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Aalsmeer - Op maandag 2 januari om tien over tien in de
ochtend is in een super op het
Poldermeesterplein een winkeldief op heterdaad betrapt.
Door personeel werd gezien
dat een man enkele goederen
in zijn jaszak stopte. Bij de uitgang is de man aangesproken,
vastgehouden en vervolgens
overgedragen aan de politie.
Het betreft een 31-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is voorgeleid en
zit nog vast. Hij wordt verdacht
van meerdere activiteiten die
het daglicht niet kunnen verdragen.
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
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gemeentenieuws
zie pagina 6
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Geen krant?

0251-674433
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SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Zonnepanelen?
Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Nieuwjaarsreceptie gemeente goed bezocht

Burgemeester: ‘Groot applaus
voor alle vrijwilligers’
Aalsmeer - Goed bezocht is de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente afgelopen dinsdagavond 3 januari in het gemeentehuis. De bijeenkomst voor goede wensen stond in
het teken van vrijwilligerswerk. Na
de toespraak door burgemeester
Jeroen Nobel kregen de aanwezigen een filmpje te zien van de online vrijwilligerssite ‘Aalsmeervoorelkaar’, die overigens volgens Frans
Huissen van de Vrijwilligerscentrale Amstelland ook telefonisch benaderd kan worden. De vrijwilligers die
op het filmpje te zien zijn, werden in
de bloemen gezet. Maar, volgens de
eerste burger verdienen alle vrijwilligers een grote pluim. Namens het
gemeentebestuur bedankte hij alle vrijwilligers die er met elkaar voor
zorgen dat Aalsmeer een sociale en
zorgzame samenleving is waarin
mensen zich thuis voelen. “Een samenleving die is gebaseerd op vertrouwen, waar mensen bij elkaar
kunnen aankloppen voor hulp. Waar
dat touwtje van Jan Terlouw nog uit
de brievenbus hangt. Laten we ervoor zorgen dat we dat vertrouwen
in elkaar niet kwijt raken. Groot applaus voor alle Aalsmeerse vrijwilligers.” En natuurlijk gingen de handen op elkaar.
Daarna was er dan toch het moment waarvoor al enige tijd terug de
champagne was uitgedeeld: Proosten op een gezond en gelukkig 2017.
Waardering vrijwilligers
Dat de gemeente waardering heeft
voor vrijwilligers is afgelopen december al gebleken. De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van het jaar ingestemd met
het voorstel voor gemeentelijke ereblijken voor vrijwilligers en jubilerende verenigingen en stichtingen in Aalsmeer. Dit als erkenning
voor hun onschatbare waarde voor
de samenleving. Tijdens de nieuwjaarsspeech strooide burgemeester
Nobel gul met complimenten voor
alle vrijwilligers in de zorg, vrijwilligers die zich inzetten voor mensen
die het minder goed hebben, vrijwilligers bij de brandweer, vrijwilligers
bij het organiseren van evenementen (in welke gemeente duurt een

feestweek nog een hele week?), alle vrijwilligers bij de vele culturele-,
gezelligheids- en sportverenigingen, de man van 83 jaar die nog één
dag per week vrijwilliger is en de oudere man die al 30 jaar lang iedere
zaterdagochtend voor dag en dauw
op is om de voetbalvelden in orde
te maken voor de jeugdcompetitie.
“Al vanaf het begin dat ik uw burgemeester ben, treft het mij hoeveel
enthousiaste en actieve vrijwilligers
er in Aalsmeer zijn. In Aalsmeer is
vrijwilligerswerk de normaalste zaak
van de wereld, het zijn gewoon dingen die je doet.” Nobel verklapte
zelf ook enige tijd als chauffeur vrijwilligerswerk te hebben vervuld in
Haarlemmermeer.
Hechte, betrokken gemeente
Natuurlijk wilde de burgemeester het niet hebben over wat de gemeente allemaal voor haar inwoners heeft gedaan. Maar hij deed
het wel. “Niet dat wij niet trots zijn
op de nieuwe woningen in de Tuinen van Aalsmeer, de nieuwe startersappartementen in DorpshavenZuid, de nieuwe sportfaciliteiten, de
herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg of de eerste landelijke Kinderburgemeestersdag in
Aalsmeer. Daar zijn wij heel trots op,
net zoals wij trots zijn op de goede
samenwerking met Ondernemend
Aalsmeer en projecten zoals Zaai
voor startende ondernemers en de
geslaagde Ondernemer van het Jaar
verkiezing. Nee, waar ik het dit jaar
over wil hebben is wat mensen in
Aalsmeer voor elkaar doen. En hoe
kostbaar dat is. Wij zijn een hechte, betrokken gemeente waar mensen niet buiten de boot vallen.” Nobel verbaasde zich wel hoe het de
bezige Aalsmeerder ook nog eens
lukt om actief vrijwilliger te zijn. Het
antwoord gaf hij zelf al: “Aalsmeerders zijn gewoon doeners.”

Livemuziek van Riverstones
Na het officiële moment was er
volop gelegenheid om handen te
schudden en alle vrienden en bekenden al het beste en veel gezondheid in 2017 te wensen. Er hing een
gemoedelijke en gezellige sfeer.
Achterin was het misschien niet te
horen, maar voor bij het podium was
er livemuziek. Het Aalsmeerse viertal van The Riverstones liet van zich
horen. Het optreden had misschien
meer aandacht mogen krijgen, maar
ja, het is nou eenmaal een receptie
en dan heeft praten met elkaar de
hoofdrol.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oorlog, aanslagen en geweld
In zijn nieuwjaarstoespraak stond
burgemeester Nobel als eerste stil
bij het jaar dat achter ons ligt. Bij
gebeurtenissen die belangrijk waren in ons eigen leven. Bij gebeurtenissen in de wereld om ons heen.

Inzameling in wijken op 11 januari

50 Cent voor iedere boom
Aalsmeer - Her en der in de gemeente liggen al oude kerstbomen.
Opgeruimd het nieuwe jaar in, moeten degenen, die de bomen langs

“Het zijn roerige tijden. We zien dagelijks beelden van de oorlog in Syrië. Maar ook dichterbij huis, in Europa is veel gebeurd. Zoals de aanslagen in België, Frankrijk en twee
geleden nog op een kerstmarkt in
Duitsland, de vluchtelingenproblematiek en de onzekerheid over de
Brexit. Maar ook in 2017 werden we
opgeschrikt door een afschuwelijke
aanslag in Instanbul, toen het nieuwe jaar pas een uur oud was. Ook
het geweld tegen onze hulpdiensten
in ons eigen land tijdens de jaarwisseling stemt mij best somber. Gelukkig is de jaarwisseling in Aalsmeer
rustig en volgens mij vooral gezellig
verlopen.” Daarna werden de vrijwilligers ‘dik’ in het zonnetje gezet. De
receptie werd tot slot samen met de
Vrijwilligerscentrale Amstelland georganiseerd.

de kant van wegen hebben gelegd,
gedacht hebben. Voor de jeugd hét
moment om in actie te gaan komen,
want iedere kerstboom die ingele-
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BEZORGERS/STERS

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)
Rijsenhout: Omg. Aalsmeerderdijk (250 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

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.

Nieuwjaarsreceptie
wijkoverleggen 2017
tevens afscheid Frans Huijbregts
De gezamenlijke besturen van de wijkoverleggen houden hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op

donderdag 12 januari 2017
in het Parochiehuis, Gerberastraat 6
te Aalsmeer van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Bestuursleden van de wijkoverleggen, oud-bestuursleden en
andere betrokkenen bij de Aalsmeerse wijkoverleggen en bewonersinitiatieven worden hierbij uitgenodigd voor deze receptie. Tijdens
de receptie wordt in samenwerking met de gemeente Aalsmeer ook
afscheid genomen van welzijnswerker Frans Huijbregts, die van
2011 tot en met 31 december 2016 als opbouwwerker enthousiast
de bewoners geïnspireerd en gesteund heeft bij vele projecten.

Wintercollectie

verd wordt levert 50 eurocent op.
Het is de bedoeling dat de bomen
nog wel een week in de tuin of elders bewaard worden, want afgeven kan pas volgende week woensdag 11 januari. En dit is weer goed
nieuws voor alle inwoners die nog
een weekje willen genieten van hun
sfeermaker met ballen, beeldjes,
slingers en lichtjes.
Versnipperen, geen vreugdevuur
De gemeente wil kinderen stimuleren om de bomen te verzamelen en in te leveren en geeft daarom een kleine vergoeding. Voor iedere ingeleverde boom wordt 50
eurocent gegeven. De kerstbomen
worden versnipperd en tot compost
verwerkt. En hiermee kan gelijk geconcludeerd worden dat een groot
kerstbomenvuur er dit jaar (weer)
niet inzit. Helaas. Het vreugdevuur
was ooit een heel gezellige traditie
inclusief ritjes voor kinderen in de

30-50%
korting

Van Cleeffkade 1 - Aalsmeer - Tel: 0297-360950
www.vanuffelenmode.nl

brandweerwagens van het vrijwillige korps Aalsmeer.
Inleveren in de wijk
De kerstboom inleveren in de eigen wijk kan op woensdag 11 januari tussen 13.00 en 16.00 uur in de
Schweitzerstraat (voor de school, op
het parkeerterrein) in Kudelstaart,

in Oost bij wijkgebouw Het Middelpunt in de Irene-/Wilhelminastraat, in Stommeer bij de sporthal
in de Jac. P. Thijsselaan en in het
Dorp voor het gemeentehuis op het
Raadhuisplein. De kerstboom inleveren bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout mag ook en
kan elke dag.

02 Nieuwe Meerbode

• 5 januari 2017
Kater Simba nog
steeds vermist!
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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 Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
DOKTERS
www.ziekenhuisamstelland.nl
Weekend-,
avonden nachtdienst:
Van 23.00-8.30
u. centrale
nachtapotheek
Huisartsenpost
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Amsterdam, tel. 020-5923315.
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In geval
van voor
klachten
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95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
KLACHTEN
www.apotheekgroen.nl
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
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Tel. 020-6015555.
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DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, 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
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
DIERENARTS
elke wo van 09.00-10.30 u.
Dierenartsenpraktijk
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
Uithoorn-Aalsmeer
maand
in De Oude
Marktstraat
1e
Mensinglaan
27bVeiling,
Aalsmeer,
tel. 0297-19
van 9.30-11.30
u en elke 3e di.
v/d maand
326734.
Voor spoedgevallen
buiten
de
in Graaf Willemlaan
1, Kudelstaart van
openingstijden,
tel. 0297-560627.
12.30-14.30 u.
www.dierenartsaalsmeer.nl
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www.aalsmeervoorelkaar.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Online marktplaats
voor vrijwillige
hulp, 9C
Hadleystraat
48 Aalsmeer
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tel. 0297-347510.
Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
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12 Ouderen
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tel. 0172-507400.
Vrijwillige
www.dap-westeinder.nl
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties
Ranzijn
dierenarts Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143
Aalsmeerderweg
436 Aalsmeer,
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
tel.
0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
OLGA
ma. t/m vr.Lichamelijk
9.00-10.00 u.,
Overleg
Gehandicapten
tel. 06-23121211
Amstelland
Uw
partner in toegankelijkheid.
VERLOSKUNDIGEN
Secr.:
Bertha von Suttnerlaan
98,
Poldermeesterplein
16-18 Aalsmeer,
1187
SX Amstelveen, tel. 020-3453429,
tel. 0297-344160
www.olga-amstelland.nl
www.verloskundigenaalsmeer.nl
HULPDIENST
ALARMNUMMER 112
Vita
Amstelland
www.112.nl
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
TelVerschijnt
spreeku: madonderdag
t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies,
EDITIE 1: tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur
tel. spreekuur:
AALSMEER,enKUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
elke
wo van 09.00-10.30 u.
RIJSENHOUT
Financieel
café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
Voor
opgave
inlichtingen:
MarUitgave
van:u enenelke
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3e di. v/d maand
got
tel.B.V.
GOUW
Uitgevers
in
GraafTepas,
Willemlaan
1, 06-12459347,
Kudelstaart van Marion Bucket,
tel. 06-11864861 of
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
12.30-14.30
u.
via jaargang
email: margot.tepas@printex130e
www.aalsmeervoorelkaar.nl
int.com. Aanmelden kan via www.
Online
marktplaats
werkschuit-aalsmeer.nl.
OPLAGE:
17.950voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.

Korte cursus voor gevorderden

Vilten
bij De Werkschuit
COLOFON

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

sinds 1888

COLOFON

Ingezonden brieven:

Vrijwillige
Ouderen
Adviseurs
Eenieder staat
het vrij
te reageren op
(VOA)
vanofdezijn
samenwerkende
artikelen
mening te geven op
ouderenorganisaties
ontwikkelingen dieAalsmeer/
spelen binnen de
Kudelstaart.
Coördinator,
tel. 0297-321143
gemeente. Uw
ingezonden
brief dient
echter
ondertekend te worden ingeof
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

stuurd, dus voorzien van naam, adres,
Vrijwillige
Hulpdienst
Rijsenhout
telefoonnummer
en/of
e-mailadres.
ma.
t/mgegevens
vr. 9.00-10.00
u., niet volledig
Deze
worden
tel.
06-23121211
in de
krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
VERLOSKUNDIGEN
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie
behoudt zich
Poldermeesterplein
16-18 Aalsmeer,
het0297-344160
recht voor brieven te weigeren dan
tel.
wel te redigeren of in te korten. Houd
www.verloskundigenaalsmeer.nl
maximaal 300 woorden aan.

ALARMNUMMER
112
Let op:
www.112.nl
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,

Spanning gegarandeerd!

‘Archery Tag’ voor jongeren
vandaag in de Proosdijhal
Kudelstaart - Ben je tussen de 15
en 23 jaar en heb je zin in een spannende, vernieuwende en unieke activiteit? Kom dan donderdag 5 januari tussen 16.00 en 19.00 uur naar de
Proosdijhal in Kudelstaart. Jongerenwerk DOCK en Sportservice Haarlemmermeer organiseren de activiteit ‘Archery Tag’, ook wel Arrow Tag
genoemd. Archery Tag is een activiteit en is het beste te omschrijven als
een kruising tussen trefbal en paintbal, maar dan met pijl en boog! Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foamtops kan het spel gespeeld
worden zonder pijn en/of blauwe
plekken. Om het gezicht te beschermen draag je een speciaal masker.

Ook Week van Gebed in
Aalsmeerse kerken
Aalsmeer - Van zondag 15 tot en
met zondag 22 januari wordt overal in Nederland door christenen uit
verschillende kerken met elkaar gebeden. Dat gebeurt in het kader van
de landelijke Week van Gebed. Deze week is een initiatief van Missie
Nederland en de Raad van Kerken
in Nederland en heeft deze keer als
thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’, wat
een beeld is van het weer goed maken met elkaar. Ook in Aalsmeer nemen de kerken deel aan de Week van
Gebed. Vier kerken hebben de handen ineengeslagen om samen te bidden voor het eigen dorp, Nederland
en de wereld. Dat gaat gebeuren op

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Kennismaken met nieuwe
scriba Protestantse kerk
Aalsmeer - Op donderdag 12 januari zal dr. Rene de Reuver een lezing houden over de toekomstplannen van de kerk in 2025. Sinds juni 2016 is René de Reuver de nieuwe scriba (landelijk secretaris) van
de Protestantse Kerk in Nederland.
Hij komt naar Aalsmeer om kennis
te maken met alle kerken, die verbonden zijn in deze regio met de
PKN. René de Reuver (1959) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2008 was
hij predikant van de protestantse

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

OPLAGE: 17.950

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

WWW.MEERBODE.NL

de volgende dagen en locaties: Zondag 15 januari bij de Aalsmeerse Cama Gemeente in het Wellantcollege,
Jac.P.Thijsselaan 18. Op maandag 16
januari bij de Alphakerk Amstelland
in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op
dinsdag 17 januari in de Christelijk
Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan
5. Op woensdag 18 januari weer in
de Christelijk Gereformeerde Kerk
aan de Lijnbaan (een avond speciaal
voor de jeugd). En op donderdag 19
en vrijdag 20 januari in de Dorpskerk
aan de Kanaalstraat 12. Alle avonden
beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.00 uur. Iedereen is van
harte welkom!

‘Waar een woord is, is een weg’

dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
Verschijnt
donderdag
aan
derden. Dus
ook niet per e-mail,
fotokopie
EDITIE of
1:anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke
toestemming van
AALSMEER,
KUDELSTAART,
deAALSMEERDERBRUG,
uitgever!
RIJSENHOUT

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

Over het speelveld worden verschillende objecten opgesteld en op vijf
meter van de middenlijn worden de
vijfspot targets neergezet. Een wedstrijdje Archery-Tag kan worden gewonnen door alle spots uit de vijfspot
target te schieten of door alle spelers van de andere partij af te schieten. Doordat er per speler slechts
enkele pijlen in het spel zijn, worden de spelers gedwongen zich over
het speelveld te bewegen om nieuwe munitie te vinden. Spanning gegarandeerd! Om zeker te zijn dat je
mee kunt doen, is vooraf aanmelden
een aanrader. Dit kan bij Marco den
Haan van Jongerenwerk Dock, telefoonnummer 06-38759195.

Van 15 tot en met 22 januari

Advertenties, redactie en
Uitgave van:
WWW.MEERBODE.NL
centrale administratie:
GOUW Uitgevers B.V.
Visserstraat 10
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
1431 GJ Aalsmeer
130e jaargang
Tel. 0297-341900
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aalsmeer - Nog steeds vermist, kater Simba! Hij is ontsnapt op 21 december (onderweg van de dierenarts) op de Hortensialaan, vlakbij
de hoek met de Hadleystraat. Simba is een stevige zwarte kater met
witte borst en kin, witte buik en potjes. Het is een schrikachtige bange
kat. Wie hem ziet, wordt gevraagd te
bellen naar Corinthe Zekveld via 0638432827 of naar Ansje Weima via
06-51873172 of 0297 320070.

gemeente ’s Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was
hij predikant in Sebaldeburen (Groningen) en in Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012
verscheen zijn boek ‘Anders Verder’
over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving. René de Reuver zal op deze avond vooral ingaan op de toekomstplannen van
de PKN, zoals die zijn neergelegd
in het rapport ‘Kerk 2025: Waar een
woord is, is een weg’. In dit rapport
wordt een interessante poging gedaan om kerk te zijn in deze tijd, op
een geïnspireerde en aanstekelijke manier. Het zal een avond worden van – naast het delen van informatie - vooral ook uitwisselen
van meningen, gedachten en ideeen: kortom elkaar inspireren! De lezing wordt gegeven in de Beukzaal
van de Open Hof Kerk in de Sportlaan 86. Aanvang 19.30 uur, inloop
met koffie of thee vanaf 19.15 uur.
De toegang is gratis, iedereen van
harte welkom.

Vogelbeurs in gebouw SCW
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert ook het
nieuwe jaar weer haar maandelijkse vogelbeurs en wel op zondag 8
januari. De beurs vindt plaats in het
gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje in Rijsenhout.
Iedereen is welkom tussen 9.30 en
13.30 uur. De entree bedraagt 50
eurocent en kinderen onder de tien
jar mogen onder begeleiding gratis

naar binnen. Op deze beurs kunt u
terecht voor het aanvullen van uw
vogelbestand. Ook voor vragen op
het gebied van vogels is de beurs
hét adres. er is altijd wel iemand van
de vereniging bereid om vragen te
beantwoorden. Tevens worden vogelvoer en vogelaccessoires tijdens
de beurs te koop aangeboden. Voor
verdere informatie kunt u ook terecht op www.rijsenvogel.nl

Lezing over flora
in Pyreneeën

der leiding van een Spaanse gids
worden vier dagtochten door de
Spaanse Pyreneeën gemaakt, waar
de prachtige natuur nog onaangetast is. Hier groeien zeldzame planten en daar gaat de aandacht als
eerste naar uit. De lezing is op 12
januari is in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur.

