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Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging
gemeente 8 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
2018
Het bestuur van gemeente Aalsmeer heft graag het glas met
u op het nieuwe jaar. U bent allen van harte welkom op onze
nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018 om 19.30 uur
in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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Kruising Weteringstraat dicht
voor rioolwerkzaamheden
Aalsmeer - De werkzaamheden aan
de Weteringstraat gaan vanaf aanstaande maandag 8 januari hervat
worden. In fase 5a gaat de straat opgebroken worden tussen de Gedempte Sloot en de ingang van de Samen
Een school, halverwege de straat. Er
gaat gesaneerd worden, een nieuw
vuilwaterriool en een nieuw hemelwaterriool aangelegd worden en tot
slot volgt nieuwe bestrating. “De afsluiting van de Weteringstraat zal de
nodige weken duren”, zo laat de gemeente in haar schrijven weten. En
dit heeft grote gevolgen voor de verkeerssituatie in het Centrum.

meente een zelfde soort oplossing
bedacht. De straat zal niet meer
bereikbaar zijn via de Marktstraat,
maar alle bewoners en gebruikers
mogen de straat in- en uitrijden via
de Dorpsstraat. Ook hier dus verkeer in twee richtingen en twee parkeerstroken (met borden aangegeven) waar automobilisten voor elkaar kunnen uitwijken en keren om
de straat weer uit te rijden en waar
dus ook niet (tijdelijk) geparkeerd
mag worden. De bewoners van en
bedrijven in beide straten verwachten grote chaos, zeker de eerste periode.

Chaos verwacht
De kruising gaat namelijk dicht en
dit betekent dat de Marktstraat
dood gaat lopen. De bewoners en
gebruikers kunnen de Marktstraat
‘gewoon’ via de Van Cleeffkade inrijden, maar deze entree gaat ook dienen als uitgang. De eenrichtingssituatie wordt dus tijdelijk opgeheven.
Het verkeer mag in twee richtingen
rijden en hier is de straat natuurlijk
niet op ingericht. De gemeente heeft
hier een oplossing voor bedacht: In
de Marktstraat worden twee plekken aangegeven waar men kan uitwijken voor tegenliggers en/of kan
keren. Op deze plekken mag dan
natuurlijk niet geparkeerd worden.

Enorme verkeersdrukte
“Weten ze bij de gemeente niet dat
dit een heel drukke en belangrijke route naar het Centrum is? De

kruising dicht zal een enorme verkeersdrukte geven in de Seringenstraat, op de Gedempte Sloot en in
de Dorpsstraat en draaien en uitwijken in de Markt- en Schoolstraat
gaat echt een zooitje worden.”
De bewoners en ondernemers hopen dat de gemeente haar plannen
een beetje aanpast en ervoor kiest
om de kruising zo lang als mogelijk
open te houden en de werkzaamheden hier in rap tempo laat uitvoeren, zodat de doorgaande route
weer snel een feit is. Dat wordt nog
wat vanaf aanstaande maandag, de
dag ook dat de vakantie voorbij is en
de scholen weer beginnen… De gemeente heeft overigens een projectleider aangesteld. De heer M. Abrahams is bereikbaar onder telefoonnummer 020-5404288.

Miele specialist

Eigen technische dienst

Nieuwe lokale partij opgericht door Dick, Peter en Martijn

“Aalsmeer Anders” zoekt
betrokken inwoners
toeziend oog van notaris Geert Labordus deze nieuwe lokale politieke
partij officieel opgericht.
Volgens de drie initiatiefnemers is
de kans groot dat hun nieuwe partij
voorziet in de lacune die achtergelaten wordt nu AB heeft laten weten
niet te zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart
dit jaar. ‘Aalsmeer Anders’ gaat hier
wel aan deelnemen en de partij is al
aangemeld bij de gemeente.

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?

0251-674433

Aalsmeer - De spanning is de weken voor het nieuwe jaar langzaam in de krant opgebouwd. Eerst
een advertentie met de beste wensen voor iedereen die wel en iedereen die niet gaat stemmen ondertekend door ‘Aalsmeer Anders’ en
in de laatste editie van dit jaar een
knallende aankondiging: Vuurwerk!
‘Aalsmeer Anders’ opgericht. Een
nieuwe lokale partij?
Het gerucht ging al enige tijd door
de gemeente. Zou Dick Kuin, nu hij
uit de fractie AB is gestapt, een eigen politieke partij opzetten? Het
antwoord is ja en de naam van deze nieuwe lokale partij is ‘Aalsmeer
Anders’. Door de initiatiefnemers
Dick Kuin, Peter Smolders en Martijn Schok is op 21 december onder

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Omg. Sportlaan, Wilgenlaan (225 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL
Datum & tijd
Woensdag 8 januari 2018
Aanvang 19.30 uur

Locatie
Burgerzaal van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer

Seat niet terug na proefrit

Via de Dorpsstraat
Voor de Schoolstraat heeft de ge-
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Uitwijk- en keerplekken in Markt- en Schoolstraat

Reilen en zeilen in gemeente
Aan het verkiezingsprogramma
wordt nog gewerkt, al wordt op
voorhand al aangegeven dat het
geen lang verhaal zal gaan worden. Er heeft zich reeds een aantal
mensen achter de partij geschaard,
maar Dick, Peter en Martijn hopen

dat nog veel meer inwoners zich
aansluiten bij de nieuwe partij. Er
wordt gerekend op een zeer brede
vertegenwoordiging uit alle lagen
van de inwoners van de gemeente.
Lid worden van ‘Aalsmeer Anders’ is
niet noodzakelijk.

De auto is voor het laatst gezien
rond half vijf in de middag tussen
Mijdrecht en Wilnis. Zo goed als
zeker is de ‘proefrijder’ dus richting Utrecht gereden. Overigens betreft het best een brutale geïnteresseerde. Er is tijdens de proefrit nog
gebeld met de autodealer met de
vraag hoe de tankdop open gaat.
Auto Maas hoopt uiteraard dat de
‘proefrijder’ zich bedenkt en de rode
Seat alsnog terugbrengt en binnenstapt bij de garage op het industrieterrein met de sleutels. Wie weet,
maar voor nu wordt gevraagd uit
te kijken naar de auto. Iets gezien,
meer informatie? De politie hoort
het graag via 0900-8844.

len en enkele hekken geraakt. De
vrachtwagen raakte eveneens beschadigd. De chauffeur is door de
hekken en de berm de Jac. Takkade opgereden. Het bleek een onmogelijke bocht voor deze combinatie.
Gelukkig is de chauffeur door een
omwonende, die geschrokken van
de harde klappen naar buiten was
gesneld, tegengehouden en zijn de
politie en de calamiteitendienst geweest.

Wel vaker wordt het fietspad stiekem gebruikt als sluiproute door
autoverkeer, zo laten bewoners weten. Er zijn door de gemeente paaltjes geplaatst om dit tegen te gaan,
maar deze worden van oktober tot
april weggehaald om gladheidsbestrijders vrij baan te geven. Wellicht toch een idee om met een extra
bord aan te geven dat het een smalle en ‘doodlopende’ weg is voor auto’s en vrachtwagens!

Sterker nog, er worden geen leden gezocht, maar juist inwoners
die zich betrokken voelen bij het
reilen en zeilen van de gemeente en die daar graag met de initiatiefnemers over van gedachten
willen wisselen. Een novum is ook
dat de partij geen gelden zal aannemen van donateurs, ze blijft neutraal. Geïnteresseerd, meer weten? Stuur dan een mail naar
info@absoluutaalsmeer.nl.

Veel schade op Takkade
door sluiproute truck
Aalsmeer - Op tweede kerstdag,
dinsdag 26 december, heeft een
grote truck met oplegger rond zes
uur ‘s avonds geprobeerd het fietspad van de Rietwijkeroordweg naar

Aalsmeer - Een proefrit maken in
een nagenoeg nieuwe Seat is voor
Auto Maas anders verlopen dan gedacht. De mogelijke koper heeft namelijk donderdag 28 december ‘vergeten’ de auto terug te brengen
naar de dealer op bedrijventerrein
Hornmeer. Op facebook en twitter heeft Auto Maas oproepen geplaatst, maar de mooie rode bolide
is nog niet terecht. Er is nu aangifte
gedaan bij de politie.
De Seat Leon Cupra was voor de
proefrit voorzien van het handelaarskenteken 96-HA-38, maar de
kans is groot dat de groene platen
verwijderd zijn. Het werkelijke kenteken van de rode Seat is 7-XHD-43

de Mr. Jac. Takkade te gebruiken als
sluiproute. Door deze actie is flinke
schade ontstaan aan het wegdek en
aan de berm. Ook heeft de chauffeur met zijn truck twee lantaarnpa-
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Monumenten provincie
Noord-Holland online

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 Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Help Paulien Helpen: Wens in vervulling

Zonnepanelen op Pilar de
Esperanza als kerstgeschenk
Aalsmeer - De Stichting ‘Help Paulien Helpen’ heeft met de Kerst weer
een wens in vervulling zien gaan.
Door de inzet van vrijwilligers is het
gelukt om, door middel van diverse acties en het ontvangen van giften, weer voldoende geld bij elkaar
te krijgen om het aantal zonnepanelen bij het kindertehuis ‘Pilar de
Esperanza’ in Mexico uit te breiden
van 20 naar 40 panelen. Zondag 24
december was de laatste dag dat er
aan de plaatsing gewerkt werd en
dat alles op het elektriciteitsnet was
aangesloten. Dit resultaat betekent

weer een verlaging van de elektriciteitsrekening. De bewoners en leiding van het kindertehuis, als ook
de leden van de stichting HPH, willen een ieder die dit mogelijk heeft
gemaakt bedanken voor hun inzet
en financiële bijdragen. De stichting
blijft doorgaan met zich in te zetten voor het kindertehuis. Het volgende project is het vervangen van
het oude waterreservoir voor een
nieuwe. Bij dit reservoir zal het water niet meer uit de grond gepompt
worden met een elektramotor, maar
met een windmolen. Het oude re-

DGA zamelt geld in voor
‘Hart4OnderwijsNepal’
Aalsmeer - De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) zamelt
geld in voor Hart voor onderwijs
in Nepal. Onderwijs is in Nepal dé
sleutel om een nieuwe toekomst op
te bouwen en de armoede structureel te bestrijden. Vanuit de adventsactie van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer is het doel om
een mooi aantal ‘scholarships’ te financieren voor schoolkinderen, om
hun droom waar te maken… naar
school kunnen gaan! Voor 70 euro
kan een kind (weer) naar school!
De stichting ‘Hart4OnderwijsNepal’
is opgericht door Pim Hattink en de
overige begeleiders van de Pelgrimage van de Theehuisclub van de
Doopsgezinde Gemeente. In 2010
ging Pim voor het eerst naar Nepal
en is er sindsdien elk jaar weer naar
teruggekeerd. Zo raakte hij steeds
in nauwer contact met het land, de
bewoners en de schoolkinderen.
Naar aanleiding van de aardbeving
in 2015 is hij de inzamelingsactie

begonnen voor tenten, zodat de kinderen toch naar school konden. Dit
is ondertussen uitgegroeid tot de
stichting Hart4onderwijsNepal.
Er wordt nu geld ingezameld voor
het ‘Listikot 2018 project’. Het doel
is om in 2018 een 100-tal ‘scholarships’ voor kinderen in Nepal te financieren. Het gaat daarbij om kinderen in het afgelegen gebied Listikot, waar de aardbeving grote impact heeft gehad! Hiermee zijn 100
schoolkinderen in staat om een
jaar langer op school te blijven.
Een ‘scholarship’ is een heel concreet pakket voor een kind: schoolkleding, schoeisel, schoolboeken,
schriften, pennen, stiften, passer,
een rekenmachine en rugzak voor
70 euro per kind.
Voor een dubbele impact van de
geldinzamelingsactie
heeft
de
Doopsgezinde Gemeente verdubbeling van de opbrengst aangevraagd
bij de OSA (stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer).

Persoonlijk en hartverwarmend

225.000 ouderen verrast
met kerstgroet
Aalsmeer - Aan de oproep van het
Nationaal Ouderenfonds om een
kerstkaart aan een eenzame oudere te sturen, is massaal gehoor gegeven. Maar liefst 225.000 ouderen
hebben afgelopen feestdagen een
handgeschreven kerstgroet ontvangen. Het is de derde keer dat het
Ouderenfonds, samen met PostNL,
deze sympathieke kerstkaartenactie
organiseert en elk jaar blijken meer
kaarten binnen te komen. Niet alleen
volwassenen, maar ook basisschoolleerlingen werden dit jaar gevraagd
om in de pen te klimmen. Dat bleek
een schot in de roos; 170.000 kinderen hebben in de klas een kerstkaart
geschreven en zo eenzame ouderen
een lichtpuntje bezorgd tijdens de
kerstdagen. De teksten op de kaarten zijn vaak persoonlijk en hartverwarmend. “Soms twijfelen mensen
even wat ze moeten schrijven aan
iemand die ze helemaal niet kennen, maar wij zien de mooiste boodschappen voorbij komen”, aldus Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds. “Het gaat de ontvanger
ook niet om wát er precies op staat.
De wetenschap dat iemand aan hem
of haar denkt, is vaak al genoeg om
een eenzaam iemand blij te maken.
Zo vertelde een 92-jarige dame dat
haar hart weer openging en ze haar
bloed weer voelde stromen toen ze

de kaart las die een 11-jarig meisje voor haar schreef.” Een groot aantal leraren heeft ervoor gekozen de
kaarten niet op te sturen, maar samen met de leerlingen langs te
brengen bij een verzorgingshuis in
de buurt. “Prachtig dat dit zo gedaan
is. Op deze manier ontstaat een persoonlijk contact tussen ouderen en
kinderen uit de buurt”, zegt Corina
Gielbert hierover. “En het mooie is
dat we van heel wat leraren hebben
gehoord dat ze het hier niet bij laten,
maar komend jaar meer activiteiten
zullen organiseren waarbij leerlingen iets doen voor de ouderen uit
de buurt. En dat is precies waar we
het voor doen.”

