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 Zaterdag 24 december van 08.oo-19.00 uur.
 Zondag 25 december van 12.oo-18.00 uur.
 Maandag 26 december van 12.oo-18.00 uur.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Annemieke’s 
Vuurwerkwinkel
Machineweg 3 • 1432 eK aalsMeer

Tel 0297-385281

Vuurwerk
kopen nu

Voor online bestellen:
www.vuurwerkbestelling.nl
of uiteraard in de winkel

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek
Fijne feestdagen en een goed 2017!

www.bosse-elektro.nl
0297-331132

Wij wensen u een
gezond en

sprankelend 

2017!

Nieuwjaarsreceptie
wijkoverleggen 2017
tevens afscheid Frans Huijbregts

De gezamenlijke besturen van de wijkoverleggen houden hun jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie op 

donderdag 12 januari 2017 
in het Parochiehuis, Gerberastraat 6
te Aalsmeer van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bestuursleden van de wijkoverleggen, oud-bestuursleden en 
andere betrokkenen bij de Aalsmeerse wijkoverleggen en bewoners-
initiatieven worden hierbij uitgenodigd voor deze receptie. Tijdens 
de receptie  wordt in samenwerking met de gemeente Aalsmeer ook 
afscheid genomen van welzijnswerker Frans Huijbregts, die van 
2011 tot en met 31 december 2016 als opbouwwerker enthousiast 
de bewoners geïnspireerd en gesteund heeft bij vele projecten.

Met muziek van 
The Riverstones. 

Burgerzaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 

1431 EH Aalsmeer 

Dinsdag 3 januari 2017
Aanvang 19.30 uur

JANUARI

In Aalsmeer helpen mensen 
elkaar. In Aalsmeer staan 
mensen voor elkaar klaar. 
Daar zĳn wĳ trots op. 
Graag heffen het bestuur 
van gemeente Aalsmeer en 
Aalsmeervoorelkaar, online 
marktplaats voor vrĳwillige 
hulp, samen met u het glas 
op het nieuwe jaar.

Uitgevoerd door Vrĳwilligerscentrale Amstelland

Aalsmeer_uitnodiging_v1.pdf   1   13-12-16   15:40

Edisonstraat en Cactuslaan staan op ‘oranje’

Stoplicht alternatieve woon-
vormen in Hornmeer op rood
Aalsmeer - In november en de-
cember is er een viertal participatie-
bijeenkomsten gehouden met be-
woners van de Cactuslaan, Edison-
straat, Apollostraat en Sweelinck-
straat over locaties voor tijdelijke, 
niet-traditionele en snel te realise-
ren woningen voor de doelgroepen 
jongeren, ouderen, starters en één-
persoonshuishoudens. De aanlei-
ding voor deze bijeenkomsten was 
een unaniem aangenomen motie 
van de gemeenteraad van maart 
2016 om onderzoek te doen naar 
mogelijke locaties voor deze tijdelij-
ke alternatieve woonvormen. Plan-
vorming voor deze locaties was nog 
niet gestart. In eerste instantie is al-
leen gekeken naar de geschiktheid 
van de locaties. In de bijeenkomsten 
zijn door de omwonenden veel vra-
gen gesteld en bedenkingen geuit. 

Deze vragen zijn op de avond zelf 
door de gemeente beantwoord. 

Drie beoordelingen
Om tot een goed advies aan de ge-
meenteraad te komen, worden er 
aan de vier locaties drie beoordelin-
gen gegeven. Groen als de locatie 
geschikt is voor voortgang van het 
onderzoek en er op de locatie wo-
ningen gerealiseerd kunnen wor-
den. Oranje als de locatie wel ge-
schikt is, maar nader onderzoek 
noodzakelijk is naar bijvoorbeeld 
infrastructuur, kabels en leidingen 
en of veiligheid en Rood als de lo-
catie niet geschikt en het onder-
zoek stopt. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn: “Ik vind het belangrijk om 
goed te luisteren naar wat mensen 
vinden en te horen waar de proble-
men liggen. Daarom hebben we de-

ze participatieavonden gehouden. 
We hebben veel nuttige informa-
tie gekregen van de bewoners en ik 
wil iedereen bedanken die naar de 
bijeenkomsten is gekomen om hier 
zijn mening over te geven.” 

Verder onderzoek
Hij vertelt verder: “Voor de locaties 
aan de Edisonstraat en Cactuslaan 
staat naar onze mening het stoplicht 
op oranje. Er lijkt ruimtelijk gezien 
een mogelijkheid om tot een pas-
sende invulling te komen, maar er 
zijn nog diverse aspecten die verder 
onderzocht en uitgewerkt moeten 
worden voordat de gemeenteraad 
een volwaardig advies kan worden 
voorgelegd.” 
Voor de locaties Sweelinckstraat 
en Apollostraat is de indicatie van 
het rode verkeerslicht gegeven. De 
complexiteit van deze twee locaties 
in combinatie met de beperkte mo-
gelijkheden en de steekhoudende 
argumenten van omwonenden, zijn 
naar de mening van het college re-
den om de gemeenteraad voor te 
stellen af te zien van verder onder-
zoek naar de mogelijkheden van de-
ze locaties. “Ik vond het belangrijk 
om de omwonenden zo snel moge-
lijk duidelijkheid te geven en daar-
om heb ik op de laatste participa-
tieavond ook verteld wat wij gaan 
adviseren aan de gemeenteraad. In 
februari 2017 zal de gemeenteraad 
hier uiteindelijk een besluit over ne-
men”, besluit Van Duijn.

Geen alternatieve woonvormen in de Sweelinckstraat en de Apollostraat, mogelijk wel in de nabij gelegen Cactuslaan

Aalsmeer en de Meerbode 
in kerstsfeer: Fijne kerst!
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
trakteert deze week op een heuse 
kerstkrant met natuurlijk een kerst-
verhaal, kerstvieringen, mooie ver-
halen en sfeervolle foto’s van ver-
lichte kersttafereeltjes. Want het zijn 
allang niet meer alleen bomen die 
in het licht gezet worden, maar tui-
nen en huizen worden eveneens in 
kerstsfeer gehuld. De winkelstra-
ten zijn in feestelijk in een licht zon-
netje gezet en voor het gemeen-
tehuis prijkt weer een grote kerst-
boom. Aalsmeer in kerstsfeer. Maar 
natuurlijk in deze krant ook allerlei 
sportverhalen, een speciale kinder- 

en jeugdpagina, politiek- en zaken-
nieuws en nog veel meer. Een fi jne, 
dikke krant, waarmee het kerstwee-
kend zeker door te komen is. En na-
tuurlijk wordt op de site het nieuws 
bijgehouden en zullen extra artike-
len te lezen zijn. Volgende week al-
weer de laatste krant van het jaar. 
Verhalen en advertenties voor de-
ze editie van donderdag 29 decem-
ber kunnen aangeleverd worden tot 
dinsdag 16.00 uur met een kleine 
uitloop naar woensdag 10.00 uur. 
Namens het hele team van de Nieu-
we Meerbode: Veel leesplezier en 
fi jne kerstdagen!

Deze actie is geldig 
van do 22 t/m ma 
26 december. 

Stoney Creek 
Australische wijn

rood, wit of rosé
6 fl essen à 75 cl.
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Droog Droog
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“Just say no”: 
gebruik geen illegaal vuurwerk
Cobra6, Blue Storm, Black Vlin-
der, Big Boy: ze klinken als redelijk 
onschuldige gebruikersnamen op 
Twitter. Maar het zijn ook namen 
van zogenaamde ‘bangers’, zwaar 
knalvuurwerk. Dit type vuurwerk 
is, net zoals lawinepijlen, mortier-
bommen en strijkers, verboden 
voor consumenten. Daar zijn goe-
de redenen voor te bedenken. 

In de pijlen of kokers van verbo-
den vuurwerk zit vaak meer kruit 
dan in legaal vuurwerk. Dat ver-
oorzaakt niet alleen meer (ge-
luids-)overlast en irritatie, maar 
brengt ook het behoorlijke vei-
ligheidsrisico’s met zich. Bij ille-
gaal vuurwerk wordt niet getest 
of het vuurwerk niet wil afgaan 
of niet volgens de aanwijzingen 
afgaat. De lont kan dan bijvoor-
beeld te snel branden, waardoor 
de gebruiker niet op tijd kan weg-
komen. We maken het jaarlijks 
mee dat personen hierdoor in het 
ziekenhuis belanden met ernsti-
ge verwondingen. In enkele, tra-
gische, gevallen moet de gebrui-
ker het afsteken van een mortier-
bom of Bengaals vuur zelfs met 
de dood bekopen. En dan heb ik 
het nog niet eens gehad over de 
schade aan bushokjes, abri’s, ver-
keersborden en prullenbakken, 
noch over de veiligheidsrisico’s 
van transport en opslag. Om maar 
te zwijgen over het gevaar dat po-
litieagenten en hulpverleners lo-
pen als er – bijvoorbeeld tijdens 
rellen – vuurwerk op hen wordt 
gericht. 

In Nederland wordt jaarlijks rond 
de één à twee miljoen kilo verbo-
den vuurwerk verkocht. Samen 
met de politie en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) 
onderscheppen we zo veel mo-
gelijk illegaal vuurwerk en nemen 
dat in beslag. Op dit moment is al 
meer dan 14.000 kilo verboden 
vuurwerk in beslag genomen. Het 
OM treedt daarnaast hard op te-
gen personen die zich met illegaal 
vuurwerk bezighouden. Of het nu 
gaat om een gebruiker of een pro-
ducent: op iedere strafbare en be-
wijsbare vorm van betrokkenheid 
zorgen we voor een gepaste reac-
tie. Zo kan het afsteken van een 
enkele lawinepijl al een taakstraf 
van 120 uur opleveren. Houdt ie-
mand zich bezig met het knutse-
len van vuurwerk, of maakt hij het 
vuurwerk zelf, dan liggen er ge-
vangenisstraffen op de loer. Scha-
de aan voorwerpen moet boven-
dien worden vergoed.   

Al het gedoe om illegaal vuurwerk 
te krijgen, de kans om strafrech-
telijk vervolgd te worden, gevaar 
voor gebruiker en omgeving én 
de schade aan spullen: het geluid 
van een harde knal kan al deze 
moeite en risico’s niet waard zijn. 
Laten we de afsluiting van 2016 
daarom voor iedereen plezierig 
houden en alleen veilig vuurwerk, 
op een veilige manier, afsteken. 
Want zegt u nou zelf: een gillende 
keukenmeid of fontein, dat is toch 
veel gezelliger dan een Rambo31 
of een Explosive? 

COLUMN 23

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 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. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zater-
dag 21u. Kerstnachtdienst met 
ds. P.J. den Hertog, Amsterdam. 
Zondag 10u. Kerstdienst met 
ds. M. Janssens uit Utrecht en 
16.30u. Kinderkerstfeest. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 16.30u. Poolse viering, 
19u. Gezinsviering m.m.v. koor 
Debuut en 22.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. Karmelkoor. Zon-
dag 9.30u. Eucharistieviering, 
10u. Woord- en communievie-
ring (Kloosterhof) en 14u. Pool-
se viering. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zaterdag 

21u. Kerstnachtmis en zondag 
10u. Liturgie van Kerstmis.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zaterdag 21u. Kerstnachtviering 
in het Lichtbaken. Zondag 10u. 
Kerstdienst met ds. P.J. Vrijhof 
m.m.v. Bright. 

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

Zaterdag 22u. Kerstnachtdienst. 
Zondag 10u. Kerstdienst met ds. 
J. van Dalen. Maandag 10.30u. 
Kerstmusical voor iedereen.

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

terdag 17u. Kindje wiegen en 
19u. Gezinsviering m.m.v. kin-
derkoor. Om 21u. Eucharistie-
viering m.m.v. dames- en heren-
koor. Zondag 11u. Kerstviering 
m.m.v. gelegenheidskoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Eerstvolgende op 
dinsdag 10 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Eerstvol-
gende op 9 januari. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zaterdag 
kerstnachtdienst op Surfeiland 
met ds. Jan Martijn Abraham-
se, 19.30 tot 20.15u. Zondag 10u. 
Kinderkerstfeest.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Kerstdienst. Spreker: 
Steve van Deventer. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zaterdag 18u. en 18.30u. Kerst-

feest met kinderen. Zondag en 
maandag Kerstdiensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk m.m.v. 
koor Evondo. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.  Zondag 10u. Kerst-

dienst met ds. Liesbet Geijlvoet 
m.m.v. kerkkoor. Samenzang 
vanaf 9.45u.Collecte voor Doops-
gezind WereldWerk. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Kerstdiensten om 10u. en 16.30u. 
Maandag dienst 10u.

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zaterdag Kerstnachtdienst om 
22u. met ds. M. Vermeij. Zondag 
10u. Kerstdienst, ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zaterdag Kerstnachtdienst om 

21u. met kand. A. Treur, Vinke-
veen. Organist: Ellen Wessels. 
Zondag om 10u. Kerstdienst met 
ds. Westerman. Organist: J. Piet. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zaterdag 18.30u. Kin-
derkerstfeest en 22u. Kerst-
nachtdienst. Zondag 10u. dienst 
met ds. A.S. de Winter, Nigtevegt. 
Organist: Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zaterdag 21u. Kerstnachtdienst. 
Spreker: Martijn Piet. Zondag 
10.30u. Familiekerstfeest. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

24, 25 en 26 
december

Kerstvieringen 
voor kinderen

Kudelstaart - In de kerk van de 
parochie St.Jan Geboorte in Ku-
delstaart is het al jarenlang een 
goede gewoonte om op Kerstavond 
ook vieringen te houden waarbij het 
voor kinderen goed toeven is. Voor 
en na de vieringen is het mogelijk 
een kaarsje aan te steken bij de stal. 
Daarbij wordt elk jaar een Kerspel 
gespeeld door de kinderen waarin 
ook een ‘echt’ kindje geboren wordt 
en in de kribbe wordt gelegd. Voor 
de allerjongsten, peuters en kleu-
ters, is die viering om 17.00 uur. De 
kerk gaat open om 16.45 uur. De be-
zoekers worden verzocht géén bug-
gy’s of kinderwagens mee de kerk 
in te nemen en de kinderen op de 
banken te houden. Voor de gezin-
nen met schoolkinderen wordt het 
kerstspel ingepast in de gezinsvie-
ring, die begint om 19.00 uur.

Kinderkerstfeest 
Open Hof Kerk

Aalsmeer - Zaterdag 24 december 
van 18.30 tot 19.30 uur wordt met 
elkaar het kinderkerstfeest gevierd 
in de Open Hof Kerk. Thema is ‘De 
laatste kerstboom’. Een gezellig en 
mooi feest heeft de kerk in petto. 
Er gaan kerstliedjes gezongen wor-
den en de kinderen (en hun ouders) 
kunnen luisteren naar het verhaal 
van de laatste kerstboom. Iedereen 
is welkom, jong en oud. Neem ge-
rust een vriendje of vriendinnetje 
mee. Na afloop krijgen de kinderen 
een kerstcadeautje en wordt met 
elkaar nog wat gedronken op het 
kerkplein aan de Ophelialaan 247.

Kerstnachtdienst 
in Oosterkerk

Aalsmeer - ‘Waar ziet u naar uit?’ 
Hierover gaat nagedacht worden in 
de kerstnachtdienst in de Ooster-
kerk. Deze avond wordt ingevuld als 
een ‘Late Night Show’. Presentator 
Reinier Voskamp zal drie bijzondere 
gasten ontvangen. Schrijver en the-
oloog Nico de Muss komt vertellen 
over Gods beloften in het oude tes-
tament. Ook zullen Maria (de moeder 
van Jezus) en Simeon hun verhaal 
komen delen. Aansluitend zal San-
der van Willegen met de aanwezi-
gen nadenken over het thema. Waar 
mag anno 2016 naar uitgezien wor-
den? Wat betekent de kerstbelofte? 
Het belooft een mooie avond te wor-
den voor jong en oud. Schroom niet 
om mensen uit te nodigen en mee te 
nemen! De kerstnachtdienst begint 
om 22.00 uur in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg 269.

Kerstnachtmis in 
Oud Kath.kerk

Aalsmeer - Op zaterdag 24 de-
cember begint om 21.00 uur de 
Kerstnachtmis voor iedereen in de 
Oud Katholieke kerk. Tijdens de-
ze kerstnachtmis zullen leden van 
de Aalsmeerse Roemeense Ortho-
doxe parochie onder leiding van 
Vader Petru bekende Roemeense 
kerstliederen ten gehore brengen. 
Voorganger is pastor Jacob Spaans 
Het orgel wordt bespeeld door Fie-
te Smit-Maan en de schriftlezingen 
worden verzorgd door Lisette Vis-
ser-Moleman. Tijdens deze dienst 
is er slechts één collecte. Na afloop 
informatie, kennismaking, koffie/
thee, enz. Het is de laatste dienst in 
2016! Volgend jaar zijn er weer vie-
ringen op alle laatste zondagen van 
de maand om 16.00 uur in de Oud 
Katholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg 392. 

