-
de bereikte Eddy de finale. Zijn te-
genstandster was echter geenszins 
een debutante. Lenny Vork was dit 
seizoen voor de vierde keer aanwe-
zig en bereikte voor de vierde keer 
de finale. Door deze keer te win-
nen kwam ze op een winstpercenta-
ge van precies vijftig procent winst in 
de finales. Tim van de Poel is ook al 
een darter die dit seizoen veelvuldig 
de finales wist te bereiken. Hij won 
deze avond het tweede niveau voor 
de tweede keer op rij. De speelavond 
daarvoor won hij het hoogste niveau, 
en op de eerste speelavond van het 
seizoen won hij het derde niveau. 
Tim scoorde dus dit seizoen tot nu 
toe een honderd procent winst per-
centage in de finales. Remco Maarse 
had voor de tweede keer dit seizoen 

de Hoogste Uitgooi van de avond. Hij 
gooide op een prachtige manier 135 
uit; Bull’s Eye, triple 15 en Tops (dou-
ble 20). Overige informatie is ook te-
rug te vinden op de website www.
poelseye.nl. De volgende speelavond 
is komende vrijdag 2 januari in het 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De eerste soosmiddag 
van de OVAK in het nieuwe jaar is 
op woensdag 7 Januari en begint 
om 14.00 uur in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 17 december is gewonnen door 
Piet Straathof met 5955 punten, op 
twee Gre Noordermeer met 5908 
punten en op drie is Engeltje Jong-
kind geëindigd met 5407 punten.

Klaverjas marathon 
2015 BV Oostend

Aalsmeer - Op zaterdag 10 januari 
organiseert buurtvereniging Oostend 
de jaarlijks terugkerende Nieuwjaars-
marathon in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55 te Aalsmeer. 
De aanvang is 14.00 uur, zaal open 
vanaf 13.30 uur. Er wordt gekaart tot 
20.00 uur, uiteraard met tussenpau-
zes. De kosten bedragen12,50 euro 
per persoon. In deze prijs is de kof-
fie of thee (maximaal 2) en broodjes 
inbegrepen. Opgeven kan bij Maarten 
van der Vaart via telefoonnummer 06-
28254726 of per mail:vaart@hetnet.nl. 
Opgeven kan tot uiterlijk 8 januari.

Districtsfinales 
bij Biljartclub

Aalsmeer - De start van de twee dis-
trictsfinales in de derde en vierde klas-
se bandstoten beginnen in het nieuwe 
jaar op vrijdagavond 2 januari om 19.30 
uur en zaterdag 3 januari vanaf 10.30 
uur. De twaalf deelnemers aan deze fi-
nales komen van de verschillende ver-
enigingen uit het district Veen en Rijn-
streek. De Aalsmeerse deelnemer aan 
deze finale is Arnold Heuzen. Hij zal 
in de derde klasse uitkomen en moet 
55 caramboles maken. Het Aalsmeer-
se clublid Ton van der Laarse komt in 
de vierde klasse en moet 40 carambo-
les maken. Belangstellenden zijn beide 
dagen van harte welkom in het club-
huis van Biljartvereniging Aalsmeer 
aan de Roerdomplaan 3.

Puzzelrit en 
receptie RKDES

Kudelstaart - Op zondag 4 janu-
ari vindt de jaarlijkse puzzelrit van 
RKDES plaats. De toerrit brengt de 
deelnemers langs diverse mooie 
plekjes. Wellicht wel locaties waar 
u nog nooit geweest bent. Iedereen 
mag deelnemen. Het vertrek is tus-
sen 10.00 en 12.00 uur bij het sport-
complex van RKDES aan de Wim 
Kandreef. Hou er rekening mee dat 
het vanaf 16.00 uur al donker begint 
te worden. Deelnemers worden aan-
geraden zo vroeg mogelijk, liefst voor 
11.30 uur, te starten. Na de puzzelrit 
start om 16.00 uur in de kantine van 
de sportvereniging de nieuwjaarsre-
ceptie. Om 17.00 uur staat de prijsuit-
reiking van de puzzelrit gepland.