Aalsmeer - Op donderdag 12 januari wordt bij Groei en Bloei een
lezing gegeven over de flora van
het Nationale Park Ordessa in de
centrale Spaanse Pyreneeën. On-

Zangdienst
in De Spil
Kudelstaart - Zondag 8 januari wordt een liturgische zangdienst
gehouden in De Spil Kudelstaart.
Thema is: Bidden? Helpt dat? Wat
merk je ervan? Hoe doen we dat?
Over deze vragen gaan de bezoekers aan de dienst van aanstaande zondag 8 januari nadenken. Het
wordt een liturgische zangdienst
waarin muzikale medewerking
wordt verleend door Wilma Schoenmaker, Carin Bremer en Theo Griekspoor. Samen worden bij de Bijbelgedeelten vele passende en bekende liederen gezongen. Pastor Ans
Creemer-Allard zal in een korte meditatie het thema ‘bidden’ belichten.
De dienst begint om 10.00 uur.

Bijbelmarathon
in Dorpskerk
Aalsmeer - Om het jaar goed te
beginnen, organiseert ‘Check In’
een bijbelmarathon. Hierin gaat een
groep in 72 uur de bijbel doorlezen.
Wilt u/jij meelezen of luisteren? Belangstellenden zijn welkom in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. De
bijbelmarathon begint donderdag 5
januari om 12.00 uur en eindigt zondag 8 januari om 19.00 uur.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 8 januari is de maandelijkse Inloop in de
Zijdstraat 55 (Doopsgezinde Kerk)
van 15.00 tot 16.30 uur voor ouderen. Het thema voor de Inloop van
aanstaande zondag is ‘Een engel in
het nieuwe jaar’. Er klinkt een verhaal, er wordt gezongen en geluisterd naar muziek waar het thema ook in door zal klinken. De inloop begint met een kopje koffie of
thee en de ontmoeting met elkaar.
Steeds vaker weten mensen de weg
naar de ‘Inloop’ te vinden. Die weg
is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer
en omgeving. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro per persoon
gevraagd. U bent van harte welkom!
Voor vragen: Ellen van Houten, tel.
06-14144344, ouderenpastor

KERKDIENSTEN
Zondag
8 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met drs. Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Willem
Plaizier. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
10u. en 16.30u. Diensten met ds.
M. Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Nieuwjaarsdienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte voor Ouderenwerk. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met ds.
T.H.P. Prins. Ook kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.
Kleingeld, Oegstgeest. Organist:
M. Noordam. Om 17u. Check In.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. Dienst
met ds. J. van Rumpt, Nunspeet.
Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst, spreker Martijn Piet. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels. Baan 7 jongerendienst om 19u. Spreker: Karim Landoulsi.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. J. de Jonge
uit Alphen en 16.30u. Dienst met
student R. Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Kloosterhof, Woorden Communieviering met N. Kuiper. Zondag 9.30u. Eucharistievering met N. Kuiper m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst
met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.J.
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Liturgische zangviering met meditatie pastor Ans
Creemer-Allard.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 9.30u. Viering m.m.v. kinderkoor. Voorganger: Annemiek.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 op dinsdag 10 januari met Hoite Slagter ‘Hoogtepunten uit het boek Job’.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 9 januari.
met br. Johan Leeuw.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Zaterdag in Crash Museum

Presentatie ‘Opgroeien in
schaduw van luchtoorlog’

Aalsmeerderbrug - De officiële
presentatie van het boek ‘Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog, Nieuw Vennep en de Haarlemmermeer 1939-1945’ vindt aanstaande zaterdag 7 januari plaats in
het Crash Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ’40-’45. De schrijver van
het boek Joost Klootwijk, geboren
in Nieuw Vennep, raakte al vroeg
geïnteresseerd in de gedurende de
Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. In de periode vanaf
1970 begon hij met het onderzoek
naar de luchtoorlog boven de Haarlemmermeer. Joost Klootwijk was bij
het Crash museum een gedreven en
enthousiaste vrijwilliger en als ‘senior onderzoeker’ en grote informatiebron van wat er in de Tweede Wereldoorlog in de Haarlemmermeer is
gebeurd. Zijn onderzoeken binnen
maar ook buiten de polder maakte
hem tot een wandelende encyclopedie. Joost overleed helaas na een
kort ziekbed op 15 april 2016. Zijn

nauwgezette onderzoeken zijn door
hem gedetailleerd opgeschreven.
Zij vormen de basis van dit unieke
boek. Het boek zal worden geïntroduceerd door zijn zoon Hans Klootwijk die het boek verder heeft afgemaakt en ervoor heeft gezorgd dat
het werk van zijn vader niet verloren
is gegaan, maar onderdeel wordt
van een belangrijk stuk geschiedenis van de Haarlemmermeer. De
overhandiging van het eerste exemplaar zal zijn aan de heer David Atkins van de Royal Air Force Association (RAFA). Aanvang van de presentatie is 12.00 uur. Het boek zal in
het museum deze dag te koop zijn
voor éénmalige speciale introductie prijs en kan worden gesigneerd
door Hans Klootwijk.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45 is gevestigd in het
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk
460 te Aalsmeerderbrug en is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
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Gevarieerd aanbod Bioscoop Aalsmeer

AGENDA

Dinsdagmiddagfilm voor
ouderen: ‘Elle’
Aalsmeer - Ook in het nieuwe jaar
worden filmmiddagen voor ouderen op de tweede dinsdag van de
maand in Bioscoop Aalsmeer. Genieten van boeiende en interessante films met na afloop gezellig napraten.
Dinsdag 10 januari wordt gestart
met de spraakmakende film ‘Elle’
van regisseur Paul Verhoeven. ‘Elle’
vertelt het verhaal over een zakenvrouw (Isabelle Huppert) die achter haar verkrachter aan gaat. De
Franse film, gebaseerd op de roman
‘Oh’ van Philippe Djian, dingt namens Frankrijk mee naar een nominatie voor de Oscars voor de beste niet-Engelstalige film. Daarnaast
maakt ‘Elle’ kans op drie Europese
Film Awards, werd zaterdag in Sevilla bekend. Het is de eerste speelfilm van Paul Verhoeven in tien jaar
tijd. “Ik stapte echt in het diepe. Het

was een avontuur, want Elle is heel
wat anders dan Showgirls”, liet hij
in een reactie weten. De film begint
dinsdag om 13.30 uur. Verzamelen
vanaf 13.15 uur in de hal van Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee met een
lekker koekje.
Mees Kees en Soof 2
Bioscoop Aalsmeer presenteert de
komende dagen en in het weekend weer een gevarieerd aanbod
aan films voor alle leeftijden. Voor
de jeugd onder andere ‘Mees Kees
langs de lijn’ en de populaire film
‘Sing’ en voor volwassenen ‘Soof
2’, ‘Café Society’ en ‘Florence Foser
Jenkins’. Kijk voor het volledige programma, filmtijden en reserveren
van kaarten op de actuele website
www.bioscoopaalsmeer.nl.

Zondag in Oud Katholieke kerk

KCA: Pianoconcert Erwin
Rommert Weerstra
Aalsmeer - Zondag 8 januari opent
de werkgroep klassieke muziek van
KCA het nieuwe jaar met een schitterend pianoconcert. Voor het tweede jaar op rij komt Erwin Rommert
Weerstra de aanwezigen laten genieten van zijn virtuoze pianospel.
Deze jonge musicus heeft al op diverse podia in de wereld gestaan,
maar heeft in het Oud Katholieke
kerkje een geweldige atmosfeer gevonden voor de werken die hij op
het programma heeft staan.
Zo kunt u genieten van Liszt, Ravel en Beethoven met bekende en
onbekende werken. Het publiek
dat vorig jaar al van zijn mooie spel
kon genieten herinnert zich vast
het sprankelende spel en de mooie

aanslag. In de pauze kunt u uiteraard weer genieten van een drankje waarbij uiteraard de glühwein van
de firma Wittebol niet zal ontbreken.
En ook deze keer kunt u gebruik maken van de actie. Elke abonnementhouder mag een gast meenemen.
Maar bent u geen abonnementhouder dan kunt u toch met twee genieters naar binnen voor de prijs van
één(17 euro). De leden van de werkgroep klassieke muziek hopen velen
van u te mogen begroeten. Voor informatie vooraf kunt u terecht bij
Tini Man via 0297–329592.
Het concert vindt plaats in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 en begint om 15.30 uur. De
zaal is open vanaf 15.00 uur.

Leerlingen Dirk Annokkee
houden tentoonstelling
Aalsmeer - In het weekend van 7
en 8 januari wordt een prachtige
tentoonstelling gehouden in Ateliers 2005 in de Van Weerden Poelmanlaan Amstelveen. De leerlingen
van Dirk Annokkee, waarvan velen
uit Aalsmeer, hebben onder de bezielende leiding van deze kunstenaar uit Aalsmeer met veel plezier
geschilderd en soms ook gezwoegd
om tot een goed resultaat te komen.

De onderwerpen zijn weer heel divers: portret, landschap, abstract,
dieren, bloemen en stillevens. Geschilderd met forse verfstreken of
juist heel precies. De tentoonstelling wordt op zaterdag om 15.00 uur
officieel geopend. Er is koffie, thee
of een drankje aan de bar verkrijgbaar. De openingstijden zijn zaterdag 7 en zondag 8 januari van 12.00
tot 17.00 uur.

Vrolijk Nieuwjaarsconcert
van Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - In de Doopsgezinde
Kerk luidt Aalsmeers Harmonie komende zondag 8 januari het nieuwe jaar feestelijk en muzikaal in.
Het wordt een Nieuwjaarsconcert in
Weense stijl: met walsen, marsen en
muziek van Strauss. Een leuk gratis
concert, voor jong en oud!
Op het programma van dit concert
staan onder andere de Schneewalzer, de Pizzicato Polka en A Verdi
Salute. Speciaal is deze keer de me-

dewerking van Elise van der Leeuw
op harp. Zij speelt bij diverse stukken mee met dit bijzondere instrument. Aalsmeers Harmonie, onder
leiding van dirigent Maron Teerds,
heet u allen van harte welkom op
het Nieuwjaarsconcert. Geniet van
een vrolijk en licht klassiek concert
op zondag 8 januari in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. De
aanvang is 15.00 uur en de toegang
is gratis.

TBF en Rembrandt Frerichs
Trio dit weekend in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 6 januari start
Bacchus cultureel 2017 met een optreden van Taek Blank & Frank. Vorig jaar is eveneens met deze formatie begonnen en dit is goed bevallen. TBF is dampende blues, classic
rock tunes en oude soulklassiekers!
Deze drie doorgewinterde muzikanten vormen al jaren de huisband
voor de maandelijkse jamsessies in
Café de Bakkersdochter in Sneek.
Dit beviel zo goed dat ze besloten
om als echte band door te gaan. En
zo maakt dit trio van menige avond
een swingend feest met hun uitgekiende repertoire van oude klassiekers en recenter werk. ‘TBF’ zijn
Amsterdammer Rob Taekema op
zang en bas (bekend van onder andere Fruitcake), Johannes Blanksma
op drums (ex Novo band, nu Roadhouse), en Herman Frank op gitaar
(Roadhouse). Cultureel café Bacchus is vrijdag open vanaf 21.00 uur.
Entree: Uw Gift
Gastoptreden saxofonist Staps
Zaterdag 7 januari is het Bacchuspodium voor het Rembrandt Frerichs Trio met een gastoptreden
van alt-saxofonist Jasper Staps.
Meesterpianist Rembrandt Frerichs
(1977) komt in het nieuwe jaar naar
Bacchus met een trio van een heel

bijzondere samenstelling – en een
saxofonist die zijn gelijke niet kent.
Rembrandt put uit Europese klassieke muziek en zijn passie voor
Arabische muziek, die werd aangewakkerd door zijn tweejarig verblijf in Egypte. Rembrandt kreeg als
student van het Fonds voor excellerende jonge musici een studiebeurs
voor het conservatorium van New
York. Hij studeerde cum laude af
aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. In zijn muziek hoor je
de energie van de Amerikaanse jazz
en de lyriek van de Oosterse muziek
terug, net als het ruimtelijke van de
kamermuziek van Debussy en Ravel. Jos Machtel (1962) is één van
de meest succesvolle Nederlandse
basspelers. Naast de contrabas bespeelt hij ook de tuba en de trombone. Matthias De Waele (1988) is een
van de meest gewilde drummers in
België en heeft gewerkt met zowat
de hele Belgische jazzscene. Saxofonist Jasper Staps is al jaren actief
als solist en sideman van onder andere Guus Meeuwis en Tiny Little
Bigband. Daarnaast speelt hij regelmatig bij onder meer The Jazz Orchestra en bij diverse radio en televisieprogramma’s. Bacchus in de
Gerberastraat is zaterdag open vanaf 21.00 uur. Entree: Uw gift

Zaterdag optreden van Hein
Meijer Bluesband in Joppe
Aalsmeer - Sommige bands of artiesten behoeven eigenlijk geen introductie meer: Hein ‘Little Boogie
Boy’ Meijer is er daar in Aalsmeer
en omstreken wel één van. De Little Boogie Boy Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago-blues. De
kwaliteiten van frontman, zanger en
gitarist Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer worden in blueskringen hoog
aangeschreven. Gezegend met een
hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Little Boogie Boy steeds meer mensen
voor zijn muziek te winnen. Hij leeft
voor de blues en dat verklaart ook
zijn vele reizen naar Chicago. Op
19-jarige leeftijd speelde hij daar al
met grootheden, zoals Magic Slim,
J.W. Williams en John Primer. Jong
als hij destijds was gaf deze laatste
hem de bijnaam Little Boogie Boy.
Een treffende artiestennaam die hij

dankbaar aan z’n band koppelde.
Hein komt aanstaande zaterdag 7
januari met zijn band een optreden
geven in café Joppe in de Weteringstraat. De aanvang is rond 21.30 uur
en de toegang is, zoals altijd, gratis.

Phil Bee’s Freedom live in
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - The Shack luidt het
nieuwe jaar in op zondagmiddag 8
januari met een voortreffelijke band:
Phil Bee’s Freedom: Winnaar Dutch Blues Challenge 2015. De jury
was unaniem: Uitzonderlijke kwaliteit, repertoire en ‘stage presence’. Tweede plaats European Blues
Challenge 2016 van 21 bands uit 21
landen. Halve finalist IBC Memphis
2016 waarbij BB King’s Blues Club
voor een enthousiast publiek werd
‘plat’ gespeeld. Blues, old school
R&B en jazzy riffs in een perfecte
crossover. Voeg bij een Hammond
en Rhodes, twee fantastische sologitaristen, strakke ritme tandem,
twee backing vocals en de soulvolle stem van Phil Bee. Een combinatie waarbij alles lijkt te kloppen, dat
hoor je, zie je en voel je. Uniek in
Nederland en ver daar buiten. Lineup: Phil Bee (lead zang). Hij tourde
en stond op de bühne met muzikanten als Steve Lukather, Jan Akkerman, Noel Redding en vele anderen.
Berland Rours (gitaar). Na zijn studie aan het conservatorium in Amsterdam en Hilversum tourde 42 jarige Berland internationaal met muzikanten als Eef Albers en Benjamin

Herman. Een perfect ‘spitsen duo’
vormend met John Pascal Lanslots
(toetsen). Cum laude afgestudeerd
aan het conservatorium. Speelde
met grootheden als BB King, Tino
Gonzalez en Chick Rodgers op onder andere North Sea Jazz. Ook als
componist en arrangeur werkzaam.
Arie Verhaar(drums), laatbloeier die
op zijn achttiende begon met drummen. Afgestudeerd aan het conservatorium Rotterdam. The Shack is
zondagmiddag 8 januari geopend
vanaf 15.00 uur en het optreden van
Phil Bee’s Freedom start rond de
klok van 16.00 uur. De entree is 8
euro.
Eerbetoon George Michael
Deze stond al een paar maanden in
de Shack agenda: Zondag 15 januari George Michael/Wham undercover. Bizar nu dat George Michael onlangs op jonge leeftijd overleden is.
Dit eerbetoon gaat zeker bijzonder
worden met Robin Verkaik, Nyjolene
Grey, Lienke Iburg, Reindert Kragt,
Otto de Jong, Sophie Anglionin en
Tobias Kerkhoven! Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Muziek
Vrijdag 6 januari:
* Optreden Taek, Blank en Frank in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 7 januari:
* Jazz van Rembrandt Frerichs Trio
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Optreden Hein Meijer Bluesband
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 8 januari:
* Nieuwjaarsconcert Aalsmeers
Harmonie in Weense stijl in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 15u.
* Pianoconcert Erwin Rommert
Weersma in Oud Katholieke kerk,
Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Concert ensemble Corde Vocali in
De Reede Rijsenhout vanaf 14u.
* Phil Bee’s Freedom in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Dinsdag 10 januari:
* Concert Aalsmeers Harmonie voor
ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad van 19.30 tot 20.15u.
Zaterdag 14 januari:
* Cabaret ‘Voor Alles’ door Jan van
Maanen in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Open 20.30u.
Films
Donderdag 5 januari:
* Film ‘Café Society’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade om 20u.
5 t/m 8 januari:
* Jeugdfilm ‘Mees Kees langs de
lijn’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag tot en met zondag om 11u.
5 t/m 7 januari:
* Animatiefilm ‘Huisdiergeheimen’
in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag,
vrijdag en zaterdag om 11.30u.
5, 6 en 8 januari:
* Romantische film ‘Soof 2’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag, vrijdag
en zondag om 16.45u. en om 21.15u.
Zondag 8 januari:
* Film ‘Florence Foster Jenkins’ in
Bioscoop Aalsmeer om 20u.
Dinsdag 10 januari:
* Filmmiddag voor ouderen: ‘Elle’ in
Bioscoop Aalsmeer v/a 13.30u.
Exposities
Zaterdag 7 januari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
Boekpresentatie om 12u. ‘Opgroeien in de schaduw van luchtoorlog’.
* Aanschuiftafel in Huiskamermuseum met Arjan de Vos. Van Cleeffkade 12a vanaf 16u.
7 en 8 januari:
* Expositie leerlingen Dirk Annokkee in Atelier 2005 in Amstelveen.
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Zondag 8 januari:
* Nieuwjaarsreceptie en start viering
10-jarig bestaan Galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg vanaf 13u.
Woensdag 11 januari:
* Opening expositie Michael Glanz
in gemeentehuis met rondleiding en
muziek om 20u. Tot en met 13 april.
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van
Yvette van Moch in praktijk fysiotherapie Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 5 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Archery Tag voor jongeren 15 tot
23 jaar in Proosdijhal Kudelstaart
van 16 tot 19u.
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in gemeentehuis van 19 tot 21u.