Kerstdienst in Oosterkerk 
met Hugo van der Meij
Aalsmeer - Op kerstochtend is er 
om 09.45 uur in de Oosterkerk een 
feestelijke dienst. In deze dienst zal 
dominee J. Haeck uit Zeist voor-
gaan en medewerking wordt ver-
leend door organist Hugo van der 
Meij. Hugo van der Meij is geboren 
in Katwijk op 30 maart 1992. Al op 
zeer jonge leeftijd zat hij veel achter 
de piano en zijn ouders verbaasden 
zich dat hij er al liedjes kon uitha-
len. Na een jaar algemene muzikale 
vorming begonnen de pianolessen 
op de muziekschool. Hij was toen 
zeven jaar. Vijf jaar heeft hij piano-
les gehad, waarvan de laatste twee 
jaar privéles van Peter Bontje. On-
dertussen was hij op het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag uitge-
nodigd om te komen voorspelen, er 
werd een absoluut gehoor gecon-
stateerd. Elke dag was hij achter de 
piano te vinden. In die tijd kwam er 

ook steeds meer interesse voor het 
orgel. Hij was zestien toen hij orgel-
les ging nemen bij Sjaak van Duijn 
op het orgel van de Oude kerk in 
Katwijk. Vooral improviseren bleek 
een sterke kant te zijn. Hugo is or-
ganist in de Christelijk Gereformeer-
de Kerk te Rijnsburg en Schevenin-
gen en in Hervormde Gemeente 
Benjamin te Katwijk. Ook begeleidt 
hij een aantal koren, zoals het Kat-
wijks familiekoor Ichtus, Gemengd 
koor Soli Deo Gloria te Alphen en 
het Urker mannenkoor Eneas, en is 
hij dirigent van een viertal koren. In 
deze dienst is er veel ruimte voor de 
samenzang van bekende kerstliede-
ren uit diverse bundels. De samen-
zang start om 09.45 uur en de dienst 
start om 10.00 uur. Het spreekt van-
zelf dat iedereen van harte welkom 
is in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg. 

Kerstnachtdienst op surfeiland
Aalsmeer - Op het Surfeiland bij de 
watertorenworden jaarlijks diverse 
activiteiten georganiseerd. De Ca-
ma-kerk van de ACG voegt er ook 
dit jaar weer de Kerstnachtdienst 
aan toe. Op zaterdag 24 december 
van 19.30 tot 20.15 uur vindt op-
nieuw een openluchtdienst plaats 
op het eiland. “Een hartverwarmen-
de eerste kerstviering. Geweldig om 
mee te mogen maken dat zoveel 
mensen, en vooral ook kinderen, 
de warme huiskamer even hadden 
verlaten en zich in de kou kwamen 
warmen aan Het Kerstverhaal en 
aan hun medemens. Uit volle borst 
werden de kerstliederen meegezon-
gen. Ik hoop dat dit een vaste tradi-
tie wordt, zo dicht bij huis en bij el-

kaar”, aldus een reactie na de dienst 
vorig jaar. Die hoop wordt dus weer 
werkelijkheid op zaterdag 24 de-
cember op het Surfeiland aan de 
Westeinderplassen. Een openlucht-
dienst in een omlijsting van vuur-
korven, warme chocomel en glüh-
wein. In een programma van zo’n 
drie kwartier worden er met elkaar 
de bekende kerstliederen gezon-
gen en ontbreekt het Kerstevange-
lie niet. “Geen preek, geen acts, het 
is allemaal heel puur.” Bij een beet-
je slecht weer bieden de partyten-
ten enige beschutting, maar wordt 
het echt forse wind en/of regen dan 
gaat het feest niet door. U bent dan 
ongetwijfeld net zo welkom in één 
van de plaatselijke kerken. 

2 Afwisselende kerstdiensten 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Met kerst is ie-
dereen van harte welkom in de Le-
vend Evangelie Gemeente. Vier kerst 
tijdens de kerstnachtdienst op za-
terdag 24 december om 21.00 uur 
en het familiekerstfeest op zondag 
25 december om 10.30 uur. 
Met kerst wordt de geboorte van 
Jezus Christus gevierd. Ga mee op 
reis door een eeuwenoud verhaal 
dat impact heeft op jouw/uw leven 
vandaag. De kerstnachtdienst is een 
afwisselende avond met zang, dans 
en muziek. Daarnaast heeft Martijn 
Piet een inspirerende kerstbood-

schap met als thema ‘Let earth re-
ceive her King’. Na afloop is ieder-
een welkom voor een gezellige 
kerstreceptie. Het familiekerstfeest 
op eerste Kerstdag is voor jong en 
oud. Tijdens deze gezellige kerst-
ochtend is er samenzang van be-
kende kerstliederen, een optreden 
van jonge dansers en geluisterd kan 
worden naar een boeiend kerstver-
haal. De kerstdiensten worden ge-
houden in de Levend Evangelie Ge-
meente, Kruisweg 55 in Aalsmeer-
derbrug. Ga voor meer informatie 
naar www.leg.nl. 

Kerstnacht met 
Sjamacha

Aalsmeer - Kerstnacht wordt in de 
Open Hof kerk gevierd met mede-
werking van jongerenkoor Sjama-
cha, wat vreugde betekent. De jon-
gens en meiden komen daar spe-
ciaal voor uit Ede. De Kerstnacht-
dienst wordt geleid door dominee 
Mirjam Vermeij. Na afloop kan er 
glühwein of chocolademelk wor-
den gedronken met een plakje 
kerstbrood erbij. Belangstellenden 
zijn van harte welkom op zaterdag 
24 december vanaf 22.00 uur in de 
Open Hof kerk aan de Ophelialaan. 









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

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
22 december 2016

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/066477), het plaatsen van een 

directieverblijf met depot. Toelichting: project is vergun-
ningsvrij. Verzonden: 15-12-2016 

- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z-2016/050207), het 
afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het 
vestigen van een koffie- en theeschenkerij. Verzonden: 
16-12-2016

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbrei-

den van een bedrijfshal. 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/066513), Planten-

beurs op 11 en 12 januari 2017, ontvangen 16 december 
2016

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/058303), Verjaar-

dagsfeest op 4 februari 2017, verzonden 20 december 
2016

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke veror-

dening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, 

de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 
2005 - Herenweg 78e”

t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit om-
gevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378

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

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

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

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
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 bin-
nen 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 “On-
bekend” 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: zorgtoe-
slag, 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 ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

van der Aar B.J. 15-09-1955 14-12-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken 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 inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte Datum
  datum beschikking

Khan N.N. 12-10-1973 14-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

INZAMELING KERSTBOMEN: 
WOENSDAG 11 JANUARI 2017

Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aals-
meer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente 
wil kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te 
leveren tegen een kleine vergoeding (e 0,50 per ingeleverde 
boom). De kerstbomen worden versnipperd en tot compost 
verwerkt. 

Op verschillende locaties kunt u uw kerstboom inleveren op 
woensdag 11 januari tussen 13.00 tot 16.00 uur:
- Kudelstaart, Schweitzerstraat 
 (voor de school, op het parkeerterrein)
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal)
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein)
U kunt kerstboom ook inleveren op de milieustraat in Rij-
senhout.

VENTILATIENORM IN KINDEROPVANG AANGESCHERPT
Na een overgangsperiode van vijf jaar verscherpt de rijks-
overheid in 2017 de ventilatie-eis voor kinderopvang defi-
nitief aan. Uit landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het 
binnenmilieu is gebleken dat het niet altijd goed is gesteld 
met de luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen kinderen mogelijk 
ziek worden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de 
rijksoverheid de ventilatie-eis verzwaard. Voor bestaande 
kinderopvanglocaties was een overgangsperiode van vijf 
jaar opgenomen en deze eindigt op 1 april 2017. Vanaf dat 
moment moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de 
verscherpte wettelijke eis. De gemeente heeft alle kinder-
opvanglocaties per brief geïnformeerd en gewezen op de ei-
gen verantwoordelijkheid van de kinderopvanglocaties om te 
voldoen aan de eisen zoals deze vanaf 1 april 2017 gelden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de 
brochure ‘Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen 
in de kinderopvang’, te downloaden via de website van de 
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peu-
terspeelzalen: http://www.boink.info/.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie, vergunning verleend
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2015/029780), het ver-

lengen van de bestaande dokloods (hal 2). Toelichting: 
In de bekendmakingen van 15 december 2016 gepubli-
ceerd onder een foutief zaaknummer (Z-2016/029780). 
Verzonden: 05-12-2016

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Uiterweg 214 (landje 531), 1431 AT (Z-2016/065915), 

het verplaatsen van een bestaande blokhut.
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2016/066352), het legalise-

ren van een inrichting botenberging-werkplaats
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2016/066477), het aanbren-

gen van een bergzolder
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen 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 bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Dorpstraat 111, 1431 CC (Z-2016/047424), het verhogen 

van een bestaande kap van de scheepsbouwloods. Ver-
zonden: 12-12-2016

- Machineweg 33A, 33B en 35, 1432 EL (Z-2016/067100), 
het bouwen van 2 woningen. Verzonden: 12-12-2016

- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (Z-2016/055709), het 
plaatsen van een reclamebord en het plaatsen van 2 vlag-
genmasten. Verzonden: 12-12-2016

- Oosteinderweg 247 C, 1432 AT (Z-2016/036664), het wij-
zigen van de constructie ten behoeve van het aanbrengen 
van thematisering. Verzonden: 16-12-2016

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Machineweg 203A, 1432 ES (Z-2016/064733), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen
- Stichtse pad 9, 1433 HK (Z-2016/065657), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Einsteinstraat 58, 1433 BG (Z-2016/065910), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ontvangen melding, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Braziliëlaan 9A, 1432 DG (Z-2016/066402), activiteiten-

besluit voor het veranderen van het bedrijf DCB Green-
park B.V.HET GEMEENTEHUIS IS MAANDAG 
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Muziek
Zaterdag 24 december:
* X-Mas Party met de Hucksters in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. Aanvang: 22u.
* Kerstball in Bacchus, Gerbe-
rastraat met clips en concertregi-
stratie vanaf 21u.

Films
Donderdag 22 december:
* Familiefilm ‘Sepp, de wolvenvriend’ 
in Bioscoop Aalsmeer om 17u.
* Animatiefilm ‘The Red Turtle’ in Bi-
oscoop Aalsmeer vanaf 20u.
24, 25 en 26 december:
* Documentaire ‘Kerst met An-
dré Rieu’ in Bioscoop Aalsmeer om 
13.15u, op zaterdag, 19.30u op zon-
dag en 15.15u. op maandag.

Exposities
Zaterdag 24 december:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Tot en met december:
* Expositie leden van Fotogroep 
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
Tot 6 januari:
* Werken Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis om 15u. Expositie te bezichti-
gen tijdens openingstijden. 
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van 
Yvette van Moch in praktijk fysio-
therapie Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 22 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
22 en 23 december:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 23 december:
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Maandag 26 december:
* Wijkpunt Voor Elkaer Kudelstaart 
open voor senioren, 10.30-12u.
Woensdag 28 december:
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 december:
* Viering laatste werkdag in Studio’s 
Aalsmeer met band Jamento, in The 
Beach met Top 30 van Kees en Mar-
cel. Ook in diverse café’s laatste 
werkdag met extra’s. Vanaf 16u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Maandag 2 januari:
* Sport- en spelinstuif voor kinde-
ren in Proosdijhal Kudelstaart, 9.30-
12u. Extra vrijzwemmen alle dagen 
in kerstvakantie in De Waterlelie.
Dinsdag 3 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in 
teken van vrijwilligerswerk in bur-
gerzaal van het gemeentehuis van-
af 19.30u.

Aalsmeer – De Vocalgroep van Caritas verzorgde afgelopen zaterdag 17 de-
cember een Charles Dickens optreden op het Poldermeesterplein. Diverse 
kerstliederen werden al lopend en voor verschillende winkels ten gehore ge-
bracht. Het aanwezige publiek kon de sfeervolle presentaties waarderen. Ook 
de kleding van de heren en dames oogstte bewondering. Goed gedaan. Heer-
lijk om in alle drukte voor Kerst even weg te dromen met mooie kerstclassics.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kerst in Charles Dickens stijl

Veel extra films in kerstvakantie
‘Florence Foster Jenkins’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Aankomend weekend 
en tijdens de kerstvakantie trak-
teert Bioscoop Aalsmeer op een 
groot aantal familie- en kinder-
films in zowel de grote als de klei-
ne zaal. Onder andere kan genoten 
worden van ‘Vaiana’, ‘Sep de Wol-
venvriend’, ‘Sing’, ‘Huisdiergehei-
men’, ‘The Red Turtle’, ‘Fantastic Be-
asts’, ‘Mees Kees langs de lijn’, ‘De 
Grote Vriendelijke Reus’, ‘Uilenbal’ 
en ‘Finding Dory’. Volwassenen kun-
nen gezellig in het pluche plaatsne-
men voor de documentaire ‘Kerst 
met Andre Rieu’, ‘Soof 2’, ‘Café So-
ciety’, ‘Onze Jongens’ en ‘Florence 
Foster Jenkins’. Deze film, die vrij-
dag 23 december in première gaat, 
vertelt het waargebeurde verhaal 
van de gelijknamige legendarische 
New Yorkse erfgename en socia-

liste die er alles aan deed om haar 
droom, een groot zangeres worden, 
uit te laten komen. De stem die ze 
in haar hoofd hoorde was prach-
tig, maar voor anderen klonk haar 
gezang vreselijk vals. Haar echtge-
noot en manager, St. Clair Bayfield, 
een aristocratische Engelse acteur, 
was vastbesloten om zijn geliefde 
Florence tegen de waarheid te be-
schermen. Wanneer Florence be-
sluit een openbaar concert in Car-
negie Hall te geven, komt hij voor de 
grootste uitdaging van zijn leven te 
staan. Deze komedie duurt 110 mi-
nuten. Kaarten reserveren, voor alle 
voorstellingen, kan via 0297-753700 
en bioscoop@studiosaalsmeer.nl en 
zijn te koop in de bioswinkel in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade.

Feestdagen-aanbieding Crown Theater

‘Gouden Jaren’ met Cor 
Bakker en Danny Malando
Aalsmeer - Op zaterdag 4 febru-
ari 2017 komt er een unieke thea-
tervoorstelling naar Aalsmeer: ‘Gou-
den Jaren’. In deze voorstelling gaan 
Cor Bakker en Danny Malando te-
rug naar de televisie- en radiotijd 
van onze ouders en grootouders. 
Televisieprogramma’s van toen zijn 
momenteel immens populair. Denk 
maar aan ‘Petticoat’ en ‘Moeder, ik 
wil bij de Revue’. Ook ’t Schaep met 
de 5 Pooten, Bananasplit en ‘Toen 
was Geluk nog Heel Gewoon’ zijn 
voorbeelden. Cor en Danny, Erno 
Olah en vele anderen, brengen de 
mooiste nummers ten gehore uit de 
jaren vijftig tot en met de jaren tach-
tig. Visueel zal de voorstelling on-
dersteund worden met beelden met 
daaronder de indrukwekkende stem 
van Philip Bloemedal van het Poly-
goon Journaal. Het wordt een her-
kenbare avond van weleer. 

Rondleiding
Speciaal voor deze première is er 
voorafgaand aan de voorstelling 
een rondleiding door de Studio’s 
van Aalsmeer, voorheen dé televi-
siestudio’s van Joop van den Ende. 
U ziet sterren van toen. 

De rondleiding is geheel gratis. En 
dat is nog niet alles; als u minimaal 
twee kaartjes boekt vóór 31 decem-
ber 2016, ontvangt u maar liefst 
20% korting op de reguliere prijs 
van 26 euro 50. Kaarten zijn onli-
ne te bestellen via www.crownthe-
ateraalsmeer.nl, maar ook verkrijg-
baar bij Espago in de Ophelialaan, ’t 
Boekhuis in de Zijdstraat, Marskra-
mer te Kudelstaart en aan de kassa 
van het theater vanaf een uur voor 
aanvang van de voorstelling. 
‘Gouden Jaren’ begint om 20.00 uur. 
Geef uzelf of uw naasten deze voor-
stelling cadeau (bijvoorbeeld met 
de kerst) en geniet van een unie-
ke avond uit in de sfeer van vervlo-
gen tijden. 
Door Miranda Gommans

Rockin’X-Mas Eve Party zaterdag
Hucksters in The Shack
Oude Meer -Rockin’ X-Mas-Eve 
met Hucksters is simpelweg de al-
lerbeste manier om de kerstda-
gen mee in te luiden! En dat gaat 
The Shack doen op zaterdag 24 de-
cember. Net als vorig jaar gaat het 
weer een spectaculaire avond wor-
den, want iedere keer als deze man-
nen het podium van The Shack be-
treden gaat het dak er volledig af! 
Hucksters behoeven geen verdere 
introductie meer voor de bezoekers 
van The Shack, het is gewoon áltijd 
feest! De setlist wordt grotendeels 
samengesteld uit songs die niet 
meer weg zijn te denken uit de rock-
geschiedenis, zoals nummers van 
Led Zeppelin, Deep Purple, Bruce 
Springsteen, Thin Lizzy, The Knack, 
Alice Cooper, Van Halen, Guns ‘n 
Roses, Pearl Jam, U2, Red Hot Chili 
Peppers en vele anderen. Daarnaast 
wordt het repertoire continue aan-
gevuld met recentere rocksongs van 
jongere bands waarmee de muziek 
ook actueel wordt gehouden zo-
als The Black Keys en Kings of Le-
on. The Shack kan je verzekeren dat 
het een dampende kerstavond gaat 
worden vol met de beste rock-co-
vers uit jaren zestig tot negentig met 
Hans Millenaar op zang, elektrische 

en akoestische gitaar, mondharmo-
nica, Ed van der Linden op basgitaar 
en zang, Ron Schalkwijk op drums 
en zang, Michael Hoogervorst op 
leadgitaar en zang en Remco Mil-
lenaar op leadgitaar en zang. Kerst-
avond, zaterdag 24 december, is The 
Shack open om 20.30 uur en aan-
vang Hucksters is om 22.00 uur. De 
entree is 5 euro.