NK Beach-
volleybal

Aalsmeer - Zaterdag 3 en zon-
dag 4 januari wordt in The Beach in 
Aalsmeer met het Nederlands Kam-
pioenschap Beachvolleybal de aftrap 
gegeven voor een bijzonder volley-
baljaar in Nederland. In 2015 wordt 
het WK Beachvolleybal voor het eerst 
in Nederland georganiseerd. The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
is de eerste locatie waar alle toppers 
gaan strijden om de hoogste eer. Pu-
bliek is beide dagen welkom. Kijk 
voor alle tijden van de wedstrijden en 
meer informatie op www.beach.nl.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Maandag 5 januari is 
de eerste speelavond van buurtver-
eniging Allen Weerbaar in het nieu-
we jaar. Er wordt als vanouds ge-
kaart in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55.

Om 19.30 uur gaan de deuren open 
voor inschrijving en koffie of thee, 
vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Het kaarten op 22 de-
cember is gewonnen door mevrouw 
T. Braat met 5347 punten, gevolgd 
door Ubel van der Blom met 5286 
punten en de heer A. van de Pol-
der met 5215 punten. Bij het joke-
ren ging de hoogste eer naar Mevr. 
L. Schuit en op de laatste plaats ein-
digde Mevr. M. Groenendijk.

Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is niet 
nodig, u bent van harte welkom.
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Volgend jaar WK in Bangkok
Zaalvoetbal Dave van Maris 
gehuldigd door wethouder
Aalsmeer - Wethouder Sport, Gert-
jan van der Hoeven, ontving vorige 
week de dove Kudelstaartse zaal-
voetballer Dave van Maris. Aan-
leiding voor de ontvangst was de 
bronzen medaille die Dave, samen 
met het Nederlandse dovenzaal-
voetbalteam, op het Europese kam-
pioenschap in Sofia (Bulgarije) had 
behaald. Aan het toernooi in Sofia 
namen 16 landenteams deel. Het 
Nederlandse team heeft zes wed-
strijden gespeeld, waarvan ze er 
vijf hebben gewonnen, wat hen een 
eervolle derde plaats opleverde. Oe-
kraïne heeft het toernooi gewonnen.
Dave kwam in zijn officiële KNVB 
shirt en met zijn bronzen medaille 
om, naar het gemeentehuis en werd 
tijdens zijn bezoek vergezeld door 
zijn zevenjarige dochter Iris. Hoe-
wel Iris tweetalig is opgevoed, ze 
beheerst zowel het Nederlands als 
de gebarentaal, was er ook een do-
ventolk om te vertalen. Dave is ook 
nog de trotse vader van de twaalfja-
rige Tristan.

De 38-jarige Dave vertelde dat hij 
vanaf zijn geboorte doof is maar ook 
al vanaf zijn jonge jaren een talent-
vol voetballer. Aanvankelijk speelde 
hij in zijn woonplaats Kudelstaart in 
de selectie bij RKDES. Deze vereni-
ging verruilde hij op 15-jarige leef-
tijd voor de selectie van het KNDSB 
(Koninklijke Nederlandse Doven 
Sportbond). Dave heeft inmiddels 

met dit zaalvoetbalteam al diverse 
keren meegedaan aan Europese- en 
Wereldkampioenschappen. Het Ne-
derlandse team gooit bij deze toer-
nooien altijd hoge ogen, maar eer-
ste zijn ze nog nooit geworden. Da-
ve wijt dit aan het feit dat landen 
zoals Turkije, Oekraïne, Rusland en 
Iran meer tijd en geld hebben om 
veel met elkaar te trainen. Dave 
wil graag volgend jaar in november 
meedoen aan het WK Futsal, dat dit-
maal wordt georganiseerd in Bang-
kok. Dave doet dan mee als speler 
en als assistent-bondscoach. Omdat 
het team geen subsidie krijgt van de 
KNDSB probeert Dave sponsors te 
vinden om de deelname aan het WK 
te bekostigen. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven 
heeft hem alvast een gemeentelijke 
subsidie toegezegd als tegemoet-
koming in de hoge kosten van het 
trainen en de vliegreis. Organisa-
ties en particulieren die Dave en zijn 
teamgenoten willen sponsoren kun-
nen contact met hem opnemen. Zijn 
emailadres is: futsal-dave@hotmail.
com

