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Maandag 7 januari 2019 
Dorpshuis Kudelstaart

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer nodigt u uit om samen het glas te
heffen op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2019.
 
Datum:  maandag 7 januari 2019
Tijd en locatie:  19.30 uur, Dorpshuis ‘t Podium,  
  Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart

Diverse meldingen, maar geen ‘grote’ incidenten

Oud en nieuw vrij rustig 
verlopen in Aalsmeer!

Schoorsteenbrand
De brandweer werd even voor 
half zeven in de avond gealar-
meerd voor een woningbrand 
aan de Kamperfoeliestraat. Er 
woedde een brand in de pijp van 
de schoorsteen. Met behulp van 
de hoogwerker van de brand-
weer Hoofddorp zijn de brandba-
re deeltjes uit de pijp verwijderd. 
De schade is beperkt gebleven.
Even voor half negen in de avond 
zijn de leden van het vrijwillige 
korps opnieuw op weg gegaan 
naar een brandmelding. Dit keer 
een buitenbrand langs de Noord-
zuidroute in De Kwakel. Ter plaat-
se bleek het een kampvuur in ie-
mand zijn achtertuin te zijn. 
Rond half tien in de avond werd 

de brandweer gealarmeerd voor 
een automatische brandmel-
ding in een pand aan de Teel-
manstraat. Loos alarm, de bewo-
ners hadden gerookt onder de 
rookmelder. 

Brandje in container
Helaas toch een vernieling op 
oudejaarsavond. Even over tien 
uur is de brandweer naar de 
Schweitzerstraat in Kudelstaart 
gereden om een brandje in een 
ondergrondse container met 
plastic te blussen. 
Om kwart voor elf opnieuw een 
automatische brandmelding. Dit 
keer bij de studio’s aan de Van 
Cleeff kade. Eveneens loos alarm. 
Even voor half twee in de nacht 

Schoorsteenbrand in Kamperfoeliestraat. Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Oud en Nieuw is in Aalsmeer redelijk rustig verlopen. 
De brandweer is in de avond en nacht wel voor diverse meldingen 
uitgerukt, maar ‘grote’ incidenten hebben gelukkig niet plaatsge-
vonden. Overdag is de politie een groot aantal keren in actie ge-
komen vanwege overlast door vuurwerk. In verschillende wijken 
werd al vroeg in de ochtend gestart met het afsteken van voor-
al rotjes. Dit tot ergernis van met name honden- en kattenbezit-
ters. Het siervuurwerk werd waarschijnlijk bewaard tot na twaalf 
uur, want er is behoorlijk veel afgestoken her en der in Aalsmeer 
en Kudelstaart. 

werd de brandweer gealarmeerd 
voor een woningbrand aan de 
Noordmanlaan in De Kwakel. Sa-
men met de brandweer van Uit-
hoorn is Aalsmeer hierheen ge-
reden. Er bleek ‘slechts’ een haag 
in de brand te staan. Deze is ge-
blust door de brandweerlieden 
van Uithoorn. 

Vuurwerkafval
Daarna snel terug naar Aalsmeer 
voor opnieuw een melding, een 
buitenbrand aan de Hornweg. 
Hier bleek vuurwerkafval in de 
brand te staan. Het vuurtje is ge-
blust met een HD-straal. 
Op de oproep van de gemeen-
te om vuurwerkresten (direct) 
op te ruimen is overigens niet 
overal gehoor aan gegeven. On-
der andere langs de Oosteinder-
weg en de Aalsmeerderweg la-
gen woensdag nog diverse res-
ten langs de straten en ook in het 
Centrum worden enkele straten 
nog ontsierd door vuurwerkafval.

Naar Amsterdam
Na half twee in de nacht bleef 
het redelijk stil in Aalsmeer, maar 
voor de brandweerlieden van 
het vrijwillige korps Aalsmeer 
was de avond nog niet ten ein-
de. Gevraagd werd namelijk om 
richting Amsterdam te gaan om 
daar meerdere brandjes te blus-
sen. Er waren ondergrondse con-
tainers en bergen grof vuil in de 
brand gestoken. Twee afvalbran-
den zijn geblust en in liefst vijf 
ondergrondse afvalcontainers 
zijn vuurtjes gedoofd. 
Het werd al met al een later-
tje. Rond zes uur in de ochtend 
konden de brandweerlieden uit 
Aalsmeer eindelijk hun bedje in. 
Hulde voor deze geweldige inzet! 

Vuilnisbakken opgeblazen
Terwijl de brandweerlieden gin-
gen genieten van hun welver-
diende rust, ontwaakten de eer-
ste inwoners. Een rondje ge-
meente leert dat er helaas toch 
met oud en nieuw een aantal 
vuilnisbakken met vuurwerk is 
opgeblazen, in het Rozenhof is de 
voorruit van een auto door vuur-
werk beschadigd en op de Horn-
weg, hebben vandalen twee glas-
bakken vol met glas, een came-
ra en een bloembak opgeblazen 
met vuurwerk. De eigenaren ho-
pen dat de daders zich melden. 
De vernielingen gezien of meer 
informatie? Bel dan de politie via 
0900-8844 of doe een anonieme 
melding via 0800-7000.

Nieuwe Meerbode
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, 
tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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.

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor advies, hulp en informatie
Infopunten ook in 2019 in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Sinds vorig jaar zijn er 
in Aalsmeer en Kudelstaart zoge-
naamde Infopunten. Centrale in-
loopmogelijkheden waar men 
kosteloos en zonder afspraak te-
recht kan voor advies, hulp en in-
formatie. De Infopunten zijn ont-
staan doordat bewoners aange-
geven hebben dat het voor hen 
niet altijd duidelijk was bij wel-
ke organisatie ze terecht kunnen. 
Aalsmeer voor Elkaar, Participe 
Amstelland, Taalhuis Amstelland, 
Mantelzorg & Meer, DOCK en 
Humanitas hebben daarom hun 
krachten gebundeld in de inf-
opunten. Tijdens de inloop zijn er 
professionals en vrijwilligers die 
direct informatie en advies ge-
ven of de antwoorden zoeken die 
nodig zijn. Dat kan zijn over taal, 
activiteiten in de wijk, ouderen-
advies of vrijwilligerswerk. Maar 
ook over voorzieningen op het 
gebied van wonen, zorg en in-
komen. Of over alles wat met uw 
welzijn te maken heeft.
Hulp nodig met het invullen van 
formulieren, schrijven of lezen 
van brieven en bellen naar in-
stanties? Medewerkers van het 
Infopunt staan inwoners graag 
bij. Ook op digitale vragen, zoals 
over de DigiD, weten zij raad. Er 
is informatie over ondersteuning 
van mantelzorgers, evenals over 
bewonersinitiatieven en bewo-
nersideeën over de wijk. En heeft 
u behoefte te praten over de pro-
blemen die u in uw leven tegen-
komt, staat een maatschappe-
lijk werker van het Infopunt voor 
u klaar. Maar ook voor gewoon 
een praatje, kop koffie of het ge-
bruik van internet mag men ge-
rust even binnen lopen.

Financiële en juridisch zaken
Op het Infopunt is maandelijks 
een Financieel café. Daar kan 
men terecht met alle vragen over 
geldzaken, belastingen, admini-
stratie of andere financiële vra-
gen. Dit café wordt verzorgd door 
Humanitas. Voor alle vragen over 
juridische zaken als contracten, 
scheiden, wet- en regelgeving is 
er in het Infopunt een juridisch 
spreekuur. Een poule van advoca-
ten helpt u verder. Het Infopunt 
Aalsmeer wordt gehouden in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 
19 elke donderdag van 15.30 tot 
17.30 uur. Het Financieel café is 
open van 15.30 tot 17.30 uur op 
10 januari, 14 februari, 14 maart, 
11 april, 9 mei en 13 juni. Het Inf-

opunt Kudelstaart is gehuisvest 
in Place2Bieb aan de Graaf Wil-
lemlaan 1 en is elke dinsdag 12.30 
tot 14.30 uur. Het Financieel café 
is hier open van 12.30 tot 14.30 
uur op 15 januari, 19 februari, 19 
maart, 16 april, 21 mei en 18 ju-
ni. Juridisch spreekuur van 12.30 
tot 13.30 uur op 15 januari en 
12 februari (op proef ). Iedereen 
is van harte welkom op een van 
de Infopunten. Heeft u nog vra-
gen? Telefonisch is het infopunt 
bereikbaar via 0297-347510 of 
stuur een mail naar infopunt@
aalsmeervoorelkaar.nl 

Lezing ‘Dit is autisme’ in 
Schouwburg Amstelveen
Amstelland - Op dinsdag 8 ja-
nuari komt Geef me de 5 met 
haar lezing ‘Dit is autisme’ naar 
Schouwburg Amstelveen. Geef 
me de 5 is een methodiek die ou-
ders en professionals kunnen in-
zetten bij de begeleiding van 
kinderen en volwassenen met 
autisme. Dit leidt tot meer posi-
tief contact, minder ongewenst 
of onhandelbaar gedrag en een 
groter ontwikkelingsperspectief 
voor mensen met autisme.

 “Ik zie nog zo veel schrijnende si-
tuaties in gezinnen, op scholen 
en in zorginstellingen, dat kan 
echt anders”, vertelt Geef me de 
5-grondlegger en orthopedago-
gisch gedragsdeskundige Colet-
te de Bruin. “Als je weet wat er 
gebeurt in het brein van iemand 
met autisme, kun je het gedrag 
dat daaruit volgt plaatsen én er 
anders mee omgaan. Niemand 
met autisme gedraagt zich met 
opzet vervelend. Repeterend 
gedrag, niet doen wat je vraagt, 
plotselinge woede-uitbarstin-
gen, niet zelfstandig zijn in taken 

waarbij dat wel zou moeten ge-
zien de leeftijd, het zijn allemaal 
signalen. Daarachter schuilt een 
grote hulpvraag. Als je die her-
kent als ouder, leerkracht of zorg-
professional, kun je rust en dui-
delijkheid scheppen en toewer-
ken naar meer zelfstandigheid. 
Ga terug naar de oorzaak van 
het gedrag en stem daar je aan-
pak op af.”
 
Op reis door het brein
De Bruin schreef er diverse boe-
ken over. In de lezing ‘Dit is au-
tisme’, naar het gelijknami-
ge boek, neemt zij samen met 
dr. Fabiënne Naber (neuro-
fysisch gedragswetenschap-
per) hun toehoorders mee op 
reis door het brein. Ze vertel-
len wat er, bij iemand met autis-
me, anders gaat in de informa-
tieverwerking en wat het gevolg 
daarvan is. Na deze inspireren-
de avond begrijp je autisme pas 
écht. De toegangsprijs voor de 
lezing is 15 euro. Vooraf reserve-
ren is noodzakelijk en dit kan via  
www.geefmede5.nl/lezingen.

Papieractie van 
Con Amore

Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore heeft op de 
eerste maandag van de maand 
een container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsmate-
rialen door particulieren en bedrij-
ven. De opbrengst komt ten goe-
de van de koorkas. Op maandag 
7 januari kan de container gevuld 
worden tussen 10.00 en 19.00 uur. 
Inlichtingen bij Arie Koningen via 
0297-323847

Handwerken in 
Het Lichtbaken

Rijsenhout -Woensdag 9 janua-
ri staat om tien uur in de ochtend 
in het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg de koffie en de thee weer 
klaar. Neem een breiwerk, haak-
werk, patchwork of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, welkom 
hoor. Heb je leuke patronen of iets 
gemaakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker fijn men-
sen te ontmoeten. Daarom is ie-
dereen uit Rijsenhout hartelijk wel-
kom. Bel voor meer inlichtingen 
Adrie van Limpt via 0297-320799 
of Gre Tuinstra via 0297- 331545.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 4 januari halen de se-
nioren van sportvereniging RK-
DES het oude papier op. Gaarne 
de papiercontainer of dozen pa-
pier plaatsen waar ook de vuil-
containers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stich-
ting Supporting Kudelstaart fi-
nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus 
verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrankpakken) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums, nieuws of 
een aanvraag voor een financië-
le bijdrage op www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Ook in dit nieuwe jaar 
is er elke week op de woensdag 
de Oost-Inn. De eerste inloop en 
ontmoeting is op 9 januari van 
9.30 tot 11.30 uur. Koffie of thee 
staan klaar. Van 9.30 tot 10.30 uur 
is er ook weer de peuterinstuif. 
Samen met je kindje een uurtje 
spelen, zingen een verhaaltje en 
gymmen. Alle belangstellenden 
zijn welkom bij al deze activitei-
ten in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bloemetje voor Kitty en Kock
Ophalen oud papier in 
Rijsenhout gaat door!
Rijsenhout - Zaterdag 29 decem-
ber was het voor Kitty en Kock 
van der Luit de laatste keer een 
oud papier zaterdag. Zij hebben 
samen meer dan 25 jaar met an-
dere leden van Melomanie het 
oud papier opgehaald in Rijsen-
hout, waarvan de laatste 20 jaar 
in combinatie met handboogver-
eniging Target uit Kudelstaart. 
Het einde van Melomanie be-
tekende ook het einde van het 
oud papier ophalen, maar de 
boogschutters hebben een nieu-
we partner gevonden in de le-
den van de Ontmoetingskerk uit 
Rijsenhout waardoor het opha-
len van het oud papier gewoon 
doorgaat zoals gebruikelijk, na-
melijk de laatste zaterdag van el-
ke maand. Koningsdag (27 april) 

vormt daarop een uitzondering, 
maar waarschijnlijk wordt dit een 
week eerder. Daarover volgt nog 
definitieve informatie. De kalen-
ders met de data worden de ko-
mende weken in Rijsenhout huis 
aan huis verspreid. 
Voor KItty en Kock dus de laatste 
keer, de laatste keer een koppel-
tje vrijwilligers en chauffeurs over 
de vloer voor koffie en koek en 
achteraf een colaatje en wat lek-
kers; de laatste keer twee grote 
vrachtwagens voor de deur. 
Adri van Egmond, de oud-papier 
coördinator van handboogver-
eniging Target heeft KItty en Kock 
van der Luit in de bloemetjes ge-
zet en hen met een restaurant-
bon bedankt voor de jarenlange 
inzet en gastvrijheid.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Lunteren en 16.30u. 
met ds. O. Overmars uit Amster-
dam, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof met M. 
van Zoelen. Zondag om 9.30u. 
in Karmelkerk Eucharistievie-
ring m.m.v. Karmelkoor en 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe 
Parochie 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. Hei-

lige Liturgie. Voorganger: Fa-
ther Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. P.J. Vrijhof.