5 en 6 januari:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
5 tot en met 8 januari:
* NK Beachvolleybal in The Beach,
Oosteinderweg. Donderdag 12 tot
21.30u., vrijdag 15 tot 21u., zaterdag
10.30 tot 22u. en zondag 10.30 tot
17.30u.
Vrijdag 6 januari:
* Combifun met percussie, judo en
spelletjes voor jeugd 6-12jr in Can
Dance Studio’s, Van Cleeffkade van
13.30 tot 16.30u.
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in De
Zotte Wilg, Uiterweg van 17 tot 20u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA bij Loogman, Aalsmeerderweg, 16.30-19u.
Zaterdag 7 januari:
* Autorally, start tussen 9 en 10.30u.,
en nieuwjaarsreceptie vanaf 17u. bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan.
* Proosten op nieuw jaar met BV
Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan van 16 tot 18u.
* Nieuw jaar met fractie AB in Kinderboerderij, Hornmeer vanaf 16u.
* Nieuwjaarsreceptie PvdA in Oude
Veiling, Marktstraat, 16 tot 18u.
Zondag 8 januari:
* Puzzelrit (gratis) van 9 tot 12u. en
nieuwjaarsreceptie RKDES vanaf
16u. Wim Kandreef.
* Vogelbeurs De Rijzenvogel in Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ ouderen in Zijdstraat 55 (Doopsgezinde gemeente)
van 15 tot 16.30u.
Maandag 9 januari:
* Klaverjassen bij Allen Weerbaar in
Het Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 19.30u.
Dinsdag 10 januari:
* Workshop kaarten maken voor ouderen in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 14.30u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in ’t
Hofplein, ingang Kloosterhof in Clematisstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 11 januari:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* Inzameling kerstbomen in wijken.
Schweitzerstraat Kudelstaart, Middelpunt in Wilhelminastraat, gymzaal in J.P. Thijsselaan en bij gemeentehuis, Raadhuisplein, 13-16u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingo bij BV De Pomp in ’t Baken
in de Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 12 januari:
* Laatste en 50ste Borrel Aalsmeer
in resto op terrein Royal FloraHolland, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Werelddansen bij Nivon in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over flora
in Spaanse Pyreneeën in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 14 januari:
* Open huis De Werkschuit in Baccarastraat van 13 tot 16u.
* Blind Koppel Toernooi bij Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Bijeenkomsten/Vergaderingen
Woensdag 11 januari:
* Wmo-raad in vergadering in gemeentehuis vanaf 15.30u.
* Informatiebijeenkomst over Landelijk Gebied Oost in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 19.30 tot
21u.
Donderdag 12 januari:
* Nieuwjaar viering wijkoverleggen
en afscheid welzijnswerker Frans
Huijbregts in Parochiehuis, Gerberastraat van 20 tot 22u.
* Lezing Rene de Reuver over toekomst plannen PKN in Open Hof
kerk, Sportlaan 86 vanaf 19.30u.
Vrijdag 13 januari:
* Jaarvergadering IJsclub Aalsmeer
Oost in The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Kindergitaar 3/4
‘Martinez’

€ 65,-

KOOPJE:

Gitaarstatief
‘Stagg’

€ 10,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Viool ‘Leonardo’
met stok + tas

€ 129,-

TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

Aanschuiftafel: ‘Uitvogelen’
Aalsmeer - Zaterdag 7 januari
staan de trouwe bezoekers van de
aanschuiftafel in het Huiskamermuseum een geheel nieuwe uitdaging te wachten. Onder de bezielende leiding van Arjan de Vos gaan zij
met elkaar iets ‘uitvogelen’. Dit keer
niet alleen luisteren naar een kunstenaar maar ook zelf een beetje
‘kunstenaar’ worden. Kom de eer-

ste zaterdag van het nieuwe jaar
om 16.00 uur naar het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a
en ervaar dat ieder mens over onvermoede creatieve kwaliteiten bezit. Gezien de beperkte ruimte is het
fijn wanneer je van te voren aangeeft te willen komen. Dat kan via
info@huiskamermuseum.nl of bel
06-12922954.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, 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 bereikbaar 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 vergunningen.
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. 0297387575. 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 informatie 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 bestuurssecretariaat. 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 DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 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.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VERGADERING DINSDAG 10 JANUARI 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 10 januari 2017, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

Opening door de burgemeester

20.02 tot
20.30 uur

2.

Voortgang programma Digitaal werken
Portefeuillehouder: J.J. Nobel
Uitleg:
Graag informeren wij u over de voortgang van het programma Digitaal
werken dat tot doel heeft de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren. Tijdens het IO laat het Projectteam zien hoe het programma Wijzer
(regiesysteem sociaal domein voor de
registratie van de keukentafelgesprekken) werkt en hoe de nieuwe website
eruit komt te zien. Ook geven zij een
toelichting op de digitale brievenbus.
Verwachtingspatroon: Het college
vindt het belangrijk dat de gemeenteraad geïnformeerd is over de digitale
ontwikkelingen binnen de gemeente.

20.35 tot
21.15 uur

3.

Duurzaamheidsfonds
Portefeuillehouder: R.J. van Duijn
Uitleg:
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft
de Woonagenda Aalsmeer 2016-2020
aangenomen, inclusief het amendement ‘De besteding van het Woonfonds’ (op 28 januari 2016). Het Woonfonds heeft e 450.000,- bestemd voor
de verduurzaming van het particulier
woning bezit.
De afgelopen periode heeft adviesbureau KplusV i.s.m. gemeente Aalsmeer
een verkenning uitgevoerd aangaande
de uitwerkingsrichting van het Woonfonds, onderdeel duurzaamheid; een
duurzaamheidsfonds voor gemeente
Aalsmeer. Het fonds richt zich op een
beter werk- en woonklimaat in Aalsmeer door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die
substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Verwachtingspatroon:
Het college wil de gemeenteraad informeren en meenemen in de voorgestelde uitwerkingsrichting voor het
duurzaamheidsfonds. Medio maart
volgt het raadsvoorstel aangaande de
uitwerkingsrichting inclusief een kredietvoorstel om de woonfondsgelden
onderdeel duurzaamheid te effectueren
in de gemeentebegroting.

21.20 uur

4.

Sluiting

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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Boba

B.

09-09-1974 23-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U
kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Chojnacka
Duda
Mansvelt
Tulp
Wieczorek
de Jong

K.D.
J.N.
M.
E.
K.
C.

15-09-1986
06-07-1994
24-11-1994
25-08-1986
02-03-1983
30-09-1992

23-12-2016
23-12-2016
28-12-2016
28-12-2016
23-12-2016
23-12-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
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INZAMELING KERSTBOMEN:
WOENSDAG 11 JANUARI 2017
Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente
wil kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te
leveren tegen een kleine vergoeding (e 0,50 per ingeleverde
boom). De kerstbomen worden versnipperd en tot compost
verwerkt. Op verschillende locaties kunt u uw kerstboom inleveren op woensdag 11 januari tussen 13.00-16.00 uur:
- Kudelstaart, Schweitzerstraat
(voor de school, op het parkeerterrein)
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal)
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein)
U kunt kerstboom ook inleveren op de milieustraat in Rijsenhout.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE, vergunning geweigerd, reguliere procedure *
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 dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/063771), het plaatsen van een
directieverblijf met depot. Besloten: 15-12-2016. Toelichting project is vergunningsvrij. In de publicatie van
22-12-2016 is een verkeerde zaaknummer vermeld stond
Z-2016/066477
RECTIFICATIE, vergunning verleend *
- Machineweg 33A, 33B en 35, 1432 EL (Z-2015/067100),
het bouwen van 2 woningen. Besloten: 12-12-2016. Toelichting In de publicatie van 22 december 2016 staat een
verkeerd zaaknummer (Z-2016/067100) vermeld
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Diverse lokaties in Aalsmeer, 1431 EH ( Z-2016/067683),
het plaatsen van meerdere verkiezingsborden t.b.v. de
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017
- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2016/067797), het verhogen van de kap en plaatsen van dakkapellen
- Vlasakkerlaan 50, 52, 54 en 56, 1431 DJ (Z-2016/067790),
het vergroten van de reeds vergunde bergingen voor waterwoningen
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/067774), brandveilig gebruik ten behoeve van Hotel De Chariot
- Polderzoom sectie C perceelnr. 2956, 5348 en 7137 (alle
gedeeltelijk) (Z-2016/067720), het bouwen van twee appartementengebouwen (22 en 29 app.) met op de begane
grond bestrating naar de voordeur en terrasbestrating
met privacy-scherm tussen de terrassen
- Japanlaan Sectie B, perceelnrs. 9402, 5439, 6338 en
9438 (Z-2016/067825), het oprichten van bedrijfsgebouw met kantoor en het bouwen erfafscheiding met
schuifpoorten, overdekte fietsenstalling en rokersabri,
het aanleggen van 3 in- en uitritten en plaatsen van
reclame op de gevel
- Hornweg kavel 4 (naast nr. 168), 1432 GR (Z2016/067864), het oprichten van een woning
- Japanlaan naast nr. 17, 1432 DK (Z-2016/067937), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten
van een logiesgebouw (short stay), het plaatsen van een
erfafscheiding, het overkappen t.b.v. parkeerplaatsen,
stalling fietsen, rokersplaats en containers, en het aanleggen van een in- en uitrit
- Hortensialaan 79, 1431 VB (Z-2016/068434), het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande aanbouw aan
de achterzijde van de woning
- Fuutlaan 9, 1431 VN (Z-2016/068443), het plaatsen van

een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 109 ws1, 1432 AG (Z-2016/068419), het
plaatsen van een prefab garage annex berging in de tuin
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/068606), het aanbrengen van
een bouwweg vanaf de Zwarteweg naar het sportterrein
bij Dreef 1
- Oosteinderweg 91, 1432 AG (Z-2016/068680), het uitbreiden van een bestaande winkelruimte
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057081), het aanleggen van een dok in de bestaande bouwloods 3.
Besloten: 29-12-2016
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2016/045472), brandveilig
gebruik t.b.v. tijdelijke locatie kinderopvang.
Besloten: 30-12-2016
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.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Mijnsherenweg 16, 1433 AS (Z-2016/066522), het gedeeltelijk slopen van een kassencomplex
- Waterhoenstraat 25, 1431 VX (Z-2016/067607), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/066774), het verwijderen van het asbesthoudende plafond van de schuur
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2016/067449), mobiel puinbreken van bouw- en sloopafval
- Japanlaan sectie B perceelnr. 6338 (nabij Japanlaan 15),
1432 DK (Z-2016/067925), brandveilig gebruik t.b.v. Flower Hotel
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061433), het kappen van
bomen (aan de Kanaalstraat t.h.v. nr. 30 en 32), het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen van een ketenpark. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Pontweg tussen huisnummer 5 en 7, 1432 BW (Z2016/061091), het oprichten van een woonhuis. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2016/061131), het aanleggen
van een dam met duiker ter vervanging van de bestaande
brug en het aanleggen van een in- en uitrit. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
Ingetrokken omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2014/039948), het vergroten
van een woning. Besloten: 29-12-2016. Toelichting: de
vergunning is ingetrokken en staat bekend onder zaaknummer Z-2014/025042
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Praamplein (Z-2016/067807), Feestweek Aalsmeer van 3
t/m 9 september 2017, ontvangen 23 december 2016
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Westeinderplassen/ Kudelstaartseweg (Z-2016/061497),

Vuur en licht op het water op 2 september 2017, verzonden 27 december 2016
- Legmeerdijk 313,1431GB (Z-2016/066513), Plantenbeurs
op 11 en 12 januari 2017, verzonden 3 januari 2017
- Parkeerterrein De Dreef (Z-2016/060268), Kermis Aalsmeer 2017 van 28 februari t/m 5 maart 2017, verzonden
3 januari 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016/059451), Eetze Yin
B.V., verzonden 2 januari 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016/059451), Eetze Yin
B.V., verzonden 2 januari 2017
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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.

TER INZAGE
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005
- Herenweg 78e”
t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378.
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DE KELDER IS WEER OPEN!

volop koopjes bad-strand-lingerie en onderkleding
Schans 1 Uithoorn
0297-564106

maandag
di. t/m vr.
zaterdag

VEEL
KORTINGEN:

gesloten
9.30-17.30 uur
9.30-16.00 uur

Voldoende gratis parkeerplaatsen

25 50 75
% % %

TEVENS IS ER EEN SPECIALE €10 SNUFFELHOEK!
EN EEN WAND VOL €20 KOOPJES!

Woensdag opening met rondleiding

Cabaretvoorstelling op 14 januari

Aalsmeer - Van woensdag 11 januari tot 13 april exposeert Michael
Glanz in het gemeentehuis. De officiële opening met rondleiding vindt
plaats op woensdag 11 januari om
20.00 uur. De opening wordt verricht
door Rob Focke, de partner van Michael, en wordt muzikaal omlijst
door Judith Glasbeek, Marjan Ham
en Naomi Raijmakers. Een ieder is
van harte uitgenodigd om bij deze
opening met hapje en drankje aanwezig te zijn. Graag wel van tevoren
aanmelden bij curator Ingrid Koppeschaar via hfkoppeschaar@gmail.
com of mobiel via 06-36560123.

Aalsmeer - Zaterdag 14 januari presenteert caberatier Jan van
Maanen de voorstelling ‘Voor Alles’
in cultureel café Bacchus. Jan van
Maanen, winnaar van de Wim Sonneveldprijs, door kenners en pers
uitgeroepen tot ‘uitvinder van het
retro-cabaret’ en ‘erfgenaam van
De Grote Drie’, schaamt zich in zijn
nieuwe programma ‘Voor Alles’ niet
voor zijn imago. Jan van Maanen
zingt gul, speelt rijk en ruig en zal u
laten lachen om niets (of: alles). Hij
trekt zich daarbij weinig aan van de
zogenaamde tijdgeest, doet alles in
zijn eigen tempo want, zo zegt hij:
“Ik ben de tijd, u, wij zijn en maken
de tijd.” Zijn compassie lijkt grenzeloos, hij omarmt iedereen en gunt
iedereen alles. Bij Jan mag je roken,
vuurwerk afsteken, daarover zeuren, jezelf zwart schminken, daarover zeuren, mensen beledigen, ge-

‘Voor Alles’ door Jan van
Maanen in Bacchus

Expositie Michael Glanz
in het gemeentehuis

Gefascineerd door kleuren
Michael Glanz is geboren in Duitsland, maar woont al meer dan 20
jaar in Nederland en sinds 9 jaar
in Aalsmeer. Michael is al zijn hele leven gefascineerd door kleuren.
Schilderen is zijn passie. Hij heeft
een voorliefde voor het Kubisme,
Expressionisme en Art Deco, waaruit hij zijn inspiratie haalt. Zijn schilderijen zijn opgebouwd uit verschillende lagen kleur, welke naast elkaar zijn aangebracht in horizontale, verticale en diagonale vlakken.
Michael: “Eerst beschilder ik het gehele oppervlak en probeer door de
rechte lijnen en patronen in verschillende richtingen een rustige
uitstraling te creëren. Daarin speelt
de kleur de hoofdrol. Het fascineert
me hoe door de keus van een kleur
ineens andere kleuren naar voren
komen. Ik houd van gelijkmatigheid,
symmetrie en perfectionisme, maar
vind het tegelijkertijd ook belangrijk dat er sporen van handelingen
zichtbaar zijn. Mijn stijl kan worden

omschreven als Geometrisch Abstractionisme.” Naast het schilderen
ontwierp Michael ook de ambtsketting van de kinderburgemeester van
Aalsmeer. Tevens deed hij mee aan
het Kunstkastproject en transformeerde hij twee elektriciteitskasten
tot kleurrijke blikvangers.
Fantasy Planets
Sinds een half jaar is Michael bezig
met een nieuw project: ‘Fantasy Planets’. Kunststof kerstballen van verschillend formaat beschildert hij in
zijn eigen stijl, waardoor deze veranderen in originele decoratieve objecten. Het werk van Michael is tijdens kantooruren op de begane
grond van het gemeentehuis te bezichtigen. Op de eerste verdieping
(niet vrij toegankelijk) hangen grote
werken. Bezoekers worden dan ook
geadviseerd om vanaf de benedenverdieping omhoog te kijken naar
deze kunst.

ingezonden
Tijdelijke woningen Edisonstraat: Van
oranje naar rood (nu het nog kan)
Het licht voor bouwlocatie Edisonstraat voor tijdelijke, alternatieve woningen staat op oranje. Nader onderzoek moet uitwijzen of het
licht op rood of groen gaat. Voor
de tijdelijke huizen moeten er bomen gekapt worden, parkeerplaatsen aangelegd worden en een stuk

groen omgeploegd worden. Er zijn al
zoveel bomen gekapt in Kudelstaart
de laatste jaren en van herplanten
van bomen is nauwelijks sprake. De
locatie is nu een zeer drukbezochte hondenlosloopplaats, veilige route voor de kinderen om van school
naar de Proosdijhal te lopen en een

Vocale muziek uit Spanje en Zuid-Amerika

Corde Vocali in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddagpodium presenteert op 8 januari
om 14.00 uur ensemble ‘Corde Vocali’ met vocale muziek uit Spanje
en Zuid-Amerika in Dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat 14. In
de muziek van ‘Corde Vocali’ staat
het gedicht ‘Ojos claros, serenos’ (O,
heldere ogen) centraal. Dit wordt
drie keer ten gehore gebracht, omdat het door drie verschillende componisten getoonzet is. Verder karakteristieke en swingende Spaanse en
Zuid-Amerikaanse muziek van onder andere Fernandez, Guerrero en
Tedesco. ‘Corde Vocali’ is een ensemble van 13 enthousiaste en ervaren zangers, zij brengen voornamelijk a capella muziek ten gehore. Hierbij wordt geen stijl of tijdvak
geschuwd. Zo zijn er concerten ge-

weest met Spaanse barokmuziek,
Close Harmony, Romantisch Frans
repertoire, oude muziek van onder
andere Hildegard von Bingen en de
Leidse Koorboeken. Deze concerten stonden onder begeleiding van
verschillende dirigenten afhankelijk
van het gekozen repertoire. Zo is er
samengewerkt met Fons Ziekman,
Jeroen Spitteler, Fokko Oldenhuis,
Martine des Tombe, Sarah Barrett,
Pepijn Lagerwey, Eric Jan Joosse
en Peter de Groot. Kaarten à 5 euro, inclusief een kopje koffie of thee
zijn vanaf een half uur voor aanvang
verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren op vrijdagmorgen van 9.30 tot
11.30 uur bij Meerwaarde, tel. 023–
5698873. Via dit nummer is ook een
rit heen en terug met de Regiorijder
te bestellen.

groene long in Kudelstaart. Dit mag
niet verdwijnen. Daarnaast gaat de
verkeersveiligheid een grote uitdaging worden. Op dit korte stukje Edisonstraat, waar de Ampèrestraat op aansluit, moet een aparte uitrit gecreëerd worden voor de
bewoners van de nieuw te bouwen
woningen. Samen met de, naar verwachting 14 extra, te creëren parkeerplaatsen zorgt dit voor een extra verkeersdrukte.
De omwonenden van deze locatie
zijn, ook na de inspraakmogelijkheden, van mening dat het licht op
rood moet. De vraag naar huisvesting voor starters is van alle tijden
en is een permanente vraag, dit kan
niet opgelost worden met een tijdelijke oplossing op een plek die veel
gebruikt wordt en door veel inwoners van Kudelstaart gewaardeerd
wordt. Wij hebben grote vraagtekens bij de term tijdelijk voor dit
project. In principe is de bebouwing
bedoeld voor 10 jaar, maar binnen

die periode kan een wijziging van
het bestemmingsplan aan de orde
komen. Als er dan al huizen staan
is het wel erg makkelijk om de bestemming te wijzigen van Bovenwijks groen naar wonen.
Als dit onzalige plan doorgaat verliezen we groen en bomen, krijgen de kinderen een minder veilige
looproute van school naar sporthal,
verliezen we een veilige plek om je
hond uit te laten, wordt de parkeerdruk verhoogd, wordt de verkeerssituatie onveilig, verliezen we ons
uitzicht en krijgen we natte voeten
omdat er nog meer verhard oppervlak bij komt. Dit willen we niet! Gemeenteraad, doe wat je voor een
oranje licht hoort te doen: stoppen
nu het nog kan!
Bezorgde omwonenden
Edisonstraat en verre omgeving.
Nicolette van Woudenberg,
Kudelstaart
email: nicolette.herman@caiway.nl

kwetst zijn, ballonnen oplaten en
geloven dat de overheid het beste
met je voor heeft. Alles mag, op eigen risico. Jan van Maanen is naast
– in zijn eigen woorden - romantisch-decadent cabaretier onder
andere ook dirigent, componist en
schilder, en wordt door velen inmiddels liefdevol beschouwd als Cabaretier des Vaderland. Zijn voorstelling op zaterdag 14 januari in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur. De entree bedraagt 12 euro. Kaarten zijn
te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch na 18.00
uur via: 0297-342657.

ingezonden
Geen tijdelijke woonvorming in
groenstrook aan Edisonstraat
De aversie tegen de politiek heeft
veel oorzaken: ‘afstand’ tussen politici en kiezers, onbekendheid van
raadsleden en bestuurders bij het
gros van de bevolking, onbekendheid van plannen op lange termijn
en nog veel meer. Het gemeentebestuur plaatst iedere week een pagina vol met officiële mededelingen
zoals besluiten, voornemens, en wat
dies meer zij. En ondanks een sterke vereenvoudiging in de laatste decennia, is ook het jargon van politici, en met name ambtenaren nog
geen uitbundige uitnodiging om
daar nu eens lekker voor te gaan zitten lezen. Maar mijn grootste weerzin wordt veroorzaakt door alle beloftes die ons vooral tijdens verkiezingstijd worden voorgehouden. Beloftes maken immers schuld! Ik heb
meer op met partijen die staan voor
hun standpunten en in een adem
hardop durven zeggen dat ze compromissen moeten sluiten, omdat in
Nederland geen partij de meerderheid zal halen. En dat vind ik eerlijk gezegd een zegen! Ook van politici verwacht ik realiteitszin, dat ze
beseffen wat ze (toe)zeggen: be-

loven dus. En een participatie bijeenkomst is mijns inziens niet bedoeld om te onderzoeken of er op
een oude belofte afgedongen kan
worden. Nieuwe communicatievormen en termen, zoals ‘locatie classificatie groen, oranje en rood’, zijn
nu toegevoegd aan het plaatselijke politieke jargon. De groenstrook
aan de Edisonstraat heeft het oranje licht gezien met betrekking tot het
stichten van tijdelijke nieuwe woonvorming. Maar zoals eerder beloofd:
het groen in en aan de centrale
groenzone van Kudelstaart zou altijd
groen blijven. Ik zou in deze graag
met het gemeentebestuur mee willen gaan in het stoplichten verhaal.
Maar niet verder dan rood. Want
voor het geval u de verkeersregels
bent vergeten: na oranje springt het
licht altijd op rood. En iedereen weet
wat dat betekent: Stoppen. Ik wens
u allen een gezond en schadeloos
Nieuwjaar.
Cees Hageman
Daltonstraat 1
1433 KM Kudelstaart
email: chageman51@gmail.com
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zelfs in het buitenland. Mijn vrouw
had het druk met onze vijf kinderen en is altijd fulltime moeder geweest.”