Vijftiende Jan van Gennip toernooi 
Podiumplaatsen voor Onno 
en Igor van Blauwe Beugel
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
werd het 15e Jan van Gennip Toer-
nooi verreden op de IJsbaan Haar-
lem. Traditioneel als altijd op een za-
terdag in de kerstvakantie. Ook al-
tijd een vroegertje voor de rijders 
en de tientallen vrijwilligers, die no-
dig waren om de wedstrijden van 
de ruim 200 Pupillen en Junioren C 
in goede banen te leiden. Om 7.00 
uur was de organisatie al in de weer 
voor dit grootste pupillentoernooi 
van het jaar waarbij het eerste start-
schot stipt om half negen viel. Voor-
al de sprinters kwamen ruimschoots 
aan hun trekken met wedstrijden 
over 100 en 300 meter, maar ook 
was er een 500 meter voor de juni-
oren C. Van ijsclub De Blauwe Beu-
gel deden een record aantal pupil-
len mee. Onno Zonneveld veroverde 
een prachtige eerste plaats en Igor 
Baars de derde plaats bij de Pupil-
len A. De prijzen werden uitgereikt 
door voormalig Olympisch kampi-
oene Yvonne van Gennip. Een dub-
bel podium dus dit keer, maar voor 
velen is meedoen belangrijker dan 
winnen. Ondanks het matige weer 

vielen er toch ook weer een flink 
aantal persoonlijke records te note-
ren. Top gereden dus door de pu-
pillen: Kim Visser (14, Pup C), Storm 
Peters (11, Pup D), Dian van Stave-
ren (7), Jorrit La Pierre (15), Pieter 
Visser (16, Pup C), Jim Tates, (14), 
Bram Schaak (16,Pup B), Onno Zon-
neveld (1, Pup A), Igor Baars (3, Pup 
A), Luke Kooij (5, Jun C) en Bart van 
der Zwaard (8, Jun C). De ijsclub 
werkt ook hard aan de talentjes van 
de toekomst via het jeugdschaatsen 
programma op de zaterdagochten-
den. Het jeugdschaatsen is inmid-
dels alweer halverwege het seizoen 
beland, na 10 lessen was het zater-
dag 13 december voorlopig de laat-
ste les voor de kerstvakantie. Op 3 
januari gaan de lessen weer verder 
en start het tweede blok van 10 les-
sen. Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. Te-
vens is de ijsclub zeer actief op Fa-
cebook.

Tweede kunstgrasveld voor 
RKDES door VVD motie 
Aalsmeer - Volgens het College 
krijgt RKDES maar 1 kunstgrasveld, 
dit tegen de wens van de club zelf. 
Kudelstaarter en VVD raadslid Jan 
Bouwmeester vond dit te kort door 
de bocht. “Ik begrijp heel goed dat 
het college zich aan haar eigen bud-
get wil houden en dat het wellicht 
niet helemaal past, maar om zo re-
soluut tegen RKDES te zeggen dat 
2 kunstgrasvelden onmogelijk zijn, 
dat hoort niet. Ik verlang gedegen 
onderzoek naar de mogelijkheden 
en kijken hoe het wel kan, in plaats 
van dit soort voldongen feiten.” 

VVD raadslid Jan Bouwmeester 
kan zich er nog over opwinden. Wat 
hem bijzonder tegenviel die avond 
was de reactie van wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Volgens Van 
der Hoeven was het erg onverstan-
dig om deze motie te steunen. “De-
ze motie is onuitvoerbaar”, waar-
schuwde hij. Jan Bouwmeester, in-
diener van deze VVD motie, was 
echter resoluut. “Deze VVD mo-
tie blijft staan, wij vragen nader on-
derzoek en nader overleg met RK-
DES. Wij geloven dat er een crea-
tieve oplossing mogelijk is.” Geluk-
kig wist hij zich gesteund door de 