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

Zondag 10u. Dienst ds. J. van 
Dalen.

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

Zondag 11u. Gebedsviering 
m.m.v. kinderkoor en dames- 
en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 7 januari 20u. met drs. Ste-
ve van Deventer in gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 8 januari 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Nieuwjaarsdienst met br. Men-
no Hofman. Collecte voor: 
Jeannette Noëlhuis. 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 10.00 uur Dienst 
met ds. Mirjam Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: R. Postma. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. R.A. Houtman uit 
Epe. Organist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Martijn Piet. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. Om 19u. Baan7 Jongeren-
dienst.

 Zondag 6 januari

met Peter Slagter, ‘Tekenen in 
het Johannes Evangelie.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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









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 burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

INZAMELING KERSTBOMEN OP WOENSDAG 
9 JANUARI 2019 

Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aals-
meer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente 
Aalsmeer wil kinderen stimuleren om de bomen bij familie en 
buren op te halen en in te leveren tegen een kleine vergoe-
ding. De vergoeding is € 0,50 per ingeleverde boom met een 
maximum van 10 bomen per keer. De ingezamelde kerstbo-
men worden versnipperd en bij Meerlanden in Rijsenhout tot 
compost verwerkt. U kunt op verschillende locaties kerstbo-
men inleveren op woensdag 9 januari tussen 13.00-16.00 uur: 
- Kudelstaart, Schweitzerstraat (voor de school, op het par-

keerterrein)
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijsselaan (bij de sporthal)
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein) 
U kunt uw kerstboom dagelijks tijdens openingstijden inleve-
ren op de milieustraat in Rijsenhout.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Roerdomplaan 95, 1431 WH (Z18-020102), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Molenvlietweg 18, 1432 GW (Z18-020103), het vervangen 

van de houtafzuiginstallatie op het dak door een energie-
zuiniger en stiller exemplaar op de grond

- Rietwijkeroordweg 69 kwek, 1432 JG (Z18-020105), het 
uitbreiden van kweekkassen in het verlengde van de be-
staande kassen

- Vuurdoornstraat 20, 1431 RK (Z18-020107), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Legmeerdijk 313, Locatie 031, 1431 GB (Z18-020110), het 
toevoegen van een uitbouw aan het bestaande gebouw, 
het constructief wijzigen van de bestaande gevel en het 
vervangen en verplaatsen van perscontainers

- Van de Lakenblekerstraat tot Dreef (Z18-020151), het uit-
voeren van werkzaamheden t.b.v. leidingaanleg stadsver-
warming

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Machineweg 208, 1432 EV (Z18-015410), het bouwen van 

een schuur.
- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG (Z18-009436), brand-

veilig gebruik t.b.v. een bedrijfsgebouw 

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Molenvlietweg 22, 1432 GW (8628703), het betreft een 

aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieu-
toets (OBM) voor het recyclen van metaal, het demonteren 
van autowrakken en tweewielige voertuigen en het op-
slaan van banden. Toelichting: de beslistermijn is verlengd 
met vier weken. 

- Fonteinkruidhof 25, 1433 WD (Z18-016400), het plaatsen 
van een fietsenschuur. Toelichting: de beslistermijn is ver-
lengd met zes weken.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 317, 1432 GL (Z18-003621), het oprichten van 

een vrijstaande woning en het aanleggen van een in- en 
uitrit. Verzonden: 31-12-2018

- Oosteinderweg 268 B - 268 D en 270 A t/m E, 1432 BC (Z18-
010177), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het 
huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 20-12-2018

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 53 ws 1, 1431 AB (Z18-008095), het aanleggen 

van een bestaande woonark. Verzonden: 20-12-2018
- Dorpsstraat 75, 1431 CB (Z18-006542), het plaatsen van 

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
3 januari 2019

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

OPENINGSTIJDEN 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde 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 / 
0297-387584. 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 bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

een zijaanbouw aan de bestaande woning op zowel de be-
gane grond als de 1e verdieping en het plaatsen van een 
aanbouw aan de achterzijde. Verzonden: 20-12-2018

- Aalsmeerderweg 47A, Sectie B nr. 6542, 1432 CG (Z18-
007143), het plaatsen van de entresols en de laatste split-
sing in het bestaande gebouw en het realiseren van een 
extra brandcompartiment. Verzonden: 21-12-2018

- Oosteinderweg 107B, 1432 AG (Z18-011109), het vervan-
gen van twee kassen voor de teelt van snijbloemen. Ver-
zonden: 20-12-2018

- Mr. Jac. Takkade 8 ws1, 1432 CA (Z18-007771), het vervan-
gen van de bestaande woonark. Verzonden: 21-12-2018

- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-014559), het ver-
nieuwen van het dak. Verzonden: 24-12-2018

- Kudelstaartseweg 148A, 1433 GN (Z18-007474), het ver-
vangen van de bestaande golfbreker en het maken van 
nieuwe schoeiingen ten behoeve van het dempen van wa-
ter en het maken en vervangen van steigers. Verzonden: 
24-12-2018

- Nabij Uiterweg 108 sectie H perceel 4289 (Z18-009743), 
het vervangen van een brug (Aardbeienbrug) en het aan-
leggen van een tijdelijke wegomlegging voor een termijn 
van maximaal 5 maanden. Verzonden: 24-12-2018

- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-014561), het kappen 
van een berkenboom. Verzonden: 28-12-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 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.
- Uiterweg 363b, 1431 AK (Z18-011591), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het gewijzigd gebruik van het 
havenmeestergebouw. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. 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 statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

D Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schor-
ten. De volgende personen wonen niet meer op het adres, 
waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan in-
geschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken. 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

Durham J.G. 14-01-1992 24-12-2018
Marcault S.J.E. 28-04-1995 24-12-2018

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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

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

Wells S.L. 09-10-1964 21-12-2018
van der Wal R. 09-09-1986 27-12-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN

Op woensdag 9 januari 2019 is de Balie Bouwen & Ver-
gunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend 
van 08.30-11.30 uur. De overige dagelijkse openingstij-
den zijn ongewijzigd.

Vervolg op volgende blz.
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Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 53 ws 1, 1431 AB (Z18-002156), het vervangen en 

verplaatsen van het woonschip. Verzonden: 20-12-2018
- Mr. Jac. Takkade 8 ws1, 1432 CA (Z18-019353), het vervan-

gen van de bestaande woonark. Verzonden: 21-12-2018

Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 107 a kwek, 1432 AG (Z18-018727), Het 

slopen en het verwijderen van asbest van twee tuinbouw-
kassen

COLLECTES

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Op en bij de Westeinderplassen en de Watertoren (Z18-

019627) Vuur en Licht op het Water op 7 september 2019, 
ontvangen 19 december 2018

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 208, 1432BA (Z18-019255) Family Aals-

meer, ontvangen 14 december 2018

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(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 onder-
kant van deze advertentie.
- Lakenblekerstraat 36A, 1431GG (Z18-004946) Snackhouse 

Aalsmeer, verzonden 20 december 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Gerberastraat 6, 1431SG (Z18-019304) RK Kerkgenoot-

schap Parochiehuis, ontvangen 17 december 2018
- Oosteinderweg 208, 1432BA (Z18-019255) Family Aals-

meer, ontvangen 14 december 2018

TER INZAGE

t/m 17-01-19 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de daarbij behorende ruimtelijke onderbou-
wing en de overige relevante stukken, waar-
onder de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve 
van Schipholparkeren, op kavel Schouten in 
Green Park Aalsmeer Deelgebied 3

t/m 31-10-19 Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken van de omge-
vingsvergunning in afwijking van de bestem-
mingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, ‘Stom-
meer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het 
herinrichten van kruisingen of vervangen van 
kruisingen door rotondes ten behoeve van 
het realiseren van een Hoogwaardige Open-
baar Vervoerverbinding op de Burgemeester 
Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)

t/m 31-01-19  De aanvraag omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken voor de bouw 
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z-
2018/010132)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Veel wind, voorzichtig zonnetje
Gezellige nieuwjaarsduik 
in het Oosterbad
Aalsmeer - De traditionele 
nieuwjaarsduik is dinsdag 1 janu-
ari weer gehouden in het Ooster-
bad. Het was de zestiende editie 
van deze sportieve start van het 
nieuwe jaar. Het weer was rede-
lijk, er stond veel wind, maar het 
zonnetje liet zich ook voorzich-
tig zien. Even voor half twee in de 
middag leek het behoorlijk stiller 
dan andere jaren, maar de angst 
dat de trouwe springers naar 
Scheveningen of Noordwijk wa-
ren afgereisd, bleek ongegrond. 
Redelijk snel achter elkaar drup-
pelden de durfals en hun aan-
moedigers het natuurbad aan de 
Mr. Jac. Takkade binnen en wer-
den zij welkom geheten door 
voorzitter Goos Bartels. Hij blik-
te terug op het prima verlopen 
90-jarige jubileumjaar en maakte 

van de mogelijkheid gebruik om 
de aanwezigen te attenderen op 
de naderende nostalgische filma-
vond van het Oosterbad op don-
derdag 24 januari in The Beach.

Warming-up
Daarna kreeg badjuf Loekie Brom-
mer de microfoon voor de war-
ming-up op muziek. Springen, 
handen in de lucht, knielen en 
meer om vervolgens af te tellen 
naar het spring-moment. Een ie-
mand sprong een minuut te vroeg 
in het water, maar ach. Na haar 
volgden snel de rest, alhoewel 
sommigen nog een beetje extra 
moed moesten verzamelen voor-
dat ook zij het water met een tem-
peratuur van 5 graden insprongen. 
Volgens het Oosterbad zelf is het 
wel eens drukker geweest tijdens 

de 1 januari duik. “Maar het was er 
niet minder gezellig door”, aldus 
het bestuur en de medewerkers.

Erwtensoep
Na de sprong werd iedereen ge-
trakteerd op erwtensoep van 
Unox, het Oosterbad is een officië-
le Unox-plons locatie, en op warme 
chocolademelk. Alle springers wer-
den beloond met een oorkonde en 
de oranje Unox-muts, die voor de 
nieuwjaarsduik aan alle deelne-
mers was uitgereikt, mocht mee 
naar huis. Het Oosterbad tot slot in 
een reactie: “Iedereen verdient een 
dikke pluim: stuk voor stuk stoer en 
geweldig dat jullie er waren!”

Frisse duik in Westeinder
Het Oosterbad is overigens niet 
de enige locatie in Aalsmeer waar 
met een frisse duik het nieuwe 
jaar wordt ingeluid. Bij het surfei-
land komt jaarlijks ook een aantal 
groepen bijeen om gezamenlijk de 
Westeinderplassen in te rennen. 
Dit jaar eveneens weer. Een koude, 
maar gezellige traditie!
Foto’s: www.kicksfotos.nl 

Wij wensen u een kunstrijk 2018

dit zijn onze eerstkomende programma’s:

Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer

t/m 21 januari 2018, Oude Raadhuis

GRAFIEKGROEP BERGEN
Elf professionele, voornamelijk grafisch 
werkende, kunstenaars tonen hun werk in deze 
bijzonder expositie.

14 januari 2018, Oudkatholieke Kerk

Nieuwjaarsconcert KCA
Met het succesvolle pianoduo Mephisto en de 
winnaar van het KCA Jeugdmuziekconcours 2017. 
Gratis glühwein. Hef met KCA het glas op het 
nieuwe jaar.

13 januari 2018, Cultureel Café Bacchus

Kees van Amstel: De man die ik niet worden wilde. 
Kees is veranderd! Vanwege zijn cynische blik op de 
wereld werd hij steeds vaker gemeden. Maar nu is 
hij chill en relaxed!

20 januari 2018, Cultureel Café Bacchus

Tien jaar Tim Kliphuis Trio. De virtuoze violist is 
beroemd geworden door het Koningsconcert 2016. 
Tim Kliphuis is een levende legende binnen de 
wereld van de zigeunermuziek.

Donderdag 25 januari 2018 , Cultureel Café Bacchus

Nationale gedichtendag. Deelnemers dragen zelfgeschreven gedichten voor.

kijk voor meer informatie op

www.skca.nl
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21 januari 2018, Oude Raadhuis

Wordt je helemaal vrolijk van een boek, biedt een 
gedicht je troost of raakt een lied of muziekstuk je 
ziel? Laat je juweeltjes fonkelen tijdens de Culturele 
Instuif.
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Wij wensen u een kunstrijk 2019

dit zijn onze eerstkomende programma’s:
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info en reserveren op 

www.skca.nl

 t/m 20 januari 2019, Het Oude Raadhuis Aalsmeer, 
 do t/m vr  14.00 - 17.00 uur 

 zaterdag 5 januari 2019, Cultureel Café Bacchus, 21.00 uur

 zaterdag 12 januari 2019, Cultureel Café Bacchus, 21.30 uur

 zondag 14 januari 2019, De Oude Veiling, 15.30 uur

 donderdag 31 januari 2019, Cultureel Café Bacchus, 20.00 uur

Expositie met 4 kunstenaars: 
Natuur is de rode draad in het werk van deze exposanten.