“Een beetje geven en nemen, anders gaat het niet goed”

Josephina en Wim Bogers
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Na de drukke feestmaand was er begin van dit jaar, om
precies te zijn op maandag 2 januari, meteen weer een festiviteit; De
heer en mevrouw Bogers vierden
hun zestigste, dus diamanten huwelijksdag. Waarom ze destijds op
deze datum trouwden had een reden. Ze gingen wonen in een salonwagen en samenwonen zonder
trouwen was er in die tijd niet bij.
“Je moet overigens niet denken dat
we op een woonwagenkamp leef-

den hoor, het was een prachtige salonwagen waar we zes jaar met plezier in gewoond hebben.” Aldus mevrouw Bogers. Zij komt oorspronkelijk uit Hoofddorp en haar man Wim
uit Vijfhuizen. Waar ze elkaar ontmoet hebben is niet helemaal duidelijk. “We gingen altijd met een
heel koppel uit. Dansen, naar de bioscoop in Hoofddorp of naar ‘De
Beurs’ en het gebeurde zomaar. We
vonden elkaar gewoon leuk. Na een
jaar of zeven ‘een soort van verke-

ring’ gingen we trouwen. Ik was 24,
mijn vrouw 23.” Er kwamen twee
zoons en drie dochters. De oudste zoon woont in Almere, de overige kinderen zijn in de Haarlemmermeer gebleven. Ook kwamen er negen kleinkinderen. Mevrouw Jo (eigenlijk Josephina) Bogers zegt met
trots: “En ons eerste achterkleinkind
is op komst. Die zal in februari geboren worden. Zo ontzettend leuk.
Daar leven we echt naartoe.” Uiteraard is burgmeester Jeroen Nobel
aanwezig om het echtpaar te feliciteren en een mooi boeket namens
de gemeente te overhandigen. Hij
informeert naar het werk van meneer Bogers. “Ik heb altijd in de wegenbouw gewerkt, 23 jaar als bulldozer machinist en daarna nog 16
jaar als machinist in de haven van
Amsterdam. Ik was erg veel van
huis, had werk door heel het land en

Feestje
Sinds zes jaar wonen meneer en
mevrouw Bogers in Aalsmeer aan
het Weteringplantsoen. “Ik was
eerst een beetje huiverig, want we
hebben 48 jaar in een grote eengezinswoning gewoond in Rijsenhout, maar het bevalt ons goed hier.
Leuke buurt, uitzicht op een prachtig plein en, aangezien ik niet zo
erg goed ter been meer ben, lekker
dichtbij de winkels. Mijn man fietst
nog dagelijks. En niet een klein
stukje hoor, nee maar liefst 25 kilometer per dag! Ook rijdt hij nog auto. We komen dus overal.” Wim Bogers: “Omdat ik zoveel kilometers
heb gemaakt in mijn werkbare leven heb ik daar niets van. Ik heb pas
mijn rijbewijs weer laten verlengen
voor vijf jaar.” Jo zegt dat zij ook ooit
haar rijbewijs heeft gehaald. “In één
keer!” Ze wijst naar haar man “Jij
in de tweede keer. Haha!” Het stel
puzzelt graag. Ook gaat Jo iedere
dinsdagmiddag naar de spelletjesmiddag aan de overkant in de binnentuin van de Rozenstraat. “In de
winter is het daar te koud, maar in
de lente zullen we weer beginnen.
Dat is altijd erg gezellig. We regelen
dat zelf. Om de beurt verzorgen we
de koffie.” De twee staan optimistisch in het leven. De burgemeester vraagt zich af wat het geheim
is van zolang bij elkaar zijn. Daar
komt het volgende antwoord op: “Je
moet gewoon een hoop van elkaar
kunnen verdragen. Een beetje geven en nemen, anders gaat het niet
goed.” Mevrouw vult nog aan: “Bovendien heb ik een hekel aan ruzie,
dus dat maken we dan maar niet. En
we hebben nog ons eigen leven. Dat
is belangrijk.” Op 14 januari is het
dubbel feest. De dag daarvoor zal
Wim Bogers de respectabele leeftijd
van 85 jaar bereiken en hun zestigste trouwdag zal worden gevierd in
de Rustende Jager. Volgens uw verslaggeefster komt het wel goed met
dat feestje. Er wordt tijdens het bezoek van de burgervader genoeg
gelachen. “Maarre.. niet alles in die
krant zetten hoor!” Waarschuwt meneer Bogers met een knipoog.
Door Miranda Gommans

Spelletjes voor ouderen en kinderen

Wens kinderburgemeester
Sophie in vervulling
Aalsmeer - Kinderburgemeester
Sophie, Storm, Emma, Fleur en nog
veel meer kinderen van kinderopvang De Berenboot gingen afgelopen vrijdag 30 december op bezoek bij ouderen in Zorgcentrum
Aelsmeer. Na een korte kennismaking kwamen de sjoelbakken tevoorschijn en werd er gezellig gesjoeld. Iedereen had het naar zijn
zin, de kinderen omdat ze leuk gespeeld hebben en door heel veel
handen werden geholpen als het
even niet ging. De ouderen genoten
van de kinderen en deden soms fanatiek mee.
Wilma Groenenberg, hoofd welzijn Zorgcentrum Aelsmeer: “Je ziet
mooie dingen gebeuren; een mevrouw van dik in de negentig die altijd erg op zichzelf is, zie je nu aanschuiven en een peutertje helpen
met het sjoelen. Het is een goed
idee om kinderen en ouderen samen spelletjes te laten doen.”

Een grote wens van kinderburgemeester Sophie ging in vervulling
met deze spelletjesochtend, want ze
wil graag iets doen voor ouderen én
meer activiteiten voor kinderen organiseren.
Kinderburgemeester Sophie van
Raaphorst: ”Het leukste vond ik het
om met de bewoners van het Zorgcentrum een beetje te praten. Ze
waren allemaal erg aardig en ze
vonden het ook leuk om met ons
spelletjes te doen. Volgens mij vonden de kinderen het ook allemaal
leuk. Wethouder Ad Verburg kwam
ook nog langs en bedankte me voor
het organiseren van deze spelletjesochtend. Als andere kinderen ook
zin krijgen om iets te gaan doen
met ouderen, dan kan dat nog, want
we gaan ook koken en andere leuke dingen doen voor ouderen.” Kijk
voor meer informatie hierover en
aanmelden op www.debinding.nl/
agenda.

Laatste editie voor organisator Ingrid

Vijftigste Borrel Aalsmeer

Mannenkoor Con Amore
zoekt versterking
Aalsmeer - Na twee heel mooie
kerstconcerten staat Aalsmeers
Mannenkoor Con Amore weer in de
startblokken voor het volgende optreden.
Ditmaal een duo-concert samen
met dameskoor Vivace uit Aalsmeer.
De dirigenten zijn bij elkaar gaan
zitten en hebben een mooi en gevarieerd programma samen gebracht.
Elk koor zingt zelf enkele mooie
muziekstukken en er zijn muziekjes gezocht waarin een samenwerking mogelijk is. De studie is al weer
gestart. De leden van Con Amore zullen na een korte vakantie op

maandag 9 januari de muziekboeken weer ter hand nemen. Maar, het
koor zou er graag nog wat mannen
bij hebben. In de loop van de tijd is
Con Amore wat kleiner geworden
in mankracht. Hopelijk lopen er in
Aalsmeer en omstreken nog mannen rond, die graag zingen met anderen. Bij Con Amore bent u/jij heel
welkom.
De eerste repetitie op maandag 9
januari begint om 19.30 uur en is in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Belangstellenden zijn van harte welkom. Kijk voor informatie op
de website: www.amkconamore.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 12 januari vindt de 50ste en tevens laatste
editie plaats van Borrel Aalsmeer.
Organisator Ingrid Claasen meldde
vorige week dat zij haar werkzaamheden met betrekking tot het organiseren van de netwerkbijeenkomst
gaat stoppen wegens drukke werkzaamheden op andere fronten.
Tijdens de laatste editie van Borrel
Aalsmeer legt fotograaf Cor van der
Groef het event vast met de camera
en is de muzikale omlijsting in handen van zangeres Heidy Crooymans
en gitarist René Nijenhuis. Nicole
Wegman exposeert als kunstenares diverse werken. Voorzitter Ruud
Goedknecht krijgt een podium en

vertelt meer over de Stichting Barbarugo. Deze Stichting zet zich in
voor de bevolking van Ghana en het
telen van Bamboe. Bij het inleveren
van een visitekaartjes worden er tijdens het podiumprogramma om
18.15 uur weer prijzen verloot. Badaboom Comedyclub Aalsmeer verloot kaarten voor de Valentijnseditie op 14 februari. Iedereen is welkom op de netwerkbijeenkomst, ook
werkzoekenden. Iedereen heeft een
zakelijk netwerk. De toegang is gratis. Inloop vanaf 17.00 uur bij à Resto
Bar & Brasserie op de Bloemenveiling Flora Holland aan de Legmeerdijk. Aanmelden is niet verplicht.
Meer info op www.borrelaalsmeer.nl

Foto: Léontine van Geffen-Lammers

Met gastoptreden musical vereniging

Nieuwjaarsconcert Jan en
Petra in Sint Urbanuskerk
Bovenkerk - Zondagmiddag 15 januari geven meesterpianist Jan Vayne en de van origine Amstelveense
zangeres Petra Berger een Nieuwjaarsconcert in de sfeervolle, prachtig gerestaureerde Sint Urbanuskerk in Bovenkerk. Het concert begint om 14.30 uur. Deze twee muzikale talenten oogsten als solisten al jarenlang grote successen,
maar bundelen daarnaast regelmatig hun krachten op diverse podia.
Petra en Jan combineren op unieke
wijze de wereld van de klassieke en
lichte muziek en bezitten het vermogen ‘een gevoelige snaar’ te raken
bij hun publiek. Voor hun concerten
zijn zij altijd op zoek naar bijzondere
locaties. Na een zes jaar lange restauratie periode zijn in de Sint Urbanuskerk in mei van dit jaar de liturgische vieringen weer gestart. Maar
daarnaast wordt de kerk door de
Stichting ‘Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus’ ook bij een breed
publiek onder de aandacht gebracht
als cultureel bolwerk. In dit Nieuwjaarsconcert kan het publiek gaan
genieten van een keur aan muziekgenres. Zo nemen Jan en Petra
hun publiek mee naar werken van
Bach en Mozart tot hits van Abba
en Queen. Met hun smaakvolle interpretaties kunnen dit soort tijdloze meesterwerken naast elkaar be-

staan. Eigenzinnig, ontroerend, inspirerend, en dit alles gepresenteerd met een vleugje luchtigheid
en humor.
De musical vereniging OVA uit Amstelveen zal een gastoptreden verzorgen. De OVA is een enthousiaste vereniging, die al ruim 45 jaar bestaat en op het hoogst mogelijke niveau amateurtheater maakt. Op 20
en 21 mei 2017 staat OVA met de
prachtige musical ‘Evita’ in de grote
zaal van Schouwburg Amstelveen.
De bezoekers van dit concert kunnen als eerste een voorproefje genieten met onder andere de klassieker ‘Don’t Cry for me Argentina’.
Voor meer informatie en reserveringen: www.petraberger.nl.

Dieren kleien, tekenen of schilderen

Open huis De Werkschuit
in ‘t Stommeerkwartier
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 14 januari 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 tentoonstelling van
de cursisten de creatieve cursussen voor jong en oud. Tijdens het
open huis kan een ieder nader kennis maken met de verschillende cursussen en de docenten. Onder andere bestaat het aanbod uit diverse
Teken- en Schildercursussen, Edelsmeden, Breien en Haken, Speksteen objecten, Beeldhouwen, Vilten
voor beginners en gevorderden, Tegel en glasmozaïek en Blij met klei.
Op de woensdagmiddag en donderdagmiddag presenteert De Werkschuit voor kinderen vanaf 6 jaar

een cursus creatieve vorming. Op
de woensdagmiddag en zaterdagmorgen is er het Tekenatelier voor
jongens en meiden vanaf 6 jaar. Kinderen die zich tijdens het open huis
inschrijven voor een cursus krijgen
een leuke attentie. Tijdens het open
huis mogen kinderen een dier kleien, tekenen of schilderen. Alle cursussen starten in de week van 30 januari. De nieuwe folders liggen bij
de bibliotheek in Aalsmeer, het gemeentehuis, Jumbo, de boekhandels in Aalsmeer en De Marskramer in Kudelstaart. Inlichtingen en
inschrijven via www.werkschuitaalsmeer.nl.
De Werkschuit organiseert ook creatieve kinderpartijtjes voor kinderen
vanaf 6 jaar. Inlichtingen via www.
creatieve-kinderpartijtjes.nl.

Recepties OVAK,
AB en PvdA

gen heten in de Kinderboerderij in
de Hornmeer vanaf 16.00 uur. Het
wordt een beetje haasten en combineren deze dag, want ook de PvdA
houdt haar nieuwjaarsreceptie van
16.00 tot 18.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Kinderboerderij rookvrij!
Aalsmeer - Op het terrein van kinderboerderij Boerenvreugd wordt
vanaf 1 januari niet meer gerookt.
Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer heeft hiertoe
eind vorig jaar een besluit genomen
en de maatregel is inmiddels aan alle betrokkenen gecommuniceerd.
“Roken en kinderen passen niet bij
elkaar en we vonden het daarom tijd
worden om ook ons terrein rookvrij
te maken”, aldus een bestuurslid.
“We kwamen op het idee door de
campagne ‘Rookvrije Generatie’, die
mommenteel in de media wordt gevoerd. Steeds meer openbare ruimten worden rookvrij gemaakt.” In de
buitenlucht spelen en gezond ravotten tussen de dieren of in de speeltuin, dat wil de kinderboerderij juist
bevorderen. En daar past het inademen van tabaksrook niet bij. De komende weken zal ‘Rookvrije kinderboerderij’ door middel van bordjes
worden aangeduid op het terrein.
Buiten het terrein mag wel gerookt
worden.

Olie- en frituurvet
Voor de olie- en frituurvet, dat gebruikt is voor het bakken van oliebollen, heeft Boerenvreugd overigens een gele container staan.
Daarin kunnen verpakte hoeveelheden olie en vet gedeponeerd worden. De opbrengst gaat naar het
nuttige werk op de boerderij.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 3
januari was de eerste nieuwjaarsreceptie in 2017. Het was die van de
gemeente in de burgerzaal en stond
in het teken van vrijwilligers. De animo was goed. Het was gezellig druk
in het gemeentehuis. Een reeks recepties volgen nu: De Ouderenbond
OVAK nodigt leden en belangstellenden uit voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 5 januari van
19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. De fractie AB heeft een bijzondere locatie gekozen voor de receptie. Op zaterdag 7 januari hoopt
de fractie inwoners welkom te mo-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Kinder voorleesboek Tineke van Kleef

Voor iedereen vanaf 55jr.

Eindelijk: ‘Happy’ is geboren
Aalsmeer - Eindelijk is het gelukt.
‘Happy’ is geboren, een leuk kindervoorleesboek over de vlinder Happy.
De droom van Tineke van Kleef om
een eigen boek te schrijven is uitgekomen. Tineke schrijft al jaren voor
de toneelvereniging Kudelstaart.
Revues, liedjes, kindertoneelstukjes, te veel om op te noemen. Zeven
van die kindertoneelstukjes zijn uitgegeven. Tineke is ook vaak zelf op
het toneel te vinden. Ze is een vast
gezicht bij de toneelvereniging Kudelstaart. Het spelen voor een zaal
vol kinderen vindt ze echt een feest.
In april 2016 is Tineke onder andere voor haar vele werk voor de toneelvereniging benoemd tot Lid in
de orde van Oranje Nassau.
Tineke heeft al heel lang haar idee
voor dit voorleesboekje klaar liggen.
Nu ze wat meer tijd heeft en haar
neef Brian Baars, met zijn mooie illustraties, het boek een gezicht heeft
gegeven, is het eindelijk werkelijkheid geworden. De tekeningen ontroeren en vertellen de verhalen heel
beeldend. Happy de vlinder is hierdoor op papier tot leven gekomen.
Happy is een rups die verandert in
een blije vlinder, maar die geen gevaar ziet. Gelukkig is daar Willem de
Bij die Happy beschermt en samen
beleven ze veel avonturen.
Tineke en Brian hebben elkaar helemaal gevonden. Brian is talentvol en
creatief, hij heeft de opleiding grafische vormgeving gevolgd. Samen
maken ze veel mooie dingen, zo-

als de maand menu’s voor restaurant Jones in Kudelstaart met een
gedicht en een mooie achtergrond.
“Ook zijn we weer met een nieuw
boek bezig”, vertelt Tineke enthousiast.
Teddy’s kinderkleding in de Ophelialaan verkoopt ‘Happy’. Van ieder
verkocht boek gaat 1 euro naar de
stichting DownTown Ophelia, een
initiatief van Ingrid, de eigenaresse van Teddy’s. Tineke gaat woensdag 25 januari tijdens de nationale
voorleesdagen uit Happy voorlezen
bij Teddy’s.
Daarnaast is Happy te koop bij De
Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart en bij ‘Petit Beauty’ aan de
Hoofdweg 148 in Kudelstaart.
Tineke van Kleef en Brian Baars met
voorleesboek ‘Happy’.