Nieuwjaarsborrel en bingo
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 8 januari houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar eerste bijeenkomst
dit jaar in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. In 70 jaar niet voorgekomen, maar op maandagavond
11 december ging de verenigingsavond en traditionele bingo-avond
niet door. Er lag teveel sneeuw.
Maar maandag 8 januari, na de
nieuwjaarsborrel, gaan het bestuur en de leden met introducés
de schade inhalen met een Nieuwjaarsbingo. U bent van harte welservoir is aan vervanging toe. Aan
alle kanten is er lekkage en water
is nu eenmaal kostbaar, vandaar de
vernieuwing. Als eerste actie hiervoor zijn kerststukjes gemaakt en
verkocht. Net als voorgaande jaren
was het ook dit jaar weer een succes. Liefst 195 stukjes werden aan
de man/vrouw gebracht en de netto opbrengst bedroeg 1.650 euro.
De totale kosten van het project is
9.500 euro. De stichting steunen?
Maak dan een gift over t op banknummer
NL65INGB0000111952
t.n.v. Stichting Help Paulien Helpen.
De stichting heeft een ANBI status,
de giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie over de stichting kan telefonisch contact opgenomen worden via 06-23562457.

kom na 19.15 uur om bij de praten.
Er liggen deze avond geen stuiverboeken en er is geen verloting.
Geen interesse in kienen maar alleen in postzegelen? Dan bent u/jij
zaterdag 20 januari op de ruilbeurs
welkom. Of kom maandagavond 5
februari naar de verenigingsavond
met een lezing over Aalsmeer in
Ansichtkaarten door de heer Wim
Roodenburg. Alle activiteiten vinden plaats in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat 6 en zijn vinden op
www.postzegelverenigingaalsmeer.

Aalsmeer - Het belangrijke naslagwerk Monumenten in Nederland, provincie Noord-Holland, is vanaf heden
gratis online raadpleegbaar op Encyclopedie Ensie (sinds 1946). In de serie Monumenten in Nederland, die
per provincie wordt uitgebracht door
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is Noord-Holland als elfde en
voorlaatste deel verschenen. Dit belangrijke naslagwerk geeft een overzicht van de meest belangwekkende,
nog bestaande cultuurhistorische gebouwen en monumenten in deze provincie. Elk lemma bevat een korte historische typering van dorp of stad (inclusief Aalsmeer) en een beschrijving
van de belangrijkste monumenten aldaar tot en met de twintigste eeuw,
waaronder kerken, scholen, woonhuizen en boerderijen. Benieuwd naar

deze Monumenten encyclopedie? Kijk
dan op: https://www.ensie.nl/monumenten-in-noord-holland. In de serie
Monumenten in Nederland zijn inmiddels verschenen de delen over de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland en
Zuid-Holland. De serie vormt een naslagwerk waarin per provincie op beknopte wijze feitelijke gegevens over
cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn. Ensie, Encyclopedie
sinds 1946, geeft veel oude en nieuwe
Encyclopedische werken met unieke
content, een tweede leven. Met ruim 5
miljoen unieke bezoekers per jaar en
ruim 500.000 begrippen voorziet Ensie
in de vraag naar gratis online informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Glas heffen op
het nieuwe jaar!
Aalsmeer - Net als ieder jaar wil
het gemeentebestuur graag het glas
heffen met alle inwoners op 2018.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op
maandag 8 januari vanaf 19.30 uur
in de burgerzaal van het gemeentehuis. De ouderenvereniging OVAK
hoopt vanavond, donderdag 4 januari, met haar leden te mogen proosten op het nieuwe jaar. De receptie
is van 19.00 tot 21.00 uur in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1.

Nieuwjaar met
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer geeft op zaterdag 6 januari voor leden en belangstellenden
een nieuwjaarsreceptie in het geheel opgeknapte onderkomen aan
de Dreef 1. De voormalige voetbalkantine is door heel veel vrijwilligers onder handen genomen en
ziet er weer prima uit. Kom het zien
en wens alle aanwezigen onder het
genot van een drankje en hapje de
beste wensen voor 2018. Schroom
niet en wandel tussen 15.30 en
18.00 uur even binnen.

Oost-Inn: Inloop
en peuterinstuif
Aalsmeer - Op woensdag 10 januari van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting bij de Oost-Inn. Ook
in het nieuwe jaar elke woensdag
gezelligheid onder het genot van
een kopje koffie of thee. Tevens is er
van 9.30 tot 10.30 uur weer de peuterinstuif. Samen met je kindje in de
leeftijd tot 4 jaar spelen, zingen dansen en gymmen. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom in de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-321636 of kijk
op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier voor
Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de eerste
maandag van de maand een container staan op de parkeerplaats
van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met oud papier, karton
en verpakkingsmateriaal door particulieren en bedrijven. De opbrengst
komt ten goede van de koorkas. Op
maandag 8 januari staat de container klaar van 10.00 uur tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom met uw inbreng van papier en karton. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Arie Koningen via 0297323847.

Oud papier in/
voor Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 5 januari halen de senioren
van Sportvereniging RKDES het oude papier op. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen
en instellingen. Dus verzamel het
papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond van
de maand. Kijk voor alle ophaaldatums, nieuws of een aanvraag voor
een financiële bijdrage op www.
stichtingsupportingkudelstaart.nl.

Kater Elmo nog
steeds zoek!
Aalsmeer - Elmo is nog steeds niet
terug. Sinds vrijdagavond 22 december is deze gecastreerde kater
verdwenen en zijn familie is zeer ongerust. Daarom een tweede oproep
om Elmo terug te vinden. De kater
is rood van kleur, heeft veel wit onder zijn kin en zijn pootjes zijn ook
deels wit. Hij draagt geen bandje en
heeft geen chip. Wie heeft Elmo gezien of heeft meer informatie? Omgeving Tuin en Ketelhuis. Graag bellen met de familie van den Berg via
06-13916469.
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Spectaculaire ode en bluesrock!

AGENDA

JJ Cale undercover en The
Juke Joints in The Shack
Oude Meer - The Shack heeft ze
ook in het nieuwe jaar weer staan,
die ongeëvenaarde undercoversessies. Het concept van de undercoversessies is inmiddels welbekend:
artiesten uit veelal bekende Nederlandse bands, brengen in een speciaal samengestelde muziekformatie een spectaculaire ode aan ‘de
muzikale groten der aarde’. Kwaliteitscovers dus! De eerste van 2018,
op vrijdag 5 januari (aanvang 21.00
uur) is een bijzonder mooie met professionele muzikanten op het podium en meteen al een muzikaal
hoogtepunt in The Shack! Voor deze
tribute verzamelde Vedran Mircetic
(gitarist van De Staat) een uitgelezen gezelschap muzikanten om zich
heen: Sebas van Olst (bassist van
Typhoon), Matthijs Stronks (toetsen, Donnerwetter en Doors undercover), drummer Mike Visser (CCR
en Doors undercover), gitarist Stef
Woestenenk (Moonyard) en zanger Erik Hagelstein (Joe Cocker Tribute). Alhoewel JJ Cale bij het grote publiek niet heel bekend is, wordt
hij gezien als een groot artiest die
onder collega muzikanten in hoog
aanzien staat De meeste mensen
hebben wel een album in de kast
staan met daarop een nummer uit
zijn hand. Wie kent ze niet; Call Me
The Breeze, After Midnight, Cocaine, dit zijn slechts een paar van de
vele JJ Cale juweeltjes die iedereen voornamelijk kent van muzikanten als Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd, Santana, Johnny Cash en The

Band. Ondanks dus zijn bescheiden bekendheid heeft hij een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de popmuziek. De band die
vrijdag 5 januari op het Shack podium staat brengt een indrukwekkende selectie van het rijke oeuvre van
de meester. Een absolute aanrader
voor de liefhebber van live-muziek.
High energy show
Zondag 7 januari live The Juke
Joints in The Shack. Een zondag om
je adrenalinegehalte naar een ongekend hoog peil te brengen met de
Zeeuwse Juke Joints. De mannen
staan garant voor een high energy
show, een fullpower mix van rockabilly, rock and roll, blues en zydeco.
Deze Zeeuwse bluesrockers zetten
nu al inmiddels 34 (!) jaar de internationale podia in vuur en vlam. De
mannen van The Juke Joints stonden op vele festivals in onder andere Spanje, Noorwegen, Zwitserland, Ierland en natuurlijk in Nederland. De band bestaat uit: Peter
Kempe (vocals, drums, mandoline
en akoestische gitaar), Michel Staat
(gitaar), Sonny Boy van de Broek
(harmonica, vocals, accordeon) en
Derk Korpershoek (bass, vocals).
The Shack is vrijdag 5 januari open
om 20.00 uur. JJ Cale undercover
begint om 21.00 uur, entree is 10 euro. Zondag 7 januari open om 15.00
uur, Juke Joints start om 16.00 uur,
entree 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Radio Aalsmeer present in 2018

‘Mark en Eric show’ over
busvervoer en bitcoins
Aalsmeer - De eerste week
van 2018 is onderweg en Radio
Aalsmeer is er bij! De hele week fijne non stop muziek en in de avond
gepresenteerde programma’s door
vele vrijwilligers. Vrijdagavond 5 januari tussen 19.00 en 21.00 uur is
het tijd voor de eerste ‘Mark en Eric
Show’ van 2018. Ze spreken met
wethouder Robert-Jan van Duijn
van vervoer over de bussenhysterie
in Kudelstaart. De Aalsmeerse bitcoinprofessoren van Life of Crypto
komen tekst en uitleg geven over digitale valuta en ze nemen de goede
voornemens door met personal trainer Vincent Moolhuijsen. Een bomvolle show voor Mark, Eric en sidekicks Kees en Jaimy.

De presentatoren Mark Simoons
en Eric Spaargaren (rechts) van de
‘Mark en Eric Show’.

Vrijdagavondcafé met Verburg
Na Mark en Eric is het tijd voor het
wekelijkse Vrijdagavondcafé bij Radio Aalsmeer. Deze week ontvangt
Ron Leegwater, die deze keer met
Kirsten presenteert, niemand minder dan wethouder Ad Verburg. De
verantwoordelijke wethouder van
Economische Zaken heeft eind 2017
bekend gemaakt om na 20 jaar te
stoppen met de Aalsmeerse politiek.
In het Vrijdagavondcafé gaan Ron
en Kirsten in gesprek met deze altijd
bevlogen en betrokken Kudelstaarter over dit genomen besluit, zijn
passie voor de lokale sport, de toekomst van de politiek in Aalsmeer,
de Nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente en de Ondernemersverkiezingen. En natuurlijk alles omlijst met onder andere de muziekkeuze van Ad zelf. Ook spelen de
programmamakers met Ad het bekende radiospelletje Soundmemory waarbij de mok met je hele naam
er op te winnen is. Luister mee en
stel tijdens de uitzending jouw vragen of doe mee via de social media
van Vrijdagavondcafé. Het programma is er van 21.00 tot 23.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt de lokale omroep
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden
van fijne non-stop muziek. Volg de
radio ook op Twitter en Facebook.

Eerbetoon aan David Bowie
Amstelveen - Op zaterdag 6 januari komt de Prof. Nomad sessie bijeen
in P60 Amstelveen om David Bowie
te eren. Professor Nomad brengt
Nederlandse topmuzikanten bijeen
om deze avond onvergetelijk te maken. Het prachtige Bowie repertoire,
vanaf ‘Space Oddity’ (1967) tot aan
zijn swan song ‘Blackstar’ (2016),
komt allemaal voorbij deze avond.
Bartel Bartels, alias Professor Nomad, trekt al een tijdje met bevriende muzikanten uit verschillende bands door het land. In verschillende samenstellingen betonen zij

eer aan grootheden uit de popmuziek. Nu, twee jaar na het overlijden van David Bowie, komen Stephan van der Meijden, Bartel Bartels,
PP Everts, Edgar Koelemijer, Reinier Scheffer en Theo Sieben samen in een nieuwe sessie. In deze
show worden de grootste hits gespeeld, zoals ‘Rebel Rebel’, ‘Wild is
the Wind’, ‘Ziggy’, ‘Heroes’, ‘Jean Genie’, ‘Fame’, ‘Let’s Dance’ en ‘Golden
Years’, maar ook ‘minder’ bekende juweeltjes. Zaterdag in P60 Amstelveen, aanvang concert 21.00 uur.
Meer informatie: www.p60.nl.