Thomas Smit – De jaren van verstand
Hoe bereik je deze jaren?

Maartje Meijer
Multitalent Maartje zingt gedichten.

Harpduo Dyade
Colet Nierop en Emilie Bastens tonen met prachtige klanken de 
veelzijdigheid van de harp. Het nieuwjaarsconcert van KCA.  
Kom met ons toasten op 2019!

Nationale Gedichtendag: 
Onze dichters rijmen erop los of nemen het pad van het vrije 
gedicht.
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3 JANUARI
 Mad Science voor jeugd in 

bibliotheek van 11.15 tot 
12.15u. Huis, tuin en keuken-
wetenschap.

 Kaartmiddag voor ouderen in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 13.30u.

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad. Te bezichtigen tot en 
met 31 januari. 

 Expositie in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Natuur vormt ro-
de draad. Tot 20 januari. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 14 tot 17u. 

 Nieuwjaarsreceptie OVAK in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
van 19 tot 21u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

4 JANUARI
 Sport- en spelinstuif voor 

jeugd in de Proosdijhal Ku-
delstaart van  9.30 tot 12u.

 Najaarstentoonstelling in Flo-
wer Art Museum, Kudelstaart-
seweg. Tot en met 6 januari. 
Open: vrijdag tot en met zon-
dag van 10 tot 17u.

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

 Nieuwjaarsborrel met live 
Taek, Blank en Frank in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

5 JANUARI
 Autorally bij FC Aalsmeer. Start 

9 tot 10.30u. bij clubgebouw, 
Beethovenlaan. Nieuwjaarsre-
ceptie van 16 tot 17.30u.

 Crash Museum in fort Aals-
meer te Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u. Op 
woensdag van 13 tot 16u.

 Nieuwjaarsreceptie buurtver-
eniging Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 van 15.30 tot 18u.

 Cabaret van Thomas Smith ‘De 
jaren van verstand’ in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

6 JANUARI
 Puzzelrit RKDES. Start 9.30 tot 

11u. bij kantine, Wim Kand-
reef. Nieuwjaarsreceptie van 
16-18u.

 Nieuwjaarsborrel in ‘t Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 16u.

7 JANUARI
  Expositie wandkleden en ico-

nen in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart. Open: 
maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 17u.

 Nieuwjaarsreceptie Gemeen-
te Aalsmeer in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.

8 JANUARI
 Computerinloop voor oude-

ren in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 9.30 tot 12u.

 Open huis in ‘t Baken, Sport-
laan 86 van 9.45 tot 11.30u.

 Nieuwjaarsreceptie in wijk-
punt Voor Elkaer in Ku-
delstaart vanaf 15.30u.

 Speelavond Ons Genoegen in 
‘t Hofplein, ingang Clematis-
straat vanaf 19.30u.

 Nieuwjaarsconcert voor oude-
ren door Aalsmeers Harmonie 
in Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 19.30u.

 Speelavond Ons Aller Be-
lang in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat, 20u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

9 JANUARI
 Multi Media hulp voor ou-

deren van 9.30 tot 11.30u. in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart.

 Inloop bij Oost-Inn in de Mika-
do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u.

 Koffie-ochtend in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Handwerken in ‘t Lichtbaken 
in Rijsenhout vanaf 10u.

 Inzameling kerstbomen van 
13 tot 16u. In Schweitzerstraat 
Kudelstaart, ‘t Middelpunt in 
Wilhelminastraat, gymzaal 
Thijsselaan en Raadhuisplein.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Onderwijsmarkt in De Groen-
strook, J.P. Thijsselaan, 18 tot 
20u.

 Opheffingsvergadering BV De 
Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 19.30u.

 Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

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

10 JANUARI
 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

delstaart van 13.30 tot 16.30u.
 Ouderensoos in ‘t Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Lezing over Schotse tuinen 
bij Groei & Bloei in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Mondharmonica 
‘Special 20’  €37,95

(met gratis Little Lady)

Klassieke gitaart 7/8
‘Salvador Cortez’  €169,-

(met smallere hals)

Vinger-shaker 
€5,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Klassieke gitaart 7/8
NIEUW:

(met gratis Little Lady)

KOOPJE:

Mondharmonica 
AANBIEDING:

(met smallere hals)

TIP:

Vrijdagavond in cultureel café Bacchus

Nieuwjaarsconcert met 
Taek, Blank en Frank
Aalsmeer - Zowel in 2016, 2017 
en 2018 is in Bacchus het nieuwe 
jaar ingeluid met een optreden 
van het trio Taek, Blank en Frank. 
Dat is goed bevallen, dus daar-
om komt deze formatie dit jaar 
ook weer optreden en wel aan-
staande vrijdag 4 januari. Taek, 
Blank en Frank spelen dampen-
de blues, classic rock tunes en 
oude soulklassiekers! Deze drie 
doorgewinterde muzikanten vor-
men 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 repertoire van oude klassie-
kers en recenter werk.
Vrijdagavond wordt er opgetre-
den zonder de geblesseerde Jo-
hannes Blanksma maar met een 
drummer die zijn sporen in de 
Julya Lo’ko band verdiend heeft. 
Ook benieuwd of de muziek een 
meer funky richting opgaat? Ie-
dere belangstellende is welkom.
Taek, Blank en Frank is dit keer: 
Rob Taekema op zang en bas (ex 
Fruitcake), Herman Frank op gi-
taar (Roadhouse) en een invaller 
op drums (ex Julya Lo’ko band).
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat gaat vrijdag 4 januari  
open om 21.00 uur. Toegang: Uw/
jouw Gift

Thomas Smith op zaterdag 5 januari
Cabaret ‘De jaren van 
verstand’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 5 janu-
ari presenteert cabaretier Tho-
mas Smith de voorstelling ‘De ja-
ren van verstand’ in cultureel cafe 
Bacchus in de Gerberastraat.
Thomas Smith wordt geboren in 
Nederland uit Britse ouders, maar 
groeit op in Antwerpen. Hij speelt 
zowel in het Engels als in het Ne-
derlands met een Antwerps ac-
cent. Zijn komedie carrière neemt 
een vlucht als hij in 2000 de fina-
le haalt van Humo’s Comedy Cup. 
Hij sluit zich aan bij het Neder-
landse komedie gezelschap: Co-
medy Explosion. Tevens verzorg-
de hij de voorprogramma’s bij 
Wim Helsen ‘Heden Soup’. In 2008 
komt hij met zijn eerste avond-
vullende programma ‘Alienman 
Smith’, in 2009 gevolg door ‘Tho-
mas Smith will set you free’. In 
september 2012 ging zijn der-

de programma ‘Chaos’ in premiè-
re. Ditmaal geen uitschreven pro-
gramma, maar een voorstelling 
die grotendeels voorkomt uit im-
provisatie. De Standaard beloon-
de ‘Chaos’ met een vijf sterren re-
censie. Op televisie is Smith te 
zien in programma’s als ‘Mag ik 
uw Kussen’. Ook in de veelbeke-
ken serie van de Belgische ver-
sie ‘Foute Vrienden’ was Thomas 
te zien. Nu toert hij door Neder-
land met zijn cabaret-programma 
‘De jaren van verstand’. Op zater-
dag 5 januari is hij te zien in cultu-
reel café Bacchus. Aanvang: 21.00 
uur en de entree bedraagt 12.50 
euro per persoon. Zaal open van-
af 20.30 uur. Kaarten voor de-
ze voorstelling zijn te reserveren 
via www.cultureelcafebacchus.nl 
of telefonisch 0297-342657 (na 
18.00 uur).

Zaterdag 5 en zondag 6 januari
Tentoonstelling leerlingen 
van Dirk Annokkee
Amstelland - Het weekend van 
5 en 6 januari is er weer de altijd 
gezellige, jaarlijkse tentoonstel-
ling van leerlingen van Dirk An-
nokkee in Ateliers 2005 in de Van 
Weerden Poelmanlaan Amstel-
veen.
De leerlingen , waarvan velen uit 
Aalsmeer, hebben onder de en-
thousiaste  leiding van de kunste-
naar Dirk Annokkee met veel ple-
zier getekend en geschilderd om 

tot een goed resultaat te komen.
De onderwerpen zijn vrij gekozen 
en zo divers als de mensen die er 
schilderen en elk jaar weer ver-
rassend anders. Op de foto een 
greep uit het werk van de vorige 
tentoonstelling.
Er is koffie, snert of een drankje 
aan de bar verkrijgbaar. De ope-
ningstijden zijn zaterdag 5 en 
zondag 6 januari van 12.00 tot 
17.00 uur.

Klassiek concert op zondag 13 januari
Duo Dyade bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 13 janua-
ri presenteren Bob & Gon een 
klankvolle muziekmiddag in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
Duo Dyade heeft reeds een naam 
in Aalsmeer, zij komen tenslotte 
niet voor niets op verzoek van ve-
le muziekliefhebbers weer terug 
naar het bloemendorp. Dit keer 
uiteraard met een totaal ander 
programma en op een voor hen 
nieuwe locatie. 
Wie Lavinia Meijer, Remy van Kes-
teren of Duo Dyade zegt, denkt 
aan de harp. Dit zeer ingewikkeld 
te bespelen instrument maakt de 
laatste jaren enorme furore en 
dat is mede aan deze musici te 
danken. 
Colet Nierop en Emilie Bastens 
vormen Duo Dyade. (Dyade komt 
voort uit de Egyptische Mytholo-
gie en betekent twee-eenheid). 
Zij zullen deze middag de veelzij-
digheid en de grootsheid van de 

harp laten horen en vertellen ook 
tijdens het interessante program-
ma over de gespeelde stukken 
van de componisten Bach, Schu-
bert, Pachelbel, Bizet, Debussy 
en Salzedo. Daarnaast zijn er ook 
Schotse liederen te beluisteren.  
Bob & Gon zijn zeer verheugd dat 
zij het eerste KCA klassieke con-
cert kunnen presenteren in de 
begindagen van 2019. 
Natuurlijk wordt iedereen weer 
gastvrij naar hun plaatsen ge-
bracht, liggen er rozen klaar en 
branden de kaarsjes. En is het een 
mooie moment om met elkaar 
op het nieuwe jaar te proosten! 
Het concert volgende week zon-
dag begint om 15.30 uur, de gas-
ten zijn welkom vanaf 14.45 uur. 
Er zijn nog kaarten voor de spran-
kelende concert te verkrijgen bij 
wijnhandel Wittebol in de Ophe-
lialaan.
Janna van Zon 

Bijzonder trio op zaterdag 12 januari
Maartje Meijer: ‘Gedichten 
van de Torenkamer’
Aalsmeer - Maartje Meijer komt 
op zaterdag 12 januari met een 
bijzonder trio naar cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. 
Daar brengen de muzikanten 
onder meer liedjes ten geho-
re van Maartje’s EP ‘Gedichten 
van de Torenkamer’. Het multi-
talent Maartje Meijer  komt naar 
Aalsmeer met de triobezetting 
die ook op de Uitmarkt heeft ge-
speeld. “En dat is heel tof”, zegt 
zij. “Intiem en dichtbij.” Vijf dagen 
lang zat Maartje Meijer, zo goed 
als opgesloten, in het Torenka-
mertje; een piepklein wit kamer-
tje in Vondel CS met uitzicht op 
het imposante Vondelpark. Haar 
idee begon klein en simpel, maar 
werd dankzij een eenvoudige op-
roep op social media één gro-
te gezamenlijke uitwisseling van 
gedichten. Iedereen bracht zijn 
lievelingsgedicht in, zelfs dicht-
bundels werden door onbeken-
den thuisgestuurd. Daarna de To-
renkamer in met een stapel van 
ruim 50 gedichten waar een lied 
van komen moest. Elke dag één 
lied. Het resultaat is een betrok-
ken en persoonlijke EP, waarbij 
de gedichten opgetild worden, al 
was dat niet eens nodig. De keu-
ze voor de gedichten kwam intu-
itief, al sprekend, zingend en voe-
lend in het Torenkamertje. Rem-
co Camperts ‘Lamento’ bijvoor-
beeld: ‘langs het lange diepe wa-

ter, waar achter oeverriet de zon’. 
En ‘Tuin’ van Rutger Kopland, wat 
kijkend op de Vondeltuin natuur-
lijk een inkopper is. Ze komen 
dus met zijn drieën naar Bacchus. 
Maartje (piano en zang) neemt 
twee fantastische musici mee: de 
jazzviolist Jeffrey Bruinsma (com-
ponist en oprichter van de groep 
het Bruinsma Syndicaat) en de 
Amerikaanse bassist Paul Ber-
ner die sinds 1991 in Nederland 
woont en die bekend staat om 
zijn extreem muzikale, melodieu-
ze en subtiele spel.
Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdag 12 ja-
nuari om 21.30 uur. Toegang: uw 
gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304. Zaterdagmiddag 12 januari

Concert Neva Ensemble
Rijsenhout - Het bij velen reeds 
bekende Neva Ensemble uit Sint 
Petersburg geeft op zaterdag 12 
januari een concert in de Ont-
moetingskerk aan de Werf in Rij-
senhout, aanvang is 15.00 uur. 
Het Russische klein koor (twee 
zangeressen, drie zangers en een 
pianiste) zingt een paar liederen 
van Slavisch-Byzantijnse kerk-
muziek, gevolgd door Russische 
volksmuziek, over lief en leed van 

het uitgestrekte platteland. Het 
concert wordt afgesloten, bege-
leid door de pianiste, met aria’s, 
duetten, romances en trio’s van 
beroemde (Russische) componis-
ten. Het concert is gratis toegan-
kelijk. Na afloop van hun concert 
staan de zangers zelf aan de deur 
om de mondelinge en geldelijke 
waarderingen in ontvangst te ne-
men. Meer info: neva@pknrijsen-
hout.nl of bel 0297-360844.