Radio Aalsmeer op locatie
in het nieuwe jaar
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is direct goed begonnen voor de lokale radio-omroep van Aalsmeer. In
de eerste week van het nieuwe jaar
direct twee uitzendingen op locatie. Eerst afgelopen dinsdag 3 januari de rechtstreekse uitzending
vanuit het gemeentehuis, waar Radio Aalsmeer aanwezig was bij
de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente. Komende zondag 8 januari is het ‘Weekend Magazine’ aanwezig bij het NK-beachvolleybal in
The Beach. Maar er is meer interessants te horen: Zo ontvangt ‘Door
de Mangel’ de eerste Aalsmeerse
dorpsdichter Marcel Harting.
NK-beachvolleybal
Van donderdag 5 tot en met zondag 8 januari wordt in The Beach
aan de Oosteinderweg de vijfde editie van het NK-beachvolleybal gespeeld. Net als vorig jaar zal Radio Aalsmeer ook aanwezig zijn in
de tot beach-stadion omgetoverde
voormalige veilinghallen. De lokale
favoriet Sven Vismans, maar ook de
winnaar van de Olympische bronzen medaille Alexander Brouwer zal
samen met zijn gelegenheidspartner Christiaan Varenhorst strijden
om het Nederlands kampioenschap.
Bij de dames zullen onder andere Olympiër Marleen Raymond-Van
Iersel en Manon Nummerdoor-Flier
aantreden.
Het ‘Weekend Magazine’ zal aanstaande zondag 8 januari van 14.00
tot 17.00 uur rechtstreeks uitzenden vanuit The Beach. Naast een
impressie van dit spektakel, zullen diverse interviews te beluisteren
zijn en zullen de gebruikelijke items
van dit wekelijkse actuele programma door de speakers klinken. Houd
www.radioaalsmeer.nl in de gaten
voor de actuele inhoud van het programma.

De Aalsmeerder kwam met betrouwbaar, behulpzaam en doorzetter. Keessen zat vol mooie verhalen, onder andere over zijn gestolen VW-Kever die tevens als trouwauto zou dienen. Natuurlijk is ook
deze uitzending weer terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl.
Het bestuurslid van de Aalsmeerse
scouting voegt ook weer een nieuwe schakel toe aan de lange ketting die inmiddels is gevormd. Hij
heeft als 153e gast goede vriend en
de eerste Aalsmeerse dorpsdichter
Marcel Harting gevraagd achter de
microfoon plaats te nemen. “Ik ben
benieuwd of hij alweer voldoende
nieuwe gedichten heeft om een volgend boek uit te kunnen geven”, aldus Keessen.
Het antwoord op deze vraag maandag 9 januari om 19.00 uur in ‘Door
de Mangel’. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt de lokale omroep
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden
van fijne non-stop muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.
Esther Sparnaay is iedere woensdag
tussen 18.00 en 19.00 uur op
Radio Aalsmeer te horen met haar
programma ‘Echt Esther’.

Massale viering in horecazaken

Laatste werkdag: Gezellig!
Aalsmeer - De laatste werkdag is
vrijdag 30 december in Aalsmeer
groots gevierd. In nagenoeg alle horecagelegenheden waren extra activiteiten om het publiek te trakteren
op een gezellige middag en avond.
In The Beach draaiden het bekende duo Kees en Marcel platen uit de
jaren tachtig tot heden en de twee
presenteerden een nieuwe generatie dj’s. Daan Markman mocht ook
enige tijd achter de knoppen plaatsnemen en dit ging hem, volgens
de bezoekers, bijzonder goed af. In
het naastgelegen Centennial is ook
een leuk feestje gevierd, evenals
bij Vleghaar in het dorp waar jaarlijks een extra tent wordt neergezet. De laatste werkdag in Studio’s
Aalsmeer gaf variatie met een optreden van de funk- en soulband Jamento en zanger Richard Hollands
liet van zich horen. Ook heel goed
bezocht. In café Sportzicht konden
de vele bezoekers genieten van dj
Michael Meijer. In Bacchus werd
voor het eerst ook een laatste werk-

dag-feestje gehouden. Een bescheiden aantal bezoekers, nagenoeg allemaal vrienden van elkaar dus een
prima sfeertje met muziek van Gerrit
Biesheuvel op keyboard en Robbert
Tuinhof op saxofoon.
Wie denkt dat de laatste werkdag
viering een activiteit is van de laatste jaren heeft het mis. Zo’n veertig jaar geleden in het leven geroepen door toen Sportzicht-eigenaar
Jan Zekveld. In zijn café kwamen
en komen veel medewerkers van
de Veiling en voor hen is de vrijdag
voor oud en nieuw de laatste werkdag van het jaar. Meer en meer is
deze gezellige afsluiting overgenomen door anderen en is inmiddels
een massale viering in Aalsmeer geworden.
Ook dit jaar weer prima verlopen.
Niets gebeurd, aldus de politie. De
bezoekers kwamen nagenoeg allen
op de fiets of lopend. De ‘dikke’ rijen fietsen bij de horecazaken waren
hier het bewijs van. Heel verstandig!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Uitreiking prijzen en certificaten

Nieuwjaarsborrel met SPIE
Aalsmeer - De dames en heren
van SPIE, kunnen in 2016 terug kijken op een prachtige Aalsmeerse Pramenrace, en willen aanstaande vrijdag 6 januari met alle deelnemers en liefhebbers proosten op
het nieuwe jaar. Vanaf 17.00 staat
SPIE klaar om de beste wensen in
ontvangst te nemen en uit te delen. SPIE deelt vrijdag nog meer uit,
want een aantal prijzen zijn in september tijdens de prijsuitreiking niet
opgehaald. Deze prijzen worden tijdens de nieuwjaarsreceptie weer
opnieuw uitgereikt.
Ook wordt de Rode lantaarn uitgereikt aan het team wat het langste
over de race heeft gedaan. En de
belangrijkste prijs: Het etentje met
het bestuur. Deze prijs gaat naar
het team wat het leukste, mooiste

en geweldigste verjaardagscadeau
aan SPIE heeft gegeven. Alle deelnemers zijn welkom, maar een paar
teams wordt nadrukkelijk gevraagd
om aanwezig te zijn: Tot dat ’t zinkt,
Praamangels, Bij mekaar geraapt
zooitje, de Lillike draak, ’t Molmmegoedje, Aprameja, Tuuteblik en Titanic.
Ook worden de certificaten uitgereikt aan de teams welke hun
praam hebben laten wegen op de
weegavond. Dus deze teams, ook
de teams die dit in 2015 hebben laten doen, worden verwacht bij de
Zotte Wilg. Dus, zin in een gezellige
nieuwjaarsborrel? Kom dan vrijdag
vanaf 17.00 uur langs op de nieuwjaarsborrel van de Pramenrace in De
Zotte Wilg aan het begin van de Uiterweg.

Bloemschikken, mandenvlechten en meer

Cursussen en workshops
bij Groei & Bloei

Eerste dorpsdichter
De eerste gast in het praatprogramma ‘Door de Mangel’ van 2017 was
projectmanager, Kever-liefhebber
en scoutingman Sam Keessen. Presentatoren Mylène en Elbert Huijts
vroegen naar de drie kernwoorden die hem het best beschrijven.

Kennismaken met toekomstige school

Scholenmarkt voor groep
7 en 8 in De Groenstrook
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari kunnen leerlingen van groep 7
en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s)
kennis maken met alle VO-scholen uit de regio. Zij zullen zich allemaal presenteren in Wellantcollege
de Groenstrook.
Het kiezen van een nieuwe school is
voor jongeren een belangrijke keuze. Er zijn in deze regio veel scholen en veel richtingen waaruit gekozen kan worden. Daarom wordt ieder jaar de Scholenmarkt Aalsmeer
gehouden. Dit geeft de mogelijkheid
om binnen een kort tijdsbestek kennis te maken met veel VO-scholen
en de verschillende keuzemogelijkheden. Op de traditioneel drukbe-

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

zochte markt presenteren middelbare scholen zich en geven zij informatie. Leerlingen en hun ouders/
verzorgers kunnen op deze avond
kennis maken met de school van de
toekomst, met docenten en enkele
leerlingen van verschillende scholen praten en zich een goed beeld
vormen van het vervolgonderwijs in
de wijde omgeving van Aalsmeer.
Zo kan een gedegen keuze worden
gemaakt welke open dagen van de
scholen bezocht kunnen worden.
De scholenmarkt begint 11 januari om 18.00 uur en zal duren tot
20.00 uur en is in het Wellantcollege de Groenstrook inde Jac. P. Thijsse-laan 18.

Aalsmeer - Op woensdagavond 25
januari beginnen de cursussen en
workshops weer bij Groei & Bloei
Aalsmeer. Deze avond wordt gestart
met de cursus bloemschikken voor
gevorderden onder de enthousiaste leiding van Nicky Markslag. Deze cursus beslaat vijf avonden verdeeld over het seizoen. In navolging
van het afgelopen seizoen zal er ook
weer een starters groep bloemschikkers zijn. Deze cursus van vier avonden verdeeld over het seizoen wordt
gegeven door Kristel van Dijk. Op
woensdagavond 25 januari start ook
de cursus mandenvlechten weer. Een
klassieker in het cursus aanbod van
Groei & Bloei met professioneel mandenmaker Jan de Vos. Zaterdagochtend 18 februari start de cursus biologisch moes tuinieren. In deze cursus wordt stil gestaan bij het kweken

van groente uit eigen tuin en alle valkuilen die je daarbij tegenkomt. Zoals
het bestrijden van ziektes en plagen.
Het bewaren van groente komt ook
aan bod. Ook op 18 februari vindt, in
samenwerking met de lathyrusvereniging, de workshop lathyrus zaaien
plaats. Op 5 april gaat wat leuks gemaakt worden met bloemen voor de
paasdagen in de voorjaarsworkshop.
Groei & Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen
deze cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van Groei & Bloei genieten korting op cursussen en workshops en tal van andere activiteiten. Kijk voor meer informatie op de
website www.groei.aalsmeer.nl. Voor
aanmeldingen kan ook contact opgenomen worden met Arda Eickhoff
via 0297-321161.

Peuterinstuif en
eerste Oost-Inn

praten. Ook op deze ochtend is er
weer de peuterinstuif van 9.30 tot
10.30 uur. Samen met je kindje van
2 tot 4 jaar spelen, zingen, dansen
en gymmen. Belangstellenden zijn
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - In het nieuwe jaar begint Oost-Inn op woensdag 11 januari van 9.30 tot 11.30 uur met inloop
en ontmoeting. Gezellig onder het
genot van koffie en thee even bij-

´Nieuwjaarsconcert van Aalsmeers Harmonie´
Een jaarlijkse traditie in Zorgcentrum Aelsmeer is het nieuwjaarconcert
dat wordt uitgevoerd door ‘Aalsmeers Harmonie’. Op dinsdagavond 10
januari 2017 van 19.30-20.15 uur zal het podium van de grote zaal
afgeladen vol zitten met leden van de Harmonie. Waaronder enkele
collega’s uit het zorgcentrum zelf, dat maakt het extra bijzonder.
Ook dit jaar zal het weer een traditioneel nieuwjaarsconcert worden met
Weense invloeden. U bent van harte welkom om bij het concert
aanwezig te zijn. Na het concert heffen we het glas en proosten we met
elkaar op een voorspoedig 2017.
Nieuwjaarsborrel in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op donderdag 12 januari van 15.00-16.30 uur nodigen wij u uit om samen met ons te proosten op een goed en voorspoedig 2017 in wijkpunt
‘Voor Elkaer’! De toegang is gratis evenals het eerste drankje, daarna is
elke consumptie voor eigen rekening. De gastvrouwen van wijkpunt
‘Voor Elkaer’ Aukje, Ingrid, Lise en Klazien.
Workshop kaarten maken in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 10 januari is er in het wijkpunt een workshop kaarten maken
met ponsen. De kosten zijn € 4,-incl. de materialen, koffie en thee. De
workshop begint om 14.30 uur. Voor meer informatie/opgeven kunt u
bellen met het wijkpunt telefoonnummer: 0297 - 82 09 79.
Woensdag & vrijdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Op woensdag 11 januari bestaat het menu uit een Franse uiensoep,
procureurlapje + duxelles en rode wijn jus met daarbij bloemkool/
broccoli + saus, komkommersalade en aardappelkroketjes. En als dessert
rabarber + vanillevla met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu
zijn € 9,- p.p. Op vrijdag 13 januari bestaat het menu uit een heldere
aspergesoep, Hongaarse goulash met daarbij gekookte rijst +
garnituur, doperwten + mais en gemengde salade. En als dessert
vanillepudding + bessensap met naar keuze
slagroom. De kosten van dit menu zijn
€ 9,- p.p. Voor vragen of
reserveringen 0297 - 82 09 79.

Winterexpositie van Tineke
van Strien in ziekenhuis
Amstelveen - De Winterexpositie in
Ziekenhuis Amstelland is van Tineke van Strien uit Wilnis. Haar kunstwerken hangen in de gang naar de
afdeling Fysiotherapie.
Tijdens een expositie in het Amstelland Ziekenhuis is duidelijk zichtbaar dat zij geboeid is door het
strand, vooral de Zeeuwse kust.
Daarnaast zijn enkele vroege werken te vinden met dieren, en van latere jaren ook enkele schilderijen
die gebaseerd zijn op de Psalmen.
De Wilnisse kunstschilder Tineke
van Strien (1959) was al vroeg gefascineerd door potlood en papier.
Via een schriftelijke aquarelcursus
werd later haar interesse voor de
schilderkunst gewekt, maar uiteindelijk had zij toch voorkeur voor an-

dere materialen. In de afgelopen 10
jaar heeft zij zich via lessen bij Marijke Zwart en Ingrid Jansen uiteindelijk gespecialiseerd in schilderen
met acryl en olieverf. De expositie is
tijdens kantooruren te bezoeken in
de gang naar de afdeling Fysiotherapie, en duurt nog tot eind maart.

Toch beetje zonnig op donkere dag

Kinderen kleuren met de
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Donderdag 29 december was een koude, mistige dag. De
laatste maand van het jaar was bijna om. In deze tijd van het jaar horen kou en donkerte erbij, net zoals
op 5 december: Sinterklaas.
Ter gelegenheid van dit laatste kinderfeest had de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers een kleurwedstrijd uitgeschreven. Bij alle leden van de vereniging
lagen kleurplaten die door de klanten konden worden meegenomen
om aan hun kinderen (of kleinkinderen) te geven. Uit de weer ingeleverde mooi gekleurde platen werden tien winnaars gekozen. De kinderen werden uitgenodigd om in
deze laatste week van het jaar hun
prijs te komen ophalen. De prijzen
kwamen van Boekhuis Aalsmeer,
maar de plek van de uitreiking was
de ruime winkel van Hartelust b.v.
aan de Oosteinderweg. Met een
pakje drinken en snoepgoed voor
de kinderen, koffie of thee en een
petit fours voor de ouders en groot-

ouders werd iedereen welkom geheten. Daarna vond natuurlijk de
prijsuitreiking plaats, daar waren ze
tenslotte voor gekomen. De kinderen hadden werkelijk hun best gedaan voor een zo goed mogelijk resultaat, dus de prijzen waren wel
verdiend. De Sint was bij alle kinderen van ongeveer dezelfde kleur,
maar de Pieten varieerden in kleur,
sommige waren zwart maar er waren deze keer ook regenboog Pieten
bij. De leeftijd van de kinderen ging
van 2 tot 9 jaar en voor iedere winnaar was er een passend cadeau.
Door de vrolijkheid van de kinderen en de kleurige platen werd het
op deze donkere dag toch een beetje zonnig.
En de winnaars zijn: Mila Spreeuw
(2 jaar), Maud Schijf (3 jaar), Nikki Jongkind (4 jaar), Dan Spring in
´t Veld (4 jaar), Tess Hulsbos (5 jaar),
Elin van Vliet (6 jaar), Thomas Wiebes (6 jaar), Dana van Lammeren (7
jaar), Joy Hofman (8 jaar) en Stijn
Mak (9 jaar).
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Herinrichting B. Kasteleinweg en fietspaden

Inbreker betrapt

4,6 Kilometer vrije busbaan
tussen Fokker- en Poelweg
Aalsmeer - De provincie NoordHolland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe busbaan
tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
Er is een ingenieursbureau gecontracteerd, die de aanbesteding van
het werk voorbereid. Na de aanbesteding wordt het werk gegund aan
een aannemer en kan de uitvoering
starten. Naar verwachting is medio
2017 een aannemer geselecteerd.
De aanleg van de busbaan kan vervolgens starten in 2018 en de planning is dat de uitvoering dan in 2019
gereed is. De aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Aalsmeer en SchipholZuid is een belangrijke schakel in
het regionale HOV-netwerk. Met de
aanleg wordt de OV-bereikbaarheid
van Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het
in aanleg zijnde Schiphol Logistics
Park sterk verbeterend. De 4,6 kilometer lange, vrijliggende busbaan
komt tussen de kruising met de
Fokkerweg in Haarlemmermeer en

de kruising met de Poelweg in Uithoorn te liggen en loopt dwars door
Aalsmeer over de Burgemeester
Kasteleinweg. Langs het nieuwe tracé worden twee haltes in Aalsmeer
aangelegd. Eén ter hoogte van de
Van Cleeffkade en één bij de Ophelialaan. In het tracé in Aalsmeer zijn
zes rotondes opgenomen. Bij vijf ervan rijdt de bus recht door de rotonde heen. Alleen op de rotonde
bij de Zwarteweg rijdt de bus met
het verkeer mee. Met de aanleg van
de busbaan worden ook de Burgemeester Kasteleinweg en de aangrenzende fietspaden opnieuw ingericht. De Burgemeester Kasteleinweg wordt een tweebaansweg voor
lokaal bestemmingsverkeer. Het
wordt een stuk veiliger voor fietsers.
Zo wordt in Aalsmeer 1,5 kilometer extra snelfietspad aangelegd en
wordt het fietspad over een lengte
van ruim 2 kilometer verbreed. Ook
komt er een fietsonderdoorgang bij
de Aalsmeerderbrug en een fietstunnel bij de Legmeerdijk.