Voor in de agenda:
Zondag 8 januari: Phil Bee’s Free-
dom. In tegenstelling tot eerder be-
richt zal niet Southside Blues Re-
vue het nieuwe jaar muzikaal inlui-
den, maar niemand minder dan Phil 
Bee’s Freedom, een band bestaan-
de uit topmuzikanten. Een prachtig 
begin van een muzikaal Shack-jaar! 
Zondag 15 januari: George Michael/
Wham undercover! Ook in het nieu-
we jaar weer diverse ongeëvenaar-
de undercoversessies! Kwaliteitsco-
vers gebracht door muzikanten uit 
bekende Nederlandse bands. De 
eerste van 2017 is er een van Geor-
ge Michael/Wham, een zevenkoppi-
ge fantástische band speelt alle hits! 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Kerst(ball)avond in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 24 decem-
ber Kerstavond in Bacchus met 
‘Let’s have a (Kerst)ball’. Deze avond 
is voor iedereen die de Christmas 
Blues heeft omdat ie heel alleen 
Kerstfeest moet vieren maar ook 
voor hen die opzien tegen twee da-
gen opgeklopte vrolijkheid met de 
familie. Trouwens ook als je Kerst 
de most wonderful time of the year 
vindt en je het hartstikke gezel-
lig vindt met je familie, mag je ook 
gewoon langskomen. Er wordt niet 
iets speciaals gedaan, maar er wor-
den (oude) clipjes op grootscherm 
gedraaid en ook wordt een concert 
uit midden jaren zeventig vertoond 
met de kans op meezingen met be-
kende liedjes. Misschien is er her 
en der in Bacchus ook nog een ver-
dwaalde kerstbal te vinden. Natuur-
lijk is er lekker (speciaal) bier en wie 
weet weer wat nieuws op de twee-
de tap. Het culturele café in de Ger-
berastraat gaat om 21.00 uur open 
en om 21.30 start de concert film en 
de clips.

Optreden Jazzlab Band
Dinsdagvond 3 januari presenteert 
Bacchus een uitvoering van Hen-
ri’s Jazz Lab (Masterclass) met Bart 
Wirtz, Marzio Scholten en Niek de 
Bruijn. Na een geslaagd initiatief 
vorig jaar van Henri Noorlander is 
een aantal maanden geleden Jaz-
zlab 2 gestart, in zijn eigen muziek-
studio, en in kleine bezetting. En 
niet de minste bezetting: Drie profs 
die geen nadere introductie behoe-
ven: Bart Wirtz op saxofoon, Niek de 
Bruijn op drums en Marzio Schol-
ten op gitaar en vier amateurs Kees 
Bouwman op tenorsax, David Levelt 
op altsax, Bart Hengeveld op bas en 
Henri Noorlander op piano/Fender 
Rhodes. Alle bandleden hebben in 
verschillende formaties en op ver-
schillende podia gespeeld, onder 
andere North Sea Round Town en 
North Sea Jazz. Ook vorig jaar heeft 
deze tijdelijke Jazzlab Band opge-
treden in Bacchus: het dak ging 
eraf! Hun laatste optreden in de-
ze samenstelling vindt in café Bac-
chus plaats op dinsdag 3 januari, 
aanvang 21.00 uur Ze spelen twee 
sets van 45 minuten: een mooi op-
gebouwd repertoire aan (moderne) 
jazznummers van componisten als 
Marieke van Dijk, Marzio Scholten, 
Duke Ellington, Kurt Rosenwinkel.
Een goeie start van het nieuwe mu-
zikale jaar in het knusse culturele 
café in de Gerberastraat. Bacchus 
open: 20.30 uur. Aanvang Concert: 
20.45 uur. Entree: Gratis

Staand Leo en Dave. Zittend van links naar rechts: Sam, Kirsten, John, Angeli-
na met daarachter haar zus Gina en Tamara.

Vier kandidaten door naar 
finale Stem van de Bok
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond 18 december was het weer 
gezellig druk in Feesterij de Bok aan 
de Dreef. Er streden zes zangers en 
zangeressen voor de finale van de 
Stem van de Bok. Jan Evert trapte 
af en moest daarna gelijk naar huis 
wegens omstandigheden, maar is 
wél door naar de laatste ronde. Net 
als Tamara, Kirsten (begeleid door 
Sam op elektrische piano) en John 
Lewis die zichzelf begeleidde op gi-
taar. Mikky en Laura vielen helaas 
af. Een ieder moest drie nummers 
ten gehore brengen. Twee zelfgeko-
zen liedjes en een opgedragen song 
van de jury. “Dat doen we een beet-
je om de kandidaten uit hun com-
fortzone te halen en te horen wat 
ze nog meer kunnen.” Aldus Gina 
Meulemans, een van de juryleden 
van de avond. Naast haar had Leo 
Lauffer plaatsgenomen om zijn kri-
tische commentaar te leveren. De 
professionele drummer vond het 
knap lastig: “Het niveau is erg hoog.” 
Begint hij. “Omdat ik muzikant ben, 
let ik vooral op de muzikaliteit na-
tuurlijk, maar ook of ze tempo-vast 
zijn. Ze moeten ook niet hun idool 
na gaan doen, want dan haak ik af. 
Een eigen geluid wil ik horen. Het is 
erg leuk om te doen. Vond het een 
eer om hiervoor gevraagd te wor-
den. En ondanks dat ik deze week 
al acht optredens(!) heb gedaan, 
heb ik tóch JA gezegd. Ik hoop er 
bij de finale ook bij te zijn.” Het der-
de jurylid was dit keer Dave van der 
Laan. Dave heeft alle voorrondes te-
vens gefungeerd als presentator. Hij 
gaf zijn jurycommentaar op het po-
dium en was zeer te spreken over 
de locatie onder leiding van Thomas 
Zekveld, de organisatie en de sfeer 
in het algemeen: “Het was tot nu toe 

een feestje om te mogen doen. Leu-
ke ambiance, leuk publiek. Ik zou 
het volgend jaar zo weer doen hoor.” 
Zanger Dave zong iedere ronde een 
paar liedjes in de pauze en soms na 
afloop. Duidelijk een entertainer die 
zich als een vis in het water voelt op 
een podium.” 

Finale op 15 januari
Toen de uitslag nog niet bekend 
was sprak deze krant met kandi-
date Kirsten en haar vaste begelei-
der Sam. Of ze zenuwachtig waren? 
“Nou, ik heb weleens gedacht om 
er mee te stoppen hoor. Niet voor 
de zenuwen, maar het niveau is zo 
hoog. Ik kijk echt op tegen de ande-
re kandidaten. Maar opgeven is na-
tuurlijk geen optie en vandaag viel 
het wel mee.” De pianist knikt be-
amend. Ze zijn goed op elkaar inge-
speeld die twee. En ze zijn door naar 
de finale op 15 januari. Belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd 
om op die zondagavond vanaf 20.00 
uur een kijkje te komen nemen en 
te luisteren naar vier miniconcerten 
die de kandidaten gaan geven. 
Er moeten vijf nummers worden 
vertolkt waarvan twee opgedragen 
door de jury. “Ze moeten zelf een 
uptempo nummer kiezen, een bal-
lad en een Nederlandstalig liedje. In 
de jury nemen mijn zus Gina, Koen 
Raadt en Danny Terp plaats. Komt 
allen. Het is altijd enorm gezellig. 
Wat is er nu leuker om te luisteren 
naar muziek en zang van topkwali-
teit onder het genot van een drank-
je aan de fijne bar van De Bok!” al-
dus de enthousiaste organisatri-
ce Angelina Meulemans, die alweer 
nadenkt over een volgende editie in 
Aalsmeer. 
Door Miranda Gommans 

Inschrijving is geopend
Popprijs Amstelland 2017
Aalsmeer - De grootste bandcom-
petitie van Amstelland en Meerlan-
den komt er weer aan! Elk jaar wordt 
er vanuit Poppodium P60 in Amstel-
veen in samenwerking met N201 in 
Aalsmeer de Popprijs Amstelland 
georganiseerd. Deze bandcompeti-
tie geeft talentvolle bands uit omge-
ving Amstelland en de Meerlanden 
de kans om hun talent te laten zien 

en grote prijzen te winnen! Vooraf-
gaand aan de grote finale vinden 
er verschillende voorrondes plaats 
in N201 in Aalsmeer. De finale zal 
plaatsvinden in Mei 2017 in Poppo-
dium P60 in Amstelveen. Wil je met 
jouw band meedoen en kans ma-
ken op fantastische prijzen? Schrijf 
je dan vóór 17 februari in! Meer info/
aanmelden: www.p60.nl/popprijs.

Sfeervol optreden Sonority
Aalsmeer - Kerst nadert en dat be-
tekent voor popkoor Sonority op-
treden in Joppe. Afgelopen zondag 
18 december bracht het koor een 
greep uit haar bestaand repertoi-
re ten gehore in het café in de We-
teringstraat. Het was gezellig druk. 
Een sfeervol optreden van de heren 
en dames van Sonority.
Het koor kan overigens versterking 
gebruiken bij de bassen en alten. 
Kom vrijblijvend kennis maken tij-

dens de wekelijkse repetitie op dins-
dagavond vanaf 20.15 uur in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. Voor in 
de agenda: Sonority zingt zondag-
middag 15 januari om 13.50 uur in 
de Kleine Zaal van Paradiso tijdens 
de Korendagen. En op zondagmid-
dag 29 januari vanaf 15.00 uur orga-
niseert het koor een Sing Inn in res-
taurant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Meer informatie op www.
sonority.nl 

Hein Meijer live 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De feestcommis-
sie Kudelstaart organiseert in het 
nieuwe jaar een gezellige middag 
met gitarist en zanger Hein Meijer 
en zijn Little Boogie Bluesband. Op 

zondag 22 januari is het optreden en 
de aanvang is vanaf 16.00 uur en de 
entree is 8 euro per persoon.
De happyblues, Chicagoblues en 
Mississippiblues zal klinken in het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartse-
weg. Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Gall & Gall in het 
Winkelcentrum.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Veel leuke
muzikale cadeaus

Gitaarkabels
‘Fender’ v/a € 12,50

KERSTTIP:

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

KERSTAANBIEDING: KERSTKOOPJE:

Viool ‘Leonardo’
(inclusief koffer + strijkstok)

€ 155,-

FIJNE
KERSTDAGEN

AGENDA
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1e Kerstgala groot succes
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
17 december organiseerden Ro-
bert en Chantal Bogaart in samen-
werking met het Dorpshuis voor 
het eerst een heus kerstgala. Een 
avond vol stijldansen, lekker eten 
en een mooie dansshow. De deu-
ren openden om zeven uur en lang-
zaam stroomden de bezoekers bin-
nen. De zaal was op en top in kerst-
sfeer gebracht. Het gala werd ge-
opend met een proost en een di-
recte belofte dat dit kerstgala jaar-
lijks terug zal keren. Daarna werd er 
geproost op een geweldige avond 
en niets was minder waar. Er werd 
heerlijk gedanst, gekletst en ook erg 
lekker gegeten. Dorpshuis ’t Podi-
um had zes fantastische kleine ge-

rechten bereid, welke gedurende de 
avond uitgeserveerd werden. Tus-
sentijds werd er lekker gedanst, ge-
praat en gelachen. Halverwege de 
avond konden de bezoekers genie-
ten van een wervelende dansshow 
van het Kudelstaarts danspaar Siet-
se de Ridder en Mariëlle Leonupun. 
Zij zijn meervoudig Nederlands 
kampioen bij de klasse Senioren 1 
Standaarddansen.
Om twaalf uur werd de avond uit-
eindelijk afgesloten met een laatste 
Quickstep en is de datum voor vol-
gend jaar direct vermeld. Op 23 de-
cember 2017 zal het Dorpshuis weer 
het toneel zijn voor een Kerstgala, 
open voor iedereen die van dansen 
en gezelligheid houdt.

Kerstsamenzang Melomanie
Rijsenhout - Zondagmiddag 18 
december is er een Kerstsamen-
zang georganiseerd in Rijsenhout. 
Een groot aantal leden van Drum-
fanfare Melomanie speelde zowel 
de klassieke als de moderne Kerst-
nummers. Voor het publiek stonden 
de teksten op een beamer, zodat er 
mee gezongen kon worden. Na een 
klein uurtje gespeeld en gezongen 
te hebben werd er afgesloten met 

het bekende ‘We wish you a Mer-
ry Christmas’. Het was een geslaagd 
en sfeervol optreden.
Na dit optreden gaan de leden ge-
nieten van een welverdiende Kerst-
vakantie en hopen in het nieuwe 
jaar weer veel muziek met elkaar te 
kunnen maken. Op de hoogte blij-
ven? Bezoek dan regelmatig de 
website: www.drumfanfaremeloma-
nie.com.

Volle kerk voor Urker Visserskoor
Aalsmeer - Een volle dorpskerk af-
gelopen zaterdag 17 december. In 
de eeuwenoude kerk kon geno-
ten worden van het Christelijk Ur-
ker Visserskoor Crescendo. Het 
koor uit Urk, bestaande uit honderd 
mannen, luisterde het kerstconcert 
op. Organist deze avond was Pie-
ter Heykoop. Het was een gewel-
dige avond met een mooi optreden 

en gezellig veel samenzang. Het pu-
bliek werd in de vooraankondiging 
aangeraden de auto op het Praam-
plein te parkeren vanwege de ver-
wachte drukte. En hier was geen 
woord van gelogen. 
Alle banken bezet. Zowel de bezoe-
kers als de koorleden kijken terug 
op fijne avond in kerstsfeer. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Gevarieerde middag met ‘Con Amore’
Aalsmeer - Een nieuwe uitdaging 
voor mannenkoor Con Amore af-
gelopen zondagmiddag 18 decem-
ber. Het Aalsmeerse koor verzorg-
de een kerstconcert in de Open Hof 
kerk met medewerking van Blokfluit 
ensemble Kopgroep uit Amstelveen. 
Een kerstconcert betekent traditio-
nals brengen, maar ook trakteren op 
nieuwe muziekstukken. Met mede-

werking van het Blokfluit ensemble 
is dit prima gelukt. Het werd een ge-
varieerde middag met ook een op-
treden van soliste Carine van Brule 
en pianobegeleiding door Andre 
Keessen. De algehele leiding was in 
handen van vaste dirigent Theo van 
der Hoorn. Een heerlijk voorproefje 
op de kerstdagen dit weekend!
Foto: www.kicksfotos.nl

Wat een leuke middag!
Kerstpresentatie cursisten 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben verschillende cursisten van 
Cultuurpunt Aalsmeer ter afslui-
ting van hun cursusblok een kerst-
presentatie in de bovenzaal van De 
Oude Veiling gegeven. In anderhalf 
uur tijd lieten zij aan een enthousi-
ast publiek zien wat ze tijdens hun 
cursus hebben geleerd. Begin ok-
tober startte het eerste cursusblok 
van het schooljaar. 
Basisschoolleerlingen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart volgden na school-
tijd cursussen als ‘Fantasietheater’, 
‘Groepsles gitaar’, ‘Ontdek je talent 
op een instrument’ en ‘Muziek & 
Beweging’. De cursussen duurden 9 
weken en vonden op verschillende 
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
plaats. Afgelopen woensdag 14 de-
cember sloten zij dit cursusblok af 

met spetterende optredens, waarbij 
zij aan de vele aanwezigen konden 
laten zien wat zij in die negen we-
ken geleerd hebben. De medewer-
kers van het Cultuurpunt toonden 
zich terecht trots, maar nog trotser 
waren alle ouders, opa’s en oma’s 
en broertjes en zusjes. Wat een leu-
ke middag!
Vanaf maandag 6 februari starten 
er nieuwe cursussen muziek, dans, 
theater en DJ voor basisschoolleer-
lingen. Ook deze cursussen duren 
9 weken en worden afgesloten met 
een eindpresentatie. Wil jij jouw ta-
lent ontdekken? Kom, durf en schrijf 
je in! Meer informatie over de lessen 
en de leslocaties is te vinden op de 
website van het Cultuurpunt, www.
cultuurpuntaalsmeer.nl. Inschrijven 
kan tot 23 januari 2017. 