▲
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Nieuwe leden zijn welkom!
Popkoor Soundsation naar 
korendagen in Paradiso
Aalsmeer - Na een welverdien-
de kerstvakantie gaat Popkoor 
Soundsation vanaf dinsdag 8 ja-
nuari weer repeteren van 20.00 
tot 22.00 uur in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. In 2020 
geeft Soundsation een groots ju-
bileumconcert, dan bestaat het 
koor 10 jaar. Dit is dus een prima 
moment om in te stappen. Kom 
rustig eens kijken en luisteren of 
het wat voor je is; wil je meer in-
formatie kijk dan op de website 
www.soundsationaalsmeer.nl.
Het optreden in Paradiso komt 
dan te snel waarschijnlijk; op 20 
januari neemt Soundsation weer 
deel aan de Paradiso Korenda-
gen. Verdeeld over twee dagen, 
19 en 20 januari zingen meer dan 
140 koren in dit bekende Amster-
damse theater aan de Wetering-
schans, vlakbij het Leidseplein. 
Zondagavond om 19.50 uur mag 

Soundsation een kwartier lang 
het publiek kippenvel bezorgen. 
Toegang is 3 euro en de koor-
leden vinden het leuk als u hen 
komt aanmoedigen.
In december heeft Soundsation 
deelgenomen aan de Top2000 
Popkorencontest in Arnhem. 
Twee optredens, eerst in het the-
ater Luxor Live en daarna in het 
Centraal Station van Arnhem. 
Geen eerste geworden, maar wel 
een goede, positieve ervaring. 
Ook erg leuk om andere popko-
ren uit het hele land te horen en 
te zien. Een video van dit optre-
den kan bekeken worden op de 
website van Soundsation. De-
ze gezellige dag is afgesloten 
met een gezamenlijk diner in de 
thuishaven, The Beach. Want ook 
dat is Soundsation: een popkoor 
waar gezelligheid naast ambitie 
en zangplezier voorop staat.

Aalsmeerse musea bundelen krachten

Fiets- en wandelroutes 
langs bloemen en kunst
Aalsmeer - Het Flower Art Muse-
um heeft in samenwerking met 
de Historische Tuin twee fiets-
routes en een wandelroute ont-
wikkeld die beide musea met el-
kaar verbindingen. Op deze ma-
nier wordt bezoekers en toeristen 
een halve of hele dag in Aalsmeer 
met bloemen en kunst als cen-
traal thema aangeboden. Ook de 
Westeinder Rondvaart en fiets-
winkel Waning Tweewielers zijn 
bij dit project betrokken. De rou-
tes worden komend voorjaar ge-
lanceerd, maar zijn nu al te bekij-
ken en te proberen. 

Ga hiervoor naar de website  
flowerartmuseum.nl of haal een 
papieren versie in het Flower Art 
Museum of bij Waning Tweewie-
lers. De deelnemers bepalen zelf 
waar ze aan de route beginnen 

en hoeveel tijd ze hiervoor wil-
len uittrekken. De routes gaan 
langs mooie plekjes en beziens-
waardigheden in Aalsmeer. Ook 
een rondvaart met de Westeinder 
Rondvaart behoort tot de moge-
lijkheid. De routes gefietst of ge-
wandeld en suggesties of aanvul-
lingen? De initiatiefnemers ho-
ren het graag. De routes zijn me-
de mogelijk gemaakt in het kader 
van het project ‘Amsterdam be-
zoeken, Holland zien’.
Foto: Flower Art Museum

Zangkanaries, vinken en kaketoes
Veel belangstelling voor 
vogeltentoonstelling
Aalsmeer - De jaarlijkse tentoon-
stelling van de Vereniging van 
Vogelvrienden is op de laatste 
dagen in 2018 gehouden. Zo’n 
600 vogels van allerlei pluimage 
waren door de leden bijeen ge-
bracht in het Wellant College aan 
de Linnaeuslaan. Vol bewonde-
ring is gekeken naar de mooie ka-
naries, de kleurige tropische vo-
gels, de aparte vinken en de grap-
pige kaketoes. Voor aanvang van 
de expositie waren alle vogels be-
keken door erkende keurmees-
ters. Op de kooien van de mooist 
bevonden vogels stonden glim-
mende bekers. De beoordelingen 
van de jury over alle vogels was 
overigens te lezen bij de kooien. 
Over het algemeen betrof het lo-
vende cijfers en hier zijn de Vo-
gelvrienden uiteraard en terecht 

bijzonder trots op. Trots zijn de 
oudere leden ook op hun jeugd-
afdeling. Vier jeugdleden namen 
met totaal zo’n twintig vogels 
deel aan de expositie en hiervoor 
hadden zij een eigen plek toebe-
deeld gekregen. Er waren tijdens 
de tentoonstelling, van 28 tot en 
met 30 december, ook vogels te 
koop en de bezoekers konden 
met een prijs naar huis door deel 
te nemen aan de tombola en het 
rad van avontuur. En voor wie 
nog even wilde genieten van de 
‘optredens’ van de zangkanaries 
kon dit doen onder het genot van 
een kop koffie of thee of een fris-
drankje. De Vereniging van Vogel-
vrienden kijkt terug op een ge-
slaagde tentoonstelling, die door 
vele belangstellingen is bezocht.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Aangeschoten Wild’ wint 
eindejaarsquiz in Joppe
Aalsmeer - De eindejaarsquiz is 
afgelopen zaterdag 29 december 
gehouden in Joppe en dat deel-
nemen aan een quiz-avond een 
populair tijdverdrijf is, bleek ook 
deze keer. Het café in de Wete-
ringstraat zat overvol. Gelijk van-
af de aankondiging stroomden 
de aanmeldingen binnen en al 
snel moest ‘vol’ verkocht worden. 
De eindejaarsquiz kende een di-
vers aantal vragen, over muziek, 
over opvallende gebeurtenissen, 
bekende personen die afgelopen 
jaar overleden zijn en onder ande-
re werd de kennis van Aalsmeer 
getest middels straatnamen. Ei-
genaar Jan van Schuppen deed 
de presentatie en voor de be-
kendmaking van de winnaars 
nam hij een aantal vragen door. 
Bij het horen van de antwoorden 
klonk veelal “oh, ja”, maar ook heel 

enthousiast “ja, goed!” De einde-
jaarsquiz is gewonnen door het 
team ‘Aangeschoten Wild’ en de-
ze vijf heren hadden maar liefst 
81 punten bijeen weten te verga-
ren. Dennis, Koen, Robert, Michiel 
en Klaas kregen als prijs twee gra-
tis rondjes consumpties en waren 
daar bijzonder blij mee. De prijs is 
zelfs direct genuttigd. Op twee is 
het team ‘King Pelican’ geëindigd 
met 75,5 punten. Dit team is altijd 
present op de popquiz-avonden 
in Joppe en weet vaak de hoofd-
prijs te pakken, maar met deze 
tweede plaats waren de heren 
en dames ook heel tevreden. De 
popquiz-avonden in Joppe vin-
den om de twee weken op dins-
dag in de avond plaats. Een keer 
deelnemen? De eerstvolgende is 
8 januari. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar jan@joppe.nl.

Drukte in horecagelegenheden
Laatste Werkdag weer 
massaal gevierd!
Aalsmeer - De Laatste Werk-
dag is afgelopen vrijdag 28 de-
cember weer gevierd in nage-
noeg alle horecagelegenheden in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Ooit be-
gonnen als afsluiting van het vei-
ling-jaar, nu populair bij heel veel 
inwoners. In de middag, soms pas 
in de avond, gaat men naar het 
café of restaurant en gaat met 
vrienden proosten op het afgelo-
pen jaar. 
Inmiddels zijn inwoners wel ge-
wend aan lange rijen voor de 
deuren van horecagelegenhe-
den en van de ‘berg’ fietsen in 
de nabijheid van de café’s en res-
taurants kijkt ook nagenoeg nie-
mand meer op. Ook dit jaar was 
de Zijdstraat weer omgetoverd 
tot fietsenstalling en bij de ande-
re horecazaken waren eveneens 
opvallend veel fietsen te zien.

Oost en Centrum
Een aantal horecagelegenheden 
presenteerde tijdens de viering 
van de Laatste Werkdag extra ac-
tiviteiten en/of extra service. Zo 
konden bezoekers aan Centen-
nial na afloop gebruik maken van 
de thuisbrengservice. In het Cen-
trum is de Laatste Werkdag groots 
gevierd in de Praam, in Joppe en 
bij Vleghaar. Wie de Laatste Werk-
dag had willen gaan vieren in De 
Oude Veiling had pech. Hier vond 
een besloten feest plaats. In Oost 

was The Beach open om het jaar 
met collega’s feestelijk op muziek 
van Kees en Marcel af te sluiten 
en in Kudelstaart stonden de me-
dewerkers van café Op de Hoek al 
vroeg in de middag klaar voor de-
ze speciale ‘vrimibo’.

Dj’s, zanger(e)s en band
In Zuid, bij Sportzicht, kon tijdens 
de Laatste Werkdag-viering als 
extraatje gedanst en meegezon-
gen worden. De zangers Wesley 
en Edo verzorgden hier optre-
dens. Cultureel café Bacchus trak-
teerde eveneens op live-muziek 
van Blues2. Het Westeinder Pavil-
joen op het Surfeiland pakte de-
ze Laatste Werkdag ook flink uit. 
De muziek werd verzorgd door 
de dj’s Kooyman & Van Belzen en 
zangeres Ruby vermaakte het ve-
le publiek met haar liedjes. Er was 
dit jaar een nieuwe locatie bijge-
komen om de Aalsmeerse traditie 
in ere te houden. De Gouwe Teen 
in de Hornmeer had deze Laatste 
Werkdag het café omgetoverd in 
een exclusieve dancing.
De Laatste Werkdag is vooral in 
de middag gevierd, maar menig-
een is pas in de avond naar de 
bar gegaan voor deze afsluiting 
van het jaar. En zo was het de he-
le dag en avond druk en gezel-
lig in de diverse horecazaken. Te-
rug gekeken kan worden op een 
goed verlopen Laatste Werkdag.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 9 ja-
nuari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Koffie en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan 
zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. U/
jij  komt toch ook en neem  gerust 
iemand mee.

Geen kaarten, 
wel receptie!

Aalsmeer - Vrijdag 4 januari is er 
geen klaverjassen bij buurtver-
eniging Hornmeer, maar zater-
dag 5 januari is eenieder welkom 
in het buurthuis aan de Dreef 1 
om met elkaar te proosten tij-
dens de nieuwjaarsreceptie. De-
ze is van 15.30 tot 18.00 uur en 
het bestuur hoopt velen welkom 
te mogen heten. Het klaverjas-
sen op vrijdag 28 december is ge-
wonnen door het koppel Co Ei-
kelenboom en Ans Doeswijk met 
5714 punten. Op twee zijn Chris 
van Wijhe en Miep Wolf geëin-
digd met 4969 punten en plaats 
drie was voor Plony de Langen 
en Martha Zeldenthuis met 4836 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Wil Jak en Tonny Favie 
met 3304 punten.

De Kwakel - De damleden van 
K&G speelden hun laatste bonds-
wedstrijd tegen de damcombina-
tie DCZ uit de Zaanstreek in hun 
vertrouwde Fort De Kwakel. Met 
de morele steun van hun dona-

teurs nog in het achterhoofd gin-
gen ze vol vertrouwen van start. 
In de eerste twee uren werd het 
evenwicht bijna niet verstoord 
op de borden. Het eerste foutje 
kwam van de kopman van DCZ. 

K&G hoopt op veel nieuwe leden
Dammers met winst op 
DCZ het jaar uit

Adrie Voorn maakte daar dank-
baar gebruik van en zette zijn 
voordeel vlot in winst om, 2-0. 
Lang werd er niet genoten van 
de voorsprong. René de Jong liep 
tegen een vernietigend plakker-
tje aan, 2-2. Op bord 4 stonden 
toen bijna al de schijven nog op 
het bord, het was wachten op 
een klapper. Dit vroege vuurwerk 
kwam op naam van Wim Kees-
sen, met een geslaagde combi-
natie sloeg Wim bijna het hele 
bord leeg, 4-2 voor K&G. Inmid-
dels was de stand van Wim Konst 
zeer penibel, met pijn en moeite 
wist hij nog een doorbraak naar 
dam te forceren. Zijn tegenstan-

der zocht vervolgens naar winst, 
maar kon de winnende zet niet 
vinden. Wim kon zo ontsnappen 
en het beslissende puntje voor 
zijn team opeisen, 5-3 eindstand. 
Over twee weken wacht een be-
langrijke wedstrijd tegen Alme-
re, met dit team staat K&G op 
een gedeelde  derde plaats in de 
hoofdklasse. Bij winst rest er een 
wedstrijd tegen koploper Purme-
rend, waar eventueel om de titel 
gespeeld kan worden. Vol goede 
moed dus weer het nieuwe jaar 
in, waarin K&G veel nieuwe leden 
hoopt te verwelkomen om het 
voorbestaan van de club te kun-
nen continueren. 
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Nieuwjaarsconcert
Op dinsdag 8 januari om
19.30 uur is het traditionele 
nieuwjaarsconcert van 
Aalsmeer Harmonie in de 
grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. U bent van harte 
welkom.