Vrijdag muziek, zaterdag film

Bacchus opent jaar met
Taek Blank & Frank live
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk
opent Bacchus de eerste vrijdag en
zaterdag van het nieuwe jaar met
een swingende en dampende band.
Zowel 2016 als 2017 is Bacchus begonnen met Taek Blank & Frank en
dat is goed bevallen en dus daarom
wordt dit optreden aanstaande vrijdag 5 januari nog maar eens dunnetjes overgedaan. TBF is dampende blues, classic rock tunes en oude
soulklassiekers!
De drie doorgewinterde muzikanten
van TBF vormen al jaren de huisband voor de maandelijkse jamsessies in café de Bakkersdochter
in Sneek. Dit beviel zo goed dat ze
besloten om als echte band door te
gaan. En zo maakt dit trio van menige avond een swingend feest met
hun repertoire van oude klassiekers
en recenter werk.
Zanger en bassist in deze band is
Rob Taekema. Voor de ouderen onder de lezers: Hij is de zanger en gitarist van het Amsterdamse Bandje Fruitcake dat begin jaren tachtig een dijk van een hit had met ‘My
feet won’t move’. Drummer van TBF
is Johannes Blanksma en hij was in
de jaren tachtig de drummer van
Utrechtse Novo Band, die een aantal bescheiden top 40 noteringen
kende met hun funk en disco songs.
Herman Frank is al 16 jaar de gitarist van de Friese band Roadhouse,
synoniem voor stevige blues en rock
and roll en laat ook van zich horen
in TBF. Cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat gaat vrijdag open om
21.00 uur. Toegang: Uw/jouw Gift

nieuwe jaar wordt geopend met een
prachtige Amerikaanse dramakomediefilm uit 2016 rond een alleenstaande vader. Bacchus open vanaf 20.30 uur. Aanvang voorstelling
21.00 uur. Toegang: 3,50 euro per
persoon.
Volgende week cabaretavond
Volgende week zaterdag 13 januari trakteert KCA in het knusse culturele café op een cabaretavond. Gecontracteerd is cabaretier Kees van
Amstel en hij brengt ‘De man die ik
niet wilde worden’. In deze voorstelling schetst Kees van Amstel een
grappig en indringend portret van
zijn leven als gezapige vijftiger. Net
als Lebbis is Van Amstel een begenadigd verteller, die de rust durft te
nemen om een verhaal op te bouwen en daarbij niet voortdurend op
zoek gaat naar de grap. Op andere momenten is de grapdichtheid
juist weer bijzonder hoog. Hij heeft
een vet Amsterdams accent en kan
lekker kwaad worden. Kaarten voor
deze voorstelling op 13 januari zijn
te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297-342657. Entree: 12
euro. Aanvang om 21.00 uur.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
Klassieke gitaar
'Gomez' 3/4 € 69,NIEUW:

Keyboard 'Medeli'
€ 158,50

Exposities
Zaterdag 6 januari:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 16u.
6 en 7 januari:
* Tentoonstelling leerlingen Dirk Annokkee in Atelier 2005, Van Weerden Poelmanlaan, Amstelveen. Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar galerie Sous Terre in Pompkelder, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 21 januari:
* Expositie Grafiekgroep Bergen
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat om
16u. Open iedere donderdag tot en
met zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe
in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij
Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartseweg. Open: 8-18u. Woensdag 18u.
Diversen
Donderdag 4 januari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Receptie OVAK in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 van 19 tot 21u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
4 en 5 januari:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG
in Aalsmeerderbrug open op donderdag en vrijdag 15 tot 19.30u.

Vrijdagmiddag in café Joppe

Amerikaanse dramakomedie
Zaterdag 6 januari kan in filmhuis Bacchus plaatsgenomen worden voor een mooie filmavond. Het

AANBIEDING:

Muziek/Film
Vrijdag 5 januari:
* Rock, soul en klassiekers van TBF
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* JJ Cale Undercover in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 21u.
Zaterdag 6 januari:
* Little Boogie Boy Blues Band in café Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Amerikaanse dramakomediefilm in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 7 januari:
* The Juke Joints live in The Shack,
Oude Meer vanaf 16u.
Dinsdag 9 januari:
* Nieuwjaarsconcert voor ouderen
door Aalsmeers Harmonie in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 19.30u.
Zaterdag 13 januari:
* Cabaretier Kees van Amstel met
‘De man die ik niet wilde worden’ in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

Vrijdag 5 januari:
* Combifun voor jeugd in Proosdijhal, Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Receptie SPIE in De Zotte Wilg, Uiterweg van 17 tot 19u.
* Receptie Aalsmeers Bromfiets Genootschap in café Joppe, Weteringstraat vanaf 17u.
* Darten in ‘t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77, Aalsmeerderbrug v/a 20.30u
Zaterdag 6 januari:
* Autorally (start 9-11u) en receptie
met feest vanaf 17u. bij FC Aalsmeer,
kantine Beethovenlaan.
* Nieuwjaarsreceptie BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1, 15.30 tot 18u.
Zondag 7 januari:
* Puzzelrit (start 9.30 tot 11u) en
nieuwjaarsreceptie (16 tot 18u) bij
RKDES, Wim Kandreef.
Maandag 8 januari:
* Receptie gemeente in burgerzaal,
gemeentehuis vanaf 19.30u.
* Receptie en bingo Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19.15u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 9 januari:
* Receptie in wijkpunt Voor Elkaer
van 15 tot 16.50u.
* Kaartavond Ons Genoegen in het
Hofplein, ingang Clematisstraat
vanaf 19.30u.
9 en 11 januari:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16 van
9.30 tot 12u. Dinsdag en donderdag.
Woensdag 10 januari:
* Financieel Café in bieb, Marktstraat, 9.30 tot 12.30u. Op 16 januari in Place2Bieb in Kudelstaat van
12.30 tot 14.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Inleveren kerstbomen voor 50 eurocent bij gemeentehuis, Middelpunt in Wilhelminastraat, gymzaal in Thijsselaan en bij school in
Schweitzerstraat van 13 tot 16u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 11 januari:
* Lezing Groei en Bloei over ‘Hoe
hard is winterhard’ in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 12 januari:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Jaarvergadering IJsclub Aalsmeer
Oost in The Beach, Oosteinderweg
246a vanaf 20u. Na afloop lezing
over geschiedenis Oosteinde.

NIEUW:

Ukelele's 'Ortega'
vanaf € 69,TIP:

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

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

Bromfiets Genootschap
houdt nieuwjaarsreceptie
Aalsmeer - Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap kijkt tevreden terug op een prachtig jaar. Vele mooie
kilometers zijn er gemaakt en nieuwe wegen ontdekt. Was in het voorjaar eerst de route naar Zaandam
met heerlijk weer, ruim honderd ijsjes van Kees en even op de pont
over het IJ wachten voor een verwarde man.
Daarna het weekendje weg, een traditie is geboren, zoveel animo. “We
kunnen wel een reisbureau beginnen”, grappen Jan, Joost, Kim en
Dirk van het Bromfiets Genootschap. En als laatste de avondrit. Tussendoor nog regelmatig een
tochtje voor een ijsje, een haring of
gewoon voor een kopje thee in een

ander dorp. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap bruist van de
ideeën en aangedragen tips. Voor
2018 is het eitje voor de voorjaarsroute al gelegd en weekendje weg
begint vorm te krijgen. Alle afgelopen en komende activiteiten kunnen de vier niet organiseren zonder de deelnemers, toeschouwers
en personen die van oude techniek
houden.
Daarom organiseert het Bromfiets
Genootschap een nieuwjaarsreceptie op vrijdagmiddag 5 januari om 17.00 uur in café Joppe in de
Weteringstraat in het Centrum. Jan,
Joost, Kim en Dirk proosten graag
met iedereen op een veilig, gezellig
en ronkend 2018.

Optreden Little Boogie Boy
Bluesband in café Joppe
Aalsmeer - Café Joppe opent het
live seizoen van 2018 aanstaande zaterdag 6 januari met een geweldig optreden van de Little Boogie Boy Bluesband. Het is ook het
eerste optreden in het nieuwe jaar
voor de Aalsmeerse zanger en gitarist Hein Meijer en zijn bandleden.
Een unieke dubbele primeur dus.
De Little Boogie Boy Bluesband
hanteert afwisseling als leidraad.
Chicago- en Mississippi-blues, sappige soulballads, swingende shuf-

fles, funky New Orleans blues zijn
enkele stijlen die worden gebracht.
Met zijn ruime ervaring is Little Boogie Boy inmiddels een wandelende
jukebox geworden, met daarin zoveel songs opgeslagen dat een gevarieerd repertoire tijdens optredens gegarandeerd is.
Het optreden van Little Boogie Boy
Hein Meijer en zijn band in Joppe
in de Weteringstraat in het Centrum
begint zaterdag om 21.30 uur en de
toegang is zoals altijd gratis.

Met uitreiking aantal prijzen

Nieuwjaarsreceptie SPIE
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 5
januari organiseert SPIE haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij café restaurant In de Zotte Wilg. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen alle Pramenrace-liefhebbers samen
komen om de beste wensen over
te brengen, misschien terug te kijken op die geweldige race van afgelopen september, of vast de tactiek te bespreken voor de komende
race. Ook worden er nog twee prijzen uitgereikt. De Rode Lantaarn en
het etentje met het bestuur. De Rode lantaarn is voor het team wat het
langste over de route heeft gedaan
en gaat dit naar jaar naar: de Pod-

deworsten. Jarenlang heeft Daan
zijn best gedaan om de snelste te
worden en dit jaar is het hem en zijn
team gelukt om de langzaamste te
zijn. Voor het etentje, de prijs voor
de zoek de verschillen foto, is een
aantal teams nog in de race voor de
prijs. Deze teams worden uitgenodigd om vrijdag aanwezig te zijn in
de Zotte Wilg aan de Uiterweg. De
teams die kans maken op deze prijs
zijn: De Wijze uit ’t Oosten, Kung Fu
Penta’s, Dattifloateam, team EPPP,
en team Dirrekies Gaatje. Het SPIEbestuur hoopt vele Pramenraceteams en -liefhebbers te mogen verwelkomen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.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 vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 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 binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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

Nibte

G.I.

08-12-1992 21-12-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Martherus
Tomaszewski
Ulanecka

C.Z.
S.L.
J.E.

07-09-1986 22-12-2017
22-04-1978 22-12-2017
29-12-1994 21-12-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie 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 telefoonnummer 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 “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de
publiekshal van het gemeentehuis.
CMYK / .eps

INZAMELING KERSTBOMEN OP WOENSDAG
10 JANUARI 2018
Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente wil
kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te leveren tegen een kleine vergoeding. De vergoeding is 0,50 per
ingeleverde boom met een maximum van 10 bomen per keer.
De kerstbomen worden versnipperd en tot compost verwerkt.
Op verschillende locaties kunt u uw kerstboom inleveren op
woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur:
- Kudelstaart, Schweitzerstraat
(voor de school, op het parkeerterrein)
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal)
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein)
U kunt kerstbomen ook inleveren op de milieustraat in Rijsenhout. U kunt hier ook de kleine vergoeding van 0,50 per
ingeleverde boom met een maximum van 10 bomen krijgen op
woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hornweg 64, 1432 GN (Z-2017/062532), het plaatsen van
een dakopbouw in het achtergevelvlak van de woning
- Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ (Z-2017/062684), het oprichten van een woonhuis op de voorzijde van het perceel
B8831
- Hornweg 105, 1432 GE (Z-2017/062715), het uitbreiden
van de woning op de begane grond en verdieping aan de
achterzijde
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2017/062717), het verhogen van
de kap en het plaatsen van dakkapellen
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/062732), brandveilig gebruik Renaissance hotel
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (het gewijzigd uitvoeren
van vergunning Z-2017/007471 m.b.t. de indeling BG (en
daardoor brandcompartimenten) en het maken van een
expeditie-inrit)
- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/063163), het wijzigen van
winkelruimte naar 4 appartementen op de 1e verdieping
- Hoofdweg 76, 1433 JW (Z-2017/063224), het realiseren
van 2 twee-onder-een-kapwoningen en het aanleggen van
een in- en uitrit
- Braziliëlaan, kadastraal bekend perceel B 9665,
(Z-2017/063275), het oprichten van een bedrijvengebouw, het plaatsen van handelsreclame, het aanleggen
van een in- en uitrit
- Jupiterstraat 24, 1431 XB (Z-2017/063410), het vernieuwen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de
woning
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Turfstekerstraat 43, 1431 GD (Z-2017/057763), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het starten van een
onderneming in het voorste rechterdeel van het pand. Verzonden: 22-12-2017
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/052515), het plaatsen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting op veld 6
van FC Aalsmeer. Verzonden: 22-12-2017
Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie
- Machineweg 298, 1432 EV (Z-2017/039520), het oprichten van een woonhuis met toegangsbrug en poort en het
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 27-12-2017
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2017/052005), het plaatsen van een dakkapel aan de zuidkant van de woning. Verzonden: 22-12-2017
- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2017/052004), het vervangen en vergroten van de aanbouw aan de achtergevel.
Verzonden: 27-12-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
regulier/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Raadhuisplein 1, Einsteinstraat 127, Ophelialaan 161,
Poldermeesterplein 1, Haydnstraat 3 en Praamplein 4
(Z-2017/056659), het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van 6 standplaatslocaties.
De beslistermijn is verlengd met zes weken