Sfeervol kerstdiner voor honderddertig gasten

Aalsmeer Over Hoop maakt 
van sprookje werkelijkheid
Aalsmeer - “Er was eens...” Zo be-
ginnen de meest bekende sprook-
jes. Maar maandag 19 december 
zorgde Aalsmeer Over Hoop voor 
een prachtige werkelijkheid die voor 
de honderddertig aanwezigen op 
een sprookje leek. Aan Aalsmeer 
Over Hoop zijn zes kerken verbon-
den die meer doen dan alleen voor 
kerkdiensten en preken zorgen. Zij 
willen er zijn voor alle Aalsmeerders 
en andersdenkenden. Zij willen er 
zijn voor hen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. En zij vertel-
len de mensen dat zij er mogen zijn! 
Via de verschillende instanties was 
de uitnodiging om met elkaar te ge-
nieten van een heerlijk en sfeervol 
kerstdiner verspreid. De verzoeken 
stroomden toe en er ontstond zelfs 
een wachtlijst. De directie van de 
Studio’s Aalsmeer stelde de schit-
terend versierde Down Town zaal 
ter beschikking, vele vrijwilligers 
en sponsors maakten het mogelijk 
dat de aanwezigen even de zorge-
lijke buitenwereld konden vergeten. 
Als er iets duidelijk is geworden tij-
dens deze kerstbijeenkomst dan is 
het dat saamhorigheid wel degelijk 
bestaat. 

Prachtig en ontroerend
Al bij de garderobe was er een pret-
tige spanning voelbaar, glunderen-
de gezichten bij het zien van zo-

veel mooie lichtjes en de hartelijke 
persoonlijke ontvangst. Bij het bin-
nenkomen van de zaal stonden de 
prachtig gedekte tafels klaar, kreeg 
iedereen een drankje en werd naar 
hun plaats gebracht. En hoewel bij-
na niemand elkaar kende, was het 
ijs snel gebroken en ontstonden er 
geanimeerde gesprekken. Het was 
prachtig om te zien hoe jong en 
oud, van verschillende nationalitei-
ten genoten van de aandacht die 
er voor hen was. Ontroerend ook 
hoe een alleenstaande - niet echt 
de Nederlandse taal machtig - in 
contact kwam met een aantal kin-
deren. Zijn verlegenheid verdween 
en de ontspanning werd zichtbaar. 
Hij voelde zich gezien! Voor de al-
lerkleinsten waren er kleurboeken 
en stiften, er was zoveel blijheid dat 
het bijna niet mogelijk was om de 
ogen droog te houden. Na een of-
ficieel woord van welkom, “Wij ho-
pen de samenleving te stimuleren 
vanuit ons geloof”, werd het voorge-
recht opgediend. Een keur aan jon-
ge mensen liep rond om iedereen te 
voorzien van een heerlijke salade. 
Een van de aanwezigen verzucht-
te: “Wat is het hier prachtig, ik ben 
hier voor de eerste keer en heb zel-
den zo iets moois meegemaakt.” Pi-
anist Bertus Buijs beroerde onafge-
broken de pianotoetsen, hij zorgde 
voor prettige achtergrondmuziek, 

klassieke en populaire klanken wis-
selden elkaar af. 

‘Wees niet bang’
Bernard Sparnaaij vertelde tussen 
de diverse gangen door een kerst-
verhaal en deed dat met verve. Ie-
dereen luisterde muisstil hoe Ma-
ria van de Engel hoorde dat zij een 
kind van God zou baren. En de en-
gel zei: ‘Wees niet bang.’ De En-
gel zou zijn woorden nog eens her-
halen en hij werd geloofd en ver-
trouwd. Even dwaalden de gedach-
ten af naar de wereld van van-
daag naar de mensen in oorlogs-
gebieden. Zouden zij ook een En-
gel tegen komen die zegt: ‘Wees niet 
bang’? Maar de warmte en de sfeer 
in de zaal, het zien van zoveel blij-
heid en zorgeloosheid drongen de-
ze gedachten weer op de achter-
grond. Een familie die zich had aan-
gemeld en werd uitgenodigd. “Wij 
winnen nooit wat.” De ouders durf-
den - om alle teleurstelling te voor-
komen - pas op de dag zelf hun kin-
deren te vertellen dat zij een heerlij-
ke avond tegemoet gingen. Dat tel-
de ook voor een alleenstaande moe-
der en haar drie zonen. Zij had zich 
feestelijk aangekleed: “Ik wist niet 
dat er zoiets moois bestond en het 
eten was zalig.” Bij het lopend buf-
fet - dat door de feilloze organisa-
tie voortreffelijk liep - was er genoeg 

te kiezen. Een Boeuf-Bourguignon, 
Coq au Vin, Ratatouille, Pomme Pu-
ree, Quiche Lorraine en een vegeta-
rische schotel. Het was allemaal zo 
lekker dat sommigen nog een twee-
de bordje gingen halen. 

De wensboom
Naast de rijkversierde kerstboom 
stonden er ook twee zelfgemaakte 
houten bomen, bedoeld als wens-
boom. Aalsmeer Over Hoop heeft 
namelijk zelf ook een wens en dat 
is proberen om degenen die dat no-
dig hebben ook na deze avond te 
kunnen blijven steunen. “Neen, wij 
kunnen u niet helpen aan een nieuw 
huis of aan een dakkapel, maar wij 
kunnen wel kijken of u niet wat meer 
bezoek kunt krijgen of eens met ie-
mand een kopje koffie kan drinken, 
een keer samen naar de kinderboer-
derij, of misschien vindt u het pret-
tig dat wij u hulp bieden bij een loket 
in het Gemeentehuis.” In slechts en-
kele minuten kleurde de boom zilver 
en rood van de sterren waarop de 
wens, naam en telefoonnummer kon 
worden geschreven. ‘Wie wil mij een 
keer helpen in de tuin? En verder: 
‘Ik wil zo graag een eigen onderne-
ming opzetten’ of deze: ‘Samen naar 
een museum, dat lijkt mij leuk’. ‘Ge-
woon een keer met iemand praten’, 
was ook een veelgelezen wens. Ge-
zien de achterban van de kerken zijn 
deze wensen vervulbaar en zal het 
contact niet eenmalig zijn. Een wens 
was direct uitvoerbaar. Een echtge-
noot had voor zijn vrouw - die heel 
binnenkort jarig is - een gezamen-
lijk lang zal zij leven gevraagd. Zij 
werd het stralende middelpunt toen 
zij luid werd toegezongen naast het 
toetje versierd met fonkelende ster. 

Deel het leven
“Alleen had ik het nooit aan gedurfd 
hier naar toe te komen.” Nog bezig 
met het verwerken van de dood van 
haar echtgenoot, was deze geno-
digde meegekomen met een buur-
vrouw. “Ach wat was het een fijne 
avond en wat heb ik lekker gege-
ten.” Nooit zou dit sprookje voor de 
honderddertig gasten werkelijkheid 
zijn geworden, als niet zoveel vrijwil-
ligers en sponsors hun medemense-
lijkheid hadden getoond. Na de kof-
fie stonden de wethouders Ad Ver-
burg en Robbert Jan van Duijn met 
het voltallige CDA team klaar om 
degenen zonder vervoer weer naar 
huis te brengen. ‘Met elkaar werd op 
deze avond het leven gedeeld’, zo-
als een van de gastheren ter afslui-
ting opmerkte. Een mooiere kerstge-
dachte is nauwelijks denkbaar. 

Janna van Zon 

Traditionele eindejaarshow 
bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - In de week tussen 
Kerst en oud en nieuw organiseert 
Jachthaven Poelgeest weer de tradi-
tionele eindejaarshow. Op 27, 28, 29 
en 30 december is het mooie assor-
timent van Antaris en Maril te be-
wonderen in de showroom te Oegst-
geest. Van de Friese sloepenbouwer 
Maril is de dit jaar succesvol geïn-
troduceerde Maril 6Nxt in diverse 
uitvoeringen te bezichtigen. De 6Nxt 
is een echte sloep gebleven die aan 
de eisen van deze tijd voldoet; ho-
ge aanvangstabiliteit, heerlijke vaar-
eigenschappen, veel zitcomfort en 
een koelkast onder handbereik. Eén 
van de opvallendste details van de 
Maril 6Nxt is het deurtje in de spie-
gel dat toegang biedt tot het ruime 
zwemplateau. Ook de brede instap-
treden, met daaronder een koel-
kast en spoelbakje, maken de sloep 
makkelijk toegankelijk. Het poly-
esterwerk is van zeer hoge kwali-

teit en met enkele opvallende stijl-
details komt het Nederlandse vak-
manschap prachtig boven.
Ook de nieuwste uitvoeringen van 
Antaris, de Fifty5, Sixty6 en Seventy7 
zijn bij Poelgeest te bezichtigen. De-
ze sportief ogende modellen blin-
ken uit in ruimtegebruik, vaareigen-
schappen en design. Tijdens de ein-
dejaarshow zijn de 2017 modellen in 
diverse uitvoeringen en kleurstellin-
gen te bewonderen. Maar naast de 
nieuwste modellen zijn er ook diver-
se occasion en demo sloepen aan-
wezig.
Kortom, een bezoekje aan Poelgeest 
tussen Kerst en Nieuwjaar is voor 
elke watersporter een groot plezier. 
De eindejaarshow wordt gehouden 
van dinsdag 27 tot en met vrijdag 
30 december, alle dagen van 11.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest.

Autospuit voor Jeugdbrandweer
Amstelland - Dinsdagavond 13 de-
cember heeft commandant Leen 
Schaap van de Brandweer Amster-
dam-Amstelland een nieuwe auto-
spuit overhandigd aan de Jeugd-
brandweer Amstelveen in kazer-
ne Amstelveen. De autospuit is voor 
de overdracht opnieuw en volgens 
wens van de Jeugdbrandweer in-
gericht. De niet jeugdvriendelijke 
hulpverleningsmiddelen zijn vervan-
gen door watervoerende blusmid-
delen. De autospuit wordt gebruikt 
tijdens oefeningen met betrekking 

tot brandinzetten en tijdens wed-
strijden met andere korpsen. Neder-
land telt 140 Jeugdbrandweerkorp-
sen. De Jeugdbrandweer is een be-
langrijk onderdeel binnen het korps. 
Het dient als kweekvijver voor de 
vrijwillige kazernes. Jaarlijks stro-
men er één à twee jeugdleden van-
af hun achttiende jaar door naar een 
vrijwillige kazerne binnen Brand-
weer Amsterdam-Amstelland.

De overdracht van de nieuwe auto-
spuit. Foto: Tahirah Luqman
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Wat maakt van iemand een goed mens?

Kerstverhaal: 
Het beloofde land

Aalsmeer - Nadat de mensensmokkelaar, net zo-
als de hebberige oppertollenaar Zacheus uit de Bij-
belse stad Jericho, zijn pas geïnde geld had nageteld, 
duwde hij nonchalant met zijn rechtervoet het houten, 
gammele vissersbootje volgeladen met bootvluchte-
lingen gewetenloos de zee op. “Pappa? Hoe is het met 
je? Waarom horen we niets van je? Gisteren heb ik 
de hele dag gehuild. Laat iets van je horen.” Snikkend 
tuurde de kleine Said al dagen achtereen over de kale 
vlakte, zoekend naar de terugkomst van zijn vader. In 
die vreselijke nacht, nu twee weken geleden, werd zijn 
vader met veel geweld uit zijn huis gesleurd en met 
andere mannen uit het dorp weggevoerd met onbe-
kende bestemming. “Je vader komt zeker weer terug”, 
had zijn moeder hem beloofd.
Terwijl Said aan de rand van het dorp almaar uitkeek 
naar de terugkomst van zijn vader, scheerde een vij-
andig gevechtsvliegtuig laag over zijn hoofd. Tiental-
len bommen liet het los. Said snelde terug. Hij schrok 
hevig bij de aanblik van de ruïnes waarin de gebou-
wen en straten van zijn dorp veranderd waren. Ook 
hun huis was niet gespaard gebleven. 
Tussen de puinhopen schreeuwde zijn moeder: “Said, 
mijn zoon, we moeten hier vandaan, ons leven staat 
op het spel. We moeten vluchten!” Net op dat moment, 
volgde er opnieuw een luchtaanval, met een raketin-
slag vlak naast hun huis. Meters diep boorde het ijze-
ren projectiel zich in de grond, maar ook diep in de 
ziel van Said. De oorlog kwam met dikke, opstijgen-
de rookwolken door het gapende gat hun huis binnen. 
Van zijn slaapkamertje was weinig meer over. Zelfs 
zijn lievelingsbeer lag uiteengereten in wel duizend 
stukjes verspreid. Dikke tranen biggelden over Saids 
gezicht: “Waar is Pappa?” Voordat Said en zijn moeder 
een veilig heenkomen gingen zoeken, draaide de klei-
ne jongen zich nog één keer om en keek naar de inge-
storte huizen en gebouwen: “Mamma, alle muren zijn 
verdrietig.” De moeder drukte Said stevig tegen zich 
aan en huilde zacht: “Huis, wens ons een goede reis 
om Gods wil. Bid voor ons.”
Een koude, bange nacht volgde. Na uren te hebben 
gelopen hoorden ze opeens het geronk van een motor. 
Verblind door twee koplampen zag Said een vracht-
wagen op zich afkomen. Een onbekende man stapte 
uit. Hij bood het tweetal tegen een ‘kleine’ vergoeding 
een veilige boot aan voor de overtocht naar ‘het be-
loofde land’. Said en zijn moeder mochten een plaats-
je uitzoeken in de overvolle laadruimte van een ou-
de pick-up truck, die volgestouwd was met vluchtelin-
gen. In het holst van de nacht reden ze met hoge snel-
heid richting de kust. Uren en uren leek de rit te du-
ren. Alles en iedereen was al honderd keer door el-
kaar geschud, door de ruige manier van rijden van de 
mensensmokkelaar. Ineens remde de truck. Een grote 
wolk van zand stoof op. De mensensmokkelaar gooi-
de de deuren van de laadruimte open en schreeuw-
de: “Uitstappen, snel, snel.” Zonder dat hij er nog 
meer woorden aan vuilmaakte, dreef hij de doodsban-
ge vluchtelingen als makke schapen bij elkaar in een 
oude, lege loods. IJsberend liep hij door de loods, ter-
wijl de vluchtelingen een plekje ergens op de grond 
zochten. Het gejammer en gehuil van baby’s en ou-
dere mensen was vreselijk om aan te horen. Het eni-
ge wat ze kregen was een klein fl esje water. Nerveus 
en bang zaten ze als ratten in de val, wachtend op de 
boot. Natuurlijk bleef de tocht over zee levensgevaar-
lijk, maar welke keus hadden Said en zijn moeder? 
“Opstaan, de boot ligt klaar”, schreeuwde de mensen-
smokkelaar. Voordat de vluchtelingen de loods moch-
ten verlaten, moest er eerst afgerekend worden. Zo’n 
5000 dollar per persoon. Saids moeder had gelukkig 
voldoende geld en ze frommelde de bankbiljetten on-
der haar jurk vandaan. “Hier van de familie, voor jul-
lie vrijheid”, had zijn tante tegen Saids moeder gezegd, 
toen ze vlak voor hun overhaastte vlucht uit het dorp 
geld van haar kreeg toegestopt. “Verberg het goed 
weg onder je jurk.”
Terwijl de golven vanuit zee rustig in de vroege och-
tendzon naar het kiezelstrand rolden, liep een lange 
oranje lint van mensen achter elkaar richting strand. 
De oranje zwemvesten, van zeer dubieus materiaal 

gemaakt, waren door de mensensmokkelaar al eerder 
uitgedeeld, bij het verlaten van de loods. Alhoewel er 
was gezegd dat 22 personen mee zouden gaan, werd 
het uiteindelijk, tot schrik van iedereen, zeker het dub-
bele aantal. De kleine vissersboot was absoluut niet 
berekend op zo veel mensen.
Aangekomen bij het strand, werd de mensensmokke-
laar steeds nerveuzer. Hij schreeuwde opnieuw naar 
de bootvluchtelingen: “Om zoveel mogelijk mensen 
mee te kunnen nemen, moet iedereen zijn bezittingen 
achterlaten op het strand. Het enige wat jullie mee 
mogen nemen zijn de fl esjes water. Voor de rest is er 
genoeg aan boord voor iedereen.”
Er ontstond paniek en verwarring. Said keek zijn moe-
der vragend aan: “Waarom mogen we onze eigen spul-
letjes niet houden?” “Stil maar Said, het komt allemaal 
wel goed”, zei z’n moeder troostend. “Op jullie reet zit-
ten, met je benen wijd”, sommeerde de mensensmok-
kelaar de vluchtelingen dwingend. Op die manier kon-
den er immers meer mensen in de boot en kon hij 
nog meer geld verdienen. Terwijl de vissersboot vol-
liep met mensen, wees de mensensmokkelaar een van 
de mannen aan als ‘kapitein’. De zee was rustig, terwijl 
de ochtendzon zijn warmte al begon af te geven. Na-
tuurlijk waren Said, zijn moeder en de andere vluchte-
lingen bang.  Hoeveel verhalen hadden ze al niet ge-
hoord van verdronken bootvluchtelingen en gezonken 
boten. Maar hadden ze keus? De overbevolkte boot, 
met meer dan 55 vluchtelingen, stond op het punt van 
vertrek. Net op het moment dat de mensensmokkelaar 
zich wilde afwenden, zag hij in een fl its hoe de klei-
ne Said zich vastklampte aan zijn moeder en in tranen 
uitbarstte: “Ik wil niet weg. Pappa moet mee!” De och-
tendzon deed Saids ogen half dichtknijpen, terwijl zijn 
tranen zich vermengde met het zweet op zijn gezicht. 
Gewetenloos draaide de mensensmokkelaar zich om 
en liep stoïcijns weg.
Ondertussen pruttelde de vissersboot – het geluid van 
de oude buitenboordmotor deed vermoeden dat hij 
er elk moment mee kon ophouden – de volle zee op. 
De zon was nog maar net op, maar de hitte was al 
spoedig bijna ondraaglijk. Nergens op de vissersboot 
was ook maar een plekje schaduw. Het was windstil. 
De zee was zo glad als een spiegel. De verzengen-
de hitte werd steeds meer vluchtelingen te veel. Het 
geschreeuw van wanhopige en dorstige mensen ging 
door merg en been. Ook Said snakte naar water. Zijn 
moeder depte zijn voorhoofd en gaf hem de laatste 
kostbare druppels water uit het fl esje. Uren verstre-
ken. De zon scheen steeds meedogenlozer. Plots brak 
er achter in de boot paniek uit. Said kwam nieuws-
gierig overeind: De motor van de vissersboot was er-
mee gestopt. Enkele mannen, die gehaast naar ach-
ter liepen om de stilgevallen motor weer aan de praat 
te krijgen, deden door hun onverwachtse bewegingen 
de vissersboot bijna omslaan. Minutenlang stonden 
ze druk pratend en gebarend te kijken naar de stil-
gevallen motor. Roerloos dobberde het vissersbootje 
nu rond. Er was nog geen land in zicht, terwijl op het 
water steeds meer hogere, brekende golven met witte 
schuimkoppen te zien waren. Ineens rukte een van de 
mannen agressief de lege benzinetank van de buiten-
boordmotor af en smeet hem overboord: “We zijn be-
drogen!” De mensensmokkelaar had, om zoveel mo-
gelijk winst te kunnen maken, de tank maar halfvol 
gedaan. 
Er brak grote paniek uit. Zonder benzine zouden ze 
nooit voor het donker land bereiken. Onmiddellijk 
sloopten de mannen een van de weinige houtenbank-