Nieuwjaarsreceptie 
Op dinsdag 8 januari 2019 is 
er een nieuwjaarsreceptie in 
Wijkpunt Voor Elkaer. 
Samen terugblikken, met een 
drankje en een hapje, 
op het afgelopen jaar maar 
ook vooruit kijken en toosten 
op het aankomende jaar!  
Aanvang 15.30 uur.
Weet u van harte welkom
namens alle medewerkers 
van Voor Elkaer.

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 9 januari een 
heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een gebonden spina-
zie soep met gerookte zalm,
paprika schnitzel, remoulade 
saus, rode kool met appel, sla 
met ei , tomaat en komkom-
mer, gefrituurde aardappelen
en een fantasie ijsje met 
slagroom naar keus voor 

maar € 12,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur.

vrijdag 11 januari kunt u 
genieten van o.a. een waldorf 
cocktail, toast en boter, 
procureurlapje met duxelles, 
rode wijn saus, broccoli met 
kaas, aardappelen uit de oven, 
witlof salade en ananas 
pudding met slagroom naar 
keus voor maar € 12,-. U bent 
van harte welkom vanaf 17.00 
uur. Voor reserveringen Tel. 
0297- 82 09 79. 

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 9 januari van 
09.30 – 11.30 uur. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van uw 
mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u 
binnen lopen bij Multimedia. 

Meer informatie? 
Bekijk dan onze website: 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl 
of onze Facebook pagina’s:
Zorgcentrum Aelsmeer & 
Thuiszorg Aalsmeer of 
Wijkpunt voor elkaer

Nieuwjaarsconcert

Activiteiten overzicht

“Aan tafel spreek je elkaar”
Expositie Karin Borgman 
in praktijk Fysiotherapie
Aalsmeer - Tijdens de kerstdagen 
hebben vast velen met familie en 
vrienden rond de tafel gezeten. 
Om lekker te eten, om spelletjes 
te doen en om goede gesprekken 
met elkaar te hebben!
Op de schilderijen van kunste-
naar Karin Borgman zitten men-
sen met elkaar aan tafel. “Aan tafel 
is waar het gebeurd; daar spreek 
je elkaar, daar komt het gezin 
bij elkaar”, aldus Karin. Soms al-
leen of met z’n tweeën, soms 
met wel twintig mensen. Bijna al-
tijd van boven geschilderd waar-
door het soms volledig abstrac-
te werken worden. Felle kleuren 
waar de gezelligheid van af spat, 
of soms rustige en stille kleuren, 
meer naar binnen gekeerd. Volle 
tafels, lege tafels, tafels met fleu-
rige kleedjes; als er maar mensen 
om heen zitten!
In totaal zijn 35 werken van Ka-
rin Borgman vanaf heden te zien 
in de praktijk voor Fysiotherapie 
in Kudelstaart. Groot en klein, fel-
gekleuren doeken met acryl verf 
geschilderd, maar ook klein gra-
fiek. En wie goed kijkt ziet dat er 

niet alleen mensen aan tafel zit-
ten maar ook in bootjes.
De Aalsmeerse Karin Borgman 
schildert al jaren vanuit haar ate-
lier aan de Uiterweg. Menigeen 
kent haar ook van de prachtige 
community art projecten van de 
Kunstploeg! ‘De gebreide boom-
gaard’, ‘het selfie project’, ‘aan ta-
fel’ en ‘de kunstkabouters’. Al ja-
ren weet zij samen met de Kunst-
ploeg creatieve projecten op 
touw te zetten waar honderden 
Aalsmeerders mee bouwen aan 
kunstprojecten. Deze worden 
vaak gepresenteerd tijdens de 
kunstroute in Aalsmeer.
Maar nu kan eenieder genieten 
van ‘de wereld aan tafel’ van Karin. 
Haar werken hangen tot half fe-
bruari in de wachtruimte en gang 
naar de fitness afdeling en zijn 
ook te koop. De praktijk is vrij toe-
gankelijk te bezoeken op werkda-
gen van 8.00 tot 21.00 uur, op de 
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. 
De praktijk voor Fysiotherapie 
bevindt zich aan de Kudelstaart-
seweg 243, naast de kerk in Ku-
delstaart. Veel kijkplezier!

Nieuw:
Keramiekatelier Tries van 
Smilde in Emmastraat

Aalsmeer - Het is al lang gele-
den dat Tries Smilde haar eerste 
werkstuk draaide, maar ze weet 
nog goed hoe ze gegrepen werd 
door het materiaal klei en het ge-
voel van zachte, rondtollende klei 
wat langzaam vorm krijgt. “Dat 
gevoel is er nog steeds”, vertelt 
Tries. “Ook nu ik van Amstelveen 
naar Aalsmeer ben verhuisd en in 
het atelier in de Emmastraat mijn 
nieuwe ideeën uitwerk in aarde-
werklei en porselein.” Naast ei-
gen werk geeft Tries les en ze is 
voornemens een paar keer per 
jaar verkooptentoonstellingen te 
gaan organiseren.

Aardewerk
Tries vervolgt: “Mijn aardewerk 
kenmerkt zich door uitgespro-
ken vormen en warme kleuren 

die licht en vrolijk zijn. Je kunt het 
werk natuurlijk gewoon neer zet-
ten, maar het is vooral bedoeld 
om te gebruiken, om het dage-
lijks in handen te hebben. Een 
tafel met dit aardewerk gedekt 
is net een familie: onderling ver-
schillend, maar het hoort toch bij 
elkaar.”

Porselein
Over porselein zegt Tries: “Porse-
lein vraagt behoedzaamheid en 
rust. Het vergt inspanning de sa-
menhang in de lichtheid van die 
klei, vorm en kleur te vinden. Van 
deze plastische, witte klei maak 
ik eenvoudige schalen met blau-
we decoratie en vooral speel-
se tulpenvazen.” Keramiekatelier 
Tries Smilde is gevestigd in de 
Emmastraat 5. Kijk voor informa-
tie op www.triessmilde.nl. Stuur 
voor contact een mail naar: tries.
smilde@xs4all.nl.

Ook in het nieuwe jaar weer actief
Groei & Bloei: cursussen 
en workshops
Aalsmeer - Begin januari star-
ten de cursussen en workshops 
weer bij Groei & Bloei Aalsmeer. 
Zo start op woensdagavond 30 
januari het bloemschikken voor 
gevorderden en beginners. In de 
beginners cursus wordt in drie 
gezellige avonden de beginse-
len van het bloemschikken ge-
leerd. De gevorderden, ook drie 
lessen, kopen zelf hun bloemen 
in en werken hiermee, onder be-
geleiding van een ervaren bloe-
menarrangeur, een opdracht uit. 
Op donderdagavond 10 janua-
ri begint bij Groei & Bloei een ke-
ramiek cursus. Daar leren cursis-
ten op een ontspannen manier 
de beginselen van het potten-
bakken op een draaischijf, maar 
ook handvormen behoort tot de 
mogelijkheden. Op 23 januari be-
gint ook de cursus mandenvlech-
ten. De deelnemers leren van een 
professionele vlechter hoe van 
wilgentenen een mand gevloch-
ten kan worden. 
 
Moestuinieren en kleien
Groei & Bloei Aalsmeer organi-
seert ook dit voorjaar weer ver-
schillende workshops. Op woens-
dagavond 6 februari gaan dieren 
in de tuin of balkon verwend wor-
den. Deze avond gaat een vogel-
voederplaats/insectenhotel ge-
maakt worden (zie foto). Gepro-
beerd wordt om met dennenap-
pels, mos en tonkinstokken in-
secten te lokken. Insecten zijn be-
langrijk voor de bestuiving van al-
le bloemen in de tuin. Met gevuld 
vogelvet en pinda’s worden de 
vogels door de winter geholpen. 
Het schapenwol kan gebruikt 
worden als nestmateriaal. Het 
moestuinieren krijgt een vervolg 
op zaterdagochtend 9 maart met 
een zaai en verspeen workshop. 
Dit voorjaar is er ook een losse ke-
ramiek workshop. En wel met een 
bijzondere stooktechniek, Raku. 
Zaterdagochtend 30 maart kun-

nen liefhebbers een object kleien 
die in de aankomende twee we-
ken gedroogd en biscuit gebak-
ken wordt. Op zaterdag 13 april 
staat vervolgens het glazuren van 
deze kunstwerken en op een bij-
zondere manier stoken in open 
vuur op het programma. Hier-
door ontstaat een bijzonder ef-
fect in de glazuur. Op woensdag 
8 mei organiseert Groei & Bloei 
de workshop ‘think pink’. Deze 
avond staat een mooi werkstuk 
met bloemen op het program-
ma. En zoals de naam al doet ver-
moeden, roze is in de hoofdrol. 
Met moederdag in het verschiet 
wordt er een gezellige avond van 
gemaakt met een mooi bloem-
stuk als resultaat.
 
Scherpe prijzen
Groei & Bloei is een vereniging 
zonder winstoogmerk. Hierdoor 
kunnen de cursussen en work-
shops aangeboden worden te-
gen scherpe prijzen. Leden van 
Groei & Bloei genieten korting 
op cursussen en workshops en 
tal van andere activiteiten. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site www.groei.aalsmeer.nl. Voor 
aanmelden en verdere informatie 
kunt u ook contact opnemen met 
Esther Straathof via de mail op 
groeienbloeicursus@gmail.com 
of bel 0297-344237. Aanmelden 
onder vermelding van naam, te-
lefoonnummer en mailadres.

Leuke activiteiten voor kinderen
Kinderdagverblijf Just 
Kiddies houdt open dag
Aalsmeer - Op 1 december 2018 
opende Just Kiddies haar deu-
ren aan de van Cleeffkade: geves-
tigd naast de studio Aalsmeer. Er-
varen pedagogisch medewerk-
sters Miranda en Natasja vol-
gen hun droom en starten sa-
men een kinderdagverblijf waar-
bij aandacht voor het kind cen-
traal staat: een plek waar kinde-
ren in alle geborgenheid zichzelf 
kunnen zijn, waar kinderen ruim-
te hebben zich te ontwikkelen, 
waar ze vriendjes maken en ple-
zier hebben. Het kinderdagver-
blijf heeft drie groepen, een ba-
bygroep 0 tot 2 jaar, een verticale 
groep 0 tot 4 jaar en een peuter-
groep van 2 tot 4 jaar. De buiten-
schoolse opvang bestaat uit één 
groep van maximaal 20 kinderen. 
De BSO bevindt zich op de twee-
de verdieping en bestaat uit ver-
schillende lokalen met ieder een 
eigen thema. Zo is er een knutsel 
en schilderkamer, een muziekka-
mer en een spelletjeskamer. Ge-
geten en gedronken wordt er in 
de speciaal ingerichte keuken, 

waar ook met kinderen gebak-
ken en gekookt kan worden. Op 
zaterdag 19 januari van 11.00 tot 
16.00 uur heeft het kinderdagver-
blijf en BSO een open dag met al-
lerlei leuke activiteiten voor kin-
deren! Er is altijd een mogelijk-
heid voor een rondleiding waar-
bij Miranda en Natasja deze spe-
ciale locatie maar al te graag laten 
zien. Benieuwd om een keer rond 
te kijken? Meer informatie? Ga 
naar de website van Just Kiddies: 
www.justkiddies.nl/aalsmeer of 
volg Miranda en Natasja op face-
book! 

Econome Belinda Buskermolen:
“Zaai versterkt het 
ondernemerschap”
Aalsmeer - Aan werkplezier heeft 
het Belinda Buskermolen nooit 
ontbroken. Vijftien jaar was zij lei-
dinggevende - directeur - in fi-
nanciële dienstverlening. Mooie 
ambitie-volle jaren van hard wer-
ken en streng zijn voor zichzelf! 
In 2014 overkwam Belinda wat je 
je ergste vijand nog niet wenst. 
Na chemokuren en bestralingen 
kwam er een moment dat er weer 
gewerkt moest worden. Het eer-
ste jaar ging dat met een fanatis-
me om de zware periode die ach-
ter haar lag te kunnen vergeten. 
In die tijd kwam ook de vraag op 
of dit was wat zij wilde. Zij keek 
eens goed in de spiegel en kwam 
tot het inzicht dat het leven mis-
schien ook op een totaal andere 
manier zinvol kon zijn. 

Coaching 
Belinda waagde de sprong. “Ik 
ging de uitdaging aan, gaf mijn fi-
nanciële zekerheid op. Ik was al-
tijd een perfectionist, maar heb 
geleerd dat je met een tand-
je minder hetzelfde effect kunt 
bereiken.” Van directeur werd zij 
ZZP-er en koos voor het coachen 
van de persoonlijke ontwikke-
ling van leidinggevenden. Bij per-
soonlijke en loopbaanvraagstuk-
ken wordt gezamenlijk naar een 
oplossing gekeken. Vanuit eigen 
ervaring is zij een prima sparring 
partner en kent de wegen naar 
effectief leiderschap. Dit is de eer-
ste doelgroep die Belinda profes-
sioneel begeleid.

De tweede doelgroep zijn men-
sen die na hun behandeling te-
gen kanker weer moeten reïnte-
greren. “Mensen zijn soms nog 
niet toe aan werken maar dat 
wordt wel van hen verwacht. Er 
wordt veel gefocust op de fysieke 
kant en onvoldoende op psychi-
sche kant.” Belinda volgt een op-
leiding bij de Nederlandse Acade-
mie voor Psychotherapie en krijgt 
nu via Arbo artsen, HR-managers 
en fysiotherapeuten ex-patiën-
ten voor wie bij Belinda nog veel 
te halen valt. “Veel mensen zitten 
nog in een fase van verbijstering 
van wat er met hen is gebeurd.’”