fracties van PACT, HAC en CDA. De 
heer Buskermolen, CDA raadslid 
en tevens bestuurder van RKDES, 
mocht uiteraard niet meestemmen. 
De AB fractie schaarde zich achter 
de waarschuwingen van haar eigen 
AB wethouder. Uiteindelijk werd er 
gelukkig toch een ruime meerder-
heid voor deze VVD motie gevon-
den. Jan Bouwmeester na afloop: 
“Als Kudelstaarter gaat RKDES mij 
natuurlijk aan het hart. De wens van 
RKDES om 2 kunstgrasvelden aan 
te leggen ondersteunt de VVD frac-
tie van harte. Ik ben dus blij met de 
uitkomst van deze stemming.” Ro-
bert van Rijn, fractievoorzitter van 
de VVD: “Ik begrijp wethouder Van 
der Hoeven niet. Als wethouder zou 
je toch trots moeten zijn op zo’n ge-
weldige voetbalclub als RKDES. Als 
zoveel leden en zoveel vrijwilligers 
nou vragen om 2 kunstgrasvelden, 
dan probeer je als wethouder toch 
net dat stapje extra te doen om het 
voor elkaar te krijgen. Het is nu net 
alsof hij het RKDES niet gunt, terwijl 
hij dezelfde avond nog bijna 3 ton 
extra krediet heeft gekregen voor 2 
kunstgrasvelden van FC Aalsmeer. 
Dat vind ik moeilijk uit te leggen aan 
de mensen in Kudelstaart.”

SWRTN wil meer jeugd 
betrekken bij de watersport

KDO wint Quakeltoernooi 

Aalsmeer - Op dit moment is Stich-
ting Watersport Recreatie Toerisme 
Nederland (SWRTN) bezig met een 
onderzoek naar de interesses van 
kinderen en jongeren in de leeftijds-
categorie 5 tot 25 jaar. Met behulp 
van de resultaten van dit onderzoek 
worden nieuwe concepten ontwik-
keld rondom de watersport. 
Om een goed resultaat te beha-
len en om goede inzichten te krij-
gen wordt iedere hulp zeer gewaar-
deerd. De watersportindustrie is aan 
het vergrijzen. Door deze vergrijzing 
is er een daling in het aantal gebrui-
kers van de watersport zichtbaar. 
Daarom is het belangrijk om nieu-
we mensen tot de watersport aan 
te trekken. Voor de ondernemers is 
het van belang dat er nieuwe kan-
sen gecreëerd worden. Deze kansen 

liggen voornamelijk binnen de leef-
tijdscategorie 5 tot 25 jaar. Het on-
derzoek wordt uitgevoerd door mid-
del van een enquête die te vinden 
is in onderstaande link. De vragen-
lijst is gericht op de algemene in-
teresses van kinderen en jongeren 
en daarnaast worden er vragen ge-
steld met betrekking tot ervaringen 
in de watersport. Er wordt nog ge-
zocht naar respondenten voor deze 
enquête. 
Daarom verzoekt de stichting le-
zers van dit bericht om de vragen-
lijst, liefst samen met hun kind(eren) 
voor 9 januari 2015 in te vullen. De 
enquête is geheel anoniem. Ga voor 
de enquête naar: http://www.the-
sistools.com/web/?id=444519 of 
naar: www.swrtn.nl/actueel/projec-
ten.

De Kwakel - Een unieke avond tij-
dens het Quakeltoernooi met zes re-
gioclubs: KDO, RKDES, Legmeervo-
gels, Aalsmeer zondag, Argon en 
Kickers’69 die streden om een plek 
in de finale op zaterdag 7 februari. 
Kickers’69 uit Leimuiden speelde de 
eerste wedstrijd tegen Legmeervo-
gels. In het laatste deel van de wed-
strijd besliste Legmeervogels de-
ze en won met 1-3. Argon, koploper 
tweede klasse zaterdag, kwam in 
de wedstrijd daarna binnen 10 se-
conde op 1-0 voorsprong tegen FC 
Aalsmeer na fout inspelen van een 
verdediger. FC Aalsmeer liet zich 
niet kennen, maar verloor de wed-
strijd uiteindelijk wel met 2-5. 

Mitchel Smits, Bart van der Tol en 
Rick Kruit bezorgde KDO in de vol-
gende wedstrijd tegen RKDES een 
3-0 overwinning. Deze doelpunten 
werden allen in de laatste vier minu-
ten van deze wedstrijd gemaakt. Het 
technisch begaafde Argon wist door 
middel van individuele acties op 
een 2-0 voorsprong te komen. Een 
hoogtepunt was het doelpunt van 
Riad Lillipaly welke fraai in de krui-
sing belandde. Nadat RKDES vlak 
voor tijd op 2-1 kwam, gebeurde in 
de laatste seconde iets ongeloof-
lijks. Door middel van een leep bal-
letje eindigde de wedstrijd name-
lijk in 2-2. De wedstrijd die volgde 
was de derby tussen KDO en Leg-
meervogels. Legmeervogels kwam 
snel op 1-0 waarna Matthijs van 