jes uit de vissersboot om er geïmproviseerde roei-
spanen van te kunnen maken.  Toen de eerste roei-
spaan het water doorkliefde en het bootje weer lang-
zaam vooruit kwam, steeg er een feestelijk gejuich op 
vanuit de opgeluchte groep vluchtelingen. “Zie je wel 
Said, mijn zoon, dat God ons niet in de steek laat.” Een 
glimlach werd zichtbaar op zijn gezichtje. De jubel-
stemming, en daarmee ook de rust in de vissersboot, 
was niet voor lange duur. Sommige bootvluchtelingen 
begonnen te bekvechten over de richting waarin ge-
roeid moest worden. De ene zag land aan bakboord, 
een onbekend hulpschip aan stuurboord. Hoe hard de 
mannen ook roeiden, het leek of ze geen meter voor-
uit kwamen. Stilaan viel de avond. Said zag hoe de 
zon als een vuurbal in de steeds ruwer wordende zee 
wegzakte, maar ook hoe in de verte tegelijk de he-
mel zwart aan het kleuren was, als een omgevallen 
inktpot. Af en toe ontlaadde zich aan de horizon een 
bliksemschicht. Dat voorspelde zeker niet veel goeds 
voor de nacht. Terwijl uit zee de golven steeds onrus-
tiger naar het strand rolden, was  de mensensmokke-
laar nog in het halfdonker druk bezig de achtergela-
ten spullen van de bootvluchtelingen in zijn pick-up te 
laden. Af en toe weerlichtte het aan de horizon. Een 
onbestemd gevoel besloop hem. De grommende zee 
leek steeds dreigender te worden. Hij beukte angst-
aanjagend tegen de houten wanden van de oude vis-
sersboot. De wind werd krachtig tot hard. De kleine 
vissersboot voer dwars op de lange golven, waardoor 
ze er met veel geweld steeds op terug klapten. Said 
kroop diep weg bij zijn moeder en omklemde haar: 
“Mamma. Ik ben bang.” De zware storm ontwikkelde 
zich steeds sneller. Het gammele vissersbootje was nu 
in de kolkende watermassa een speelbal van de na-
tuur geworden. De mensen werden van de ene kant 
naar de andere kant geslingerd, terwijl het water met 
bakken te gelijk de boot overspoelde. Door de meters-
hoge golven die op hem af bleven komen, zag Said al-
leen nog maar een muur van water voor zich. Dit kon 
niet goed afl open. Verschrikt trok Said ineens aan z’n 
moeders arm en wees apathisch voor zich uit. Bij de 
aanblik van de gevaarlijk opdoemende rotsenwanden, 
binnen nog geen honderd meter van het vissersboot-
je, verstijfde zijn moeder van angst en gilde het uit: 
“Mijn God, waar bent u?” Het vissersbootje draaide 
en danste op en neer en in het rond. De wind raas-
de nu zelfs met orkaankracht over de gitzwarte zee. 
Als het bootje te pletter zou slaan, maakte Said en zijn 
moeder geen schijn van kans, net zo min als de rest. 
Geen enkele vluchteling zou dit overleven. Terwijl uit 
zee witte schuimkragen naar het kiezelstrand rolden, 
reed de mensensmokkelaar met gedoofde autolichten 
- om maar niet door de grenspolitie opgemerkt te wor-
den - met zijn handel weg van het strand.
Ondertussen dreef de stormachtige wind het vissers-
bootje steeds dichter en dichter naar de kust. Ieder-
een was de wanhoop nabij. Even leek het bootje zich 
zelf weg te manoeuvreren, maar tot ieders ontzetting 
werd het als een miniatuurspeeltje hoog opgetild uit 
het water en dreigde nu tegen een van de rotswan-
den te pletter te slaan. Sommige vluchtelingen pro-
beerden in paniek nog hun leven te redden en spron-
gen uit wanhoop overboord. Kansloos verdwenen ze 
even later voorgoed in de kolkende watermassa. Net 
zo als de meeste achterblijvers op de boot leken Said 
en z’n moeder ten dode opgeschreven. Het gekraak 
van de houten boot op het moment dat hij tegen de 
rotswand te pletter sloeg, werd overstemd, door het 
geschreeuw en gejammer van doodsbange vluchte-

lingen. Als slappe ledenpoppen werden de vluchtelin-
gen uit de boot geslingerd en verdronken jammerlijk 
in de woeste nachtelijke zee. Het vissersbootje dreef 
versplinterd voor de kust en de stukken spoelden aan 
tussen de lager gelegen spelonken van de vele rots-
wanden. Nadat de zee de volgende ochtend weer tot 
rust was gekomen, hield de kustwacht zijn eerste in-
spectie langs de kust om te kijken of de zware storm 
van de vorige nacht veel schade had aangericht. Vanaf 
een hoger gelegen rotspartij keek een van de mannen 
van de kustwacht zoekend over de rand. Tot zijn gro-
te schrik kwam hij tot een vreselijke ontdekking: die 
nacht had er zich voor de kust opnieuw een vluchte-
lingendrama afgespeeld. Overal zag hij tot zijn ontstel-
tenis dode lichamen, met oranje zwemvesten nog aan, 
in het water drijven. Onmiddellijk sloeg hij groot alarm. 
Na uren intensief te hebben gezocht naar overleven-
den, werd er door de commandant van de hulpdien-
sten met pijn in het hart besloten om de ‘reddingsope-
ratie’ tot ‘bergingsoperatie’ terug te schalen. 
Een van de reddingswerkers die zich dicht langs een 
gevaarlijke rotswand naar beneden liet glijden, ont-
waarde plots iets op een open stukje strand, ver on-
der hem. Een ijzige, rauwe kreet galmde langs de rot-
sen: “Hier!” Nadat hij was afgedaald rende hij bezorgd 
naar het kleine lichaampje, dat roerloos met zijn ge-
zichtje voorover in het zand lag. Hij boog zich over 
het lichaampje heen en draaide het voorzichtig om. 
Terwijl hij het hoofdje, dat besmeurt zat met zand en 
bloed, tegen zich aan drukte, kon hij zijn tranen niet 
meer bedwingen. Minutenlang zat hij gehurkt met het 
lichaampje tegen zich aan in een onwerkelijke stilte 
voor zich uit te kijken, wachtend op hulp. 
De enige geluiden die de stilte doorbraken waren de 
kabbelende golven en het gekrijs van een meeuw die 
vlakbij overscheerde. Overmand door de gedachte 
dat het ook zijn eigen kind had kunnen zijn en ge-
kweld door groot verdriet en medelijden, schreeuwde 
hij het uit naar de wereld: “Waarom, waarom?” Liefde-
vol zochten zijn trillende vingers een weg over het le-
venloze gezichtje. Toen hij even later het zand en de 
modder rondom zijn ogen wilde wegvegen, bemerkte 
hij dat het jongetje zijn ogen, voorzichtig knipperend, 
probeerde te openen. 
De reddingswerker was volledig in shock en instinc-
tief trok hij het kind nu nog dichter naar zich toe. Heel 
zachtjes hoorde hij korte ademstootjes uit het zwaar 
gehavende lichaampje komen. Hij schreeuwde in pa-
niek: “Help, help!” Een fotograaf legde later vast hoe 
het jongetje als enige overlevende van die verschrik-
kelijke bootramp in de armen van de opgeluchte red-
dingswerker werd weggedragen: Gewikkeld in goud-
folie, tegen de kou, staarde het kind versuft voor zich 
uit, hij leek verstomd. De iconische foto van Said ging 
de hele wereld over.
Terwijl de golven rustig in de vroege ochtend naar het 
kiezelstrand rolden, stond enkele dagen na de vrese-
lijke bootramp de mensensmokkelaar, die weerzin te-
gen zijn eigen hebberigheid had gekregen, gebroken 
langs de vloedlijn. Hij tuurde naar de horizon, op zoek 
naar een antwoord. Zacheus, uit de Bijbelse stad Je-
richo, kreeg ook spijt van zijn hebberigheid als opper-
tollenaar. Het vloog hem bij tijd en wijle naar de keel. 
Het was druk op straat toen ‘de man van Nazareth’ 
een bezoek bracht aan Jericho. Iedereen wilde hem 
zien. Ook Zacheus. Hij had veel over de ‘onbaatzuch-
tige’ gehoord. Het zag er zwart van de mensen, dus 
klom Zacheus in een vijgenboom. Hij wilde hem zien 
en ontmoeten. Misschien stelt de gewetenloze men-
sensmokkelaar zich nu wel dezelfde vraag als de op-
pertollenaar Zacheus deed toen hij Jezus ontmoette: 
“Wat maakt van iemand een goed mens?”

Ik wens iedereen zinvolle 
Kerstdagen toe. 

- Zacheus in de vijgenboom -  
is een verhaal uit het Nieuwe Testament.

Lucas 19:1-10 (Zacheus). 
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Wat maakt van iemand een goed mens?

Moederverwendag en Multi Foundation

Rotary Santa Run: Veel 
animo, mooie opbrengst
Aalsmeer - De Rotary Santa Run 
is vrijdagavond 16 december gelo-
pen door Aalsmeer. Zo’n tweehon-
derd kerstmannen, -vrouwen en 
-kinderen maakten een gezellige 
wandeling door de gemeente. Start-
punt was Studio’s Aalsmeer waar de 
kerstwandelaars zich verzamelden 
en na een korte uitleg en een suc-

ceswens van start gingen. Het star-
schot werd verricht door Jetze Plat, 
medaillewinnaar op de Paralympics 
in Rio de Janeiro. 
Via de gemeentebrug ging en het 
Baanvak is gewandeld naar de Op-
helialaan en terug via de Zijdstraat 
weer naar de Studio’s. Onderweg 
waren er opdrachten en enkele con-

troleposten. Een kleine groep legde 
het parcours hardlopend af, maar 
de meesten liepen samen de tocht, 
hand in hand of arm in arm.
De kerstmannen, -vrouwen en -kin-
deren hebben zich prima vermaakt. 
De sfeer was prima en de ‘rode 
stoet’ trok veel bekijks. Veel reden 
auto’s al toeterend voorbij ter aan-
moediging, inwoners zwaaiden van 
achter hun ramen naar de deelne-
mers toe en het winkelend publiek 
stak een duim omhoog als blijk van 
waardering. Eindpunt was weer de 
Studio’s Aalsmeer alwaar de deel-
nemers getrakteerd werden op een 
muzikaal feestje met de band de 
Hucksters. Ook niet-wandelaars 
mochten komen rocken, maar hier-
voor was de animo niet al te groot. 
Succes had de vijfmansformatie 
uit Rijsenhout en omgeving wel, er 
werd volop gedanst en meegezon-
gen met bekende hits.
De Santa Run werd georganiseerd 
door de Rotary Club AMU en de op-
brengst is bestemd voor twee goe-
de doelen. Er is totaal 6.250 euro 
bijeen gebracht. Een prachtig, mooi 
bedrag waarvan de Moederverwen-
dag en de Mike Multi Foundation 
ieder de helft krijgen. Glunderend 
namen Michael van der Laarse en 
Jetze Plat de cheque in ontvangst 

waardoor jongeren met een licha-
melijke en of verstandelijke beper-
king geholpen kunnen worden om 
te gaan sporten.
Ook voor de moeders die het hele 
jaar de zorg hebben voor een kind 
met een beperking is er geld be-
schikbaar gekomen om ze een dag 
te verwennen en even uit de dage-
lijkse zorg te lichten. 
De Rotary Club Aalsmeer-Mijdrecht 
Uithoorn kijkt terug op een ge-
slaagd en gezellig sportief evene-
ment.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Regioraad Stadsregio Amsterdam
Doortrekken Amstelveenlijn 
naar centrum van Uithoorn
Amstelland - De vernieuwde Am-
stelveenlijn wordt doorgetrokken 
naar het centrum van Uithoorn. De 
regioraad van de Stadsregio Am-
sterdam heeft dinsdag 13 december 
met dit besluit ingestemd. Daarmee 
is de weg vrij om de Amstelveenlijn 
over de oude Spoordijk verder te la-
ten rijden tot de eindhalte naast het 
voormalige Spoorhuis. Nu het voor-
keurstracé is vastgesteld, kan de 
Stadsregio verder gaan met de uit-
werking van de plannen. Naar ver-
wachting zullen de eerste trams in 
2022 rijden. Met het besluit om de 
vernieuwde Amstelveenlijn naar het 
dorpscentrum van Uithoorn door te 
trekken is de Stadsregio de vierde 
en laatste partij die instemt met de 
voorkeursvariant. 
Eerder al hebben de gemeenteraden 
van Uithoorn (13 oktober) en Am-
stelveen (9 november) en Provinci-
ale Staten van de provincie Noord-
Holland (12 december) ingestemd 
met de voorkeursvariant. In de voor-
keursvariant voor de Uithoornlijn is 
het beoogde tracé de oude Spoor-
dijk. De eindhalte is voorzien in het 
dorpscentrum van Uithoorn, naast 
het voormalige Spoorhuis. Met het 
vaststellen van het voorkeurstra-
cé is de planstudiefase afgerond en 
wordt gestart met de uitwerking van 
de voorkeursvariant.
Belangrijkste redenen om voor dit 
voorkeurstracé te kiezen, zijn dat 
het Spoordijktracé het beste scoort 
als het gaat om aanlegkosten, be-
trouwbaarheid en exploitatiekos-
ten. Daarnaast heeft het eindpunt 
Dorpscentrum de beste toekomst-

waarde en een betere kwaliteit, 
hoewel de aanleg-en exploitatie-
kosten hoger zijn dan voor de an-
dere eindpunten. Dit betekent dat 
er rekening wordt gehouden met de 
verdere ontwikkeling van het dorps-
centrum en er meer mogelijkheden 
worden geboden om parkeerplek-
ken in te passen.
De haltes Aan de Zoom, Busstati-
on en Dorpscentrum hebben een 
eigen gebied aan reizigers die ge-
bruik kunnen maken van de lijn. De-
ze drie haltes liggen op optimale af-
stand van elkaar: niet te dicht bij el-
kaar want dan moeten reizigers te 
vaak stoppen en wordt de reistijd te 
lang. Maar ook niet te ver van elkaar 
af, want dan moeten reizigers te ver 
reizen naar de halte.  
Met de Uithoornlijn tot aan het cen-
trum kunnen de meeste reizigers 
snel en betrouwbaar, soms met een 
extra overstap, hun bestemming be-
reiken. De Uithoornlijn zal de huidi-
ge busverbinding met Amstelveen 
en Amsterdam vervangen. Binnen 
Uithoorn blijft de bus rijden en er 
komt een busverbinding tussen Zij-
delwaard en Amstelveen centrum.
Met het besluit om de Uithoornlijn 
aan te leggen, ontstaat een direc-
te tramverbinding vanuit het cen-
trum van Uithoorn via Amstelveen 
naar station Amsterdam-Zuid. Zuid 
is een van de drukste openbaar-
vervoerknooppunten van het land, 
en vanuit dat station kunnen reizi-
gers makkelijk doorreizen naar de 
verschillende stadsdelen van Am-
sterdam en het Centraal Station, of 
overstappen op de trein.