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313, 1431 GB(Z-2018/000190), Winterfair
op 11 en 12 januari 2018 t/m 2022, ontvangen 2 januari
2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m -4-01-18 Aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
t/m 04-01-18 Besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan
met de bijbehorende stukken
t/m 11-01-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw OosteindeMachineweg’, concept welstandscriteria en
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder inclusief bijlagen
t/m 11-01-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken en ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005 – Kudelstaartseweg 60
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken.
t/m 01-02-18 Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende plannen m.b.t. Landelijk Gebied
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376
t/m 01-02-18 De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken- Uiterweg (planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93
(planidentificatiecode
NL.IMRO.0358.11EVG01) met bijbehorende stukken en het
raadsbesluit
t/m 01-02-18 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw
Oosteinde -Hornweg 315”
t/m 01-02-18 De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
afwijking van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,
5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3
t/m 01-02-18 Het besluit tot vaststelling van de beheersverordening ”Green Park Aalsmeer 2017” met
de bijbehorende stukken
t/m 02-02-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3,
kadastraal bekend B 9577 (Z-2017/035640)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Winanda Delzenne: ‘Zaai
is goede sparring partner’
Aalsmeer - Wegens het succes van
het coachproject Zaai biedt de gemeente ook dit seizoen startende ondernemers de mogelijkheid
zes maanden lang een coachtraject
te volgen bestaande uit een aantal
masterclasses, intervisie avonden,
individuele en plenaire coachsessies. Dit jaar hebben zich 27 Zaailingen aangemeld daarvan mogen 20
kandidaten deelnemen aan dit project, dat mede wordt ondersteund
door Ondernemend Aalsmeer en
Rabobank Regio Schiphol.
Unieke belevenis
Wianda Delzenne -een voormalig
tandartsassistente - heeft een jarenlange zoektocht achter de rug
voor zij uiteindelijk de methode
vond die haar weer tot een mens
zonder pijn maakte. De vele klachten bleken een raadsel voor de reguliere geneeskunde en vielen onder het hoofdstuk psychosomatische aandoeningen. Gelukkig is Winanda niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten en ze ging zelf
op onderzoek uit. Zij kwam terecht
in het alternatieve circuit en ontdekte tot haar grote geluk aqua-healing
- massage in warm water. Het was
voor haar alsof zij van de hel in de
hemel terecht kwam. “Het was voor
mij zo fantastisch dat ik zoveel beter
in mijn vel kwam te zitten dat ik een
opleiding ben gaan volgen om later
ook zelf mensen te kunnen begeleiden.” En inmiddels is het zover. In
een op lichaamstemperatuur warm
water therapiebad kunnen cliënten
zich onder haar begeleiding heerlijk
leren ontspannen door middel van
ademhalingsoefeningen en zich bewust te worden van lichamelijke en
geestelijke blokkades.
Onbekend in het westen
“Ik heb maar wat attributen meegenomen, want dan kan ik beter uitleggen wat ik precies doe.” Uit een
grote tas komt een blauwe foam
rol en een donzig zacht lichtgroen
kussen. “Kijk dit kussen ligt tijdens
de behandeling, die een uur duurt
, onder het hoofd en de rol ligt onder de knieën, zo blijven de mensen
ontspannen drijven en kan ik mijn
werk doen. Ik sta naast mijn cliënt in
het water en kan dan door een ondersteunende massage werken aan
vastzittende emotionele en lichamelijke blokkades. Het is een bijzondere ervaring om je over te geven aan het warme water. Er gebeurt iets met het lichaam en de
geest, het zenuwstelsel ontdooit letterlijk. Je gaat je als een vis in het
water voelen.” In een voorgesprek dat eveneens plaatsvindt in het war-

me water - luistert Winanda naar de
problemen, de vragen en waar behoefte aan is. “Zo weet ik wat ik kan
gaan betekenen. Soms lijkt het onverklaarbaar, maar het is een unieke
belevenis die heilzaam werkt voor lichaam en geest. Je vergeet de tijd in
het water, je komt helemaal tot rust
en voelt pijnen en spanningen wegzakken. Het is een moment van opladen.” Aqua-healing is in het westen niet of nauwelijks bekend, Winanda ziet het als een uitdaging dit
te veranderen. Haar grootste droom
is een therapiebad in Aalsmeer. Tot
nu toe oefent zij haar vak voor een
deel buiten Aalsmeer uit.
ZAAI maakt je wijzer
Zij sprak over haar droom met
Kirsten Verhoef (project organisator Zaai) “Kirsten vond mijn voorstel interessant. Zij raadde mij aan
om mij op te geven bij Zaai.” En daar
heeft Winanda geen seconde spijt
van. Het gesprek tijdens de pitch
was voldoende onderbouwd om te
kunnen meedoen aan het coach
project. “Zij zagen deze therapie en
het realiseren van een daarvoor bestemd bad als een meerwaarde voor
het welzijn van de mens.” Het eerste
individuele gesprek met coach Anja de Die is geweest en Winanda is
daar een stuk wijzer van geworden.
Haar ambitieuze plan doe je niet zomaar even op een achternamiddag
en ook zeker niet in je eentje. “De
raad die ik van Anja kreeg heeft
mij rust gegeven. Zaai helpt mij
met het zetten van de juiste stappen. Ik kan goed met hen sparren.”
Ook de intervisie avonden zijn leerzaam. “Vanuit een enthousiasme wil
je soms teveel en wij kunnen elkaar
afremmen. Je spiegelt elkaar daar
waar het nodig is. Mede door Zaai
staat mijn persoonlijke ontwikkeling
niet stil.” Bel voor meer informatie
naar Kirsten Verhoef, project organisator, via 0297-366182 of stuur een
mail naar: kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Afscheid na 30 trouwe dienstjaren

Laatste uitruk brandweerman Aad Rekelhof
Aalsmeer - Zaterdag 30 december
vroeg in de ochtend de brandweer
over de Uiterweg zien rijden? Wat
is er aan de hand? Gelukkig niets
ernstigs, maar een bijzondere uitruk was het wel. De melding dat er

brand was in een gebouw of op een
schip bij jachthaven Stenhuis was
de laatste actie als vrijwilliger bij de
brandweer van Aalsmeer voor Aad
Rekelhof. “Na dertig trouwe dienstjaren heeft wederom een icoon de
brandweer Aalsmeer verlaten. Ontzettend veel geleerd van en gelachen met deze topper”, aldus het
korps over Aad Rekelhof op twitter.
De laatste uitruk voor Aad hield een
kleine brand in. In een olieton was
een ‘heftig’ vuurtje ontstaan en dit
brandje is vakkundig door Aad Rekelhof geblust. Per 1 januari 2018
was het definitief dat deze brandweerman niet meer in actie hoeft
te komen bij een brand of een incident. Bedankt Aad voor alle trouwe
jaren namens alle inwoners van de
gemeente Aalsmeer!
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op 27 november heeft
het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland ingestemd met het Dekkingsplan 2018-2021. Het dekkingsplan,
dat iedere vier jaar wordt opgesteld,
maakt inzichtelijk hoe de brandweerkazernes, mensen en materieel
binnen de regio worden verdeeld.

tuig met vierpersoonsbezetting, is al
een verbetering. Het nieuwe dekkingsplan stelt voor om het regionale brandweerpersoneel en –materieel flexibeler in de regio te zetten en de strikte scheiding tussen
beroeps- en vrijwillige kazernes op
te heffen. Dat betekent dat er overdag beroepspersoneel op de vrijwilligerskazernes komt. De flexibilisering van personeel en materieel past
bij het streven om de brandweerorganisatie verder te moderniseren en
te professionaliseren. In maart 2018
besluit het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over
het uitvoeringsplan. Uitgangspunt is
dat de plannen worden gerealiseerd
binnen de bestaande financiële kaders van de brandweer.

Financieel gezond in 2018?

Aalsmeer - Elk jaar sluit Tiflo in stijl
het jaar af met een groots kerstdiner voor de speltakken met hun leiding op de locatie Onder de Kerk.
Traditiegetrouw zorgt het bestuur
er voor dat ook de ouders, als dank
voor hun inzet, getrakteerd worden
op een hapje en een drankje. Gezamenlijk wordt dan stil gestaan bij
het afgelopen jaar en wordt vooruit
gekeken naar 2018.
Een paar dagen voor het diner werd
het bestuur van de Tiflo benaderd
door De Meerwinkel uit Hoofddorp.
De winkel heeft ook een eigen fietswerkplaats en hier wordt geld verdiend met repareren en daarna verkopen van oude fietsen. Deze opbrengst wilden de medewerkers van

de Meerwinkel graag aan de scouting overhandigen. Hans van Gent
en Hein Meijer kwamen langs om
Tiflo te verblijden met een cheque
van liefst 2.500 euro. Met dit geld
kan de scouting nieuwe tenten aanschaffen.
Wat een mooi einde van toch al een
mooi scouting jaar. Het bestuur en
alle leden willen iedereen, die op
wat voor een manier iets voor Tiflo
heeft betekend, heel hartelijk bedanken.
Nu genieten de leden en de leiding
nog van de kerstvakantie, maar op
20 januari beginnen de opkomsten
weer. Kijk voor meer informatie op
www.tiflo.nl en/of de facebooksite
van de scouting.

Bezemsteel en toverdrank
maken met de bosheks
Amstelland - Kom mee het Amsterdamse bos in met de bosheks
op zondagmiddag 14 januari om
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur.
En maak een bezemsteel en een toverdrank. Voor kinderen van 4 tot
9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Onder leiding van: Natuur is

een feest. Kosten 5 euro per kind en
2,50 euro per volwassene. Duur: 1
uur en de start is bij De Boswinkel.
Aanmelden via 020-5456100, via
www.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
Openingstijden: dinsdag tot en met
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Partnergroep 2018
Zorgt u voor een partner met
bijvoorbeeld dementie? Dat
zorgen kan een zware belasting zijn. Deelnemen aan een
gespreksgroep kan helpen om de
dagelijkse praktijk wat te verlichten. De bijeenkomsten worden
georganiseerd door het Ontmoetingscentrum, in samenwerking
met Vita welzijn en advies.
In de gespreksgroep vinden partners de gelegenheid om andere
mensen in eenzelfde situatie te
ontmoeten en elkaars ervaringen
te delen. U ervaart dat u niet de
enige bent die tegen problemen
oploopt. De onderlinge uitwisseling kan u tot steun zijn in
het dagelijks proces. De eerste
bijeenkomst is op 26 januari van
10.15 - 11.45 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Ellen Millenaar (06-22468574)
coördinator Ontmoetingsgroep

Flexibilisering personeel en
materieel bij de brandweer

Gratis informatie en advies

Scouting Tiflo heel blij met
cheque van de Meerwinkel

Op vrijdag 12 januari wordt er
weer een heerlijk 3 gangen-diner
voor u bereidt. Vooraf kunt u
gaan genieten van een Monika
cocktail met toast en zeeboter.
Daarna krijgt u een Hawaiburger
met shaslik saus geserveerd met
brocolli en bloemkool met saus,
aardappelen uit de oven en
bietensalade met feta. En als
dessert, tiramisu- mousse met
slagroom naar keus.
De kosten bedragen € 12,Voor reserveren kunt u bellen met
onze gastheer of gastvrouwen op
nummer 0297-820979.

Handwerken met een missie
in verband met de nieuwjaarsreceptie is er geen handwerken op
dinsdag 9 januari in Wijkpunt Voor
Elkaer. U bent op dinsdag 16 januari weer van harte welkom om
te komen handwerken. De materialen zijn aanwezig, consumpties
zijn voor eigen rekening.

Dekkingsplan Amsterdam-Amstelland

Verbering dekkingsgraad
Belangrijk voor Aalsmeer is dat het
nieuwe dekkingsplan maatregelen
bevat om de dekkingsgraad en de
paraatheid in de regio te verbeteren. Uit een eerdere analyse van de
brandweer bleek dat de dekkingsgraad in onder meer Aalsmeer en
Uithoorn verbeterd kan worden. Inzet van de TS4, een brandweervoer-

Jaarafsluiting met groots kerstdiner

Dineren in wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 10 januari staat er
een heerlijk 3 gangen-diner op
het menu. U kunt gaan genieten
van een heldere tomaten soep,
stokbrood en kruidenboter.
Daarna krijgt u een Kippenrollade
met Tuttifrutti, geserveerd met
romige kerrie saus, balkan mix,
komkommer salade en gefrituurde aardappelen. En tot slot krijgt
u een chocoladepudding met
vanille saus en slagroom naar
keus geserveerd. De kosten
bedragen € 11,-

Aalsmeer - Elke maand (net) tekort of weten hoe meer geld overhouden? In het Financieel café kunnen vrijwilligers helpen met het maken van een inkomsten en uitgaven
overzicht. Inwoners kunnen hier terecht voor budgettips over hoe besparen op vaste lasten en huishoudelijke uitgaven. Wie weet levert dat
nog geld op! Ook voor digitale hulp
(gebruik berichtenbox en DigiD) is
het Financieel café het adres, evenals voor aanvraag kwijtschelding,
formulieren, brieven, vragen over
toeslagen of andere inkomensvoorzieningen. De medewerkers geven

Drukte bij Vleghaar. Foto: www.kicksfotos.nl

Drukte in horecazaken
voor Laatste Werkdag
Aalsmeer - Ja hoor, de horecagelegenheden in Aalsmeer stroomden
vrijdag 29 december al snel vol. De
Laatste Werkdag wordt deze dag al
heel veel jaren gevierd. Wat begon
met medewerkers van de veiling,
die gezamenlijk na het laatste uurtje
werk gezellig met elkaar een drankje gingen drinken, is inmiddels uitgegroeid tot een echte Aalsmeerse

traditie waar jong en oud veel plezier aan beleefd. De horecazaken
trakteren meestal op extra’s, zoals
liveoptredens en dansmuziek, maar
ook op lekkere hapjes. Aangeraden
werd om vooral op de fiets te komen
en aan dit verzoek was massaal gehoor gegeven. Vrijdagmiddag groeide het aantal fietsen rond de horecazaken gestaag tot lange rijen.

gratis informatie en advies op financieel gebied. Binnenlopen kan zonder afspraak elke tweede woensdag
van de maand van 9.30 tot 12.30 uur
in de bibliotheek in de Marktstraat
19. De eerstvolgende is op 10 januari. En op de derde dinsdag van
de maand van 12.30 tot 14.30 uur in
Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan
1 in Kudelstaart. De eerstvolgende
bijeenkomst is op 16 januari.
Voor vragen over het Financieel café kan contact opgenomen worden
via 020-5430430. Het Financieel café is een initiatief van Vita Amstelland, Humanitas en Dock.