Rijn de 1-1 maakte. Een geweldige 
wedstrijd ontplooide zich met strijd 
en passie. De wedstrijd werd in zeer 
goede banen geleid door topklasse 
scheidsrechter Henk de Graaf. Joris 
Kortenhorst maakte uit een vrije trap 
de 2-1. Argon verloor de volgende 
wedstrijd met 2-3 tegen Kickers’69. 
Kickers’69, een leuk en enthousi-
ast team, was overigens vooral in 
de counters vlijmscherp. Kickers’69 
(3 wedstrijden, 6 punten) en RKDES 
(3 wedstrijden, 4 punten) moesten 
winnen om nog kans te maken op 
de finaleplaats. Uiteindelijk eindig-
de deze wedstrijd met 1-1. Hierdoor 
had KDO aan een overwinning te-
gen het sterke Argon genoeg om 
deze avond te winnen. Nadat KDO 
op 1-0 was gekomen was het een 
sterke Argon spits die uit een mooie 
actie scoorde, 1-1. Diverse tikkie tak 
doelpunten en een actie van Rick 
Kruit vanaf de middenlijn zorgde 
voor een 4-1 overwinning van KDO. 
Hierdoor is KDO verzekerd van een 
plaats in de finale. Na afloop in de 
kantine is er nog lang na gesproken 
over deze fantastische avond. Een 
ieder vond het bijzonder om eens 
tegen elkaar in de zaal te voetbal-
len en het niveau lag erg hoog. Op 
zaterdag 10 januari gaat het Qua-
keltoernooi weer door met de der-
de herenavond. De volgende teams 
strijden dan tegen elkaar: Slotstad-
boys, FC Wilnis, Dennis en de aan-
nemers, Team de Scheg, Ajaxied 2 
en Begonia´s. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 9 januari is 
de eerste kaartavond in het nieu-
we jaar van buurtvereniging Horn-
meer. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en iedere kaart-
liefhebber is welkom. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De zaal gaat open om 
19.30 uur voor inschrijving, koffie en 
thee. Het koppelkaarten op 19 de-
cember is gewonnen door Floor van 
Engelen en Theo Nagtegaal met 
5504 punten, op twee zijn Nel en 
Leo Ton geëindigd met 5340 pun-
ten en op drie Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk met 5069 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Paul 
Schouten en Wim Springintveld met 
3937 punten.

Programma 
handbal

Aalsmeer - Er kan komend week-
end weer genoten worden van top-
handbal in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. Mis het niet!
Zaterdag 3 januari:
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
– Velo (Eerste Divisie)
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
– Achilles (Eerste Divisie)
Zondag 4 januari:
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 
– HVV’70

Prijzen vanaf woensdag af te halen
Uitslag Fiqas super loterij
Aalsmeer - De uitslag van de gro-
te Fiqas super loterij is bekend. De 
laatste winnende lotnummers wer-
den op vrijdag 19 december bekend 
gemaakt tijdens een gezellige Bin-
go avond in de Bloemhof kantine. Er 
waren zo’n vijftig enthousiaste men-
sen op af gekomen om verschillende 
rondjes te spelen. Er waren heel veel 
prijzen te winnen en dus ging ook 
bijna iedereen met een prijs naar 
huis, sommigen zelfs wel met een 
stuk of vier, vijf. Een zeer geslaagde 
avond, waarop ook veel werd gela-
chen. Tussen de tweede en de derde 
ronde in kwam notaris Mathijs van 

Gaalen voor het serieuzere werk: hij 
deed de trekking van de laatste 10 
prijzen van de super loterij. Ga voor 
de complete lijst met prijswinnaars 
naar www.hvfiqasaalsmeer.nl. Op 
de lijst staan overigens 100 prijzen, 
die allemaal zijn gesponsord door 
het Aalsmeerse bedrijfsleven. Har-
telijk dank daarvoor! 
De eerste dag om gewonnen prijzen 
op te halen is op woensdag 31 de-
cember: tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij Multi Supplies in de F.A. Went-
straat 6. Lukt dat niet, maak dan 
even een afspraak via: mike@mul-
tisupplies.nl. 

Samantha de Soet topscoorder met 
zeven doelpunten.