“Echt iets voor jou”
“Ik kende Zaai via de bank (Ra-
bobank regio Schiphol is met 
gemeente en Ondernemend 
Aalsmeer sponsor van het Zaai 
coach traject). Toen ik voor mij-
zelf begon realiseerde ik mij dat 
ondernemen een vak is. Het leek 
mij waardevol om met andere on-
dernemers het coachtraject te lo-
pen. Het gevoel dat je onderne-
mer bent wordt versterkt door 
Zaai. Het krijgt allemaal meer ge-
wicht door de hulplijnen die ge-
boden worden. Sterk is de diversi-
teit van ondernemers, zij kennen 
allemaal hun eigen vraagstukken 
maar wij zijn juist daardoor ook 
zo verwant aan elkaar.”
Belinda heeft inmiddels haar 
krachten gebundeld met enke-
le andere Zaailingen. Binnen-
kort wordt hun Coach Centrum 
Aalsmeer aan de Stationsweg ge-
opend. Econome Belinda Bus-
kermolen koos een nieuw pad 
waar door vrienden en familie op 
wordt gereageerd met: “Echt iets 
voor jou!” 
Neem voor meer informatie over 
Zaai contact op met Kirsten Ver-
hoef (project organisator) via 
0297-366182 of via kirsten@sylt-
support.nl 
Janna van Zon 
 
 

Wegens verbouwing gemeentehuis
Receptie gemeente voor 
het eerst in Dorpshuis
Aalsmeer - Maandag 7 januari 
zijn belangstellenden van harte 
welkom op de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente, die dit jaar 
niet in het gemeentehuis maar 
in het Dorpshuis in Kudelstaart 
plaatsvindt. 
Het is voor het eerst dat uitge-
weken wordt door het college 
naar een andere locatie. Dit heeft 
te maken met de renovatie van 

het gemeentehuis op dit mo-
ment. Het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg krijgt momenteel 
ook een metamorfose. Bezoekers 
kunnen naast handen schud-
den en de beste wensen uitspre-
ken dus ook de vorderingen hier-
van aanschouwen. Het gemeen-
tebestuur stelt uw aanwezigheid 
zeer op prijs. De nieuwjaarsrecep-
tie begint maandag om 19.30 uur.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Kaarten bij Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Belangstellenden 
worden van harte welkom uit-
genodigd om op dinsdag 8 ja-
nuari bij Buurtvereniging Ons 

Amstelland - Op vrijdagavond 
4 januari om 20.00 uur is De Reis 
door poppenspeelster Ennadien 
Blink en pianist Harrie Herfst te zien 
in het Amstelveens Poppentheater. 
Een  boeiende en magische reis 
door de filosofie. Voor iedereen 
vanaf 10 jaar. Op zondag 6 januari 
om 14.30 uur wordt de Kerstvakan-
tie afgesloten met de familievoor-
stelling ‘De man met het stenen 
hart’ door de jonge speler Sijmen 
de Jong. Deze verteltheatervoor-
stelling over communicatie, emo-
ties en omgang met elkaar wordt 
gespeeld met 2D figuren in een 
miniatuur coulissendecor geïnspi-
reerd op middeleeuwse schilde-

rijen. Toegang bij alle voorstellin-
gen is 9 euro. Reserveren via www. 
amstelveenspoppentheater.nl,  
info@amstelveenspoppentheater.
nl of 020-6450439.

‘Peuters in het Wild’ in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Is jouw peuter een 
echte boswachter in de dop? Doe 
dan mee met Peuters in het Wild. 
in het Amsterdamse Bos. Vanaf 
woensdag 9 januari tot en met 
woensdag 26 juni, van 10.00 uur 
tot 11.30 uur, lekker buiten. De 
ochtend eindigt met een verhaal 
of een spel bij De Boshalte. Je kan 
één keer meedoen of meerde-
re keren. Voor peuters van 2, 3 of 
4 jaar en ouder(s)! Onder leiding 
van Natuur is een Feest. Kosten 
7 euro per peuter, Een strippen-
kaart voor tien keer kost 67,50 
euro. 
Deze activiteit start met minimaal 
drie peuters en vindt plaats bij de 
Boswinkel. Aanmelden via 020-
5456100 of www.amsterdamse-

bos.nl of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Kinderen krijgen 50 eurocent per boom

Inzameling kerstbomen 
op woensdag 9 januari
Aalsmeer - Net als voorgaan-
de jaren kunnen inwoners op di-
verse plekken in Aalsmeer en Ku-
delstaart kerstbomen inleveren. 
De gemeente Aalsmeer wil kin-
deren stimuleren om de bomen 
bij familie en buren op te halen 
en in te leveren tegen een kleine 
vergoeding. De vergoeding is 50 
eurocent per ingeleverde boom 
met een maximum van 10 bo-
men per keer. De ingezamelde 
kerstbomen worden versnipperd 
en bij Meerlanden in Rijsenhout 
tot compost verwerkt. 
Kinderen kunnen op verschillen-

de locaties tegen een vergoe-
ding kerstbomen inleveren op 
woensdag 9 januari tussen 13.00 
en 16.00 uur: In Kudelstaart in de 
Schweitzerstraat (voor de school, 
op het parkeerterrein); in Oost bij 
het Middelpunt in de Irene-/Wil-
helminastraat; in de Stommeer bij 
de sporthal in de J.P. Thijsselaan 
en in het dorp bij het gemeente-
huis op het Raadhuisplein.
Kerstbomen kunnen ook dage-
lijks tijdens openingstijden inge-
leverd worden bij de Milieustraat 
aan de Aarbergerweg in Rijsen-
hout. 

Thema: Samen Kerst vieren
Kerst op de Jozefschool
Aalsmeer - Samen Kerst vieren 
was dit jaar het thema rondom 
kerst bij de Jozefschool.  Dit be-
tekent met alle leerlingen, leer-
krachten, ondersteuners, ou-
ders, verzorgers en grootouders 
samen naar een bomvolle Kar-
melkerk. Hier werd het kerstver-
haal uitgebeeld en ondersteund 
door het Jozefkoor. Dit kinder-
koor heeft maanden geoefend 
om in beide vieringen fantastisch 
te zingen.  
Samen kerst vieren is: de hele fa-
milie bij elkaar brengen, zorgen 
dat iedereen een plaats aan tafel 
krijgt, niemand buiten laten staan 
of  gezellig samen eten. Dit waren 
voorbeelden van kerstwensen 
van leerlingen van groep 4 voor 

alle mensen, dichtbij of ver weg.
Aan het einde van de dag kwa-
men de kinderen feestelijk ge-
kleed weer terug naar school 
voor een heerlijk kerstdiner. Ie-
dereen had thuis iets lekkers ge-
maakt wat met elkaar gegeten 
werd. Aan de wachtende ouders 
was ook gedacht, zij kregen een 
gezellige ontvangst met glüh-
wein en soep.
Ter afsluiting van de feestelijkhe-
den werden de leden van de Ou-
derraad en Medezeggenschaps-
raad in het zonnetje gezet voor 
hun inspanningen door het he-
le jaar. Zij maken het mede mo-
gelijk dat deze leuke activiteiten 
op de Jozefschool kunnen plaats-
vinden.

2 Familievoorstellingen 
in het Poppentheater

Knutselen, spelletjes en schaapscheren
Leuke activiteiten in 2019 
op de Kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer heeft 
voor 2019 leuke activiteiten in de 
planning staan.

Poppenkast
Veel bezoekers hebben afgelo-
pen jaar al kennis gemaakt met 
de poppenkastverhalen van pop-
pentheater Zelen. De reacties zijn 
erg positief. Boerenvreugd is dan 
ook blij dat in 2019 de poppen-
kast weer op de agenda staat. In 
verband met een winterstop in 
januari worden de voostellingen 
vanaf februari weer hervat.  Iede-
re eerste zondag van de maand 
om 11.00 uur en om 15.00 uur  
kunnen kinderen gezellig aan-
schuiven en genieten van de 
voorstellingen met steeds weer 
een ander uniek verhaal. 

Activiteitendagen
Zondag 10 februari staat de eer-
ste grote activiteit op de agenda. 
Deze activiteit heeft de naam ‘In 
de Bergen’ gekregen. Er zijn leuke 
spellen te spelen zoals marmot-
ten sjoelen, het reddingshonden-
spel, wie bouwt de hoogste berg 
en langlaufen. Knutselen mag 
niet ontbreken tijdens een boer-
derij activiteit. De vrijwilligers 
hebben weer hun best gedaan 
om iets leuks te verzinnen waarin 
de kinderen hun creativiteit kwijt 
kunnen. Voor deze activiteit zijn 
bezoekers welkom tussen 11.00 
en 15.00 uur. Maandag 22 april 

is het tweede Paasdag en zal het 
paasfeest worden gevierd. Kinde-
ren kunnen  dan de traditione-
le eierbingo spelen en voor ieder 
kind met bingo is er een lekkere 
verrassing. De boerderijschapen 
worden geschoren op woensdag 
15 mei. Tijdens het schaapsche-
ren vertellen de schaapscheer-
ders over de schapen. Kinderen 
die het leuk vinden mogen hel-
pen bij het scheren. 
Bij de activiteit ‘In de wei’ staan de 
dieren in de wei in de schijnwer-
pers. Deze activiteit wordt een 
beestenboel met geiten, scha-
pen, ezels en koeien!  Er zal leuke 
informatie zijn, gezellige spelle-
tjes en natuurlijk is er een creatief 
knutselwerkje dat de kinderen 
kunnen maken.  Voor deze gezel-
lige beestenboel  zijn bezoekers 
van harte welkom op zondag 7 
juli. In het najaar staat ‘In het bos’ 
op het programma. Ook deze dag 
zorgen de vrijwilligers voor een 
uitgebreid programma met een 
stukje educatie, spelletjes en iets 
te knutselen. ‘In het bos’ staat ge-
pland op zondag 3 november.
Tijdens alle grote activiteiten zal 
de feesttent worden opgezet. De-
ze tent kan verwarmd worden en 
zo kunnen  de activiteiten onder 
alle weersomstandigheden ge-
woon doorgaan! Kijk voor meer 
informatie over de activiteiten en 
de tijden op www.boerenvreugd.
nl  en op de facebookpagina van 
de kinderboerderij.

‘Koning van de camping’
Binding Kerstspel: Veel 
bezoekers én gezellig!
Aalsmeer - Op maandagavond 
24 december werd het Binding 
kerstspel ten uitvoer gebracht. 
Ongeveer dertig jonge spelers, 
een zes-koppige live-band en 
nog zeker twintig ondersteu-
nende vrijwilligers speelden het 
stuk ‘Koning van de camping’ 
geregisseerd door Jolijn Amori-
son met ondersteuning van Pe-
ter van der Schilden. Het stuk ver-
telde het verhaal van een gezin 
dat gevolgd werd door het televi-
sie programma ‘Ik vertrek, nieuwe 
stek’. Het gezin vertrok naar Au-
stralië en verviel daar van het ene 
probleem in het volgende, tot-
dat de ouders besloten terug te 
gaan naar Nederland. Hun doch-
ter echter, bleef achter in Austra-
lië met haar nieuwe liefde en nam 
de camping over. Een prachtig 
verhaal over zoektochten in het 
leven, zelden vinden wat je zoekt 
en de acceptatie daarvan. Afge-
sloten door het prachtige num-
mer ‘De mooiste verliezers’ (origi-
neel van Blof ) gespeeld door de 
live-band. 

Kampthema’s
Dit alles werd tussendoor nog 
voorzien van ‘thematisch’ com-
mentaar in de vorm van twee ou-
de ‘dames’ die voor de niet-Bin-
dingganger misschien in raadse-
len spraken. Echter, hun teksten 
zaten flink doorspekt met kamp-
thema’s die door de Doopsge-
zinde kerk en Binding door de 
jaren heen gebruikt zijn tijdens 
de kampen. Van: ‘Dient elkander 
door de liefde’ tot meer recentere 

thema’s als ‘In Vuur en Vlam’, van 
alles kwam voorbij.

Prijsvraag
Hieraan was tevens een prijs-
vraag verbonden! Hoeveel kamp-
thema’s heeft u tijdens het kerst-
spel gehoord? Tussen de 104 in-
zendingen die zijn ontvangen, za-
ten maar liefst 5 goede antwoor-
den! De Binding feliciteert Jan 
de Weille, Fien Eveleens, Willem 
Groenewegen, Brigitte Spa en 
Cynthia Roos. Na de feestdagen 
wordt er contact met jullie ge-
zocht om jullie prijs langs te bren-
gen! En voor iedereen die zich 
nu afvraagt wat het goede ant-
woord was? U heeft in totaal 45 
kampthema’s in de tekst voorbij 
kunnen horen komen. Benieuwd 
naar de thema’s? Op de website 
van de Binding zijn ze allemaal 
terug te lezen. En als u toch op de 
website bent, leest u ook de vaca-
tures voor het bestuur eens door! 
De Binding is hard op zoek naar 
enthousiaste nieuwe bestuursle-
den! 

Collecte
Na afloop van beide voorstellin-
gen is er gecollecteerd voor het 
niet-gesubsidieerde werk van de 
Binding en voor de Huntington 
Campagne. Deze stichting zorgt 
voor meer bekendheid over de-
ze slopende ziekte en brengt 
geld bij elkaar voor meer onder-
zoek naar de mogelijke oorza-
ken. Door u gulle donaties is een 
bedrag van 1491,20 opgehaald, 
waarvoor heel hartelijk dank! 