Aalsmeer - De Mike Multi Foun-
dation steunt de komende vier jaar 
tennisser Ruben Spaargaren. Ru-
ben is op zijn elfde gehandicapt ge-
raakt en belandde in een rolstoel. 
Hij kwam in contact met rolstoel-
tennis. Hij heeft vier jaar trainingen 
gevolgd via Stichting Rolstoeltennis 
in Badhoevedorp. Inmiddels is Ru-
ben opgenomen in de landelijke se-
lectie. Hij traint wekelijks, doet veel 
speel ervaring op en heeft dit jaar 
aan diverse Nederlandse toernooien 
deel genomen. Afgelopen weekend 
heeft hij de fi nale gewonnen van het 
junioren toernooi van het Lotto NK 
Tennis in Rotterdam. Inmiddels staat 
hij op de derde plaats in de Neder-
lands ranglijst voor enkel spel en op 
de vierde plaats voor de dubbele 
klassering. Internationaal staat Ru-
ben op de zesde plaats bij de junio-
ren en ook bij de senioren heeft hij 
inmiddels enkele punten behaald. In 
de internationale ranking voor he-
ren staat hij op de 82ste plaats voor 
enkel spel en de 83e plaats voor 
dubbel spel. Afgelopen september 
is hij naar de Olympische Spelen in 

Rio geweest met de Talents4Tokyo. 
Hier kon hij de sfeer proeven van de 
Olympische Spelen, hij hoopt zich te 
kunnen plaatsen voor de Spelen in 
Tokio. Hier gaat de Aalsmeerder de 
komende vier jaar keihard aan wer-
ken. De Mike Multi Foundation wil 
hem hier graag bij helpen door mid-
del van sponsoring. Kijk voor meer 
informatie op: www.mikemultifoun-
dation.nl.
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“December is al duur genoeg”
Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Nieuwendijk sluit het 
jaar weer feestelijk af met Salon 
de Promotion. Wie voor 1 janua-
ri zijn huidige auto voor een nieu-
we Renault inruilt, ontvangt tot maar 
liefst 3.000 euro extra eindejaars-
voordeel. Deze inruilactie sluit aan 
op de ‘Oud wordt Nieuw’-campag-
ne van Renault en Radio 538. Daar-
naast krijgt u tijdens de actieperiode 
een exclusieve preview van de nieu-
we Renault Grand Scénic!
“December is al duur genoeg. Daar-
om ontvangt de koper van een nieu-
we Renault bij ons tijdelijk extra in-
ruilvoordeel”, aldus Kees Nieuwen-
dijk. “Wie wil weten hoeveel zijn hui-
dige auto waard is, kan dat eenvou-
dig berekenen op onze website. Het 
loont echter om bij ons langs te ko-
men voor de defi nitieve inruilwaar-
de, want tijdens Salon de Promotion 
zijn we extra gul.”

Clio Estate voor Hatchback 
Met Salon de Promotion profi teert 

elke bezoeker niet alleen van ein-
dejaarsvoordeel, ook fi nanciert hij 
of zij een nieuwe Renault tegen een 
zeer scherp tarief en krijgt men de 
Clio Estate nu voor de prijs van een 
Hatchback. De verkoopadviseurs 
van Nieuwendijk staan voor elke 
bezoeker klaar om uitleg te geven 
over deze zeer voordelige actieperi-
ode of om u een kijkje te laten ne-
men in de nieuwe Grand Scénic! In 
Aalsmeer aan de Zwarteweg. 

Wethouder Ad Verburg van Aalsmeer deelt pannenkoekenmix uit. 

Mijlpaal 10 miljoen m3 groengas uit GFT

Gratis pannenkoekenmix 
voor grofvuil brengers
Rijsenhout - De eerste bezoe-
kers die op maandag 19 december 
hun grofvuil hebben gebracht naar 
de milieustraten in de gemeen-
ten Aalsmeer, Bloemendaal, Die-
men, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heem-
stede, Hillegom, Lisse en Noordwij-
kerhout zijn verrast met een gratis 
zakje pannenkoekenmix van Meer-
landen. Hiermee viert Meerlanden 
de productiemijlpaal heeft bereikt 
van 10.000.000 m3 groengas uit 
GFT. Op deze hoeveelheid gas kun-
nen maar liefst 750.000.000 pan-
nenkoeken worden gebakken; ge-
noeg voor heel Europa! Als dank 
voor het scheiden van GFT hebben 
wethouders uit de aandeelhouden-
de gemeenten, algemeen directeur 
Angeline Kierkels van Meerlanden, 
én medewerkers van de milieustra-
ten het pannenkoekenmeel, gema-
len door de Hoofddorpse molen De 
Eersteling, uitgedeeld. De uitdeel-
actie duurt nog de hele week, zo-
lang de voorraad strekt. Ook Gert-
Jan Klaasse Bos, de trotse mana-
ger van de Groene Energiefabriek 
van Meerlanden, was vandaag van 
de partij: “Onze vuilniswagens rij-
den op dit groengas, maar je kunt 
natuurlijk ook pannenkoeken bak-
ken op het gas. De productie van 10 
miljoen m3 groengas is een mooie 
mijlpaal voor onze fabriek. Omdat 

bewoners, gemeenten en wij dit sa-
men voor elkaar hebben gekregen, 
willen wij de inwoners uit onze re-
gio daarvoor belonen met iets lek-
kers, dat bovendien lokaal is gepro-
duceerd. GFT is grondstof en met 
recht het begin van iets moois.” Ook 
al scheiden veel inwoners hun GFT, 
het organische keuken- en tuin-
afval verdwijnt ook nog vaak in de 
restafvalbak en wordt dan verbrand 
met het restafval. Zonde, want GFT 
is 100% recyclebaar en Meerlanden 
verwerkt het tot 5 nuttige produc-
ten: groengas, CO2, warmte, com-
post en water. Hoe zuiverder het op-
gehaalde GFT, hoe meer grondstof-
fen en energie Meerlanden kan ma-
ken. Reden genoeg om GFT zorg-
vuldig te (blijven) scheiden. Want zo 
draagt iedereen bij aan een waarde-
volle en leefbare omgeving voor nu 
en in de toekomst. 
Via het platform beginvanietsmoois.
nl informeren Meerlanden en de 
aangesloten gemeenten inwoners 
over het nut en de noodzaak van 
afval scheiden. Bezoekers van het 
platform vinden hier feiten, tips en 
verhalen over het scheiden van af-
val en wat dit oplevert. Via de Face-
book pagina en Twitter feed van Be-
gin van iets moois kunnen inwoners 
zich bovendien uitspreken en actief 
hun ervaringen met afval scheiden 
delen.

Etalagebenen vanaf nieuwe 
jaar in basisverzekering
Aalsmeer - Positief nieuws voor 
mensen met zogenoemde etalage-
benen! Vanaf 1 januari 2017 wordt 
de beste zorg voor deze patiënten-
groep – 37 behandelingen bij een 
gespecialiseerde ClaudicatioNet fy-
siotherapeut - vergoed uit de ba-
sisverzekering. Uit recente weten-
schappelijke studies blijkt dat men-
sen met etalagebenen nog altijd te 
snel worden gedotterd of een bypass 
operatie ondergaan. Jaarlijks verwij-
den vaatchirurgen en radiologen de 
bloedvaten met een dotterbehande-
ling bij zo’n zesduizend patiënten. 
“Niet nodig”, zegt fysiotherapeut Jan 
Voorn uit Kudelstaart. Hij reageert 
daarmee op recent onderzoek van 
het Catharina Ziekenhuis in Eindho-
ven. “De acute pijn, veroorzaakt door 
slagaderverkalking in de benen, kan 
veiliger en net zo goed worden ver-
holpen door intensieve looptherapie 
onder begeleiding van een gespeci-
aliseerde ClaudicatioNet fysiothera-
peut. Die aanpak scheelt de patiënt 
een operatie met risico’s en wordt 
vanaf 1 januari ook vergoed uit de 
basisverzekering.” Ruim 25.000 men-
sen in Nederland krijgen jaarlijks de 
diagnose claudicatio intermittens, in 
de volksmond ook wel ‘etalagebe-
nen’ genoemd. Etalagebenen wor-
den veroorzaakt door een vernau-
wing van de slagaders, waardoor 
er te weinig zuurstof beschikbaar 
is voor de beenspieren. Dit geeft tij-
dens het lopen pijnklachten in één 
of beide benen. Die pijn is zo hevig 

dat mensen moeten stoppen met lo-
pen. In rust neemt de zuurstofvoor-
ziening weer toe en neemt de pijn af. 
Patiënten met etalagebenen moeten 
dus noodgedwongen pauzeren van-
wege deze pijnklachten. Ze probe-
ren dit vaak te verbergen door net te 
doen alsof ze een etalage bekijken; 
vandaar de naam etalagebenen. Bij 
looptherapie wordt niet alleen het 
pijnlijke been behandeld, maar de-
ze behandeling heeft ook een posi-
tief effect op het andere been en de 
algehele conditie. “Mensen met eta-
lagebenen moeten leren om ‘door de 
pijn heen te lopen’,” aldus Jan Voorn. 
“Dat is een hele stap, maar met de 
juiste begeleiding goed te doen. 
Niet alleen de fysieke inspanning 
kost energie; ook de noodzakelijke 
leefstijlverandering vraagt de nodige 
aandacht. Stoppen met roken, een 
actieve leefstijl, gezonder eten en 
trouw medicatie innemen zijn vas-
te aspecten die ter sprake komen tij-
dens het behandeltraject.”
ClaudicatioNet heeft de laatste ja-
ren gebouwd aan een landelijk net-
werk van 1800 fysiotherapeuten 
die getraind zijn in het begeleiden 
van mensen met etalagebenen. De 
dichtstbijzijnde therapeut bij u in de 
regio vindt u op de digitale Zorgzoe-
ker van ClaudicatioNet: www.eta-
lagebenen.nl/zorgzoeker. Patiënten 
met etalagebenen zijn onder ande-
re van harte welkom bij Jan Voorn 
van Fysio & Fitness Kudelstaart en 
Aalsmeer. 

Gentlemen’s Place nu ook 
Bloemenzegelwinkelier
Aalsmeer - Nog niet zo heel lang 
geleden openden Christiaan Sijnen 
en Adam Tasi een fi liaal van hun 
zaak in mannenmode in de Zijd-
straat: Gentlemen’s Place. Na het 
succes op de Zuidas in Amster-
dam is het nu ook voor inwoners 
van Aalsmeer en omstreken moge-
lijk om kennis te maken met de fi lo-
sofi e van beide heren. Klantvriende-
lijkheid en verbinding met de klant, 
dat is hun visie op het zakendoen. 
Dit sluit prima aan bij de opzet van 
de Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers. Het is de vereniging dan ook 
een genoegen om deze bijzondere 
mannenmodezaak als lid welkom te 
heten.
U kunt in deze herenkledingzaak 
terecht voor Nederlandse en Itali-

aanse pakken, overhemden en ac-
cessoires van merken als Vanguard, 
Profuomo, Cavallaro en Ted Baker. 
Om de outfi t compleet te maken zijn 
er schoenen van het merk Greve. En 
vanaf nu ontvangt iedere klant te-
vens bloemenzegels bij een aan-
koop. Een volle spaarkaart is ook dit 
jaar weer een lot voor deelname aan 
de grote eindejaarsactie in samen-
werking met autodealer Vaneman. 
De hoofdprijs is een KIA Picanto, 
maar alle leden van de vereniging 
stellen een prijs beschikbaar, zodat 
circa 40 prijswinnaars zullen wor-
den uitgenodigd voor de feestelijke 
prijsuitreiking in januari. 
Kortom, genoeg redenen om een 
kijkje te nemen in deze op service 
gerichte aanwinst voor de Zijdstraat.

Gezellige ‘Tasty Christmas 
Sunday’ in Ophelialaan
Aalsmeer - Het was afgelopen zon-
dag 18 december weer een gezelli-
ge boel tijdens de tweede editie van 
Tasty Christmas Sunday. Het gros 
van de winkeliers was deze middag 
speciaal geopend om er weer een 
smaakvolle middag van te maken. 

Naast al het lekkers wat er geproefd 
kon worden, bracht ook de kerstman 
samen met zijn kerstmeiden nog een 
bezoekje aan de straat. Zij namen al-
le tijd om met het winkelend publiek 
op de foto te gaan en tevens deelde 
óók zij verrukkelijke hapjes uit.

159 Kratten stampvol met voedsel
Winkels, kerken en scholen 
actief voor Voedselbank
Aalsmeer - December is echt dé 
actiemaand voor de Voedselbank. 
Het is een maand vol van activitei-
ten van winkels, scholen, kerken en 
bedrijven. Op 9 en 10 december was 
er een reguliere (tweemaandelijk-
se) inzameling bij een supermarkt. 
Dit keer bij de Jumbo aan de Op-
helialaan. In dezelfde periode waren 
er landelijke inzamelacties waaraan 
ook de vestigingen van Hoogvliet 
en Deen aan mee deden. Bij Hoog-
vliet aan de Aalsmeerderweg heb-
ben scholieren van het Wellant col-
lege prima geholpen en zo konden 
ze mooi een aantal uren van hun 
maatschappelijke stage invullen. De 
Voedselbank en de winkels hebben 
ervaren dat de opbrengst veel ho-
ger is als vrijwilligers actief bood-
schappenlijstjes uitdelen en artike-
len in ontvangst nemen. Maar dat 
lukt niet alle dagen. Jongeren van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
hebben ook bijgedragen aan de ac-
tie bij Jumbo. Dankzij alle acties kon 
de Voedselbank een recordweek 
noteren: de opbrengst van alle ac-
ties bedroeg maar liefst 159 kratten 
stampvol met voedsel. Dat is een 
prachtig resultaat, al is het natuur-
lijk ook zo dat er iedere week weer 
ruim 30 pakketten uitgedeeld wor-
den.

Gezonde acties
De Voedselbank streeft naar een 
zo gezond mogelijke inhoud van de 
voedselpakketten. In de maanden 
december en januari is dat echt een 
uitdaging. Want verse en onbespo-
ten groente van Oostoogst is er dan 
niet meer. Tot in november is het 
wekelijks aanleveren daarvan door-
gegaan. Wat aantallen van het afge-
lopen seizoen: 580 kroppen sla, 231 
kilo snijbonen, 220 kilo tomaten. 

Juist deze maanden krijgt de Voed-
selbank veel snack- en snaaigoed. 
De pepernoten en chocoladeletters 
worden tot in januari uitgereikt (!). 
De Voedselbank probeert de pak-
ketten gezond te houden door aan 
bedrijven, kerken en instellingen 
gezond voedsel te vragen als ze wil-
len doneren. 
En dat lukt goed. Begin decem-
ber ontving iedere klant een gro-
te zak fruit vanuit de Christelijk Ge-
reformeerde Kerk. Deze week komt 
de Doopsgezinde kerk kaas en fruit 
brengen en ook deze week gaat Ba-
sisschool de Graankorrel uit Ku-
delstaart zo veel mogelijk gezond 
voedsel inzamelen. Ook de leerlin-
gen van de businessklas van het 
Wellantcollege gaan deze week 
door met hun acties en verkopen 
op hun kerstmarkt spullen voor de 
Voedselbank en er wordt voedsel in-
gezameld.

Kerstpakketten
De Voedselbank doet nogmaals een 
oproep om aangebroken of com-
plete Kerstpakketten in te leve-
ren. De Voedselbank is blij met ie-
der kerstpakket dat ze krijgt. Als u 
uw kerstpakket wilt doneren aan 
de Voedselbank, kunt u dat inleve-
ren bij de Wereldwinkel in de Zijd-
straat, Renault Nieuwendijk aan de 
Zwarteweg 93 en Ford De Hartog 
aan de Madame Curiestraat. Bedrij-
ven die kerstpakketten over heb-
ben, en deze willen doneren, wordt 
gevraagd contact op te nemen via 
06- 47427573 of via de mail: voed-
seldonatie@voedselbankaalsmeer.
nl. Voedselbank Aalsmeer heeft 
een eigen website: www.voedsel-
bankaalsmeer.nl, is per mail bereik-
baar via info@voedselbankaalsmeer 
en telefonisch via 06-37471838.

Sponsoring voor rolstoeltennisser
Mike Multi Foundation helpt 
Ruben Spaargaren tot Tokio

Glanzende start kalender 
‘Schoonheid van Aalsmeer’
Aalsmeer - Aan het einde van de 
middag, als het donker begint te 
worden, dan valt het echt het mees-
te op: Aalsmeer heeft de lichtjes 
aan, her en der ruikt het naar olie-
bollen, er staan kerstboeketten bij 
de ingang van diverse winkels. Ja, 
Aalsmeer is in Kerstsfeer. 

Een beetje freewheelen in het werk 
en van kerstborrel naar feeste-
lijke jaarafsluiting, van bitterbal-
len naar champagne. Gezellig! En 
dan komt de kers nog. Tijd voor fa-
milie, vrienden, cadeautjes, een 
blik terug en een blik vooruit. 2017 
komt eraan. ‘De Schoonheid van 

Aalsmeer’ heeft in 2016 een glan-
zende start gemaakt: bijna 500 ka-
lenders zijn reeds verkocht. Wie nog 
een ‘Schoonheid’ onder de boom 
wil leggen kan nog snel naar de site 
(www.deschoonheidvanaalsmeer.
nl), het Boekhuis, Foto Kruyt of De 
Marskramer, maar op is op. Ook ‘De 
Schoonheid van Aalsmeer’ gaat zich 
richten op het nieuwe jaar. Aller-
eerst zal de gehele opbrengst van 
de 2016 kalender in januari onder 
de daarvoor uitgekozen goede doe-
len worden verdeeld.