Handbaldames van Fiqas 
zetten zegereeks voort
Aalsmeer - Door de overwinning 
van afgelopen zaterdag bij West-
landia zijn de dames van Fiqas 
Aalsmeer een plaats gestegen in 
de Eerste Divisie en staan nu zes-
de. Ook in de periodestand doen ze 
het heel goed: in de derde periode 
staan ze ongeslagen bovenaan, met 
één punt voorsprong op de achter-
volgers. Zaterdag in Naaldwijk wist 
Fiqas Aalsmeer dat ze tegenstander 
Westlandia vooral niet moesten on-
derschatten: de ploeg is in degra-
datiegevaar en dat zijn de gevaar-
lijkste ploegen. Het begin van de 
wedstrijd was dan ook wat nerveus, 
slordig en moeizaam; de Aalsmeer-
se dames kwamen wel op 1-0, maar 
daarna was er een voorsprong voor 
de thuisclub: 4-2. FIQAS Aalsmeer 
kwam daarna duidelijk beter in de 
wedstrijd en maakte gelijk via Cindy 
Hofman en Tessa de Graaf. De vlie-
ger die daarna werd gespeeld ging 
helaas net mis (cirkel), maar even 
later was er toch de voorsprong: 
5-4. Met nog een minuut of zes voor 
de rust maakte Celina Henke haar 
opwachting na een lange periode 
van revalidatie. Ze had al behoorlijk 
wat wedstrijdritme opgedaan in da-
mes 2 en scoorde ook deze avond 
meteen drie keer op rij: 10-5. In de 
slotminuut bepaalde Westlandia de 
ruststand op 10-6. In die rust druk-
te Herman Schaap de meiden op 
het hart dat ze minimaal aan de 
25 doelpunten moesten komen om 
het niet alsnog moeilijk te krijgen. 
Het werkte, want na rust gingen de 
Aalsmeerse dames vol aan de bak. 
Even bleef de marge schommelen 
rond de vijf doelpunten. Ook Milou 
van der Veen maakte haar rentree 
na een lange periode revalideren en 
zorgde voor de 14-8. In deze fase 
gaf Fiqas Aalsmeer de tegenstander 
geen enkel moment het idee meer 
dat er nog iets te halen viel en liep 
verder uit, mede dankzij het goede 
keeperswerk van Manon van der 
Sar. Via Samantha de Soet werd het 
16-9 en Celina zorgde voor de 20-
12. De wedstrijd was gespeeld. De 
maximale voorsprong werd nog ne-
gen (23-14) en uiteindelijk werd het 
23-15 voor de Aalsmeerse dames. 
Het publiek had wel veel slordighe-
den en balverlies gezien aan beide 
kanten, maar ook slechte wedstrij-
den moeten gewonnen worden en 
deze winst was verdiend voor Fiqas 
Aalsmeer dat nu zeven wedstrijden 
op rij ongeslagen is. Samentha werd 
topscorer van de avond met zeven 
doelpunten. 

Dames thuis
Op zaterdag 3 januari spelen de 
dames van Fiqas Aalsmeer weer 
een thuiswedstrijd. Tegenstander 
is Veneco/Velo, een ploeg die elf-

de is in de Eerste Divisie, waar de 
Aalsmeerse dames op plaats zes 
staan. Evengoed geen team om te 
onderschatten, want de uitwedstrijd 
eerder dit seizoen werd met 19-22 
verloren. Maar, de ploeg van Her-
man Schaap is nu al zeven wedstrij-
den op rij ongeslagen en dus in de 
winning mood. De wedstrijd in de 
Bloemhof begint om 18.45 uur. Mis 
het niet! 

Dionne Visser geopereerd
Aalsmeer speelster Dionne Visser 
brak zo’n twee weken geleden tij-
dens haar trainingsstage met de se-
lectie van de Handbal Academie in 
Kroatië haar kuitbeen. En ze liep ook 
nog een flinke blessure op aan haar 
enkelband. Inmiddels is Dionne af-
gelopen vrijdag geopereerd en tij-
dens die operatie zijn diverse pen-
nen aangebracht in verband met de 
kuitbeenbreuk en ook in haar en-
kel is het een en ander gerepareerd. 
Gelukkig mocht ze zaterdag al naar 
huis. Voor haar begint nu een peri-
ode van rust, herstel en revalideren. 
De damesselectie hoopt natuurlijk 
dat ze weer snel de oude is, maar 
vreest dat het voor haar heel moei-
lijk zal worden om dit seizoen nog 
in actie te komen. De selectie en 
FIQAS Aalsmeer wensen haar een 
voorspoedig herstel en veel sterkte 
de komende tijd! 