Presentatie door Jos Ketelaar
Tuinen in Schotland bij 
Groei & Bloei bekijken
Aalsmeer - Op donderdag 10 ja-
nuari zal Jos Ketelaar uit Hilver-
sum bij Groei & Bloei Aalsmeer la-
ten zien hoe er getuinierd wordt 
in Schotland. Zelf schrijft hij daar-
over: “De Border is een district in 
Zuid-Oost Schotland. Hier heb 
ik een aantal particulieren om-
muurde tuinen bezocht. Enke-
le tuinen waren gedeeltelijk om-
muurd, andere weer in zijn ge-
heel. De meeste tuinen die ik be-
zocht heb waren goed te over-
zien, dus geen parken. Het kli-
maat in Schotland maakt het mo-
gelijk planten te laten groeien die 
een constante vochtigheid ver-
langen in een goed doorlatende 
grond. Echter tegen de beschut-

ting van de muren kan het ook 
zeer behaaglijk zijn wat de mo-
gelijkheid geeft voor cistusrozen. 
Maar de ‘gewone’ rozen doen het 
daar ook prima. Het is erg leuk en 
leerzaam om eens in tuinen te ko-
men die andere mogelijkheden 
hebben als onze eigen tuinen op 
de zandgrond, klei of veen.” Naast 
een overzicht van diverse tui-
nen laat Jos een paar kenmerken 
van tuinen zien qua vorm en aan-
leg of qua beplanting met in het 
oogspringende soorten. Donder-
dag 10 januari is deze presentatie 
vanaf 20.00 uur bij Groei & Bloei 
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom. 

“Proost op een gezellige straat!”
Gezamenlijke viering oud en 
nieuw in de Cyclamenstraat
Aalsmeer - “Happy New Year! 
De beste wensen! Op een gezel-
lige straat!” Om twaalf uur werd 
er volop geproost, meegezon-
gen en gedanst in de Cyclamen-
straat, maar dat was niet het eni-
ge van de avond! Wat begon als 
een goed idee op een verjaardag 
ontpopte zich al snel tot plannen 
voor de viering van oud en nieuw 
met de hele straat. Na wat infor-
meren in de straat bleek al snel 
dat iedereen dezelfde wensen 
had, gewoon gezellig samen zijn. 
“Dat gaan we doen”, aldus de ini-
tiatiefnemers en ze gingen voort-
varend aan de slag. Een vergun-
ning werd aangevraagd om de 
straat af te zetten, statafels gere-
geld en wie heeft er nog een par-
tytent? Het blijkt zelfs zo te zijn 
dat de gemeente een budget be-
schikbaar geeft voor een geza-
menlijk buurtinitiatief.
Met het gezamenlijk klaar zetten 
van de vuurkorven en het heer-
lijke gestuntel tijdens het opbou-
wen van de tenten (die uitein-
delijk stonden als een huis) be-
gon de gezelligheid al. Om en om 
kwam er wel iemand even spie-
ken, even hallo zeggen, het zorg-
de al voor leuke gesprekken.
Om acht uur was het tijd voor een 
poffertjesgevecht! Een buurt-
bewoner die al wat langer in de 
straat woonde en een nieuwe 
buurtbewoner kregen de bord-
jes ‘oud’ en ‘nieuw’ om de nek en 
gooien maar! Er is een nieuwe 
traditie geboren, de volgende 
nieuwkomers krijgen een fantas-
tisch podium met oud en nieuw! 
Na de poffertjes-‘oorlog’ moch-
ten de twee onder de poeder-
suiker bestrooide oud en nieuw 
‘spoken’ de kinderen een punch 

ballon geven. Deze waren ge-
vuld met snoep en na een aantal 
keer slaan lagen er ineens snoep-
jes op straat. De kinderen kon-
den karaoke zingen, de ouders 
maakten onderling een babbel 
en de muziek zorgde voor hier en 
daar een klein dansje. Even voor 
twaalf uur: Aftellen maar! Drie, 
twee, één: Happy New Year! De 
champagneflessen werden open 
gepopt, er werd gezoend en ge-
proost op de gezellige Cyclamen-
straat. Daarna is gezamenlijk ge-
keken naar het prachtige vuur-
werk. De bewoners van de  Cy-
clamenstraat kijken terug op een 
fantastische avond vol leuke ge-
sprekken, hilarische momenten 
en een knallend feest!

Budget buurtinitiatieven
De avond is mogelijk gemaakt 
door de bewoners uit de Cycla-
menstraat met (financiële) hulp 
via het budget buurtinitiatieven 
dat is verkregen dankzij buurt-
verbinder Helma Keesom. Wie 
meer wil weten over de mogelijk-
heden om een bedrag te krijgen 
voor een buurtinitiatief kan een 
mail sturen naar: h.keesom@par-
ticipe.nu

Aller Belang te komen klaver-
jassen. De kaartavond wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat Vanaf 19.30 
uur staat de deur open. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Na 
drie spellen gekaart te hebben, 
wordt weer de befaamde loterij 
gespeeld.
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Jaarlijkse 100 x 100 evenement
Zwemmers van Oceanus: 
Kilometervreters!
Aalsmeer - Op zaterdag 29 de-
cember vond het jaarlijkse 100 x 
100 evenement plaats bij zwem-
vereniging Oceanus. Al weken-
lang is er door de zwemmers 
van Oceanus getraind om mee 
te doen aan dit spetterende eve-
nement, waarbij zwemmers de 
uitdaging met zichzelf aangaan 
om binnen een bepaalde tijd 
30 x, 50 x of 100 x 100 meter te 
zwemmen. De jongste deelne-
mers zwommen 50 x 50 meter. 
Als je 100 x 100 zwemt, zwem je 
400 banen in het 25 meterbad 
van zwembad De Waterlelie. Dat 
is maar liefst 10 kilometer!

Het zwemevenement werd ge-
zwommen in de beide zwem-
baden. In de tien banen, van zo-
wel het banenbad als het recre-
atiebad waren de zwemmers in-
gedeeld naar de te zwemmen 
afstand en snelheid. De snelste 
zwemmers in baan 1, met een 
100 meter vertrektijd van elke 1 
minuut en 40 seconden. De overi-
ge banen hadden oplopende ver-
trektijden, zodat voor elke niveau 
een geschikte snelheid beschik-
baar was.
Na het omkleden, stond iedereen 
in te zwaaien en te trappelen om 
het water in te gaan. De bidons 
met drinken stonden aan de bad-
rand, de pullboys lagen klaar en 
de warming up was gedaan. Om 
15.00 uur exact werd er gelijktij-
dig gestart door 64 zwemmers. 
Meer dan 30 toeschouwers en 
vrijwilligers hebben de deelne-
mers aangemoedigd en onder-
steund tijdens het zwemmen.

Na anderhalf uur waren de eer-
ste zwemmers klaar met hun af-
stand. Onder luid gejuich bereik-
ten zij de kant. Sommige zwem-
mers ging de lange afstand mak-
kelijk af, anderen hadden na zo’n 
30 á 40 keer 100 meter zwemmen 
een dipje, maar iedereen bleef 
volhouden. De snelste 100 x 100 
zwemmers waren om 17.46 uur 
klaar met hun fantastische pres-
tatie. Na iets minder dan 3,5 uur 
zwemmen finishten ook de an-
dere zwemmers. In totaal is er 
een afstand afgelegd van maar 
liefst 386 kilometer! Dat is grof-
weg de afstand van De Waterle-
lie in Aalsmeer naar het centrum 
van Londen (zwemmend). Gedu-
rende het zwemevenement wer-
den de zwemmers voorzien van 
nieuwe energie met fruit en heer-
lijke oliebollen. Na het zwemmen 
werd nog gezellig nagepraat en 
geborreld met lekkere bitterbal-
len en drankjes. In de zwemzaal 
stond Jeffrey Reijnders met een 
stand vol kleurige badpakken, 
zwembroeken en andere zwem-
accessoires. Mede dankzij de di-
verse sponsors is het 100 x 100 
evenement een memorabele dag 
geworden, die in 2019 opnieuw 
gezwommen kan worden door 
alle leden van zwemvereniging 
Oceanus. Lijkt het jou ook leuk 
om actief met zwemmen bezig te 
zijn? Oceanus heeft veel zwem-
mogelijkheden voor zowel jeugd 
als volwassenen. Kijk op www.
oceanusaalsmeer.nl voor meer in-
formatie.
Zie elders in de krant voor de 
advertentie.

Gezelligste wedstrijd van het jaar
Kerst-synchroontoernooi 
bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op 17 december or-
ganiseerde SV Omnia 2000 haar 
jaarlijkse Kerst-synchroontoer-
nooi, de gezelligste wedstrijd van 
het jaar. 
Op het toernooi zijn de deelne-
mers uitgedost in kersttenue en 
worden ter plekke lootjes getrok-
ken. Daarna vormen een jonge-
re en een oudere springer een 
duo, dat samen zonder te oefe-
nen een synchroonoefening laat 
zien, waarin alle bewegingen dus 
precies tegelijk moeten gaan. En 

dat is nog niet zo eenvoudig als 
je als springers zoveel verschilt in 
lengte en gewicht. Dit jaar waren 
er weer vijf knappe finalisten, die 
het nog een tweede keer moch-
ten proberen. 
Uiteindelijk gingen Lucinda de 
Graaff en Quinte Immink er met 
de grote wisselbeker vandoor. SV 
Omnia 2000 wil alle oud-sprin-
gers, ouders, juryleden en spon-
sors bedanken die dit jaar weer 
geholpen om een succes van het 
toernooi te maken. 

Hoge opkomst bij het 
darten bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Aan het eind 
van het jaar bleek de dartskoorts 
weer toegeslagen, waarschijn-
lijk mede door de WK darts op 
televisie, want er waren 47 deel-
nemers, een seizoensrecord. Al 
die vele deelnemers konden niet 
verhinderen dat Marco Cornelis-
se voor de tweede keer op rij als 
grote winnaar uit de bus kwam. 
Ook Nick van der Linden niet, die 
sinds lange tijd weer aanwezig 
was. Nick won in het verleden drie 
speelavonden, de laatste was pre-
cies tien seizoenen geleden. Nick 
bereikte wel knap de finale. Mar-
tin Bax bereikte ook de winnaar-
ronde en behaalde zodoende ge-
noeg punten om voor de twee-
de keer dit seizoen, en de vierde 
(!) keer ooit, periode kampioen te 
worden (sinds de invoering vorig 
seizoen zijn er pas zeven perio-
des gespeeld). In het tweede ni-
veau bereikten Tim van Capel en 
Ronald van de Meer de halve fi-
nale, maar de finale ging tussen 
René Kruit en Alex Plaisier. Zo-
wel Alex als René wonnen eerder 
dit seizoen het tweede niveau, en 
uiteindelijk slaagde René er in dit 
kunststukje te herhalen. Ook Ti-
bor Hogervorst ging op herha-
ling, hij had voor de vijfde keer 
ooit de hoogste uitgooi van de 
avond, dit maal met een knappe 
148 finish. Ook het spel de Triple 
Pot viel in herhaling. Hoewel er 
dit seizoen pas acht van de acht-
tien dartsavonden zijn gespeeld 

is er al vijf keer raak gegooid, een 
record. Dit keer was Ronald Baars 
de ‘dader’, hiermee evenaarde hij 
Bak en Martin Bax die in het ver-
leden ook in totaal drie keer raak 
gooiden.

Speelavond
Volgende week vrijdag 11 janua-
ri is de volgende speelavond van 
de Poel’s Eye in het Dorpshuis. Ho-
pelijk zijn er weer veel nieuwe ge-
zichten. Elke darter kan zonder 
opgave vooraf meedoen, de Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus; hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Man en vrouw, 
jong en oud, iedereen speelt door 
elkaar, maar dankzij het vier ni-
veau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de web-
site www.poelseye.nl is nog meer 
informatie te vinden.

Van links naar rechts: finalist Nick 
naast winnaars René en Marco.

Toernooien bij Midgetgolfclub Aalsmeer

Hans Broodbakker 
‘oliebol van het jaar’
Aalsmeer - Zaterdag 22 decem-
ber werd het jaarlijkse kersttoer-
nooi weer gespeeld op de ba-
nen van Aalsmeer. De dames Dis-
sel en v.d. Bosch speelden een su-
per eerste ronde van 27 holesla-
gen. De laatste ronde wist Dirk 
Jan Jongkind deze score te eve-
naren. Hij won met een totaal 
van 88 holeslagen. Voor de bes-
te eerste vijf deelnemers was er 
een kerstprijs. De tweede plaats is 
behaald door Henk Buskermolen, 
op drie Dingina Dissel, vier Hans 
Broodbakker en op vijf Wim van 
de Meer.
Op 29 december werd het olie-
bollentoernooi gespeeld. Er 
wordt niet alleen om de titel 
‘oliebol van het jaar’ gespeeld, 
maar er zijn voor iedere deelne-
mer oliebollen of appelflappen 

te verdienen. Ondanks af en toe 
een miezerbuitje werden er toch 
veel enen geslagen. Voor elke 
twee enen kregen de deelnemers 
een oliebol en voor een appel-
flap moesten drie enen geslagen 
worden. Iedere deelnemer kreeg 
van de vereniging ook nog drie 
oliebollen. De winnaar en tevens 
‘oliebol van het jaar’ werd Hans 
Broodbakker met rondjes 26, 24 
en 29 wist hij achttien oliebollen 
te verdienen. Dingina Dissel wist 
met 22 enen beslag te leggen op 
de tweede plaats en kreeg negen 
appelflappen. Derde werd Els van 
der Stroom met 20 enen. 
Komende zaterdag 5 januari is er 
voor de leden in het clubgebouw 
de nieuwjaarsreceptie. Bij goed 
weer worden er ook nog een paar 
ronden gespeeld.