Daarna begint het team al weer met 
nadenken over een nieuwe kalender 
van ‘De Schoonheid van Aalsmeer’. 
Voor 2018. Kent u iemand die op ge-
heel eigen wijze de schoonheid van 
Aalsmeer en Kudelstaart weet vast 
te leggen? Een Aalsmeerder of Ku-
delstaarter wiens creativiteit al het 
moois van Aalsmeer en Kudelstaart 
laat zien? Laat dat weten via de si-
te! Iedereen maakt kans om via de 
kalender van 2018 te laten zien, wat 
Aalsmeer en Kudelstaart zo bijzon-
der maakt!

Partnergroep dementie in ontmoetingscentrum Irene
Vrijdag 30 december is er partnergroep. De coördinator van het 
ontmoetingscentrum begeleidt samen met de ouderenadviseur van Vita 
deze groep. Partners kunnen aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote 
zaal in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. De bijeenkomst is laagdrempelig, 
het gaat om het ontmoeten van lotgenoten en eens kunnen praten, het 
duurt tot 11.45 uur.

Rond de feestdagen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ en inloopcentrum 
Kudelstaart + Ontmoetingscentrum Aalsmeer
28 december: is het wijkpunt/ restaurant de hele dag geopend, ook 
's avonds. Het inloopcentrum Kudelstaart is gesloten. 
Het ontmoetingscentrum is geopend.
29 december: is het wijkpunt en ontmoetingscentrum geopend. 
Het inloopcentrum is alleen 's morgens geopend.
30 december: is het wijkpunt/ restaurant de hele dag geopend,
ook ‘s avonds. Het ontmoetingscentrum is geopend en het 
inloopcentrum is alleen 's morgens geopend. 
(het menu van het avonddiner in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ kunt u vinden op 
facebook of u kunt bellen met een van onze gastvrouwen: 0297-820979)

31 december: is er een oliebollen party in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Aanvang 10.00 uur, een gezellige ochtend met koffie/thee en onbeperkt 
oliebollen voor €3,50. Komt u ook gezellig langs om het jaar gezellig 
met ons af te sluiten?

Op oudejaarsavond is er vanaf 19.30 tot na 24.00 uur een gezellige ‘laat-
ste’ avond van het jaar 2016 in het restaurant van wijkpunt Voor Elkaer. 
Het beloofd een gezellige avond te worden met evt. een spelletje, gezel-
lig kletsen een hapje en een drankje. Er zijn geen kosten aan verbon-
den! Het is wenselijk om te reserveren. Dat kan bij Aletta Heil, tel:  0297 

-322859 of via de email: predikant@sow-kudelstaart.nl. Halen en weer 
thuis brengen is een mogelijkheid. Deze avond wordt mede 

mogelijk gemaakt door: ds. Hans van 
Dalen samen met de vrijwilligers 

van de Samen Op Weg Kerk.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.
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Nieuwe samenwerking: Van 
der Wal & Vaneman Fiat-Kia
Aalsmeer - In de komende perio-
de komt er een nieuw logo op het 
pand van Automobielbedrijf D. van 
der Wal aan de Witteweg. Dat lijkt 
heel ingrijpend, maar is een logisch 
vervolg op een ontwikkeling die al 
enkele jaren aan de gang is. Je kunt 
er niet omheen, de automotive-we-
reld verandert en de rol van het 
dealerbedrijf wijzigt, omdat de ma-
nier en beleving van een autokopen 
een andere richting inslaan. Als au-
tomannen in hart en nieren weten 
Dirk van der Wal en Frank Vaneman 
dat je daar in mee moet. 
Automobielbedrijf D. van der Wal 
heeft al sinds 1956 een grote be-
kendheid als Fiat dealer in Aalsmeer 
en Uithoorn in zowel personenwa-
gens als bestelwagens. Frank Vane-
man Automotive is al jaren Kia dea-
ler in Amsterdam en Hoofddorp, 
maar in Aalsmeer was er nog geen 
verkoopafdeling. Van der Wal heeft 

Functie ‘De Waterlinie’ verandert niet

Gezondheidscentrum met 
nieuwe eigenaar verder
Amstelland - Ziekenhuis Amstel-
land heeft de eigendom van het 
pand De Waterlinie in Uithoorn af-
gelopen vrijdag 16 december over-
gedragen aan Superstone N.V. (een 
entiteit van Cofinimmo). De Waterli-
nie is een modern gezondheidscen-
trum waarin - naast het ziekenhuis – 
drie hoeden (huisartsen-onder-één-
dak) en elf andere huurders met een 
zorgfunctie gevestigd zijn. Het com-
plex aan de Koningin Maximalaan 30 
aan de rand van Uithoorn is de cen-
trale locatie voor eerste- en ander-
halve lijnszorg in Uithoorn en om-
geving. De functie van het gebouw 
zal met deze verkoop niet verande-
ren. Ziekenhuis Amstelland heeft 

ook een gedeelte van het gebouw 
gehuurd voor diagnostiek en poli-
klinische functies. Ziekenhuis Am-
stelland heeft het pand verkocht om 
zich te kunnen richten op de core-
business, het leveren van kwalitatie-
ve zorg op het hoogste niveau voor 
jong tot oud. Het in eigendom heb-
ben en beheren van vastgoed vraagt 
om speciale expertise die thuis hoort 
bij een professionele partij zoals Su-
perstone. De vraag naar goede ba-
siszorg in de regio is groot. En Zie-
kenhuis Amstelland is een profes-
sioneel, klein en flexibel ziekenhuis 
met persoonlijke aandacht voor de 
patiënt. En dus ook in Gezondheids-
centrum Waterlinie in Uithoorn!

Coach-traject ZAAI
Marcel Pannekoek prikt 
door wollige taal heen
Aalsmeer - ZAAI is een initiatief 
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de 
hand van een coach-traject, waar-
onder verschillende masterclasses, 
worden ondernemers die een eigen 
bedrijf willen starten, gedurende 
een half jaar ondersteund. Tien on-
dernemers kwamen voor het project 
in aanmerking, zij vertellen over hun 
ervaring. Deze week is Marcel Pan-
nekoek aan het woord. Marcel Pan-
nekoek kan luisteren en denkt met 
je mee en dat is belangrijk in zijn 
vak. Met een lange carrière in de 
tuinbouw, onder andere werken in 
een kwekerij en de bloemenveiling, 
werd het verlangen om voor zich-
zelf te beginnen steeds sterker. “Ik 
miste een uitdaging en ging op zoek 
naar iets nieuws. Via Link’d In kwam 
ik in contact met ondernemers uit 
Noord-Brabant, zij zochten aanslui-
ting met de randstad. Na de nodi-
ge gesprekken besloot ik met hen in 
zee te gaan.” En nu realiseert Mar-
cel Pannekoek zijn plannen door het 
afsluiten van facilitaire contracten, 
waarbij heel wat kan worden be-
spaard op het gebied van energie, 
afval, telecom en installatie-techni-
sche zaken (denk onder andere aan 
led-verlichting, zonnecollectoren). 
“Met andere inkooppartners slui-
ten wij gezamenlijk veel contracten 
af. Daardoor zijn onze prijzen lager 
en voorwaarden beter. Wij zijn ech-
te prijsvechters.” Door te duiken in 
de vele aanbiedingen en mogelijk-
heden - hetgeen zeer veel uitzoek-
werk met zich meebrengt - prikt 
hij door alle wollige taal en belof-
tes heen. Hiermee helpt hij onder-
nemers bij het voordelig inkopen. 
Hij weet wat er gaande is, wat de 
marktprijzen zijn en wie de juiste le-
veranciers zijn. 

Stroomversnelling
In 2015 startte Pannekoek zijn eigen 
bedrijf Fox Inkoop dat later overging 
in FIA (Facilitaire Inkoop Aalsmeer). 
“Ik wilde persé dat de naam van 
Aalsmeer voorkwam in mijn logo.” 
Tevens ging het om een bepaalde 
koers te gaan varen die hem voor 
ogen stond. “Door ZAAI kwam ik in 
een stroomversnelling terecht. ZAAI 
heeft mij inzichten gegeven om mijn 
eigen weg te gaan, te zoeken naar 
mijn eigen vrijheid. Daarbij heb ik 
veel gehad aan de adviezen van een 
personal mentor. Ik ben in ZAAI ge-
stapt vanwege de goede bevinding 
van een recent gestarte onderne-
mer uit Amstelveen, die was zo posi-

tief. En ik merk ook nu al dat ik mak-
kelijker in contact kom met andere 
ondernemers in de regio Aalsmeer. 
Ik kies juist voor klanten in deze 
omgeving. Mijn naam zegt al waar 
ik vandaan kom: Pannekoek is een 
echte Aalsmeerse naam, ik ben hier 
geboren en getogen.”

Graag mensen helpen
Pannekoek wil graag gekend wor-
den om zijn goede naam en hij be-
doelt hiermee het winnen van ver-
trouwen. Hij wil dat mensen hem 
gaan zien als dé oplossing voor hun 
inkoop. Dat is zijn streven. Door het 
stellen van de goede vragen, weet 
hij wat past bij de wensen van zijn 
cliënten en hun situatie. Dat hij hier-
mee de juiste snaar weet te raken 
blijkt uit de positieve referenties die 
hij krijgt van bestaande cliënten. Zij 
geven aan dat het vertrouwen klopt. 
“Ik wil de mensen graag helpen.” 
Het komt er zo overtuigd uit dat nie-
mand aan deze intentie zal twijfelen. 
Maar Marcel Pannekoek is ook 
kostwinner en er moet natuurlijk 
wel brood op de plank komen. “Ik 
heb nog nooit zo hard gewerkt maar 
het is fijn om te doen. Ik zit in een 
rollercoaster, ben echt iets aan het 
opbouwen. Vroeger werkte ik meer 
vanuit een verkoop gedachte en 
nu help ik ondernemers inkopen. 
Ik ben nu veel meer aan het ver-
binden.” Een totaal andere invals-
hoek die er voor zorgt dat het har-
de werken en de vele uren niet voe-
len als een beklemming. De uitda-
ging die hij eerder zocht, is door ei-
gen initiatief, inzet en ZAAI gevon-
den. Voor meer informatie: Kirsten 
Verhoef, projectorganisator ZAAI 
telefoon 0297-366182 of mail:  
info@zaaiaalsmeer.nl 

Janna van Zon 

Diverse activiteiten en acties in de Ophelialaan

Evenement met een boodschap: 
DownTown Ophelia 18 maart
Aalsmeer - Op 21 maart wordt we-
reldwijd de Wereld Downsyndroom-
dag gevierd. Het is nog ver weg, 
maar toch zijn Ingrid Kranenburg en 
Ilse Zethof dagelijks met deze dag 
bezig. Ze willen aan iedereen uit 
Aalsmeer en de omgeving laten zien 
dat mensen met Downsyndroom of 
een andere verstandelijke beper-
king ook mogelijkheden en talenten 
hebben. En daarom hebben ze het 
plan opgevat om op 18 maart 2017 
(de zaterdag voor de Wereld Down-
syndroomdag) DownTown Ophe-
lia te organiseren. Samen met Win-
keliersvereniging Ophelia organise-
ren ze die dag in de Ophelialaan een 
braderie en er vinden allerlei leuke 
activiteiten plaats, zoals optredens, 
modeshows, workshops, spelletjes 
voor kinderen en nog veel meer. 
Maar het belangrijkste voor de or-
ganisatoren is toch wel dat men-
sen met Downsyndroom of andere 
verstandelijke beperkingen die dag 
in het middelpunt staan. In de ve-
le winkels in de straat, bij de hore-
ca en de kappers en bij de brade-
riekraampjes gaan verstandelijk be-
perkten werken/helpen. “Op spec-
taculaire wijze vragen we aandacht 
voor hun talenten en willen ze kan-
sen bieden om dit aan iedereen te 
laten zien.”

Veel enthousiasme
Het idee kwam van Ingrid Kranen-
burg, eigenaresse van kinderkle-
dingzaak Teddy’s. Haar droom was 
om een modeshow of zelfs meer te 

organiseren voor kinderen die ‘an-
ders’ zijn. Mike (Multi) van der Laar-
se stimuleerde haar om hier iets 
mee te doen en bracht haar in con-
tact met de Kudelstaartse Ilse Zet-
hof, moeder van een 16e jarige zoon 
met Downsyndroom. Nadat hij mee 
had gelopen in de modeshow waar-
bij de winterlijn werd getoond, be-
gon het balletje te rollen en het idee 
van DownTown Ophelia werd gebo-
ren. Het idee werd gepresenteerd 
aan de winkeliers en het enthou-
siasme is groot. In alle zaken krij-
gen ze die dag de kans om te hel-
pen. Of dat nou bij het restaurant is, 
de bakker, de slager, de drogist, de 
kappers, de supermarkt of de vis-
boer, ze zijn overal welkom. Nota-
ris Geert Labordus staat ook ach-
ter het idee en helpt ze een stich-
ting op te richten, Mike ‘Multi’ zet 
zijn netwerk in en denkt mee, Lab35 
maakt een website, Jafrem Verhuur 
stelt springkussens ter beschikking, 
Stichting Oranjecomité Aalsmeer 
zorgt voor de kinderspelletjes en 
de brandweer en de kinderboerde-
rij zijn ook aanwezig. En hier zal het 
zeker niet bij blijven. 

Goed doel
Van verschillende kanten bieden 
vrijwilligers zich aan om mee te 
denken en te helpen, want bij zo’n 
groot evenement is alle hulp wel-
kom. Denk aan verkeersregelaars, 
omdat de straat afgezet gaat wor-
den, hulp voor het op- en afbouwen, 
begeleiden van alle kinderspelle-

tjes, schminken, etc. Naast aan-
dacht vragen voor de talenten van 
mensen met een verstandelijke be-
perking gaat de organisatie nog een 
stapje verder. Ze willen door het or-
ganiseren van dit evenement de 

Stichting Downsyndroom (SDS) een 
mooi sponsorbedrag overhandigen. 
Er komen verschillende acties in de 
straat, maar er worden ook sponsors 
gezocht die hun financiële steen-
tje bij willen dragen of willen helpen 
met hun diensten. Binnenkort gaat 
de website live waar veel informa-
tie te vinden zal zijn en waar men-
sen met een beperking aan kunnen 
geven dat ze mee willen helpen en 
hun wensen kenbaar kunnen ma-
ken. Maar nu is er al veel te vinden 
op de Facebook-pagina van Down-
Town Ophelia. Meer informatie ook 
via 0297-360292 of 06-53660262.

Aalsmeer - “Verfrissend”, zo om-
schrijft Dirk van der Zwaag, VVD 
raadslid en woordvoerder wonen, het 
besluit van wethouder van Duijn om 
niet verder te gaan met de alterna-
tieve woningen in de Apollostraat en 
Sweelinckstraat. “De VVD heeft tij-
dens de raadsvergadering over mo-
gelijke locaties voor deze tijdelijke en 

alternatieve woonvormen een duide-
lijk signaal naar het zittende college 
van B&W gegeven. Luister naar de 
omwonenden. Zij hebben terechte 
en goed onderbouwde kritiek. Door-
gaan met deze plannen is onverstan-
dig.” Desondanks werd het voorstel 
aangenomen met een meerderheid 
van de stemmen.

Speciale kerstprogramma’s 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Kerstmis wordt ook op 
Radio Aalsmeer uitbundig gevierd. 
Naast aandacht in de diverse ‘regu-
liere’ uitzendingen zullen tijdens de 
feestdagen speciale kerstprogram-
ma’s uitgezonden worden: op Eerste 
Kerstdag van 9 uur ‘s morgens tot 
middernacht en op Tweede Kerst-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. 

‘Let’s Go’ 100% kerst
De kerstvakantie begint goed, want 
het kinderprogramma ‘Let’s Go’ gaat 
voor 100% kerst. Zo worden vrijdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur alle kerst-
hits gedraaid en eentje aanvragen 
kan natuurlijk ook! Gewoon even 
bellen met de studio. Kim gaat zelf 
bellen met Shalisa (bekend van het 
Junior Songfestival), zij heeft voor 
Disney samen met onder andere 
Femke Meines en Ridder van Koot-
en een nieuwe kerstsingle gemaakt. 
Hoe was 2016 voor haar en wat zijn 
haar plannen voor 2017? Geld inge-
zameld voor Serious Request? Kom 
dan gezellig naar de studio om te 
vertellen hoe je dat hebt gedaan en 
hoeveel geld je hebt opgehaald. 