Wens: Pand slopen, bouw appartementen

Nota van uitgangspunten
Postkantoor naar Raad
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3
januari de nota van uitgangspunten
voor herontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de Stationsweg vastgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Deze nota van
uitgangspunten geeft de ruimtelijke en financiële kaders aan voor de
herontwikkeling van het voormalige postkantoor, het plangebied Drie
Kolommenplein en het Raadhuisplein. Na vaststelling van de kaders
door de gemeenteraad wordt het
plan in samenspraak met belanghebbenden verder uitgewerkt.
Verkeersstructuur
De eigenaar van het voormalige
postkantoor heeft de wens geuit om
het gebouw te slopen en op deze
locatie appartementen te bouwen.
Naar aanleiding hiervan heeft de
gemeenteraad in oktober 2015 een
motie aangenomen die het college
oproept om eerst een integraal plan
op te stellen, waarin onder andere wordt gekeken naar de verkeersstructuur, de parkeervoorzienin-

Uitwerken vier scenario’s
In de nota van uitgangspunten worden deze kaders vastgelegd en vier
mogelijke scenario’s uitgewerkt voor
dit gebied. Het college heeft een
voorkeur uitgesproken voor een
scenario waarbij het terrein van het
postkantoor plus het achtergelegen groengebiedje wordt ingevuld
met appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen. Idee is ook
om de verblijfsfunctie van het Raadhuisplein te versterken en de parkeerplekken die hiervoor gebruikt
worden te compenseren op het
plein voor het gezondheidscentrum.
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad
zijn de kaders helder en kan het college samen met belanghebbenden
starten met de concrete planvorming. Kijk voor meer informatie op
www. Aalsmeer.nl/postkantoor

hulp af, maar kan wel een luisterend
oor bieden met als doel het optimaliseren van het Sociaal Loket en de
WMO voorzieningen en diensten. In
voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de WMO-raad zo nodig anoniem besproken worden met
het Sociaal Loket of desbetreffende
beleidsambtenaren.
De Wmo-raad vergadert iedere
tweede woensdag van de maand in
het gemeentehuis. De eerste vergadering in het nieuwe jaar is op
woensdag 11 januari om 15.30 uur.
Zie voor agenda en verslagen de
website: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Op 11 januari in De Mikado

Informatiebijeenkomst over
Landelijk Gebied Oost
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari organiseert de gemeente een inloop en informatiebijeenkomst over
het Landelijk Gebied Oost. Het Landelijk Gebied Oost wordt begrensd
door een deel van de Hogedijk in
het noorden, de Bosrandweg in het
oosten, de Legmeerdijk in het zuiden en Machineweg in het westen. Voor de zomer is al verschillende keren overlegd met betrokken eigenaren, omwonenden en ondernemers. De aanleiding voor het opstellen van een structuurvisie voor het
Landelijk gebied Oost is de wens
om nieuw (economisch) perspectief te bieden voor de ontwikkeling
van het gebied en verdere verrommeling tegen te gaan. In de structuurvisie worden belangrijke kaders
gesteld en richting gegeven aan het
transformeren van het gebied naar
woningbouw. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de foyer van De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 en is van 19.30
tot 21.00 uur. De avond begint met
een korte presentatie van Wethouder Gertjan van der Hoeven. Daarna kunnen bezoekers de informatieborden bekijken, in gesprek gaan
met elkaar en met ambtenaren en

Aalsmeer - Op donderdag 29 december is een auto de sloot ingereden naast de Aalsmeerderweg.
De bestuurder, een 79 jarige man
uit Amstelveen, heeft waarschijnlijk een black-out gehad. Hij raakte de berm, botste tegen een lantaarnpaal en verloor de macht over
het stuur. De auto belandde in de
sloot. De automobilist liep een nat
pak op en raakte licht gewond. Tot
de komst van de ambulancedienst
is de bestuurder opgevangen in een
nabij gelegen woning. Hij is ter controle naar ziekenhuis Amstelland
gebracht. De auto is met hulp van
de brandweer uit het water getakeld en door een sleepbedrijf vervolgens meegenomen. Liander
heeft zich ontfermd over de kapotte lantaarnpaal. De schade aan het

voertuig lijkt mee te vallen. Het was
een best drukke donderdag voor de
hulpdiensten. Om half negen in de
avond kwam de melding dat een
auto in de sloot terecht was gekomen in de Karperstraat in NieuwOosteinde. De bestuurder heeft de
auto op eigen kracht weten te verlaten en liep een nat pak op. De
man toonde enigszins verward en is
door medewerkers van de ambulancedienst ter plaatse behandeld. De
brandweer kwam met duikers ter
plaatse. Zij hoefden geen reddingen
uit te voeren, maar kwamen in actie om te helpen bij het uit het water takelen van de auto. Mogelijk is
de oorzaak van dit eenzijdige ongeval de gladheid. De politie heeft nader onderzoek gedaan.
Foto’s: Marco Carels

desgewenst een reactieformulier invullen.
Ter inzage
Tot 26 januari ligt de ontwerp structuurvisie ter inzage op het gemeentehuis en is in te zien op de website.
Het college van B en W wil graag de
mening en adviezen vernemen van
belangstellenden alvorens de structuurvisie voor besluitvorming voor
te leggen aan de gemeenteraad.
De adviezen en reacties kunnen tijdens de informatieavond van 11 januari schriftelijk ingediend worden.
De inspraakreacties kunnen ook tot
26 januari per post gestuurd worden
aan de gemeente Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling), postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of per
email: info@aalsmeer.nl onder vermelding van structuurvisie Landelijk Gebied Oost. Na de ter inzagelegging worden de reacties verwerkt
en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt de ontwerp structuurvisie opgesteld. Na
vaststelling door het college wordt
de structuurvisie voor vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad.

Auto weg na
woninginbraak
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 28 op donderdag 29
december is ingebroken in een
woning in de Boomgaard. De dieven hebben met grof geweld de
achterdeuren geopend. Het hele huis is overhoop gehaald. Er
stonden diverse goederen klaar in
de woning. Gedacht wordt dat de
dieven gestoord zijn tijdens de inbraak. Ze zijn er vandoor gegaan
in de Audi A6, die geparkeerd
stond op de oprit. De auto is grijs
van kleur en het kenteken is 61ZRR-5. De inbraak heeft tussen
tien uur ’s avonds en half tien in
de ochtend plaatsgevonden.

Bakfiets terug bij
eigenaars

gen en stedenbouwkundige structuur van het centrumgebied. Om deze motie verder uit te kunnen voeren, is het nodig dat de gemeenteraad een aantal ruimtelijke en financiële kaders vaststelt.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - In het afgelopen jaar
heeft de Wmo-raad vele gevraagde
en ongevraagde adviezen aan het
college van B&W gegeven. Ook dit
jaar zullen weer vele momenten zijn
waarop de Wmo-raad advies zal geven. Begin dit jaar zal ook de omzetting van de Wmo-raad in een Adviesraad Sociaal Domein hoge prioriteit krijgen. Bovendien bestaat
weer de mogelijkheid om leden van
de WMO-raad deelgenoot te maken
van uw ervaringen met de Wmo. De
Wmo-raad handelt geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van

2 Auto’s op 1 dag in sloot

Aalsmeer - Op woensdag 28 december om half drie in de nacht
is in de Weteringstraat een inbreker op heterdaad betrapt. Op
camera werd gezien dat de man
met een schroevendraaier probeerde toegang te krijgen tot de
computerwinkel. Direct is de politie gealarmeerd. Agenten waren snel ter plaatse en hebben de
man, een 38-jarig persoon zonder
vaste woon- of verblijfplaats, in
de boeien geslagen. De schroevendraaier had hij weggegooid in
de bosjes. Deze is door de politiehond terug gevonden. Er loopt
een verder onderzoek.

Zaterdag in De Oude Veiling

‘Verlanglijstje’ PvdA’ers in
nieuwjaarsbijeenkomst
Aalsmeer - Tijdens de laatste ledenvergadering van de PvdA
Aalsmeer mocht er een ‘verlanglijstje’ ingevuld worden. Dit met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018. Dan is er immers weer een
nieuw verkiezingsprogramma nodig.
Het is zeker niet binnen de macht
van de gemeente, maar nu er weer
miljoenen op de plank schijnen te
liggen bij de rijksoverheid zou dit
wel een fantastisch idee zijn: Schiphol naar zee! Er worden nog meer
van deze schone vergezichten genoemd, zoals schone lucht en een
solidaire maatschappij.
Maar ook behoefte aan kleine wo-

ningen, een gemeentelijke Facebook-pagina en scholen die in zijn
voor meer cultuur en sport. En dan
wat steeds maar blijft: veiliger verkeer, goede voet- en fietspaden. En
oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt genoemd. Er zijn weer
mensen nodig die komen mee denken en werken aan de sociaal-democratische invulling van het politieke spectrum van Aalsmeer.
Op zaterdag 7 januari van 16.00 tot
18.00 uur is de PvdA nieuwjaarsbijeenkomst in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Meer informatie
op de website aalsmeer.pvda.nl

SP blij met motie voor 2e
supermarkt in Kudelstaart
Aalsmeer - De SP-Werkgroep
Aalsmeer en Kudelstaart is al een
aantal jaren bezig om binnen Kudelstaart een tweede supermarkt te
realiseren Op de jaarmarkten zijn
vragen gesteld en een aantal malen
is dit voorstel aangekaart in de vergaderingen van de Dorpsraad Kudelstaart. Het liep steeds op niets uit.
Er werden argumenten aangedragen
die steeds afdoende werkte.
Nu steeds meer inwoners zich laten
horen voor het realiseren van een
tweede supermarkt is de SP-Werkgroep heel tevreden met het voorstel
van de VVD die een motie hierover

heeft ingediend. De motie is ondersteund door alle overige partijen. Kudelstaart heeft ongeveer 9000 inwoners wat een derde is van de inwoners binnen de gemeente Aalsmeer
waar al zeven supermarkten aanwezig zijn en de achtste op komst is.
Dat er in Kudelstaart een tweede supermarkt zou moeten komen is zeker
nodig, mede gezien de uitbreidingen die in de toekomst nog te verwachten zijn. Het is binnen de supermarktbranche zeker dat hiervoor belangstelling is. Voorinlichtingen over
de SP kan contact opgenomen worden via wgburgers@gmail.com.

Aalsmeer - De bakfiets, die op
dinsdag 27 december uit een
schuur in de Ophelialaan was gestolen, is weer terug bij de rechtmatige eigenaars. De politie was
een zoekactie gestart en vond de
fiets de volgende dag, woensdag
28 december, even voor elf uur in
de ochtend terug op de openbare
weg aan de Aalsmeerderweg, ter
hoogte van de Machineweg. Uit
de berging is ook een compressor gestolen. Deze is nog zoek. De
familie is in ieder geval reuze blij
dat zij weer gebruik kunnen maken van hun multifunctionele en
milieuvriendelijke vervoermiddel.

Bekeuring na
teveel alcohol
Aalsmeer - Op donderdag 29
december om half negen in de
avond is in de Koningsstraat een
auto tot stoppen gemaand door
de politie. Agenten hadden het
vermoeden dat de bestuurder
onder invloed de wagen bestuurde. De 45-jarige man uit Lijnden
bleek inderdaad veel te veel alcohol gedronken te hebben. Het
ademanalyseapparaat stokte bij
970 Ugl. Het rijbewijs van de bestuurder konden de agenten niet
invorderen. Deze bleek hem al
eerder afgenomen te zijn. Er is
proces-verbaal opgemaakt. De
45-jarige zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Auto na diefstal
weer retour
Aalsmeer - Tussen 14 november
en 13 december is vanaf de Hoge
Dijk een auto gestolen. De wagen
werd niet veel gebruikt, maar werd
wel gemist. Op zondag 1 januari rond half vijf in de middag was
de verbazing groot. De auto stond
weer geparkeerd op de Hoge Dijk.
De wagen was niet afgesloten,
maar er was niets stuk. In de auto is een onbekend navigatiesysteem aangetroffen en er lagen
diverse sigarettenpeuken in. De
politie doet een uitgebreid onderzoek. Mogelijk dat inwoners meer
weten over het ‘verblijf’ en gebruik van de groene Lexus LS400
met kenteken GN-FS-91. De politie hoort het graag via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Getuigen gezocht
van aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 27 december om kwart voor zeven in de
vroege ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden op de hoek
Beethovenlaan met de Dreef. Een
inwoonster reed op haar fiets in
de Beethovenlaan toen plots vanaf de Dreef een auto de weg opreed. De fietsster heeft behoorlijk
hard geremd, maar heeft toch de
achterzijde van de auto geraakt.
Ze kwam ten val en raakte licht
gewond. Ze is door familie opgehaald. Door de aanrijding is de
voorvork van de fiets krom gebogen. De bestuurder van de auto
heeft mogelijk de aanrijding niet
opgemerkt. In ieder geval is de
automobilist niet gestopt. De politie is op zoek naar deze persoon
en mogelijke getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

Politie zoekt getuigen

Achtervolging in
Beethovenlaan

Aalsmeer - Op dinsdag 3 januari om kwart over drie in de vroege ochtend zag een getuige op
weg naar haar werk plots iemand
rennen in de Beethovenlaan. De
vrouw gilde hard en werd achtervolgd door een man. De getuige heeft de 55-jarige inwoonster
in bescherming genomen en direct 112 gebeld. Agenten hebben
de 19-jarige belager kunnen aanhouden. De zoon van de vrouw is
direct overgebracht naar het cellencomplex en heeft bezoek gehad van de GGZ. De inwoonster
heeft verwondingen opgelopen.
Ondanks het vroege uur hoopt de
politie meerdere getuigen te kunnen spreken. Zij kunnen bellen
naar 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.

Kampeerauto met
veel inhoud weg
Aalsmeer - Op woensdag 28
december is tussen kwart voor
twaalf en vijf voor twaalf in de
ochtend een Volkswagen T4 gestolen vanaf de oprit naast een
woning aan de Machineweg. De
eigenaars waren spullen aan het
laden en lossen. De kampeerauto is donkergrijs van kleur, heeft
achter een zwart stickertje en
voor zit een rood/grijze sticker
met de tekst ‘4Motion’. Rechts
van de wagen zit bij de daklijst
een zwart zonnescherm. Kenteken is 33-TLD-8. De kampeerauto was goed en vol ingericht met
kleding, keukengerei en heel veel
gereedschap. Mogelijk zijn er getuigen, die de best opvallende
Volkswagen hebben zien rijden
of ergens hebben zien staan. Zij
worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Dief krijgt 20
maanden cel
Aalsmeer - De 21 jarige Pool, die
van de zomer diverse goederen
had gestolen uit bedrijven en insluiping had gepleegd in een caravanstalling aan de Aalsmeerderweg, zit nu voorlopig zo’n anderhalf jaar achter de tralies. De
man had na zijn aanhouding drie
maanden voorarrest gehad en
was eind november twee weken
voor de rechtzitting naar huis gestuurd. Opnieuw was hij aan het
stelen gegaan en hebben agenten hem op zondag 27 november
rond half elf in de avond op de
Hoge Dijk weer in de kraag gevat en vastgezet. Op woensdag
28 december heeft de rechtzitting
plaatsgevonden en heeft de rechter de 21 jarige veroordeeld tot 20
maanden gevangenisstraf waarvan 4 voorwaardelijk. Er wordt
geen vrijstelling gegeven.

Geen vernielingen, geen vechtpartijen

Oud en nieuw goed verlopen

Botsing bestelbus en auto
Aalsmeer - Op woensdag 28 december rond half negen in de avond
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de afrit van de N201 bij de
Middenweg. Een auto en een bestelbus zijn door nog onbekende
oorzaak op elkaar gebotst. De ver-

keersdienst van de politie doet nader onderzoek in deze. Alle inzittenden van de bestelbus en de auto zijn
door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken op letsel. Eén
van hen is naar het ziekenhuis vervoerd. Foto: Marco Carels

Aalsmeer - De oud en nieuw viering in Aalsmeer is goed verlopen.
Buiten een brandje in een container in Oost op oudejaarsdag, spreken de hulpdiensten van een rustig verloop. Op oudejaarsdag zijn
wel veel meldingen binnen gekomen over vuurwerkoverlast. De
handhavers van de gemeente hebben op zaterdag 31 december rond
half drie in de middag een 18 jarige
Kudelstaarter beboet in de Zonnedauwlaan. De inwoner had liefst 119
nitraatbommen bij zich. Deze zware

en verboden vuurwerkbommen zijn
in beslag genomen en ter vernietiging afgevoerd. De Kudelstaarter
heeft een proces verbaal gekregen.
De politie, de brandweer en de gemeente zijn tevreden.
Er zijn voor inluiding van het nieuwe jaar diverse feestjes met vuurwerk op straat gevierd, maar allen
hadden een gemoedelijk verloop. Er
zijn geen vernielingen gepleegd en
er zijn geen vechtpartijen geweest.
Een goed begin in Aalsmeer en dat
is mooi!
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Nieuwjaarsreceptie Galerie Sous Terre

Hommage aan David Bowie

Presentatie schaakspel en
start viering jubileum
Aalsmeer - Zondag 8 januari start
voor Galerie Sous Terre, de meest
omvangrijke galerie in de regio, het
jubileum jaar. En dat wordt gevierd!
Negen jaar lang weet Sous Terre,
gelegen tegenover de mooiste watertoren van Nederland, kunstminnend publiek te trekken dat kan
dwalen door de grote ruimte van de
voormalige waterkelder. De formule: ‘voor elk wat wils’ maakt dat er
ook telkens iets nieuws valt te ontdekken. Het assortiment kent vele stijlen, stromingen, materialen,
van glas tot brons, van olie/paneel
tot acryl/doek en andere moderne
technieken.
Vanaf 13.00 uur staat de genodigden, de vrienden van Sous Terre en
belangstellende kunstliefhebbers,
een interessante middag te wachten. De bezoekers worden feestelijk
welkom geheten door eigenaar Nol
de Groot en zijn zonen Jeroen, Frank
en Robin. En ook door de beeldhouwster Marianne Houtkamp.
Haar tentoonstelling ‘Sensitivity’ kon
de afgelopen maanden rekenen op
een brede belangstelling en zal na
15 januari te zien zijn in het Franse Lyon. Haar beelden trekken al jarenlang zowel in binnen- als buitenland veel belangstelling bij een
kooplustig publiek. Er zijn verzamelaars die meer dan zeventig beelden
van haar in huis hebben. En dat is
begrijpelijk. Trotse Afrikaanse vrouwen in prachtig kleurige gewaden
tonen hun kracht in brons. De verfijning van de beelden is een lust voor
het oog, tot in de kleinste finesses
uitgevoerd. Alle beelden - van klein
tot groot - zijn uniek van karakter, zij
dragen een sfeer met zich mee die
de liefde voor Afrika optimaal toont.
Stichting Natoto Samburu
Het is nu alweer zestien jaar geleden dat Marianne en haar echtgenoot Hans kennis maakten met de
Samburu stam. Zij zagen hoe de
mensen daar leefden en besloten
de Stichting Watoto Samburu (zie
www.watotosamburu.nl) in het leven te roepen. Een deel van de verkoop van de beelden wordt besteed
aan het welzijn van de mensen daar.
Er is nu een schooltje waar de kinderen dagelijks een maaltijd krijgen,
er is schoon drinkwater, een ziekenhuisje en medicijnen waardoor het
levenspeil een stuk beter is geworden.

- het bronzen schaakspel - plaatsvindt, kan het publiek rekenen op
een hartelijke muzikale ontvangst
van de Afrikaanse zangeres Fina Tenegbe Diawara bijgestaan door balofoonspeler Ibou Sylla. Om 14.00
uur is de officiële opening waar een
tipje van de sluier wordt gelicht over
de tentoonstellingen en evenementen in het komende jubileumjaar.
Daarna is de onthulling door Hans
Boskamp van het door Marianne
vervaardigde schaakspel. Boskamp
- een groot bewonderaar en verzamelaar van haar werk - zal vertellen
waarom de beelden hem zo fascineren en wat voor hem het schaakspel betekent dat één bij één meter
groot is, voorzien is van 32 schaakstukken, die zijn geïnspireerd op het
leven van twee Afrikaanse dorpen.
De figuren hebben een hoogte van
20 centimeter en zijn vervaardigd
van brons, het schaakbord is van
Afrikaans Nero Assoluto steensoort.
Op het nog niet eerder bespeelde
schaakbord worden de eerste zetten
gedaan door een Mysterie Chessspelers.
Zondag 8 januari van 13.00 tot 17.00
uur kunt u zich wanen in Afrikaanse sferen. Kijken naar kleurige beelden, luisteren naar heerlijke klanken en zang en natuurlijk is er een
drankje, want tenslotte wordt het
nieuwe jaar met u allen gevierd en
de start van tien jaar bestaan van
Galerie Sous- Terre. Uw komst wordt
zeer op prijs gesteld.
Janna van Zon
Team Aalsmeer
Tijdens het jubileumjaar zal Sous
Terre worden uitgebreid met een
team bestaande uit: Peter van Eick,
Aziz Rabah, Karina San, Tobias en
Trudy Rothe en Janna van Zon.