Podiumplekken crosser Owen Geleijn
Jordy Buskermolen 8ste in 
strandrace bij Ouddorp
Kudelstaart - Jordy Buskermo-
len is afgelopen zondag achtste 
geworden in de Strandrace Brou-
wersdam bij Ouddorp. De ren-
ner uit Kudelstaart bevond zich 
in een groep van veertien ren-
ners, die in de slotfase van de 40 
kilometer lange race met kleine 
achterstand volgde op twee kop-
lopers. De Belg Jelle Hanseeuw 
werd de winnaar, Richard Jan-
sen volgde op de tweede plaats. 
In het tussenklassement van de 
Nationale Topcompetitie behield 
Jordy Buskermolen de vierde 
plek, Richard Jansen is de nieu-
we leider. De strandracers rich-
ten zich nu op het hoogtepunt 
van het seizoen, de klassieker Eg-
mond-Pier-Egmond op 12 janua-
ri. Vierduizend liefhebbers in di-
verse categorieën hebben zich al 
ingeschreven voor dit topevene-
ment, dat in 2016 werd gewon-
nen door Jordy Buskermolen.

Veldrijden
Veldrijder Owen Geleijn sloot het 
jaar af met twee derde plaatsen. 
Tweede kerstdag had de junior 
uit Rijsenhout in Norg 23 secon-
den achterstand op winnaar Bodi 
del Grosso en afgelopen zondag 
moest hij in de slotmeters van 
de Kasteelcross in Vorden voor-
rang verlenen aan Pepijn Rein-
derink en Pete Uptegrove. Tristan 
Geleijn eindigde in Norg als der-

tiende. Eerder in de maand nam 
Owen Geleijn deel aan enkele in-
ternationale UCI-veldritten in Bel-
gië. Een 21ste plaats in de Azen-
cross van Loenhout was zijn bes-
te resultaat. 
De broers Geleijn en Sven Busker-
molen uit Kudelstaart kijken nu 
uit naar het NK veldrijden voor 
junioren op zondag 13 januari in 
Huijbergen.

Finaleritten
Liefhebbers van de cross kunnen 
komende zondag 6 januari in Uit-
hoorn genieten van de finalerit-
ten van de Amsterdamse cros-
scompetitie. Op sportpark De 
Randhoorn gaat om 10.00 uur de 
jeugd van start, een uur later ge-
volgd door het omvangrijke pelo-
ton veertigplussers. Om 12.15 uur 
vertrekken renners onder 40 jaar 
met Dennis Souverein als klasse-
mentsleider. De toegang tot het 
parcours is gratis.

Hoogste cijfer voor Aalsmeer Tigers
Een 7,5 voor Greenpark 
van Handbal Inside
Aalsmeer - Handbal Inside heeft 
het eindrapport gemaakt over de 
zes Nederlandse clubs die deel-
nemen aan de BeNe League, de 
Belgische en Nederlandse hand-
balcompetitie. 
Elke club heeft een cijfer gekre-
gen en de hoogste score is gege-
ven aan de Greenpark Aalsmeer 
Tigers.
Een 7,5 geeft journalist Stijn 
Steenhuis aan de landskampi-
oen en winnaar van de Supercup. 
“Aalsmeer kan terugkijken op een 
uitstekend kalenderjaar. Coach 

Bert Bouwer heeft de Noord-
Hollandse veelvraat van weleer 
– waar goede spelers als Remco 
van Dam, Samir Benghanem en 
Tim Bottinga actief zijn – weer op 
volle toeren laten draaien”, aldus 
Steenhuis in zijn verhaal.
Club Bevo heeft ook een mooi cij-
fer gekregen, een 7. De handbal-
teams van Lions, Volendam en 
Hurry-Up krijgen alledrie een nip-
te voldoende, een 6. Over club 
Quintus zijn de makers van het 
eindrapport niet helemaal tevre-
den, een 5 ter aanmoediging.

Aalsmeerse rijdt elk jaar sneller
Roza Blokker achtste op 
NK schaatsen 5000 meter
Aalsmeer - De Aalsmeerse Ro-
za Blokker (27) is afgelopen zon-
dag achtste geworden op het Ne-
derlands kampioenschap schaat-
sen over 5000 meter. De gebo-
ren Zaandijkse liet op het ijs van 
Thialf in Heerenveen een tijd no-
teren van 7.13,15 minuten, ruim 
drie seconde boven haar per-
soonlijk record. De titel ging naar 
Olympisch kampioene Esmee 
Visser (6.49,49). Op de 3000 me-
ter klasseerde Roze Blokker zich 
een dag eerder als vijftiende in 
4.11,59, ook dik drie seconden 
boven haar beste tijd ooit. Op de-
ze afstand was de winst voor An-
toinette de Jong. Roza Blokker is 
een laatbloeier op het ijs. Na een 
wedstrijdenstop van vier jaar pak-
te ze in 2012 de draad weer op en 
vervolgens gingen haar presta-
ties opvallend vooruit. In 2016 
was haar beste tijd op de 5000 
meter 7.33,73, nu slijpt ze daar 
jaarlijks zo’n tien seconden vanaf.

Marathon
Het langebaanschaatsen heeft de 
voorkeur van Roza Blokker, maar 
ze is ook actief in de wedstrij-
den voor de KPN Marathon Cup. 
Een vijfde plaats in de vierde rit in 

Heerenveen, gewonnen door Ire-
ne Schouten, is dit seizoen haar 
beste resultaat. In de tussenstand 
staat ze na acht races op de 22ste 
plek. Roza Blokker is aangeslo-
ten bij de Schaatstrainingsgroep 
Zaanstreek, kent in haar werkge-
ver Wind Green een meeleven-
de sponsor en maakt deel uit van 
Team Lasaulec, onder andere met 
de succesvolle Italiaanse Giulia 
Lollobridgida.

Roza Blokker op foto uit 2017. Foto: 
Schaatstrainingsgroep Zaanstreek

Speelavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 8 ja-
nuari houdt Ons Genoegen de 
eerste speelavond in het nieu-
we jaar. Aanvang 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Er 
wordt gekaart in de zaal van het 
Hofplein,te bereiken via de in-
gang van het Kloosterhof in de 
Clematisstraat. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. Deelname kost 3 euro 
per persoon en dit bedrag is in-
clusief koffie of thee. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom 
en iedereen gaat met een prijs-
je naar huis. De uitslagen van de 
laatste speelavond bij het klaver-
jassen: 1e Ria v.d. Laan met 5970 
punten, 2e met 5479 punten me-
vrouw Wegman en 3e met 5378 
Corry Durieux. De poedelprijs 
was dit keer voor Piet Kragtwijk 
met 3819 punten. Bij het rummi-
kuppen was Alie Hoving met 10 
punten de beste. De poedelprijs 
ging hier naar Jo van Soest, met 
149 punten.

Ouderensoos in 
het Dorpshuis

Aalsmeer - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis 
’t Podium. Van 13.30 tot 16.30 uur 
staan klaverjassen en jokeren op 
het programma. Nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. De vaste 
groep zoekt versterking. Op don-
derdag 27 december is het joke-
ren gewonnen door Bets Teunen 
met 298 punten, op twee Tru-
dy Knol met 409 punten en op 
drie Riet Pothuizen met 509 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Marry Akse met 5705 
punten de allerbeste, gevolgd 
door Rita Moeke met 5177 pun-
ten en Gerrit van der Geest met 
5139 punten. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon 
0297-340776.

Puzzelrit en 
receptie RKDES

Kudelstaart - Zondag 6 januari 
is er weer de jaarlijks RKDES puz-
zelrit voorafgaand aan de Nieuw-
jaarsreceptie. Natuurlijk is er weer 
geprobeerd om er een mooie 
toerrit met leuke verrassende vra-
gen van te maken, zodat de deel-
nemers heerlijk door de mooie 
natuur kunnen rijden. De start is 
van 9.30 tot 11.00 uur in de kan-
tine van RKDES aan de Wim Kand-
reef en deelname is gratis. Aan-
sluitend op de puzzelrit van-
af 16.00 uur is er weer de Nieuw-
jaarsreceptie waar zowel leden als 
bestuur en supporters elkaar een 
mooi nieuwjaar kunnen wensen.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart- Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 19 december is het 
klaverjassen gewonnen door 
Loes Versteeg met 5142 punten, 
gevolgd door Bert van der Jagt 
met 5067 punten en Erik van de 
Beitel met 4984 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ati 
van der Lugt met 3208 punten.
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8 Miljoen van SLS voor projecten in Aalsmeer Groots carnaval voor jong en oud in Poelgilderdam

Boomfeestdag in Kudelstaart

Thirsa v/d Meer jongste raadslid van Nederland

Lintjesregen: 5 inwoners in Koninklijk zonnetje gezet . Van links naar rechts:  Willem Eveleens, Ruud Teensma, 
burgemeester Jeroen Nobel, Rie Bakker-Brand, Jaap Kranenburg en Cor Knol.

Afscheid bij vrijwillige brandweer. Laatste uitruk na 30 jaar voor Aad Rekelhof

Nieuwe politieke partij: Absoluut Aalsmeer Afscheidscadeau voor Nico Borgman: Eigen akker!

Schaatsen op Skeelerbaan in Kudelstaart

Verkiezingsdebatten met zeven partijen

Verkiezingen: CDA en VVD winnaars, 
groots debuut Absoluut Aalsmeer, HAC 0 Schoonmaakacties op het water en op het land 

Fort Kudelstaart wordt bruisend Zeilfort
Westeinderplas 
60.000 glasaaltjes rijker

Wethouder Ad Verburg ereburger!

Rinus Engel 50 jaar bij 
kwekerij Vollebregt
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Aardbeienbrug krijgt replica bovenbouw Oosterbad: Prachtig 90e jaar

Toneelmoeder Tineke van Kleef na meer dan 25 jaar 
voorzitter af

Aanmodderen tijdens 4e Prutrace Kudelstaart

Joke Overbeek 50 jaar lid van ACOV

Druk in burgerzaal voor afscheid wethouders Jop Kluis en Gertjan van der Hoeven

Geen 4, maar...
College met 3 wethouders

Gezellige drukte op Koningsdag! Geraniummarkt en braderie groot succes

Kudelstaartse veiling: Opbrengst 17.856 euro

Handbalkampioenen in het zonnetje gezet Zonnige lustrumrit voor Brom�ets Genootschap

Blije gezichten tijdens Down Town Ophelia Jubileumconcert 105 jaar Aalsmeers Harmonie

Rozenpenning voor tuinchef Cees van Dam Vijfde Aalsmeer Flower Festival geslaagd

Superhelden tijdens de Junior Pramenrace

Super druk op open dag 
Brandweer Aalsmeer Flower Art Museum open voor publiek

Eerste steen voor IKC Tria-
de aan de Dreef

Mooi weer en goede muziek tijdens Plaspop Ruim 400 kinderen ‘bouwen een bootje’

Hannah Fokkema nieuwe 
kinderburgemeester

Spektakel tijdens Eredivi-
sie Zeilen op Westeinder 2e Rolstoelvierdaagse: Fantastisch!

Verjaardagsfeest voor 25-jarige kinderboerderij

Aalsmeer opgevrolijkt met 39 kunstkasten In de rij voor kaarten nostalgisch �lmfestival

Meedenken over Waterfront langs Westeinderplassen Burgemeester slaat 1e paal voor nieuwe Lidl

Veel bekijks voor super-jacht ‘Lonian’ Schoolstraat na drie maanden weer open

Ook Super Cup voor Greenpark handballers
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35 Jaar Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer Plofkraak bij ABN AMRO

Gouden pepernoot voor 
Hoofdpiet Jos Wethouder Van Duijn beste bestuurder?

Feestmaand: Braderie, Vuur en Licht, Feestweek, Pramenrace en Kunstroute

Anneke Nap na 41 jaar 
gestopt met schoolgym

Enorme belangstelling voor opening De Oude Veiling Midgetgolfclub 40 jaar

Proosten op vijftig-jarige buurtvereniging Hornmeer Nieuwe locatie voor 50-jarige Werkschuit

10 Jaar Bloemenfestijn 
in Kloosterhof

Brandweer Aalsmeer Nederlands kampioen! 50 Jaar Oud Aalsmeer en 40 jaar Historische Tuin

Brievenbussen ophaaldag

Directeur Peter Rodenburg 
zwaait af bij 
Antoniusschool

Aalsmeer o�  cieel op zoek naar nieuwe burgemeester

17 Ereburgers in het zonnetje gezet

Mannenkoor Con Amore 60 jaar

Oud-burgemeester heropent ‘De Leeuw’ Rijrichting aangepast op het Raadhuisplein

Ondernemingen van het Jaar: Stieva, Parfum Flower 
Company en Knab Koninklijke waardering voor vier brandweermannen

Overval op geldwagen in Centrum mislukt Bovenbouw Barende Brug komt terug

Bazaar Doopsgezinde Gemeente: 25.000 euro
Sinterklaas in Aalsmeer 
en Kudelstaart

Aan de slag met renovatie Dorpshuis Kudelstaart Reconstructie Burg. Kasteleinweg start in 2019

Veel animo voor gesprek met college B&W Groot aantal bezoekers Kerstmarkt Lionsclub

Daniel Giacon naar EK en WK � oretschermen Unaniem groen licht voor renovatie atletiekbaan

Kort genieten van sneeuw!