Officiële ingebruikname nieuwe naam

Zwembad de Waterlelie en Deli Line

Aalsmeer - Met groot genoegen
nodigen alle Vita medewerkers belangstellenden uit om samen de
nieuwe naam Participe Amstelland
in gebruik te nemen.
Op vrijdag 5 januari worden ter ere
van de nieuwe naam en het nieuwe
jaar in de gemeente Aalsmeer chocolademelk en stroopwafels uitgedeeld. Van 13.30 tot 14.00 uur zijn
medewerkers present op het Boerhavehof in Kudelstaart, van 14.45

Aalsmeer - Zwembad de Waterlelie en Deli Line Gewichtsbegeleiding gaan op donderdag 18 januari
om 19.30 uur van start met het programma Aqua Line. Dit programma
duurt drie maanden. Deelnemers
kunnen twaalf weken Aqua Joggen, onbeperkt zwemmen en krijgen persoonlijke en intensieve begeleiding op het gebied van de voeding. Iedereen kan hier aan mee

doen, jong en oud, man of vrouw.
Ook mensen met gewrichtsklachten
hebben hier veel baat bij. Dit programma wordt (vaak) grotendeels
vergoed vanuit de aanvullende ziektekosten verzekering.
Voor meer informatie over dit programma of over de vergoeding, kan
contact opgenomen worden met
Bernadette Blauwhoff van Deli Line
via 06-10095999.

Netwerken bij
Businessclub

heeft geresulteerd in netwerkbijeenkomsten in september en november
afgelopen jaar. Ook in 2018 kan er
weer genetwerkt worden in Aalsmeer
en wel op donderdagen 1 februari en
12 april. Inloop vanaf 17.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom in het clubhuis van FC Aalsmeer
aan de Beethovenlaan. Neem zakenpartners, medewerkers, collega’s en/
of zakenrelaties mee. Iedereen heeft
een zakelijk netwerk. Parkeerruimte
is voldoende aanwezig. Drankjes zijn
voor eigen rekening en er worden
weer lekkere broodjes geserveerd.

Participe Amstelland gaat Afvallen en fitter worden
trakteren op stroopwafels met Aqua Line
tot 15.15 uur zijn ze te vinden op de
hoek van de Zijdstraat en de Uiterweg in het Centrum en van 16.00 tot
16.30 uur wordt getrakteerd op het
Poldermeesterplein in Nieuw-Oosteinde.
De officiële ingebruikname is op zaterdag 6 januari in Amstelveen bij
Ontmoetingscentrum De Meent. Om
14.00 uur gaat stadsdichter Matthijs
den Hollander de vlag van Participe
Amstelland omhoog hijsen.

Aalsmeer - Begin dit jaar heeft een
aantal trouwe supporters de krachten gebundeld en Businessclub FC
Aalsmeer opgericht. Daarnaast is
er gekeken wat er op het netwerkvlak in Aalsmeer voor mogelijkheden waren. Vanuit deze inventarisatie is gekozen om een samenwerking
aan te gaan netwerkorganisator Ingrid Claasen van Borrel Aalsmeer. Dit
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Lezing hortulanus Gerard van Buiten

‘Hoe hard is winterhard?’
bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 11 januari verzorgt Gerard van Buiten
van de Hortus Utrecht een lezing bij
Groei en Bloei Aalsmeer over ‘Hoe
hard is winterhard?’ De avond begint om 20.00 uur en is in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1. De toegang en de koffie zijn ook in 2018
gratis.
Zelf schrijft van Buiten over deze
presentatie het volgende: “In onze
tuinen kweken we graag de meest
bijzondere planten. Veel van die
planten komen uit gebieden met
een heel ander klimaat dan het onze
en dat zorgt soms voor problemen.
Met de winterhardheid bijvoorbeeld.
Van sommige planten weten we niet
beter dat ze bij ons eigenlijk alleen
als eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere
soorten is het minder duidelijk. Een
plant die bij de één probleemloos de
winter doorkomt, legt bij de ander
consequent het loodje. Hoe zit dat

nou eigenlijk met winterhardheid?
Hoe hard is winterhard?”
In deze lezing neemt de hortulanus
de aanwezigen mee naar verschillende streken in de wereld waar veel
sierplanten vandaan komen. Allerlei
planten komen voorbij waarvan u
misschien niet eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! Er wordt uitgebreid gekeken naar de omstandigheden die (mede) bepalen hoe
winterhard een plant eigenlijk is. En
Gerard leert de bezoekers trucs om
sommige juweeltjes net even beter
de winter door te helpen.
Gerard van Buiten is hortulanus van
de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Hij is al van kinds
af aan in de weer met planten en hij
heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten. Een echte plantenman en een rasverteller! Iedereen is
van harte welkom.

Jaarvergadering IJsclub Oost
Aalsmeer - Het bestuur van de IJsclub Aalsmeer-Oost nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering voor het seizoen
2017/2018 op vrijdag 12 januari in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. De aanvang is 20.00 uur. Na
de opening en mededelingen van
het bestuur wordt het jaarverslag
besproken, evenals het financieel
verslag.
Ook doet de kascontrole-commissie
verslag en wordt een nieuw lid voor

de kascommissie benoemd. Tevens
vindt deze avond een bestuursverkiezing plaats. De vergadering
wordt afgesloten met de rondvraag.
Geschiedenis Oost
Na afloop van het officiële gedeelte is er een presentatie door Henk
van Leeuwen over de geschiedenis
van Aalsmeer(Oost). Aansluitend en
ter afsluiting van de avond vindt ook
de traditionele gratis verloting weer
plaats.

Fotogroep Aalsmeer sluit
2017 af met competitie
Aalsmeer - Met de tweede ronde
van de interne fotocompetitie, heeft
Fotogroep Aalsmeer op passende
wijze het jaar 2017 afgesloten. Het
thema voor de competitie was dit
keer straatfotografie. Net als in de
eerste ronde kwam nieuwbakken lid
Henk Vos als winnaar uit de bus, dit
keer met prachtige foto’s waarin besneeuwde straten en mensen centraal stonden.
Het thema straatfotografie kwam
dit seizoen al aan bod in een lezing
en tijdens de fotodag in november
werd flink op het onderwerp geoefend. De leden van de fotogroep
presenteerden dit keer 23 kleurenfoto’s en 20 zwart/wit foto’s. Uit de
diversiteit van de ingebrachte foto’s bleek dat de amateurfotografen vooral geïnspireerd waren door
de recente sneeuwbuien, de fototocht in Amsterdam of hun vakanties.fotografie

Vos won ook met zijn zwart/wit inzending; een prachtig straatbeeld,
wederom in de sneeuw. Anton van
Overveld en Adrie Kraan deelden de
tweede en derde plek in deze categorie. Na afloop van de competitie
werden een groot aantal foto’s besproken, waardoor het opnieuw een
leerzame avond was!
Makro-fotografie
In de eerste maanden van 2018
staat makro-fotografie op de agenda van Fotogroep Aalsmeer. Ook
wordt er door de fotografen met enthousiasme gewerkt aan de jaarlijkse tentoonstelling in de Historische
Tuin, dit keer met als onderwerp
‘Water’. Kijk voor meer informatie op
www.fotogroepaalsmeer.nl.
De winnende foto van Henk Vos
(Categorie Kleur).

Beoordeling
Tijdens de interne competitie worden de foto’s (anoniem) tentoongesteld en vervolgens beoordeeld door
mede-clubgenoten, die na lang wikken en wegen iedere foto een cijfer gaven. De eerste en tweede prijs
in de categorie Kleur gingen naar
Henk Vos, die een hevige sneeuwbui trotseerde voor het maken van
zijn fraaie en spannende foto’s. Zijn
winnende inzending behaalde het
gemiddelde cijfer van bijna een 8!
De derde prijs bij de kleurenfoto’s
was voor Anton van Overveld. Henk

SAM app
Crash Museum iedere zaterdag open

Fietspad voor co-piloot
Jimmie D. Collins III
Aalsmeerderbrug - Op 21 juni
1944 werd ter hoogte van de IJweg,
3 kilometer ten zuiden van Zwanenburg, een Amerikaanse 4-motorige
bommenwerper door Duitse FLAK
neergeschoten toen het probeerde
een noodlanding te maken. De B-24
Liberator genaamd ‘Connie’ van de
Amerikaanse Achtste Luchtmacht
was op de terugtocht van een missie
op Genshagen in Duitsland en werd
vol getroffen door het luchtafweer.
Twee vermist
Eén bemanningslid overleefde de
ramp. Van de overige negen bemanningsleden die omkwamen
stonden er sindsdien twee als vermist te boek. In de periode van 1993
tot 1997 werd door het Crash museum regelmatig aandacht gevraagd
bij de overheden om tot berging
van de restanten over te gaan en de
twee vermisten op te sporen waaronder de co-piloot Jimmie D. Collins
III en Sergeant Radio-operator Edward McHugh. De resultaten van de
berging in 1997 zijn nu te zien in het
Crash museum. Een Pratt & Whitney
motor van de bommenwerper werd
toen geborgen en is nu de stille getuige van het dramatische voorval.
Bij de geborgen restanten werd ook
DNA materiaal gevonden. Het bleek
toen, met de huidige technieken,
niet mogelijk tot identificatie te komen. Maar op 15 oktober 2014 werd
er door het Amerikaanse Ministerie
van Defensie bekend gemaakt, dat
met de nieuwe methoden een passende DNA-match was gevonden
voor Collins III. Op 29 juni 2015 werd
Collins met volle militaire eer in het
bijzijn van nabestaanden begraven
in zijn thuisplaats op de Marble City

Begraafplaats, Sylacauga, Alabama/
USA, naast het graf van zijn moeder. Jimmie Collins III was slechts
22 jaar.
Herdenkingsmonument
Alweer ruim een jaar geleden heeft
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 enkele namen aangedragen bij de gemeente om tot
een vernoeming van een fietspad
over te gaan. Eén van deze namen
was J.D. Collins III. Het bestuur van
het Crash museum is zeer verheugd
te vernemen dat dit voorstel is aangenomen en een fietspad, langs de
Geniedijk en uitkomend bij de Vijfhuizerweg, voortaan de naam gaat
dragen J.D. Collins III- pad. Met de
vernoeming naar Jimmie Collins III
wordt ook de gehele bemanning
van de B-24 ‘Connie’ geëerd.
Bij het Crash-museum staat sinds
enige jaren een herdenkingsmonument met de naam ‘Missing Man
Salute’, opgedragen aan alle omgekomen en vermiste Amerikaanse
vliegtuigbemanningen in de Tweede Wereldoorlog. De bemanning
van de B-24 Connie stond centraal
voor dit monument waarin een silhouet van hen is te zien. Waaronder die van Sergeant McHugh, die
tot op heden nog altijd als vermist te
boek staat. Het Crash Luchtoorlog –
en Verzetsmuseum ’40-’45 is vanaf
6 januari weer iedere zaterdag geopend. De toegangsprijs is 3,50 euro voor volwassenen, 1.50 euro voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Crash
donateurs hebben gratis toegang
evenals veteranen met een veteranenpas. Adres is Fort Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug.

Inleveren op woensdag 10 januari

Op ‘jacht’ naar kerstbomen!
Aalsmeer - Het is de tweede week
van de kerstvakantie en voor kinderen worden allerlei leuke activiteiten
georganiseerd in de sporthallen en
in het zwembad. Een andere leuke
bezigheid, vinden veel jongens en
meisjes, is het verzamelen van kerstbomen. En hier valt ook nog eens
geld mee te verdienen. De gemeente wil namelijk kinderen stimuleren
om kerstbomen op te halen en in te
leveren en geeft hier een kleine vergoeding voor. Per ingeleverde boom,
met een maximum van tien bomen
per keer, wordt 50 eurocent gegeven. De kerstbomen worden versnipperd en tot compost verwerkt.
De kerst is voorbij, oud en nieuw gevierd, dus in de meeste huizen gaat
vanaf heden de kerstboom de deur
uit. Het moment is aangebroken dat
kinderen op ‘jacht’ kunnen gaan.

Ze hebben hiervoor nog een kleine
week. Op woensdag 10 januari kunnen op verschillende plaatsen in de
diverse wijken oude kerstbomen ingeleverd worden tussen 13.00 en
16.00 uur. De locaties zijn:
- Kudelstaart,
Schweitzerstraat
(voor de school, op het parkeerterrein)
- Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan
(bij de sporthal)
- Centrum, Gemeentehuis (Raadhuisplein)
Kerstbomen kunnen ook ingeleverd
worden bij de milieustraat in Rijsenhout. Inleveraars krijgen hier ook 50
eurocent per ingeleverde boom met
een maximum van tien bomen op
woensdag 10 januari tussen 13.00
en 16.00 uur.