Goede voornemens?

Voordelig en sportief aan
de slag in De Waterlelie
Aalsmeer - Meer sporten en bewegen? Afvallen? Werken aan uw conditie? Allemaal zaken waarvoor u terecht kunt in Zwembad De Waterlelie. Maak zeer voordelig kennis met
de sportgroepen in De Waterlelie, of
schrijf u in voor de cursus AquaLine.
Kennismakingspas
Start het nieuwe jaar goed en kom
sporten in De Waterlelie. Nu extra
voordelig met de Kennismakingspas: 6 keer sporten voor maar 30
euro. U kunt meedoen aan Borstcrawlles, AquaJoggen, AquaSport
en Jog & Gym. De lessen zijn op
verschillende dagen en u kunt
zelf kiezen aan welke sport(en) en
groep(en) u meedoet. Aanmelden is
niet nodig. Bij de receptie schaft u
een Kennismakingspas aan (mogelijk van 6 tot en met 13 januari). De
pas is geldig van 6 januari tot en met
31 maart 2017. Wat denkt u bijvoorbeeld van Borstcrawlles? Een ideale les om uw zwemtechniek en uw
conditie te verbeteren. Lekker sporten en voel u fitter!
Extra voordeel: bevalt het u om te
sporten in het water? Koop dan bij
de laatste les van de Kennismakingspas een AquaSportpas en u
ontvangt de magneetkaart à 6 euro gratis. Een AquaSportpas kost
75,60 euro en hiervoor kunt u tien
keer sporten (65-plussers twaalf
keer). De pas is persoonsgebonden
en 9 maanden geldig. Wilt u één of
twee keer in de week naar Borstcrawlles om uw techniek en conditie te verbeteren? Of wilt u één
keer in de week naar Borstcrawlles
en één keer naar AquaJoggen? Dat
kan ook! Alles is mogelijk. U bepaalt
zelf hoe vaak en naar welke lessen u
gaat, aanmelden hoeft niet.
AquaLine
Wilt u in het nieuwe jaar aan de

Onthulling bronzen schaakspel
Voor de onthulling van Chess 2017

slag met uw conditie en een gezond gewicht? Dat kan met de cursus AquaLine van Zwembad De Waterlelie in samenwerking met DeliLine Uithoorn. Een twaalfweekse
cursus die voedingsadvies en sporten combineert. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 januari in
De Oude Veiling. Tijdens de cursus
wordt u begeleid door een diëtiste
van DeliLine. U krijgt een intakegesprek, twee persoonlijke consulten,
drie keer een gezamenlijke bijeenkomst over voeding, en tussentijdse evaluaties met meten en wegen
en u ontvangt recepten, adviezen en
voedingsschema’s. Daarnaast kunt
u dertien keer AquaJoggen in De
Waterlelie, op donderdag van 19.30
tot 20.15 uur. Uniek aan de deelname aan AquaLine is dat u twaalf weken lang onbeperkt mag zwemmen
en sporten in De Waterlelie aan de
Dreef. Het gevarieerde aanbod van
openingstijden en sportgroepen
zorgen er voor dat u optimaal kunt
bewegen om te werken aan een gezond gewicht.
AquaJoggen
AquaJoggen is een ideale manier
om intensief te sporten, waarbij
de belasting op uw gewrichten nihil is. U kunt hardlopen in het water en blijft prima boven water, omdat u een wetbelt draagt. Naast het
joggen wordt er in de les diverse
spierversterkende oefeningen gedaan. De kosten voor de cursus bedragen 240 euro per persoon. Informeer of uw zorgverzekering hier
een vergoeding voor geeft. Opgeven
kan bij de receptie van Zwembad
De Waterlelie, telefonisch via 0297322022 of bij DeliLine Uithoorn:
0297-522824. De cursus gaat door
bij minimaal tien deelnemers. Meer
informatie: www.esa-aalsmeer.nl of
www.deliline.nl.

AV Aalsmeer atleten present
op Sylvestercross in Soest
Aalsmeer - Tradities zijn er om in
ere te houden, zoals oliebollen bij
oud en nieuw horen, hoort de Sylvestercross in Soest op 31 december bij de midden- en langeafstandsatleten. Waarbij de prestaties
voor de Atletiekvereniging Aalsmeer
Running Team atleten tussen het
nationale en internationale geweld
goed te noemen is.
Bij de Junioren C finishte Nienke van Dok binnen de top 10 op
een achtste plaats. Milan Biesheuvel kwam in de zelfde categorie bij
de jongens tot een 28e plek. Beide
liepen de 2000 meter respectievelijk in 8:09 minuten en 7:49 minuten. De jongens B junioren liepen
de dubbele afstand van de C junioren, 4000 meter. Wessel Heil finishte als 45e in 16:11 minuten, Gregory ‘t Hoen in 18:44 minuten en Justin Heijsteeg in 19:47 minuten. Voorafgaand aan de jongens gingen de
meisjes B van start, Lotte Jansen
liep een goede race waarbij ze rond
de 25e plaats finishte. Tot slot mochten de A junioren de ochtend slui-

ten met een loodzware 6000 meter
in het mulle zand van Soest. Davy
Heijsteeg werd 33e in 24:25 minuten en Thijmen Alderden werd 39e
in 24:51minuten. De junioren werden vergezeld van een aantal AV
Aalsmeer masters welke halverwege het programma van start gingen
op de 4000 meter.
Regenboogboomloop
Janpieter Baars mocht deze editie
van de Regenboomloop volgens de
officiële uitslag op zijn naam schrijven in 15:56 minuten. John ‘t Hoen
volgde hem op gepaste afstand
met een 18e plaats in 18:15 minuten, tot slot was het Bjorn Paree dit
de rij bij de mannen mocht sluiten.
Bij de vrouwen was het master Liesbeth Witpeerd met een 19e plaats in
het algemeen klassement. Bij de PK
Mastercross voor vrouwen (6 kilometer) werd Erica Belandi 6e in een
tijd van 26.46 minuten. Raymond
Witteveen liep de PK Mastercross
bij de mannen (8 kilometer) en finishte in 37.15 minuten.

Wessel Heil (startnummer 1763) van Atletiekvereniging Aalsmeer in actie.

Bingo-avond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari houdt buurtvereniging De Pomp

haar maandelijkse bingo. Vanaf
20.00 uur is iedereen, lid of geen lid,
jong of oud, welkom in ‘t Baken in
de Sportlaan 86. Gezelligheid staat
voorop en er zijn mooie prijzen te
winnen, waaronder twee waardevolle hoofdprijzen, namelijk bood-

Werelddansen in Oude Veiling
Aalsmeer - Het Werelddansen van
Nivon Aalsmeer en omstreken verhuist naar De Oude Veiling. Vanaf donderdag 12 januari om 19.30
uur zal de groep starten op deze
mooie lokatie in de Marktstraat. De
dansleiding is in handen van Anja

Proosten op 2017
met BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 6 januari is er geen kaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Op zaterdag 7 januari gaat de deur van het
buurthuis in de Roerdomplaan 3 wel
open om elkaar een goed nieuw jaar
te kunnen wensen. De bijeenkomst
is van 16.00 tot 18.00 uur. Er zullen
hapjes en drankjes klaar staan. Iedereen is welkom. Het koppelkaarten op vrijdag 30 december is gewonnen door Theo Nagtegaal en
Paolo Molia met 5649 punten. Op
twee Krijna Verhoef en Miep Bloemen met 5536 punten. En op drie
Gerard Pouw en Chris van Wijhe
met 5009 punten. De poedelprijs
was voor Essy van Es en Marja van
Schip met 3232 punten.
schappentassen. Er worden totaal tien rondes gespeeld. Kom ook
langs. Gegarandeerd een heerlijke
ontspannen avond. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met G. van der Linden via 0297328879.

Bos, die met haar ervaring en kennis de dansen aanleert. Werelddansen is voor alle leeftijden. Bovendien
heeft dansen een goede uitwerking
op het brein, waardoor het voor senioren ook aan te bevelen is. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, een proefles is mogelijk. De
avonden gaan door tot begin mei en
worden na een zomerstop voortgezet. Voor informatie: tel 0297 322479.

Jaarvergadering
IJsclub Oost
Aalsmeer - Het bestuur van de IJsclub Aalsmeer-Oost nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering voor het seizoen
2016/2017 op vrijdag 13 januari in
The Beach aan de Oosteinderweg
247. De aanvang is 20.00 uur. Na
de opening en mededelingen worden het jaarverslag, het financieel
verslag en het verslag van de kascontrolecommissie ter goedkeuring besproken. Ook staat een bestuursverkiezing op de agenda. Volgens het rooster zijn Maarten Maarse, Maarten Maarse Jr. en Roel de
Ruiter aftredend. Maarten Maarse
Jr. en Roel de Ruiter zijn herkiesbaar. De vergadering wordt besloten met de rondvraag. Na afloop is
er een presentatie door Henk van
Leeuwen over de geschiedenis van
Aalsmeer (Oost). Aansluitend vindt
ook de traditionele gratis verloting
weer plaats.

Amstelland - Ruim een jaar nadat David Bowie onverwacht overleden is, brengt P60 op vrijdag 13 januari een speciaal eerbetoon aan
de wereldwijd gerespecteerde zanger, songwriter en acteur. Prof. Nomad Session is speciaal voor een tribute de oefenruimte ingedoken. De
band bestaat volledig uit Nederlandse topmuzikanten en gaat de
bezoekers een onvergetelijk avondje Bowie bezorgen! Dat de muziek
van Bowie nog altijd springlevend is
spreekt bijna voor zich. Zo werd hij
onlangs postuum genomineerd voor
de Britse ‘Artist of the Year’ awards
van de BBC, was hij dit jaar hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de
hoogste nieuwe binnenkomer in de
Top 2000 en werd er zelfs een nieuw
ontdekte slang naar hem vernoemd.
Bovendien houdt zijn swan song –
het twee dagen voor zijn dood uitgebrachte en nu al bekroonde album ‘Blackstar’ – de gemoederen
tot op de dag van vandaag bezig.
Initiatiefnemer Bartel Bartels heeft
ook voor deze Prof. Nomad Session een scala topmuzikanten opgetrommeld, met bandleden uit onder
meer Dotan, Douwe Bob en Hen-

ny Vrienten. De rol van Bowie wordt
opnieuw door de ongeëvenaarde en
sprekend lijkende Edgar Koelemeijer
vertolkt. Op vrijdag 13 januari is de
mogelijkheid om je in P60 nog één
keer in de spannende, theatrale wereld, die Bowie als geen ander tot leven bracht, te wanen. P60 in Stadshart Amstelveen is open vanaf 20.00
uur, de tribute vangt aan om 21.00
uur. De toegang bedraagt 12,50 euro
in de voorverkoop en 15 euro aan de
zaal op de avond zelf. Kijk voor meer
informatie op: www.p60.nl.

Inschrijving is geopend

Popprijs Amstelland 2017
Aalsmeer - De grootste bandcompetitie van Amstelland en Meerlanden komt er weer aan! Elk jaar wordt
er vanuit Poppodium P60 in Amstelveen in samenwerking met N201 in
Aalsmeer de Popprijs Amstelland
georganiseerd. Deze bandcompetitie geeft talentvolle bands uit omgeving Amstelland en de Meerlanden
de kans om hun talent te laten zien
en grote prijzen te winnen! Voorafgaand aan de grote finale vinden
er verschillende voorrondes plaats

in N201 in Aalsmeer. De finale zal
plaatsvinden in Mei 2017 in Poppodium P60 in Amstelveen. Wil je met
jouw band meedoen en kans maken op fantastische prijzen? Schrijf
je dan vóór 17 februari 2017 in!
Het prijzenpakket bestaat onder andere uit: Studiotijd, 400 plectrums,
een fotoshoot en drie edities van
de Muzikantengids. Dit is nog niet
alles! Er komen nog wat spannende prijzen aan! Meer informatie en
aanmelden: www.p60.nl/popprijs.

Honkballen, softballen of
beeballen bij Thamen

De Kwakel - Goeie voornemens?
Kom dan ook lekker honkballen,
softballen of beeballen bij Thamen.
Het binnenseizoen start de komende week en bij alle teams is nog
ruimte voor nieuwe leden.
Lijkt het jou ook leuk om hard te
gooien, snel te rennen en hard te
slaan en dit te doen binnen een gezellig team? Kom het dan gerust
vier keer geheel vrijblijvend uitproberen. Thamen heeft mogelijkheden voor jongens en meisjes van 5
jaar en ouder, maar ook voor oudere jeugd en volwassenen. De jong-

Klaverjassen met
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 9 januari start buurtvereniging Allen Weerbaar het nieuwe jaar met een gezellige klaverjasavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Er
wordt ook gejokerd. De inleg is 1,50
euro per persoon. De deuren gaan
om 19.30 uur open voor inschrijving,
koffie of thee. De laatste speelavond
in het oude jaar is gewonnen door
Henny Wahlen met 5425 punten,
gevolgd door Tilly Been met 5210,
Tiny Braat met 5052, Ubel van der
Blom met 5051 en Adri Groenendijk met 5022 punten. De poedelprijs was voor Ton Könst en de marsenprijs ging naar Dirk Janmaat. Bij
het jokeren was de hoogste eer voor
Jopie de Vries. Marty Groenendijk
werd laatste.

Rinus wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 11 januari
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het kaarten op
28 december is gewonnen door Rinus Buskermolen met 5303 punten,
gevolgd door Jan van der Drift op
twee met 5088, Wim Reuling op drie
met 5040 en Loek Pieterse op vier
met 5008 punten.

ste groep kinderen spelen beeball
waarbij het spelplezier voorop staat.
Zij krijgen hierbij de eerste kennismaking met honkbal/softbal waarbij het vooral om veel balcontact
gaat. Vanaf tien jaar en ouder kan
er een keuze gemaakt worden tussen honkbal of softbal. Voor 18+
heeft Thamen ook nog een Mixed
Slowpitch team. Vanaf half maart
gaan alle teams naar de eigen locatie aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel om daar aan het buitenseizoen
te beginnen. Dit loopt tot begin oktober. Vanaf begin april start de
competitie voor alle teams, waarbij de teams één keer per week een
wedstrijd spelen, naast hun vaste trainingsmoment gedurende de
week. Interesse? Stuur dan een email naar nieuweleden@thamen.info met je naam, leeftijd en contactgegevens en je ontvangt een uitnodiging voor de training.

Woensdag weer
baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 11 januari kan iedereen meedoen met
de recreatieve baanloop bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Belangstellende hardlopers/sters kunnen kiezen uit de afstanden 1, 3 of 5 kilometer. Deelname kost drie euro voor niet-leden van AVA. Het startschot wordt
gegeven om 20.00 uur en inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico-loopchip die aan
de deelnemers wordt uitgeleend.
Kleedkamers met douches zijn beschikbaar. Na afloop ontvangen de
meeste deelnemers een prachtige
plant. Ook supporters zijn van harte welkom. Voor verdere informatie:
www.avaalsmeer.nl

Trudy wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 29 december is het klaverjassen gewonnen door Piet Buskermolen met 5307 punten, op twee is
Nico de Jong geëindigd met 5296
en op drie Huub Bouwmeester met
4959 punten. Bij het jokeren was
deze week Trudy Knol met 160 punten de beste, gevolgd door Gerard
de Wit met 300 en Bets Teunen met
370 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken of meekaarten. Inlichtingen bij mevrouw R. Pothuizen
via 0297 340776.

Naar welke brugklas ga jij?

Boomspelletjes in het Bos

Frisse start in Oosterbad
met nieuwjaarssprong
Aalsmeer - Het nieuwe jaar begon
met nieuwjaarsduiken, in de Westeinderplassen en alweer voor de
zestiende keer in het Oosterbad. Er
waren dit jaar minder mensen die
de sprong in het koude water waagden, zo’n veertig tot vijfenveertig in
totaal waaronder diverse kinderen.
Stoer hoor! Het startsein werd, na de
gebruikelijke warming-up met muziek gegeven door voorzitter Goos
Bartels. De sprongen in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade waren
verschillend. De een moest na het
startsein nog even moed verzamelen, anderen maakten er een show

doeken en badjassen. Ook voor hen
natuurlijk chocolademelk, soep en
eventueel glühwein. Een heel gezellige en sportieve happening, die tevens diende als receptie om de bes-

te wensen voor elkaar uit te spreken
Er zijn vele handen geschud en zoenen uitgedeeld! Op een gelukkig en
gezond 2017.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

van en gingen met een ‘sierlijke’
koprol te water. Allemaal hadden ze
wel dezelfde reactie: Gauw er weer
uit, want met 1 graden boven nul
was het behoorlijk koud. Gelukkig
stond voor alle durfals warme chocolademelk klaar. Ook kon genoten
worden van een warme kop erwtensoep met worst van de hoofdsponsor van de nieuwjaarssprong, die
tevens de inmiddels bekende oranje mutsen had geleverd om in ieder
geval de hoofden op temperatuur te
houden. Aan de kant vele kijkers en
familieleden van de springers, die
na afloop klaar stonden met hand-

High School Rocks!

Sensationele shows van
Popkoor Amstelveen
Amstelveen - Zoals je gewend
bent, brengt P60 je ook in het nieuwe jaar het beste lokale- en regionale talent. Het maandelijkse Local
the Night is inmiddels een begrip in
Amstelveen en omstreken, maar in
januari eerst aandacht voor het altijd swingende Popkoor Amstelveen
en het spectaculaire High School
Rocks! In samenwerking met het
Keizer Karel College.
Bij Popkoor Amstelveen is het afgelopen seizoen weer druk gerepeteerd voor een nieuwe show op
donderdag 19 januari in P60. Ditmaal werd de nadruk gelegd op de
muziek afkomstig van de Westkust
van de Verenigde Staten. Zo komen bijvoorbeeld classic rock artiesten als Crosby, Stills & Nash, the
Eagles en Janis Joplin voorbij, maar
moet je ook niet gek opkijken als je
daarna wegdroomt bij de jazzy vibes van Etta James. De grunge van
Nirvana tot de wereldhits van Bruno

Lezing over ‘Art Nouveau’
zondag op Wester-Amstel
Amstelveen - Zondag 8 januari verzorgt Ingrid Groen een lezing
over Art Nouveau, de Franse en Belgische versie van Jugendstil. De Art
Nouveaustijl heeft slechts een korte, maar zeer interessante periode
bestaan: vanaf circa 1893, toen in
Brussel het eerste Art Nouveauhuis

Amstelland - Ga mee het Bos in op
zondagmiddag 22 januari om 12.00,
13.30 of 15.00 uur. Leren over bomen.
En boomspelletjes doen. Bomen zijn
de oudste wezens op aarde. Ze kunnen met elkaar communiceren. Het
‘bomenfeest’ is een leuke activiteit
voor kinderen van 6 tot 12 jaar en
hun ouders/begeleiders. Start is bij
de Boswinkel en de duur is een uur.
Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro
per ouder. Aanmelden en informatie
via 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl. Aanmelden kan ook in de
De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5,
geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.

gebouwd werd door Victor Horta, tot
ongeveer 1914 toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Tussen de steden
Brussel, Nancy en Parijs bestonden
subtiele stijlverschillen. De stijl van
de Amsterdamse School valt te linken aan de Art Nouveau en haar afgeleiden. Ingrid Groen heeft kunst-

en cultuurgeschiedenis gestudeerd
en is gespecialiseerd in de verschillende periodes rond 1900. Zij zal tevens vertellen hoe deze Art Nouveauperiode uiteindelijk overging in
de Art Deco.
Zondag 8 januari om 15.00 uur op
Buitenplaats Wester-Amstel aan de
Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen.
Prijzen: gasten 8,50 euro, donateurs
6 euro en kinderen tot en met 12
jaar gratis. Voor aanvang gratis koffie en thee. Reserveren via: literair@
wester-amstel.nl

Mars, het maakt het altijd enthousiaste Popkoor Amstelveen weinig
uit. Het zet alle nummers naar haar
hand en zorgt altijd voor een spetterende show.
Ook de leerlingen van het Keizer
Karel College staan garant voor een
spannende show. Onder begeleiding van Harold Geerts en Robin
Mobron hebben zij, in het kader van
hun opleiding, de afgelopen tijd ervaren hoe het is om onderdeel van
een band te zijn. Het management,
de marketing en natuurlijk de muziek zelf werd allemaal zelf bedacht
en geproduceerd. Het resultaat
presenteren ze op het podium van
P60. Om de avond compleet te maken komen ook de winnaar van vorig jaar en de schoolbandjes van het
KKC langs. Popkoor Amstelveen:
Donderdag 19 januari, zaal open
20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang 5 euro in de voorverkoop en 7
euro aan de zaal.
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Puzzelrit voor iedereen en
nieuwjaarsreceptie RKDES

Meerdere primeurs op 5e
NK Beach Aalsmeer

Kudelstaart - Zondag 8 januari is
de puzzelrit en nieuwjaarsreceptie
van R.K.D.E.S. Iedereen (met auto of
motor) kan meedoen aan de puzzelrit. Je hoeft dus geen lid te zijn om
mee te rijden. De start is tussen 9.00
en 11.00 uur vanaf het R.K.D.E.S
terrein in Kudelstaart aan de Wim
Kandreef. De puzzelrit brengt de
deelnemers dit jaar langs wegen
waar ze vast nog nooit zijn geweest!
Doe gezellig mee en wie weet wordt
een prijs gewonnen. De deelname
is gratis en de prijsuitreiking zal tijdens de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
De nieuwjaarsreceptie van R.K.D.E.S
is aansluitend aan de puzzelrit om
16.00 uur. Graag proost het bestuur
dan met alle aanwezigen op een
sportief en gezond 2017!