Heren 2 strijdend uit beker
De mannen van Fiqas Aalsmeer 2 
hebben nét de regiofinale van het 
NHV bekertoernooi gemist. Ze gin-
gen echter wel strijdend ten on-
der bij eredivisieploeg Houten. Het 
was een zeer spannende en gelijk 
op gaande wedstrijd en bij rust hiel-
den de ploegen elkaar nog in even-
wicht: 16-16. Pas in de slotfase van 
de tweede helft wist de thuisploeg 
het verschil te maken en uiteindelijk 
met 30-28 te winnen. Maar cadeau 
gekregen hadden ze het zeker niet. 
Na de regiofinales in januari stro-
men dames en heren 1 in februari in 
de achtste finales in. 

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD wint van DKV na 
zwaarbevochten wedstrijd
Kudelstaart - Onder leiding van 
trainer Frits Visser maakt VZOD 
één van haar beste seizoenshelf-
ten door, en dat toont ook op de 
ranglijst. Na maar liefst zeven wed-
strijden (spoileralert: inclusief 
die van afgelopen weekend) ge-
speeld te hebben, staat het eer-
ste van VZOD ongeslagen boven-
aan. Maar wie aan de top wil blij-
ven, moet daar hard voor knokken. 
Afgelopen zaterdag stond de wed-
strijd VZOD tegen DKV uit IJmui-
den op het programma, een duel 
tussen de nummer één en de hek-
kensluiter van de competitie. Wa-
kend voor gemakzucht begon de 
ploeg uit Kudelstaart met goede 
moed aan de wedstrijd, maar voor-
dat VZOD echt uit de startblokken 
kon schieten, werd de winterkam-
pioen eerst met de neus op de fei-
ten gedrukt. 

Nog geen drie minuten na het 
startsignaal van de scheidsrechter, 
keek VZOD tegen een achterstand 
van drie doelpunten aan: 1-4, waar 
alleen Josine Verburg nog wat had 
weten te doen. Verder dan een 
voorsprong van drie doelpunten 
zou DKV (gelukkig) niet meer ko-
men, maar uit de problemen was 
VZOD nog lang niet. Geduren-
de de eerste helft kwam de ploeg 
van Frits Visser slechts één keer 
op voorsprong, en dat was toen 
het 7-6 werd. Voor de rest ging 
de score aardig gelijk op, en bei-
de ploegen gingen verdiend met 
een 10-10 ruststand de kleedka-
mers in. Hierbij moet overigens ge-
zegd worden dat DKV niet veel be-
ter speelde dan VZOD of vice ver-
sa. DKV ging echter wel efficiënter 
met haar kansen om.

De tweede helft bleef net zo span-
nend als de eerste, hoewel VZOD 

veel beter begon dan in de eer-
ste helft. DKV kon het zeer gemo-
tiveerde VZOD nog enigszins bij-
benen, maar na de 12-12 kwam 
de thuisploeg niet meer op achter-
stand. 
Het in de rust gehouden peptalkje 
van Frits Visser bleek dus te wer-
ken, en zijn team herpakte zich op 
alle vlakken. Alyssa te Riele, die 
voor de eerste keer mocht oplo-
pen als speelster van het eerste, 
leek ook het zelfvertrouwen van 
het team op te pakken en dat toon-
de in haar spel. Alyssa te Riele ver-
vangt de geblesseerde Jessica Zij-
erveld, die na een knieoperatie een 
tijdje vanaf de ‘kneuzenbank’ moet 
toekijken. Hetzelfde geldt voor me-
dekneus Eric Spaargaren, die na 
de wedstrijd van vorige week (DSO 
uit) een fikse blessure heeft op-
gelopen. Gelukkig waren Martijn 
Vervark, Bart Verheul, Nils van Os, 
Thomas van der Zwaard, Josine 
Verburg, Dineke Westerhof, Donja 
Passies en Alyssa te Riele wel van 
de partij, en één voor één hebben 
deze toppers er voor gezorgd dat 
VZOD ook dít weekend de twee 
punten in de pocket had. Eind-
stand: 19-17. VZOD heeft nu tot het 
nieuwe jaar winterstop!

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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