Zuil met spuitend water
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is rijk aan bijzondere kunstwerken,
die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de
komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is
de historische of actuele waarde, de
achterliggende, diepere betekenis
van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?
Zuil (1994) van keramiek
Jan Snoeck 1927
Locatie: Zwarteweg, voor de
brandweerkazerne
Ter gelegenheid van de bouw van de
brandweerkazerne en de gemeentewerf, wilde de gemeente Aalsmeer
een kunstwerk met spuitend water.
Jan Snoeck, een veelzijdig kunstenaar, bekend om zijn monumentale werken in keramiek, verwerkte
schilderkunstige elementen in een
sculptuur. Vreemde waterwezens,
een brandweerman en een vis, rennen in een soort stripverhaal achter elkaar aan. Aan de andere zijde
van de zuil is een soort natuurgodin te zien die in de zee leeft. Sierlijke blauwe en witte lijnen, doen

denken aan meters hoge golven en
overheersen de voorstelling. In bijna alle oude volksverhalen is water
gerelateerd aan zuiverheid, vruchtbaarheid en levenskracht. Dit kleurrijke beeld, een fontein met vijf spuitende waterstralen – de levensbron
– is sprankelend en speels. Vrijheid
is het sleutelwoord voor het werk
van Jan Snoeck. “Ik heb een hekel
aan gebondenheid, ik zet mijn figuren bewust in de ruimte zodat ze vrij
zijn om zich te bewegen, zoals vissen of vogels.”

Cursusseizoen start 29 januari
Aalsmeer - De Werschuit gaat
maandagavond 29 januari van start
met een nieuwe cursus Fazendoo.
In deze ontspannende tekenworkshop kan kennis gemaakt worden
met het tekenen op de Fazendoo manier. Dit is een combinatie van fantasie, zentangle en doodles. Fazendoo

Tentoonstelling leerlingen
van Dirk Annokkee
vers: portret, landschap, abstract, dieren, bloemen en stillevens. Geschilderd met forse verfstreken of juist
heel precies. De opening is zaterdag om 16.00 uur door de voormalig stadsdichter van Amstelveen, Koos
Hagen. Iedereen is welkom op deze
gezellige tentoonstelling. Er zijn koffie,
snert en drankjes aan de bar verkrijgbaar. De tentoonstelling bezoeken
kan op zaterdag 6 en zondag 7 januari, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Wandelen langs kunstwerken (2)

‘Fazendoo’ bij Werkschuit

Dit weekend in Ateliers 2005

Amstelveen - In het weekend van 6
en 7 januari is weer de jaarlijkse tentoonstelling van de leerlingen van
Dirk Annokkee in Ateliers 2005 in de
Van Weerden Poelmanlaan te Amstelveen. De leerlingen, waarvan velen uit
Aalsmeer, hebben onder de ervaren
leiding van Dirk Annokkee weer bijzondere werken gemaakt. De lessen
zijn individueel, dus eenieder werkt
op eigen niveau, waarbij plezier voorop staat. De onderwerpen zijn heel di-

Aalsmeer - 2017 was een mooi
jaar. Veel leuke schrijfklussen voor
onder andere De Nieuwe Meerbode, een aantal nieuwe administratieklanten erbij en het bouwbedrijf
van mijn hubbie loopt ook als een
tierelier. Het lijkt wel of niemand
meer een spijker in de muur kan
slaan, maar dat vinden wij helemaal
prima. Hij fluisterde wel in mijn oor
bij het gelukkig-nieuwjaar-wensen
dat hij iets meer tijd zal proberen vrij
te maken in 2018, maar toen had ie
wel een glas champagne in de hand
en al een stuk of wat biertjes op.
Het zal mij benieuwen. Ik klaag niet.
Het eerste reisje heb ik gewoon geboekt, sterker nog, de snipperdagkaartjes staan in het planbord. Niets
meer aan te doen. Hij gaat vijf dagen met mij mee naar Valencia over
een paar maandjes. 2017 was ook
het jaar dat ik wederom zo’n stomme moedervlek heb laten verwijderen en het is dan ook mijn streven
om niet één, maar twee keer per jaar
een controle te laten uitvoeren door
de dermatoloog in het AVL. Verder
vooral dus mooie ervaringen, met
als hoogtepunten het slagen van de

huispuber, de vakantie op het zonovergoten eiland Santorini en een
heerlijke week Benidorm met mijn
ouders. Dit jaar weer, pap en mam?!
Mijn goede voornemens zijn dus
om lekker zo door te gaan. En als ik
daar af en toe wat tips bij nodig heb
pak ik daar de allernieuwste app bij;
SAM. Een fantastisch platform, ontwikkeld door een dierbare vriendin
met haar compagnon. SAM is voor
je persoonlijke ontwikkeling en, niet
onbelangrijk, geheel gratis. Je krijgt
tips aangeboden van professionele
coaches en therapeuten op het gebied van gezondheid, financiën, relatie, carrière en persoonlijke groei,
maar je kunt ook challenges en activiteiten uitvoeren. Hoe mooi is het
om dit nieuwe jaar eens te starten met het downloaden van deze
app, te ontdekken wat je balans is
en waar je nog iets aan zou kunnen
en willen verbeteren. Een leuke bijkomstigheid is dat ik mocht figureren in het promofilmpje van SAM.
De twee minuten durende clip is op
een sneeuwerige ochtend opgenomen door een professioneel team
en dat was een fantastische ervaring! Word ik naast presentatrice op
Radio Aalsmeer dan ook nog actrice? Haha, kijk maar even op youtube: https://youtu.be/muz56pktkYg
en oordeel zelf. Ik ga de app in eerste instantie gebruiken om de kerstkilo’s eraf te krijgen en wat ik al zei:
verder ga ik door waar 2017 stopte. Ik wens iedereen een gezond en
voorspoedig nieuwjaar!

Goochelen in Poppentheater
Amstelveen - Op vrijdag 5 januari
om 14.30 uur is de voorstelling ‘Berend Botanicus’ door Jan Kosters te
zien. Jan Kosters is drievoudig kampioen goochelen voor kinderen. Vorig jaar kwam hij in de kerstvakantie als dokter Jan de zaal op stelten
brengen en nu is zijn nieuwe karakter: Berend Botanicus. Berend zoekt
de monumentale ‘Grove Den’. Daar
is een zeldzame vlinder gespot. Jan
zou geen goochelaar zijn als deze zeldzame vlinder niet tijdens de
voorstelling tevoorschijn gegoocheld
wordt met een bijzonder ‘maanlichtgeweer’. Tegelijkertijd steken de kinderen van alles op over de natuur.
Voor iedereen vanaf 4 jaar
Op zondag 7 januari om 14.30 uur

brengt de jonge Belgische huisgoochelaar van het tv programma VTM
Kzoom de goocheltheatervoorstelling JaGrippon. Jahon is een jongeman die op een oude zolder woont.
Een zolder vol uitvindingen waarmee
hij goocheltrucs oefent. Na veel oefenen gaat Jahon optreden op straat.
Op een dag geeft een prachtig meisje hem het luidste applaus ooit en Jahon is meteen verliefd! Neva is haar
naam. Samen treden ze vele malen op als goochelaar en assistente.
Een fantastisch duo! Tot het ergste
gebeurt! Neva krijgt JaGRIPon, een
ziekte die niet te genezen is! Tenzij Jahon snel een oplossing vindt...
Voor iedereen vanaf 5 jaar. In 2013
won Jahon de eerste prijs op het

kampioenschap van Vlaanderen in
de categorie toneelgoochelen. Vorig
jaar was het publiek heel enthousiast over zijn voorstelling ‘Geheimen’
Voor beide voorstellingen geldt de
toegangsprijs van 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439, info@
amstelveenspoppentheater.nl of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

is bijna gedachteloos tekenen zonder doel wat je hoofd leeg maakt en
heerlijke rust geeft. Gewoon je fantasie gebruiken en je hand het werk
laten doen. Het tekenen van doodles
of tangles kan overal: In bed, op de
bank, op een heel klein hoekje van
de keukentafel. Je hebt er in principe niet meer voor nodig dan pen en
papier. Deze gaan gemakkelijk mee
in een tas en daarom is Fazendoo
ook een ideale creatieve bezigheid
voor onderweg of voor als je ergens
moet wachten! In deze cursus laat ga
je voelen hoe leuk en ontspannen
het tekenen van Fazendoo is en hoe
creatief je eigenlijk onbewust bent.
Daarbij krijg je ook tips en tools voor
de grotere tekeningen. Op 29 januari
starten nog veel meer leuke cursussen voor jong en oud bij De Werkschuit. Kijk voor het aanbod op de
website. Voor meer informatie of opgave kan een mail gestuurd worden
naar: margot.tepas@printex-int.com.
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Voetbal dé sport voor jou?

Dartcompetitie in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Op vrijdag 22 december voor de feestdagen hebben de
darters van ‘t Dijkhuis er met z’n
allen weer een super gezellige en
sportieve avond van gemaakt. En is
er een mooie hoogste finish gegooid
van 167 door Chris Brouwer.
Na de poule-wedstrijden konden de
finales gespeeld worden. In de dames-winnaarsronde won Jolanda
Heijsteeg van haar zus Sandra Heijsteeg met 3-2. Bij de dames-verliezersronde won Marcia Dubbelaar
van Henny Taal met 3-0. In de heren-winnaarsronde won Chris Brouwer van Martin Bax met 4-0. Bij de
heren-verliezersronde won Johan
Witte van Gilbert van Eijk met 3-1.
Morgen, vrijdag 5 januari, kunnen darters weer fris en fruitig een
pijltje gooien in ’t Dijkhuis aan de
Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en

Kudelstaart - RKDES trapt voor de
meiden O11 en O13 af met een meidenclinic onder leiding van Michael
Buskermolen op zaterdag 13 januari. De meidenclinic is gratis bij te
wonen voor alle meisjes die op een
leuke manier kennis willen maken
met voetbal. Ben jij geboren in 2006
of 2007? Dan hoor je bij de MO11
en kan je komen voetballen van 9.30
tot 10.45 uur. Ben je geboren in 2004
of 2005? Dan hoor je bij de MO13

De trotse winnaars: Jolanda, Marcia,
Chris en Johan.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Leon Buijs geniet volop
van NK baanwielrennen
aan het NK. “Maar nu eerst weer
trainen voor mijn eerste wegseizoen
bij de eliterenners”, aldus de snelle
man van wielerclub De Volharding.
Crosscompetitie
Dat Tristan Geleijn uit Rijsenhout
na de voorlaatste rit van de Amsterdamse Crosscompetitie eindwinnaar bij de nieuwelingen zou
zijn was anderhalve week geleden al een zekerheidje. In de slotrit, afgelopen zondag in Sloten, kon
hij zich een mindere dag permitteren. Hij kwam ditmaal in de zuigende prut kracht tekort om mee te
kunnen spelen voor de overwinning
en werd achtste. Sven Buskermolen
uit Kudelstaart cirkelde aanvankelijk wat makkelijker rond in het veld
van de 15- en 16-jarige jongens,
maar kampte in de slotronde met
een inzinking. Daardoor zakte hij in
het eindklassement van een dik verdiende plek twee naar een sneue
positie vier. De race in de A-klasse werd met overmacht gewonnen
door beroepsrenner Dylan Groenewegen, vóór Koos Jeroen Kers en
een stevig voortstampende Owen
Geleijn. Menno Munster werd winnaar van het eindklassement. Eerder
in de week behaalde Owen Geleijn
ereplaatsen in nationale crossen bij
de junioren: vierde in Norg, derde in
de Kasteelcross van Vorden. Broer
Tristan werd 17e in Norg en 28e in
Vorden. De deelname van Owen
Geleijn aan het NK-koppelkoers in
Alkmaar ging niet door. Er waren bij
de junioren slechts zeven inschrijvingen, één te weinig voor een serieus kampioenschap oordeelden de
wedstrijdleiders...

Aalsmeer - De nieuwjaarsplons in
het Oosterbad op 1 januari is al vele jaren een traditie en ook 2018 kon
met een gezellige sprong in het natuurbad gestart worden. Zo’n veertig tot vijftig inwoners gingen de uitdaging aan en zij werden aangemoedigd door een groot aantal bezoekers.
Eerst werd rond het ondiepe bad
opgewarmd met springen op muziek en daarna werd afgeteld. Niet
iedereen ging direct te water, sommige hadden nog even iets meer
moed nodig… De temperatuur van
het water was 6,6 graden, zo werd
voor aanvang verklapt en volgens
de organisatie was dit niet eens zo
heel koud voor de tijd van het jaar…
Een aantal durfals was het hier mee
eens, zij zwommen zelfs nog een extra rondje of gingen via de glijbaan
opnieuw te water. Voor alle deelnemers lag de bekende Unox-muts
klaar en na afloop was er erwtensoep van deze sponsor.

Verjaardagskalender
Het Oosterbad gaat een bijzonder
jaar in. Het natuurzwembad bestaat
negentig jaar en dit gaat met allerlei extra activiteiten in de zomer gevierd worden. Ook heeft het bestuur
een verjaardagskalender laten maken met foto’s van het Oosterbad uit
het verleden en het heden. Interesse
in deze kalender? Kijk dan op www.
hetoosterbad.nl.