Aalsmeer - Het nieuwe jaar begint
goed voor The Beach als in het eerste weekeinde van 2017 wordt afgetrapt met het NK Beach Aalsmeer
2017. Maar dat is niet de enige primeur in het nog prille nieuwe jaar.
Voor alles is een eerste keer en in
het weekeinde begint dat al met
een eerste lustrum van het NK
Beach Aalsmeer 2017. De nieuwste editie van traditionele Nederlands kampioenschap indoorbeachvolleybal staat voor de vijfde keer
symbool voor de start van het nieuwe beachvolleybaljaar. En ondanks
dat de Olympische Spelen van Rio
de Janeiro nog redelijk vers in het
geheugen liggen, kijken sommige
beachkoppels al voorzichtig vooruit naar de volgende olympiade
richting de Spelen van 2020 in Tokio. Het eerste lustrum van het NK
Beach Aalsmeer wordt omlijst met
meerdere ‘first timers’:

Voor iedereen die het jaar sportief
wil beginnen: Interesse in voetbal
of handbal? Kom dan in het nieuwe
jaar eens kijken bij een training of
wedstrijd van deze gezellige sportvereniging in Kudelstaart. Kijk voor
meer informatie op www.rkdes.nl.

Dubbele winst RKDES op
Beachsoccer Kids Cup

Bezoekers welkom!

Vandaag start NK Beach
Aalsmeer in The Beach
Aalsmeer - Een sterk bezet deelnemersveld en een vol, veelzijdige
en uitgebreid programma, het Nederlandse kampioenschap beachvolleybal begint aardig vorm te krijgen. Indoorbeachsportcentrum The
Beach maakt zich op voor het eerste topevenement van het nieuwe
jaar: De vijfde editie van NK Beach
Aalsmeer, dat vandaag, donderdag
5 januari, van start gaat en duurt tot
en met zondag 8 januari.

teams als Brouwer/Varenhorst, Bouter/Steenis en Blom/Penniga bij de
mannen en Sinnema/Stubbe, Nummerdor-Flier/Van Iersel en Driessen/Meertens bij de dames. Lokale favoriet en lid van de nationale
beachvolleybalelite Sven Vismans is
met zijn broer Jeroen eveneens van
de partij. Zoals ook de dames Sanne Keizer en Mered de Vries. Beide
koppels zijn via een wildcard verzekerd van deelname.

Speciale hal voor kinderen
Groot onderdeel van het evenement
in The Beach is traditioneel het kidsprogramma, want voor de kinderen
die zaterdag en zondag meekomen
naar het beachsportcentrum is een
complete hal gereserveerd. En daar
is, onder begeleiding, echt van alles
te doen. Zaterdag en zondag staat
de hal in het teken van de ‘Join Bus’
met verschillende opblaasattributen
voor beachvolleybal en -soccer, Kids
Bubbel Voetbal en ontbreekt natuurlijk ook het springkussen niet.
Zondag staat er als extra onderdeel
Robinson @ The Beach voor de kinderen op het schema.

Programma NK Beach Aalsmeer:
5 januari: 12.00 tot 21.30 uur kwalificatietoernooi
6 januari: 15.00 tot 21.00 uur hoofdtoernooi poules
7 januari: 10.30 tot 22.00 uur hoofdtoernooi poules en kwartfinales
8 januari: 10.30 tot 17.30 uur hoofdtoernooi halve en hele finales
Op 5 en 6 januari is er vrij entree.
Op 7 en 8 januari bedraagt de entree 5 euro (kaartverkoop aan de
deur). Surf voor meer informatie
naar www.beach.nl.

Nationale top
Maar het belangrijkste hoofdprogramma de komende dagen is natuurlijk het toernooi om de nationale indoor beachvolleybaltitels. De
volledige nationale top van het vaderlandse beachvolleybal meldt zich
komend weekeinde bij de voormalige bloemenveiling aan de Oosteinderweg 247a. Dat begin donderdag
5 januari met het zogeheten kwalificatietoernooi, waarin gestreden
wordt voor de laatste vier plaatsen
in het hoofdtoernooi.
Daarvoor hebben de zeven beste teams van de nationale rangschikking al een startbewijs. Top-

Regerend Nederlands beachvolleybalkampioen outdoor Sven
(links) speelt samen met broer
Jeroen Vismans.

48e Drechtloop Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 15 januari wordt alweer voor de 48e keer
de Drechtloop georganiseerd door
de Atletiekpoot van de Leimuidense voetbalvereniging S.V. Kickers
‘69. Er kan op vier afstanden worden deelgenomen. De kinderloop
voor de allerjongsten start om 10.30
uur. De route loopt door de kern van
Leimuiden. Om 11.05 uur start de 4
kilometer loop. Hieraan wordt door
veel talentvolle jongeren deelgenomen. De deelnemers worden via
de Drechtlaan naar de linker oever
van de rivier de Drecht gestuurd. De
10 kilometer start om 11.00 uur en
loopt geheel rond de mooie rivier de
Drecht. De 10 Engelse Mijlen (16,1
kilometer) start eveneens om 11.00
uur. Het hoofdnummer voor de ge-

oefende loper gaat eerst richting
Rijnsaterwoude en voert de atleten
vervolgens via de beide Drechtoevers terug naar de het clubgebouw.
Om 10.30 uur start ook dit jaar weer
het Nordic walking wandelen over
een afstand van circa 10 kilometer.
Het parcours loopt parallel aan de
10 kilometer, dus grotendeels langs
de rivier de Drecht.
Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in het
clubgebouw aan de Beukenlaan te
Leimuiden (geen voor inschrijving).
Hier is ook de start voor alle afstanden. Alle atleten groot en klein ontvangen na afloop een fraaie standaard. Er is voldoende kleed- en
douchegelegenheid. Iedereen die
meedoet, loopt op eigen risico. Info:
www.drechtloop.nl.

Frisse start van nieuw jaar
Aalsmeer - Naast de sportievelingen bij het Oosterbad waren er zondag 1
januari ook 17 helden, 11 volwassenen en 6 kinderen, die de kou trotseerden en bij het surfeiland te water gingen. “Een fris jaar met een frisse start”,
aldus één van de deelnemers. Stoer hoor!

Aalsmeer - Op zaterdag 24 december stond in The Beach de allereerste editie van de Beachsoccer Kids
Cup op het programma. Een superleuk beachsoccertoernooi zo vlak
voor de kerstdagen voor de 8, 9, 10
en 11 pupillen van de verschillende
voetbalverenigingen uit Aalsmeer
en omstreken. Er werd om 10.00 uur
afgetrapt met het toernooi voor de 8
en 9 pupillen. Nadat de negen deelnemende teams het allemaal tegen
elkaar op hadden genomen, ging de
finale uiteindelijk tussen ‘de Strandmutsen’ van RKDES en ‘de Dabbers’
van FC Aalsmeer. Na een zeer spannende finale, wonnen de Strandmutsen uiteindelijk de finale na het
welbekende ‘Golden Goal’ systeem.
Nadat de finale was gespeeld, begonnen om 13.00 uur de 10 en 11
pupillen aan hun toernooi. In deze
leeftijdscategorie gingen de veertien teams van onder andere Legmeervogels, FC Aalsmeer, Purmerend en Arsenal de strijd met elkaar
aan om de allereerste editie van de
Beachsoccer Kids Cup te veroveren.
In de poulefase werd door de teams

alles gegeven om in de finale terecht te komen. In de finale, die rond
15.30 uur werd gespeeld, stond het
‘Real Kudel’ van RKDES tegenover
‘Team Copacabana’ van het uit Amsterdam afkomstige Swift. Uiteindelijk ging Real Kudel er met een 2-0
zege vandoor en dus werden beide
finales tijdens deze editie gewonnen
door RKDES uit Kudelstaart.
Gedurende de hele Beachsoccer
Kids Cup spatte het plezier van de
gezichten van de kinderen af. Dit
was voor de organisatie dan ook reden genoeg om te besluiten dat er
een tweede editie van de Beachsoccer Kids Cup zal gaan komen. Denk
jij samen met je team goed genoeg
te zijn om een gooi te kunnen doen
naar het kampioenschap? Hou dan
de facebookpagina en de site van
The Beach goed in de gaten. Wil je
vast gaan oefenen voor deze editie of wil je gewoon heel graag een
keer beachsoccer spelen, dan ben
jij samen met je team of vrienden
van harte welkom bij The Beach. Bel
naar 0297-347444 of stuur een mail
naar info@beach.nl.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Marco Cornelisse wint
weer eens bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was het twee wekelijkse dartfestival
voor alle inwoners van de gemeente Aalsmeer en omgeving. Aangezien iedereen, zoals gewoonlijk, mee
mocht doen, was het de vraag wie
er kwamen opdagen. Marco Cornelisse, Roy de Jong, Rene Verhoeven
en Victor van Schie waren de ‘onverwachte’ klanten. Zij komen in
een seizoen een enkel keertje opdagen. En dat mag ook, want de Poel’s
Eye heeft een open deur beleid, hoe
meer (verschillende) zielen, hoe
meer vreugd. In ieder geval presteerden zij alle vier uitstekend. Victor was voor de tweede keer dit seizoen aanwezig, en voor de tweede
keer haalde hij knap de halve finale
van het Hoogste Niveau. Ook Huib
Gootjes bereikte de halve finale.
Frappant genoeg was Huib juist de
meest ervaren Poel’s Eye speler. Hij
miste tot nu toe slechts 10 van de
253 speelavonden. Hij stond voor de
negende keer ooit in de halve finale,
maar bereikte nog nooit de Grote Finale. Terwijl op de televisie de klassieker van de PDC te zien was, Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor, vond in het Dorpshuis de eigen
klassieker plaats: Gerard Bak tegen
Marco Cornelisse. Zij wonnen in het
eerste seizoen van de Poel’s Eye al
speelavonden; Bak zeven en Marco
vier. In de dertien seizoenen daarna wisten zij hun titelarsenaal uit te
breiden tot 30 (Marco) en 23 (Bak).
Zes keer stonden zij tegenover elkaar, vier keer won Marco. Hoewel
Marco dus betere cijfers kon weerleggen, pakte Bak, mede dankzij
een 115 finish, een 2-0 voorsprong
in deze finale. Marco kwam echter
sterk terug en zou uiteindelijk alsnog knap zegevieren.
Roy en Rene presteerden ondertussen uitstekend in het tweede niveau. Rene bereikte, net als Albert
Geleijn, de halve finale. Roy bereikte zelfs de finale, tegenstander werd
Martin Bax. Voor Martin werd het
alweer zijn vierde finale dit seizoen.

- Het is voor het eerst dat de
broers Sven en Jeroen Vismans
samen één team vormen op het
NK indoor.
- Het is de eerste keer dat Marleen Raymond-Van Iersel en Manon Nummerdor-Flier als koppel

-

-

-

- als team bestaan ze pas sinds
oktober 2016 - deelnemen aan
een officieel toernooi.
Het is de eerste keer dat Manon Nummerdor-Flier serieus als
beachvolleybalster gaat acteren.
Sanne Keizer zet in The Beach
haar eerste stappen van haar
comeback in het beachvolleybalcircuit, waarin ze samen met
Mered de Vries in actie komt.
Het NK Beach Aalsmeer 2017
wordt het eerste optreden van
bronzen medaillist van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro
Alexander Brouwer op Nederlandse bodem, die met gelegenheidspartner Christiaan Varenhorst het zand op komt.
Het is voor het eerst dat zo veel
Olympiërs samenkomen in één
nationaal toernooi. Het Nederlands
indoorkampioenschap
van 5 tot en met 8 januari wordt
naast het sterke deelnemersveld
traditioneel gekenmerkt door
een informele en sportieve sfeer,
waar de nationale bachvolleybalelite bijeenkomt. Het evenement
kent meerdere nevenactiviteiten,
waaronder een groot kidsprogramma.

Weer oudejaarsduik Thamen
Aalsmeer - Geheel in traditie heeft
een groep duikers van Thamen
duikjaar 2016 afgesloten met een
oudejaarsduik op 31 december vanaf zandeiland 4 in Vinkeveen. Ondanks de mist was het redelijk weer.
Het duikwater van de Vinkeveense
Plassen was een schamele 5 tot 6
graden. Wel koud, maar het was te
doen. Totaal elf mannen en vrouwen
van Thamen zijn te water gegaan.
Het zicht was extreem goed. Toch
is niet al te veel vis gezien, een enkele snoek, een snoekbaars en wat
rivierkreeftjes. Op de kant werden
de nodige versnaperingen, zoals
oliebollen, appelflappen, glühwein,
chocomelk met of zonder ‘antivries’,

klaar gezet. Met een flinke opkomst
van ongeveer 35 personen kan gezegd worden dat de oudejaarsduik
weer zeer geslaagd was.
Zaterdag receptie
Op zaterdag 7 januari heeft Duikteam Thamen alweer het volgende
evenement, de nieuwjaarsreceptie.
Deze zal wederom in de boerderij in
Rijsenhout gehouden worden.
Duikteam Thamen, opgericht op 1
oktober 1975, traint iedere donderdagavond in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30
uur. Nieuwe leden zijn welkom. Kijk
voor meer informatie of foto’s op
www.thamen-diving.nl

Voor Roy was het zijn twaalfde finale ooit, vier daarvan waren op het
Hoogste Niveau, waarvan hij er twee
won. Zijn laatste titel (op het derde
niveau) was echter alweer drie seizoenen geleden. Roy liet echter zien
dat hij het darten niet was verleerd.
Niet alleen had hij met een 118 finish de Hoogste Uitgooi van de
avond, ook wist hij de finale te winnen. Hoe het de darters verging op
het derde en vierde niveau is volgende week in dit medium te lezen.
Blind Koppel Toernooi
Volgende week is er geen gewone
speelavond, maar het Blind Koppel
Toernooi op zaterdag 14 januari in
het Dorpshuis. Bij dit toernooi hoeft
men niet met de ogen dicht te gooien, maar wordt elke darter vijf ronden lang blindelings gekoppeld aan
een dartsmaat en twee tegenstanders. Dit ‘darters roulatie systeem’
werkt sfeer verhogend, want bijkans iedereen komt elkaar vroeg of
laat tegen als mede- of tegenstander. Uiteindelijk is er een winnaar en
verliezerronde. Jong, oud, man en
vrouw zijn van harte welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
Bak (links) naast winnaar Marco Cornelisse.

Hardloopclinic AV Aalsmeer
Aalsmeer - Aan het begin van het
nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een 6 weekse hardloopclinic. Vanaf woensdag
18 januari begint er een serie trainingen voor de startende hardloper.
Wekelijks trainen de deelnemers 1,5
uur onder leiding van een gediplomeerde trainer. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en
gezellig, samen trainen. Iedereen
kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie.
Daarnaast worden de deelnemers
tijdens deze clinic onder andere voorzien van een trainingsschema en leren ze van alles over diverse onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals tech-

niek, schoenen en kleding, voeding
en afvallen, blessures en blessurepreventie.
Na afloop van deze cursus ben je in
staat om 20 minuten aan een stuk
hard te lopen. Gezamenlijk trainen
voor één doel wordt altijd als gezellig, inspirerend en motiverend ervaren. En bovendien: met de juiste
begeleiding en ‘een stok achter de
deur’ ga je zeker je doel halen! De
trainingen vinden plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer,
gelegen aan de Sportlaan. De eerste
training is op woensdagavond 18 januari om 19.30 uur. Aanmelden kan
tot 15 januari bij Marjan van Ginkel
via email: marjanginkelvan@gmail.
com.

Autorally en
receptie FCA

Gerda wint bij
Geluksvogels

Aalsmeer - Op zaterdag 7 januari
vindt de traditionele autorally plaats
bij voetbalvereniging FC Aalsmeer.
De start is tussen 9.00 en 10.30 uur bij
het sportcomplex aan de Beethovenlaan. Ook niet-leden kunnen deelnemen. De kosten zijn 10 euro per auto.
Tussen vier uur en half zes worden de
rijders terug verwacht en start rond
vijf uur in de kantine de nieuwjaarsreceptie. De prijsuitreiking van de autorally is om ongeveer 18.00 uur.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis. De aanvang
is 20.00 uur. Op 28 december is Gerda Raadschelders eerste geworden met 5643 punten, op twee Bert
van der Jagt met 5503 punten en op
drie Jan Ramp met 5486 punten. De
poedelprijs was deze week voor Teunie van Klaveren met 3804 punten.

Nieuwe locatie voor Ons Genoegen

Kaartavond in ‘t Hofplein
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen houdt op dinsdag 10 januari
de eerste speelavond in het nieuwe
jaar. Er wordt gekaart in een nieuwe
locatie: Het Hofplein aan de Clematisstraat, ingang van het Kloosterhof.
Aanvang is 19.30 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is
ongewijzigd, 3 euro per deelnemer
inclusief koffie of thee. De laatste
speelavond was het gezellig druk
met weer enkele nieuwe gezichten. Het klaverjassen werd gewonnen door Marie ten Brink met 5521
punten, gevolgd door Ben Overdijk

met 5438 punten en Bert Buys met
5409 punten. De poedelprijs was
voor Maaike Spaargaren met 3527
punten. Bij het rummicuppen werd
Annie Gahrman met 83 punten de
winnaar en mevrouw Herder kreeg
met 263 punten de poedelprijs uitgereikt. Tijdens de volgende speelavond zullen de punten ook weer
mee tellen voor het overall klassement zowel voor het klaverjassen als
het rummicuppen. Er is altijd plaats
voor enthousiaste nieuwe spelers.
Neem gerust buren en vrienden
mee. Iedereen is welkom.