Enthousiast te water voor
nieuwjaarsduik WSCA
Aalsmeer - Op diverse plaatsen
in Nederland zijn nieuwjaarsduiken
gehouden op 1 januari 2018. Ook
in Aalsmeer heeft een groot aantal
inwoners een duik of een plons in
het koude water gewaagd. Op recreatie-eiland Vrouwentroost organiseerde de Windsurfclub Aalsmeer
een nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen.
De durfals werden welkom geheten met koffie en warme chocolademelk. Na een groepsfoto gemaakt
te hebben, met op de achtergrond
de watertoren, holden de ongeveer
veertig enthousiaste dames, heren,
jongens en meisjes het koude wa-

ter in. Een heerlijke frisse start van
2018, waar zichtbaar veel plezier
aan werd beleefd.
Lang bleven de deelnemers overigens niet in het water. Niet overdrijven toch?! Gelukkig stond de verwarming in het clubhuis van WSCA
aan, kon er warm gedoucht worden
en werden alle ‘duikers’ getrakteerd
op een broodje warme worst.
Windsurfclub Aalsmeer organiseert
naast verschillende evenementen
ook surflessen en wedstrijden voor
jong en oud. Meer informatie en alle
foto’s van de nieuwjaarsduik zijn te
vinden op de website, www.wsca.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Nieuwjaarsduik in Poel van
vriendengroep sinds 1999
vrienden- en kennissenkring van
deze inwoner aan bij dit leuke initiatief. Onno was ongeveer 15 jaar toen
hij voor het eerst in Katwijk, met familie de zee in dook. Daarna volgden nieuwjaarsduiken op Texel en in
het IJsselmeer. En nu dus alweer 19
jaar in Aalsmeer. Iedereen is in 2019
welkom om met Onno de jubileumduik te komen maken. De twintigste!

De deelnemers aan de Nieuwjaarsduik 2018, van links naar rechts: Vincent,
Dean, Onno, Matthias, Welmoed, Mel, Fleur, Edwin, Lars, Danique, Carlijn, Marianne, Gavin, Klaas en Thijs.

RKDES sluit jaar af met
olieballentoernooi

Kudelstaart - Traditiegetrouw organiseert RKDES voor de jeugd in de
kerstvakantie een gezellig zaalvoetbaltoernooi om het jaar op sportieve wijze af te sluiten. Dit jaar mochten alle jongens en meisjes op zaterdag 30 december naar de Proosdijhal om een balletje te trappen. De
mini’s mochten de spits afbijten op
de vroege ochtend, maar dat vonden zij helemaal geen probleem. Al
snel liepen de jongens en meisjes
met rode konen achter de bal aan te
rennen. In de middag vond tevens
de prijsuitreiking plaats van de kinderen die de meeste loten hadden
verkocht bij de grote clubactie. Dit

jaar met een gedeelde eerste plaats
voor Viggo van den Bergen en Jochem Buskermolen. Beide topverkopers met 62 verkochte loten en de
terechte winnaars van de kaartjes
voor een wedstrijd van het Nederlands Elftal. Gedurende de dag kwamen alle leeftijdscategorieën aan de
beurt voor een onderling toernooitje. Dankzij een grote groep vrijwilligers die kwamen helpen bij de wedstrijdleiding en het scheidsrechteren werd er een sportieve onderlinge strijd gevoerd binnen iedere leeftijdscategorie. En de winnaars? Die
gingen er natuurlijk vandoor met
een heerlijke zak oliebollen.

Gratis meetrainen bij honken softbalvereniging Thamen

Leon Buijs (boven in de baan) en wereldtopper Jeffrey Hoogland aan de start
van het NK-sprint in Alkmaar.

Aalsmeer - Al sinds 1 januari 1999 vindt er op het Surfeiland
een Nieuwjaarsduik van een vriendengroep plaats. Ook de start van
2018 is met een frisse plons in de
Westeinder gevierd. Om drie uur in
de middag dook initiatiefnemer Onno Hamers met een groep vrienden
de Poel in. Ieder jaar sluit zich een
wisselend aantal deelnemers uit de

en is de voetbalclinic van 11.00 tot
12.15 uur. Tijdens deze voetbalclinics mogen meiden lekker meetrainen en ervaren of voetbal dé sport
voor jou is.
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Kom gewoon naar het sportcomplex van RKDES aan de Wim
Kan Dreef. Bij slecht weer gaat de
clinic gewoon door, maar wordt uitgeweken naar De Rietpluim (de
gymzaal van de Antoniusschool).

Drukte bij nieuwjaarsplons
in 90-jarig Oosterbad

Aan de start met wereldtoppers

Aalsmeer - Een wereld van verschil was het. Bij de junioren al
twee keer winnaar van een NK-medaille op het onderdeel keirin, vorige week na de nationale baankampioenschappen voor profs en eliterenners in Alkmaar met lege handen naar huis. Toch kon Aalsmeerder Leon Buijs wel leven met het
contrast. “Echt supermooi om te
kunnen sprinten tegen een topper als Jeffrey Hoogland”, genoot
hij na van zijn optreden in Alkmaar.
Hoogland won al medailles op alle grote toernooien en was deelnemer aan de Olympische Spelen, Leon Buijs is pas 18 jaar en debuteerde na een druk wegseizoen zonder specifieke voorbereiding op het
NK. Hij werd in Alkmaar logischerwijze geconfronteerd met het grote
krachtsverschil tussen hem en gelouterde kanjers als Theo Bos, Matthijs Büchli en Hoogland. Op het
onderdeel sprint bleef Hoogland
hem in de achtste finales de baas,
op de keirin, het favoriete nummer
van Buijs, werd hij in de series geklopt door onder meer Ron van den
Berg en Hoogland. In de kleine finale finishte de Aalsmeerder als vierde
en werd daardoor tiende in de eindstand. Op het onderdeel scratch,
een race over 20 kilometer, waren
de wegkampioenen Ramon Sinkeldam en Pim Ligthart twee van zijn
tegenstanders. “Deze renners trappen een veel zwaardere versnelling
dan ik, voor mij gaan ze gewoon nog
te snel”, weet Leon, die in de race
voortijdig moest passen. Toch heeft
hij voldoende motivatie getankt om
volgend seizoen met een betere
voorbereiding opnieuw mee te doen

Meidenclinic bij RKDES

de eerste pijlen mogen om 20.30
uur in het dartbord gegooid worden.
Deelname kost 4 euro en iedereen
vanaf 16 jaar is van harte welkom!

Aalsmeer - De eerste speelavond
in het nieuwe jaar bij Buurtvereniging Hornmeer is op vrijdag 12 januari. Koppelkaarten staat deze
avond op het programma. De aanvang is 20.00 uur en iedere kaartliefhebber is welkom met of zon-

der partner. Er wordt gekaart in het
nieuwe buurthuis aan de Dreef 1.

De Kwakel - Vanaf zaterdag 6 januari begint de honk- en softbalvereniging Thamen weer aan een
nieuw seizoen en dit is een ideaal
moment om in te stromen! Ben jij 5
jaar of (veel) ouder?
Kom dan lekker geheel gratis vier
weken meetrainen in de zaal. Het
enige wat je nodig hebt zijn binnengympen en een trainingsbroek.
Voor alle andere materialen wordt
gezorgd. Thamen heeft teams en
mogelijkheden in alle leeftijdsgroe-

pen, voor zowel jongens als meisjes, heren en dames in beeball, softbal, honkbal of mixed slowpitch. Komend seizoen zijn er twintig teams
actief en naast de wedstrijden en
trainingen organiseert de vereniging ook regelmatig allerlei andere
leuke activiteiten.
Gratis en geheel vrijblijvend meetrainen? Stuur dan een e-mail met
je naam en leeftijd naar nieuweleden@thamen.info en er wordt contact opgenomen.

ontworpen en gebouwd. Dit is een
comfortabele en moderne ijszeiler
met een vleugelmast.
Naast de DN klasse en Monotype
klasse, die meedoen met WK en EK
evenementen, zijn er nog enkele
Oudhollandse ijsschuiten.

De leden van IJszeilvereniging De
Westeinder hopen nog steeds op
een mooi bevroren Westeinder om
weer eens ‘voor de deur’ te kunnen
zeilen. Wie weet deze winter…
Kijk voor meer informatie op www.
westeinderijszeilen.nl.

De laatste kaartavond van het jaar
2017 is gewonnen door Martin van
Stijn met 5526 punten. Hij behaalde
een grote voorsprong op nummer
twee: Bert van de Jagt met 5066
punten. Op drie is Cees Lof geëindigd met 5028 punten. De poedelprijs was voor Martha Zeldenthuis
met 3536 punten

Weer eens ‘voor de deur’ ijszeilen

35 Jaar IJszeilvereniging
‘De Westeinder’
Aalsmeer - Op vrijdag 12 januari wordt de jaarvergadering van IJszeilvereniging De Westeinder gehouden. Tijdens de vergadering
wordt stilgestaan bij het feit dat de
club 35 jaar geleden is opgericht. Dit
vond plaats in 1982. In die tijd waren
de winters nog behoorlijk streng en
er werd regelmatig door plaatsgenoten op de Westeinderplassen gezeild en druk geschaatst.
Om deze twee ijssporten goed te
kunnen regelen werd besloten om
naast de reeds bestaande ijsclubs
een aparte vereniging op te richten
voor de ijszeilers. Dit met het oog op
de veiligheid van beide ijsverenigingen en omdat de Gemeente plannen had om het ijszeilen te verbieden. De initiatiefnemers in die tijd
waren zelf ook ijszeilers, onder andere Jan Jongkind, Jos Kempers,

Dirk van der Wal, Jan van Maanen,
Arie Kaslander en Karel Geel waren
fervente ijszeilers.
Op de oprichtingsvergadering die
in 1982 in het Kraaiennest gehouden werd, kon men direct al 34 leden inschrijven. In de loop van de
afgelopen jaren is het ledental gestaag gegroeid tot 62 leden. Door
de minder strenge winters in Nederland wordt steeds meer in het
buitenland gezeild, zoals in Zweden,
Polen of Duitsland. Er zijn ook leden
die in Rusland op het Baikalmeer
of in Noord Amerika gezeild hebben. Vorig seizoen hebben ongeveer
35 leden één of meerdere keren in
het buitenland gezeild. Dit laat zien
dat de club nog steeds actief bezig blijft. Inmiddels bestaat er ook
een Aalsmeerse ijszeiler. Enkele leden hebben de Westeinder Skeeter
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Nieuwjaarsconcert met
‘Time Out Singers’

Veel meldingen vuurwerkoverlast

Jaarwisseling in gemeente
rustig verlopen
Aalsmeer - De jaarwisseling is in de
gemeente rustig verlopen. De politie
heeft enkele malen hulp verleend bij
ongevallen waarbij alcoholgebruik
de oorzaak was. Wel zijn vele meldingen binnen gekomen over het afsteken van (te) zwaar vuurwerk. Het
aantal vernielingen is nihil. Helaas
is wel het bushokje in de Spoorlaan
door vandalen onder handen genomen.
Brandweer niet uitgerukt
Brandjes zijn er gelukkig niet geweest. De brandweer laat weten dat
de jaarwisseling in de gemeente voor
het korps zelfs zeer rustig verlopen
is. Alle voertuigen zijn in de kazerne
gebleven. De brandweer is geen enkele keer gealarmeerd. De teller van
het aantal uitrukken in 2017 is daar-

mee op precies 300 keer komen te
staan. De gemeente zegt terug te kijken op een veilige overgang naar het
nieuwe jaar. En dat is mooi. Het nieuwe jaar vieren moet juist een gezellig
en leuk feestje zijn en niet gepaard
gaan met vernielingen en vechtpartijen.
Receptie gemeente
De gemeente houdt trouwens aanstaande maandag 8 januari haar
nieuwsjaarsreceptie. Inwoners zijn
van harte welkom. Een mooie gelegenheid om met elkaar te proosten
én om kennis te maken met de vertegenwoordigers van de politieke partijen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart in het verschiet. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur in
de burgerzaal van het gemeentehuis.

Lokale metalhelden bij P60
Amstelland - Op donderdag 11 januari presenteert P60 Amstelveen
een nieuwe editie van Local Metal
Night, waar genoten kan worden
van harder dan hard, van lokale bodem. Triangulum is een progressive metal band, bestaande uit Wieger de Vries, Jelle Wester, Maarten
Grimm en Patrick Post. Deze band
uit Haarlem speelt progressieve metal, maar wel met een eigen unieke
sound. Vorige maand werdt de band
nog uitgeroepen tot de beste progressieve metal band van het jaar
door Radio Progressive X Grooves.
Afgelopen juli hebben ze hun eerste EP gelanceerd, genaamd ‘Tree of
Life’. Een muzikaal verhaal over leven en dood, wat aanmoedigd om
te blijven groeien, iets waar de band
zelf veel waarde aan hecht. Hammer of Dawn is oorspronkelijk gevormd in 2013 en na een aantal bezettingswisselingen heeft het Amsterdamse vijftal nu hun geluid gevonden. Heavy metal met scheurende gitaren, dynamische zang en keihard groovende drums. Eerste EP
‘Too Little Too Late’ staat hier bol
van en werd eerder dit jaar in P60
gepresenteerd. Ook kwamen de
heren onlangs uit met het nieuwe
nummer ‘Artificial Boundaries’. Vanavond zijn de mannen terug! Spirit
is een Ghost tribute band en bestaat

uit de enige echte Papa Emeritus II
en zijn Nameless Ghouls. Ze brengen een satanistisch eerbetoon aan
de bestaande band Ghost, een heavy metal band uit Zweden. De band
is na een jaar eindelijk klaar voor de
Rituals, en kan niet wachten om zalen te bekeren en de échte Ghost
experience te laten beleven! Donderdag 11 januari gaat de zaal van
P60 in Amstelveen open om 20.00
uur en de Local Metal Night begint vanaf 20.30 uur.Meer informatie: www.p60.nl.

Uithoorn - Op woensdag 17 januari kan genoten worden van een
nieuwjaarsconcert met bekende
popliedjes en licht klassiek in de
Brede school van Uithoorn. Leerlingen van Peter van Marle treden
deze avond op in de kantine van de
Brede School.
Er worden verschillende muziekstukken op keyboard en elektrische
piano gespeeld. Als eerste is het de
beurt aan de piano- en keyboardleerlingen en zij spelen van 19.15
tot ongeveer 19.45 uur. Daarna rond
20.30 uur gaat het koor ‘Time Out
Singers’ zingen. Dit koor bestaat al
geruime tijd en wordt begeleid op
keyboard, gitaar en bas. Het koor
staat onder leiding van Peter van

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Christopher en Huib
winnen finale Poel’s Eye
Kudelstaart - Terwijl de rest van de
gemeente vorige week vrijdag bezig
was met de laatste werkdag, waren
37 darters naar het Dorpshuis van
Kudelstaart gegaan voor de laatste
dartdag. Eén overeenkomst hadden de beide evenementen, het was
er oergezellig. Het vier niveau systeem stond weer garant voor veel
dart plezier voor alle niveaus, maar
de meeste ogen waren logischerwijs
toch weer gericht op het Hoogste
Niveau. Hierin meldden zich grofweg degenen die hier ook verwacht
werden. Tim van de Poel behoorde
echter niet tot het selectieve groepje favorieten, maar hij onderbrak zijn
verblijf in Dublin om knap Ronald
Baars uit de halve finale te houden.
Ook Tibor Hogervorst bereikte de
laatste vier na een overwinning op
Martin Bax. De twee die echter het
allermeest verwacht werden in de
finale losten deze verwachting inderdaad in; Erik Jan Geelkerken en
Christopher Brouwer. Het was hun
tweede onderlinge finale van dit seizoen. Christopher won toen de eerste van zijn twee speelavond overwinningen tot nu toe dit seizoen.
Erik Jan won ook al één speelavond,
en bereikte dit seizoen telkens minimaal de halve finale, een zeer sterke constante reeks. Christopher was
echter wederom de sta in de weg,
hij won voor de derde keer dit seizoen, en de zevende keer ooit. Op
dit vlak bleef Erik Jan hem dan nog
wel voor, Erik Jan won tot nu toe
acht speelavonden ooit. De hoogste uitgooi werd gegooid door twee
darters, een niet veel voorkomende gebeurtenis. Het was de tweede keer dit seizoen en de dertiende
keer ooit (in 268 speelavonden tijd)
dat twee darters deze eer konden
delen. Ditmaal gooiden Martin Bax
en Dylan Schoonderwoerd knap 121
uit. De misschien wel grootste winnaar (in geld gemeten) deze avond
was Victor van Schie. Hij gooide één
pijl raak bij het spel de Triple Pot, zodat één derde van de pot voor hem

GRATIS KABAAL
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was. Er waren nog drie niveaus, hoe
het alle darters precies verging in
deze niveaus volgt volgende week.
Volgende week vrijdag, 12 januari, is de volgende en eerste speelavond van het jaar. Een goede voornemen is dit jaar dus makkelijk gevonden; gezellig komen darten in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man, vrouw, jong en
oud, iedereen speelt door elkaar en
dankzij het vier niveaus systeem komen alle darters zoveel als mogelijk
op hun eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.
Winnaars Christopher (links) en Huib
van Goghjes (won na een indrukwekkende rijtje overwinningen het tweede niveau).

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
 Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Nienke van Dok, startnummer 1628. Foto: Erik Witpeerd.

Atletiekvereniging Aalsmeer

AV Running Team sluit
jaar af met Sylvestercross
Aalsmeer - Als afsluiting van het
jaar staat steevast de Sylvestercross
in Soest op het programma. Naast
de junioren van het AV Aalsmeer
Running Team was ook een aantal
master atleten van Atletiekvereniging Aalsmeer bereid om van start
te gaan in het zand van de Soesterduinen.
De dag begon grijs waarna een waterig zonnetje even verlichting gaf.
Helaas was dit van korte duur en
kwam de regen met bakken uit de
lucht waardoor het toch al blubberige parcours in een grote modderpoel veranderde.
Uitslagen AV Aalsmeer Running
Team: Graeme ’t Hoen (JC) werd op
de 2000 meter 32e in 8:26 minuten.
Nienke van Dok (MB) liep 3200 meter en werd 13e in 14:35 minuten.
Gregory ’t Hoen (JB) deed mee aan
de 4000 meter en werd 63e in 18:19
minuten. Inger van Dok (MA) werd
op de 4000 meter 23e in 18:58 minuten. Davy Heijsteeg (JA) nam deel
aan de 6000 meter en werd 31e in
24:35 minuten. Thijmen Alderden
liep de Korte Cross voor senioren
mannen. Op deze 3200 meter werd
hij 76e in 13:05 minuten. Eva van Ee
nam deel aan de Korte Cross voor
senioren vrouwen en werd op deze 3200 meter 38e in 17:14 minuten.

Mastercross en Prestatiecross
Bij de Mastercross Vrouwen nam
Erika Belandi deel aan de 6000 meter en werd 4e in 27:49 minuten.
Aan de Prestatiecross Mannen namen de beide Johnnen deel. John
’t Hoen liep de 4000 meter in 18:56
minuten en werd 23e. John Heijsteeg deed er 20:22 minuten over en
werd 43e. De Prestatiecross Vrouwen (4000 meter) is gelopen door
Liesbeth Witpeerd in 22:25 minuten
en hiermee werd ze 18e. Anne Marie de Boer werd 45e na 25:50 minuten.
Erica Belandi, startnummer 35078.
Foto: Erik Witpeerd.

Danny Plasmeijer (UWTC)
derde op crosscompetitie

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Uithoorn - Op Oudejaarsdag is de
finale van de Amsterdamse cross
competitie verreden in Amsterdam.
Het was een echte cross, glad, blubber onder een relatief hoge temperatuur. Bij de nieuwelingen was het
heel spannend, omdat de UWTCleden Sven Buskermolen en Danny
Plasmeijer nog kans maakten op het
podium in het eindklassement. Tijdens de wedstrijd leek het er lang op
dat Sven een goede klassering ging
rijden en tweede zou worden in het

facebook.com/

Kaartavond bij Ons Genoegen

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Marle. De koor- en bandleden komen allemaal uit Wilnis, Uithoorn,
de Kwakel en Aalsmeer. Zij zingen
onder andere liedjes van Kate Perry, Toto, Beatles en Dotan tot rond
21.30 uur. Er is genoeg plek in de
zaal en het entree is gratis.
Zin om in een koor te zingen? Kom
dan beslist naar het optreden kijken
en luisteren. De leden van de Time
Out Singers kunnen nog enkele collega’s gebruiken. Het koor is ook
op zoek naar een cajon-speler en
een elektrische gitarist om de band
compleet te maken. Nadere informatie via 06-44018557 of via vanma014@gmail.com. Het adres van
de Brede School Legmeer is Randhoornweg 39 in Uithoorn.

Aalsmeer - Op dinsdag 9 januari houdt Ons Genoegen de eerste kaartavond in het nieuwe jaar. Er wordt gekaart in het Hofplein aan de Clematisstraat, ingang zorgcentrum ‘t Kloosterhof,
en de aanvang is 19.30 uur. De zaal gaat open vanaf 19.00 uur
voor koffie, thee en inschrijving. Deelname kost 3 euro per persoon. Tijdens de vorige speelavond is het klaverjassen gewonnen door Mari ten Brink met 5454 punten, op twee Trien Wegman met 5345 punten en op drie is Jopie Overdijk geëindigd met
5286 punten. De poedelprijs was voor Ben Overdijk met 3525
punten. Bij het rummicuppen was Antje Herder met 10 punten
de winnaar. De poedelprijs ging hier naar Rita Wiebes met 118
punten.

Gerard en Coby winnen bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een
gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur.
De kaarters van de ouderensoos zijn naarstig op zoek naar nieuwe jokeraars en klaverjassers. Kom eens langs en kaart mee. Iedereen, mannen en vrouwen, zijn welkom. Op donderdag 28 december is het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 12
punten, op twee Bets Teunen met 248 punten en op drie Trudy Knol met 450 punten. Bij het klaverjassen was de hoogste
eer voor Coby van Weerdenburg met 5652 punten, gevolgd door
An Uiterwaal met 5271 punten en Marry Akse met 5188 punten. De poedelplaats was deze week voor Greet de Jong met
3571 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon
0297 340776

Puzzelrit en receptie RKDES
Kudelstaart - Sportvereniging RKDES luidt het nieuwe jaar in
met twee activiteiten op zondag 7 januari voor zowel leden als
belangstellenden. In de ochtend wordt een puzzelrit georganiseerd. Inschrijven en starten hiervoor kan tussen 9.30 en 11.00
uur. Natuurlijk is weer geprobeerd om er een mooie toerrit met
leuke verrassende vragen van te maken, zodat alle deelnemers
heerlijk door de mooie natuur kunnen rijden. Deelname is gratis!
Tussen 16.00 en 18.00 uur wordt eenieder de mogelijkheid gegeven om elkaar het beste voor 2018 te wensen tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie in de sportkantine aan de Wim Kandreef.

Wim wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 10 januari
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in
de Gerberastraat. Leden zijn van harte welkom. Het kaarten op 27 december is gewonnen door Wim Spring
in’t Veld met 4993 punten. Op twee
is Piet Buskermolen geëindigd met
4945 punten, op drie Dirk van Dam
met 4906 punten en plaats vier was
voor Wim Reuling met 4769 punten.

Autorally en
receptie FCA
Aalsmeer - Voetbalvereniging FC
Aalsmeer houdt op zaterdag 6 januari de jaarlijkse autorally. Inschrijven
en starten kan tussen 9.00 en 11.00
uur bij het voetbalcomplex aan de
Beethovenlaan. Om 17.00 uur begint vervolgens deze dag de nieuwjaarsreceptie met rond 18.00 uur
een speech van voorzitter Eef Niezing en daarna muziek (feest) met
Kees Markman.

Bingo bij BV De
Pomp afgelast!
Aalsmeer - Op woensdag 10 januari wordt de maandelijkse bingo
van BV de Pomp eenmalig afgelast.
Door omstandigheden die buiten de
mogelijkheden van het bestuur liggen is de beslissing genomen om
eenmalig de bingo niet door te laten gaan. In februari zal naar verwachting de maandelijkse bingo
wél doorgang vinden. Het bestuur
hoopt dan een ieder die van een
lekker avondje uit met fijne prijzen
houdt weer te ontmoeten in ’t Baken in de Sportlaan 86.

eindklassement. Helaas duurde voor
Sven de zware wedstrijd een ronde
te lang en moest hij heel wat plekje
prijsgeven. Danny daarentegen ging
in de laatste ronde juist weer veel
beter rijden en wist heel wat renners te passeren. Danny werd vijfde en Sven dertiende in de daguitslag. Na het opmaken van het klassement bleek Danny derde geworden te zijn en Sven moest genoegen
nemen met de ondankbare vierde
plaats. Bij de dames was Judith van
Maanen de sterkste. Een mooie opsteker voor haar na heel wat weekjes geblesseerd aan de zijlijn te hebben gestaan. Verdere uitslagen van
UWTC (trainings)leden: Jeugd B: 7.
Mike Derogee, 12. Rens Grömmel en
13. Lars Hopman. 40-: 4. Menno van
Capel, 32. Ian van den Berg, 36. Tommy Oude Elferink. 40+: 23. Peter van
Capel, 32. Frank Jansen, 34. Sjon van
den Berg, 54. Marcel Plasmeijer. Dames/nieuwelingen: 5. Danny Plasmeijer, 6. Judith van Maanen, 13. Sven
Buskermolen, 24. Ingrid Margres.

Handbal dames
zaterdag thuis!
Aalsmeer - Na een winterstop van
twee weken pakken de dames van
FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 6 januari hun competitie in de
Eerste Divisie weer op. Om 18.45
uur spelen ze in de Bloemhof tegen Eurobottle Voorwaarts. Deze
ploeg staat op de vierde plaats, de
Aalsmeerse dames op plaats acht.
Het onderlinge verschil is zeven
punten. Eerder in het seizoen werd
de uitwedstrijd door de FIQAS dames verloren. Hoe het nu zal gaan?
Kom kijken naar deze spannende
handbaltreffer!
Ook zaterdag 6 januari:
12.00 u: FIQAS F2 – HSV’69
12.00 u: FIQAS F1 – RKDES
12.00 u: FIQAS D3 – Lelystad
12.45 u: FIQAS meisjes C2 – KDO
12.50 u: FIQAS D2 – KDO
13.45 u: FIQAS D1 – KDO
14.30 u: FIQAS jongens C1 –
Najaden
Zondag 7 januari:
11.45 u: FIQAS meiden A1 – VVW
(Topklasse)
15.30 u: FIQAS jongens B2 –
Nieuwegein
16.00 u: FIQAS dames 2 – HSV
Woensdag 10 januari:
19.45 u: FIQAS dames 1 – Havas
(NHV beker).
Alle wedstrijden worden gespeeld in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom.