‘Kerstcafé’ geeft taart weg
Het is niet te missen, Kerst staat al-
weer voor de deur. Ron Leegwater 
en Caroline Baarse hebben het ra-
diocafé omgetoverd tot het Kerst-
café en daarin zijn nog leuke prij-
zen te winnen ook! Zij zijn namelijk 
op zoek naar jouw favoriete Kerst-
hit allertijden. Inzenden kan per 
mail naar studio@radioaalsmeer.nl 
of via de Facebook- en Twitterpa-
gina van ‘Vrijdagavondcafé’. Bellen 
naar de studio tijdens de uitzending 
mag ook. Je maakt dan kans op een 
‘Santa’s Hat’ taart voor 8 perso-
nen en een setje van 2 kaarten voor 
een film naar keuze in de bioscoop. 
Verder nog de Uit-Agenda met al-
les wat er in de regio te doen is met 
de Kerst. Ron duikt het Top40 Hitar-
chief in voor een Kersthit uit de ja-
ren tachtig en heeft ook een speci-
ale Kerstplaat als Soulshow Classic. 
In de rubriek Meindert’s Muzika-
le Mengelmoes blikt Meindert na-
tuurlijk terug op de afgelopen twaalf 
maanden. De piek op de Kerstuit-
zending is het spelletje ‘Soundme-
mory’ dat weer gespeeld gaat wor-
den. Dit alles tussen 21.00 en 23.00 
in ‘Vrijdagavond Kerstcafé’.

Recept van ‘Sem op Zaterdag’ 
Niet alleen op vrijdag komt Kerst 
aan de beurt, ook op zaterdag bij 
Sem van Hest. Hij verzorgt een com-
binatie van klassieke kerstnummers 

en meer van meer recenter da-
tum, zoals de jaren vijftig en zestig 
wat volgens Sem van Hest nog al-
tijd recent is. De presentator roept 
zijn luisteraars tevens op om hem te 
helpen bij zijn uitzending van 31 de-
cember. Hij is van plan een muzika-
le terugblik op 2016 te maken. Stuur 
uw favoriete lied van 2016 op naar 
info@radioaalsmeer.nl.

Geen Kerst ‘Secret Stereo’
Tussen 21.00 en 00.00 uur zorgen 
Niels, Lennart en Frederik op zater-
dagavond ervoor dat er even geen 
Kerstmuziek op Radio Aalsmeer te 
horen is. Drie uur lang gaan ze non-
stop in de mix en mixen ze om de 
beurt een plaat in. De beste deep-
house, dance, house en trancepla-
ten zullen je weer om de oren vlie-
gen. Het programma is slechts op 
zéér onregelmatige basis live te 
beluisteren, dus zorg dat je het op 
Kerstavond niet mist…

Kersthits in ‘Winterse 50’
De meest populaire kersthits zijn 
ook dit jaar weer te horen in de 
‘Winterse 50’ (de tegenhanger van 
de Zomerse 50) op Radio Aalsmeer, 
net als bij meer dan 150 radiozen-
ders in Nederland en België. Ra-
dio Aalsmeer zendt de ‘Winterse 50’ 
uit op Eerste Kerstdag van 16.00 tot 
20.00 uur. De presentatie is in han-
den van Frank Bunnik en Walter de 
Vries. In de ‘Winterse 50’ staan elk 
jaar de meest populaire kersthits 
die ooit zijn gemaakt, maar er is ui-
teraard ook plek voor de nieuwste 
kerstsongs. 

Beatle weer ‘Door de Mangel’
Als laatste gast in 2016 ontving 
de Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ AB-raadslid en bouw-
kundige Danny Tol. Presentatoren 
Mylène en Elbert Huijts vroegen de 
151e gast ook weer naar drie per-
soonlijke kernwoorden: welover-
wogen, bewust en flexibel noemde 
Tol. Zelf elektronische muziek ma-
ken is naast de politiek een belang-
rijke bezigheid en die heeft Danny 
ook laten horen. Op Tweede Kerst-
dag geen nieuwe live uitzending, 
maar een herhaling van het inter-
view met Beatle Raadschelders van 
4 juli. Komende maandag om 19.00 
uur in ‘Door de Mangel’.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook. 

Kritisch
Dirk van der Zwaag, destijds heel 
duidelijk in het verwoorden van het 
VVD standpunt, is daarom tevreden 
over het besluit van de wethouder 
om de plannen voor deze locaties 
nu in te trekken, maar ook verrast. 
“Laat ik me voorzichtig uitdrukken, 
het gebeurt niet vaak dat een wet-
houder nog eens kritisch naar zijn 
eigen plan keek en advies van bur-

gers of andere politieke stromingen 
ter harte nam. Vandaar dat ik niet 
anders dan bewondering heb voor 
dit besluit van deze jonge wethou-
der. Voor mij een signaal dat ver-
nieuwing niet altijd een verslechte-
ring hoeft te zijn.”

Buurt overvallen
Robert van Rijn, fractievoorzitter 
van de VVD, is ook positief. “Laat 

in Aalsmeer de ruimte voor zowel 
verkoop als onderhoud van beide 
merken. 
Beide bedrijven werken al enige ja-
ren samen op gebied van Fiat ver-
koop. Die samenwerking zal nu veel 
intensiever worden en dat gaat ui-
teraard gepaard met een nieuwe 
bedrijfsnaam: Van der Wal & Vane-
man Fiat-Kia. In Aalsmeer kun je 
voortaan bij Van der Wal & Vane-
man terecht voor de aanschaf van 
een Fiat of een Kia, zowel nieuw 
als gebruikt én het erkende mer-
konderhoud aan uw Fiat of Kia. Dat 
betekent dat er gebruik gemaakt 
wordt van originele onderdelen met 
merkgarantie, er gebruik gemaakt 
wordt van gereedschap ontwikkeld 
voor het betreffende merk, de door 
de fabriek voorgeschreven onder-
houdsbeurten worden gehanteerd. 
Én u profiteert altijd van scherpe 
tarieven. 
Het nieuwe team is enthousiast, 
ambitieus en wil dat iedereen te-
vreden naar huis gaat. Bovendien 
zijn ze goed opgeleid en getraind. 
Op basis van die kennis kan voor 
ieder een passende oplossing ge-
boden worden. “Dat is onderdeel 
van het uitgebreide dienstenpakket 
waarin je je als dealer vandaag de 
dag moet onderscheiden. Wij zijn 
er voor de klant. Of het nu om aan-
schaf, leasing, onderhoud wij advi-
seren u graag”, aldus Dirk van der 
Wal en Frank Vaneman. In het nieu-
we jaar begroeten zij u graag in de 
showroom of werkplaats aan de 
Witteweg 6. Telefoon: 0297 325230.

ik voorop stellen dat de VVD ab-
soluut positief staat tegenover be-
taalbare woonruimte voor studen-
ten, starters of voor mensen in de 
knel. Dat er door middel van alter-
natieve huisvesting of tijdelijke lo-
caties wordt gekeken naar kansen, 
vind ik een goed initiatief. Maar de 
buurt zo overvallen met dit soort 
plannen, zonder enige vorm van in-
spraak of mee kunnen denken, dat 
is niet meer van deze tijd. 
Goed dus dat deze wethouder het 
aandurft om een pas op de plaats 
te maken.”

Alternatieve woonvormen Hornmeer

VVD: “Verfrissend besluit 
van jonge wethouder”

Alle woningen in project opgeleverd

Sleutel voor laatste, nieuwe 
bewoners van Venkelhof
Aalsmeer - Woensdag 21 decem-
ber hebben de laatste nieuwe bewo-
ners van de Venkelhof hun huissleu-
tel uit handen van wethouder Jop 
Kluis in ontvangst genomen. Daar-
mee zijn alle woningen in dit pro-
ject voor de kerst opgeleverd. De 
bouw startte in juli 2016. Venkelhof 
is onderdeel van het project ‘De Tui-
nen van Aalsmeer’ waarbij Bohemen 
in samenwerking met de gemeen-
te Aalsmeer nieuwe woonbuurten 
met een dorps karakter ontwikkelt 
in het gebied rond de oude N196. 
Naast Venkelhof is in het deelgebied 
Spoorlaan onlangs de bouw gestart 
van de laatste huizen aan de Kori-

anderhof. In maart 2017 wordt in het 
naastgelegen Polderzoom fase 1 ge-
start met de bouw van 37 rijwonin-
gen en 51 appartementen, deze wo-
ningen zullen verhuurd worden. Het 
deelgebied Polderzoom is eveneens 
onderdeel van het project De Tui-
nen van Aalsmeer. Wethouder Jop 
Kluis: “Omdat de nieuwe N201 ver-
legd is, ontstaat er in het dorp ruim-
te om veilige en groene buurten met 
een diversiteit aan woningen te ont-
wikkelen. Venkelhof is hier een mooi 
voorbeeld van. Ik wens de fami-
lie Dominicus en de rest van nieu-
we bewoners veel woonplezier in het 
mooie Aalsmeer.”
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“Je moet stoppen op je hoogtepunt vind ik”

Huisarts Gerard Nijland geeft 
stokje door aan Ewout Weve
Aalsmeer - Per 1 januari neemt Ge-
rard Nijland na dertig jaar afscheid 
van de huisartsenpraktijk in het ge-
zondheidscentrum Drie Kolommen 
in het Centrum. “Je moet stoppen 
op je hoogtepunt vind ik.” Aldus de 
vertrekkende huisarts. Hij geeft het 
stokje door aan de dertig jaar jon-
gere Ewout Weve. “Ewout zal op en-
thousiaste wijze en met persoonlij-
ke aandacht de praktijk voortzetten, 
daar heb ik alle vertrouwen in. Ui-
teraard samen met onze vrouwelij-
ke huisarts Onne Logemann die al 
acht jaar aan de praktijk verbonden 

is. Ook blijven assistentes José en 
Edith en praktijkondersteuners He-
len en Ank werkzaam bij huisart-
senpraktijk Weve.” Gerard Nijland is 
na zijn studie geneeskunde en een 
paar jaar tropenopleiding in Nige-
ria werkzaam geweest als tropen-
arts, heeft vervolgens de huisart-
senopleiding in Brabant gevolgd en 
is daarna gaan zoeken naar een ge-
schikte praktijk. Dat werd de over-
name van huisartsenpraktijk van 
dokter de Buk aan de Stationsweg. 
In april 2014 werd er verhuisd naar 
het Drie kolommenplein. “Dat is het 

wel zo’n beetje in een notendop. Ik 
heb altijd met zeer veel plezier ge-
werkt en gewoond in Aalsmeer.” Op 
de vraag wat nu de grote verschillen 
zijn met toen en nu antwoordt dok-
ter Nijland: “In de kern is er niet veel 
veranderd. De zorg is alleen een 
stuk gecompliceerder geworden. 
Als ik zie wat ik nu moet regelen ten 
opzichte van vroeger en wat daar al-
lemaal bij komt kijken voor extra’s, 
dat is aanzienlijk meer. Ik word vie-
renzestig en het is mooi geweest. 
Het patiëntencontact ga ik overi-
gens wel missen en ik blijf voorlopig 

Huisarts Gerard Nijland (rechts) geeft stokje door aan dokter Ewout Weve.

nog wel een tijdje beschikbaar voor 
mijn opvolger. Wat ik daarnaast ga 
doen? Oppassen op de kleinkinde-
ren bijvoorbeeld, iets vaker tennis-
sen, sporten, wat cursussen hier en 
daar, blijven zingen bij het Binding-
koor en me meer bezighouden met 
cultuur in het algemeen. Mijn vrouw 
is ook al uitgewerkt. We hebben sa-
men plannen genoeg. Eerst maar 
eens kijken of het niet-werken mij 
bevalt.”

Selectie voor opvolger
In december vorig jaar is er al be-
gonnen met een selectie voor de 
opvolger. Na de zomer is Ewout We-
ve gestart. “Ik loop dus al een paar 
maanden mee, maar 2 januari 2017 
wordt mijn eerste officiële werkdag.” 
Aldus Ewout. Ik heb gewerkt in Am-
stelveen als arts assistent chirurgie 
en bij de eerste hulp en merkte dat 
de afwisseling het leukste was, van-
daar dat ik de driejarige huisartsen-
opleiding ben gaan volgen. Vervol-
gens heb ik ruim een jaar gewerkt 
als waarnemend huisarts. Genoeg 
ervaring opgedaan om me hier te 
vestigen. Ik ben Uithoornaar, maar 
woon nu bijna zes jaar in Aalsmeer. 
Ik heb zin om te starten! De samen-
werking met Gerard was goed. Wat 
mij betreft mag hij me blijven assis-
teren hoor. Ook met de andere col-
lega’s klikt het goed.” 

Receptie
Om Gerard Nijland uit te zwaaien 
en Ewout Weve te verwelkomen is 
er een receptie gepland op 14 janu-
ari in de Beach van 14.00 tot 17.00 
uur. Het slotwoord van Gerard Nij-
land aan zijn patiënten staat op de 
uitnodiging: “Ik ben dertig jaar met 
veel inzet en plezier uw huisarts ge-
weest. Ik vond het heel bijzonder 
dat ik zovelen van u in de praktijk 
op het spreekuur of in uw thuissi-
tuatie heb mogen zien en spreken. 
Ik dank u hartelijk voor het genoten 
vertrouwen. Ik hoop u op de recep-
tie te mogen begroeten en de hand 
te schudden.”
Door Miranda Gommans 

 

Geef kerstboom wel water!
Aalsmeer - De kerstboom al wa-
ter gegeven vandaag? Heel gezel-
lig dit extra groen met versieringen 
en lampjes, maar er is verzorging en 
alertheid nodig. De brandweer raadt 
aan om de boom voldoende water 
te geven. Voorkom dat de boom uit-
droogt, want hoe droger hoe brand-
gevoeliger. Plaats ook geen kaars-
jes in of naast de boom. Fijne kers-
dagen!

Brandweer zoekt collega’s
Overigens is de brandweer altijd op 
zoek naar nieuwe collega’s die het 
brandweerteam van Aalsmeer ko-
men versterken. Durf jij in te stap-
pen? Meld je aan en help mee 
zorg te dragen voor de veiligheid in 
Aalsmeer. 
Het korps houdt iedere maan-
dag een oefenavond in de kazerne 
aan de Zwarteweg. Stap eens bin-
nen voor een kennismaking. De ka-
zerne is telefonisch bereikbaar via 
0297-326959. Op facebook kan al-

vast kennis gemaakt worden met 
de brandweermannen en -vrouwen 
en hun veelzijdige werkzaamheden 
(branden blussen, hulp verlenen bij 
ongevallen, etc.) middels een kort 
filmpje.

Woonhuis aan Zwarteweg 
in rap tempo leeg en weg
Aalsmeer - Jaren een doorn in 
het oog geweest voor velen. Ooit 
een mooi dubbel woonhuis aan de 
Zwarteweg, maar door verwaarlo-
zing ging de woning steeds verder 
achteruit. Alleen de planten voor de 
ramen voor één van de huizen lieten 
zien dat er wel mensen woonde. Bij 
de realisatie van het bedrijventer-
rein aan de Witteweg hoopte de ge-
meente dat de laatste bewoner zou 
willen vertrekken, maar deze zag 
verhuizen niet zitten. De bewoner is 
nu, wel op behoorlijk hoge leeftijd, 
overleden en dus is de weg vrij voor 
verdere ontwikkeling van deze loca-

tie. Afgelopen vrijdag 16 december 
werd door de redactie het woonhuis 
naast de Renault garage op de foto 
gezet. Geen ramen meer, deuren er 
uit: Tijd voor de sloop. Er is hiermee 
niet gewacht tot na de feestdagen. 
Maandag 19 december is direct een 
aanvang gemaakt en inmiddels zijn 
puinresten het enige wat nog over 
is. Beter, voor oud en nieuw weg. In 
leegstaande panden worden graag 
vuurtjes gestookt en dit kan heel 
slecht aflopen. Met rondom bedrij-
ven aan de Witteweg wordt in de-
ze geen risico genomen. En begrij-
pelijk.

Mooie prijzen in laatste 
ronde ‘Bon in de Ton’ 
Kudelstaart - Maandag 19 decem-
ber vond alweer de laatste prijsuitrei-
king plaats van de ‘Bon in de Ton ac-
tie’ van Winkelcentrum Kudelstaart. 
Alle winkeliers hadden flink hun best 
gedaan om een mooi en lekker pak-
ket samen te stellen. Alle winnaars 

gingen dan ook heel tevreden huis-
waarts. De ondernemers hopen ie-
dereen ook in de laatste weken van 
het jaar nog te mogen begroeten in 
het winkelcentrum waar gratis gepar-
keerd kan worden en waar alle dage-
lijkse boodschappen verkrijgbaar zijn.

Kerstnacht met 
kinderen St.Jan

Kudelstaart - In de RK kerk Sint 
Jan geboorte zijn op zaterdagavond 
24 december twee vieringen voor 
kinderen:
Om 17.00 uur: Kindje wiegen. In de-
ze vieringen voor de allerkleinsten 
wordt het kersttoneelstuk ‘De her-
bergier die niet kon slapen’ ge-
speeld door kinderen en worden 
bekende kerstliedjes gezongen. In 
deze viering, die ongeveer 30 minu-
ten duurt, is geen liturgie. Om 19.00 
uur begint de Kerstnacht Gezinsvie-
ring. In deze kindvriendelijke viering 
wordt ook het kersttoneelstuk ge-

Kerstlunch voor ouderen 
een groot succes
Aalsmeer - Organisatrices Wil en 
Ineke Loogman kijken terug op een 
bijzonder geslaagde kerstlunch af-
gelopen vrijdagmiddag in de Beach. 
Al jaren organiseren de twee zussen 
een kerstlunch aan huis in beslo-
ten kring. “Maar er kwamen steeds 
meer aanmeldingen. We merkten 
gewoon dat er behoefte aan is. Van-
daar dat we het dit jaar veel grootser 
hebben aangepakt. Ruim 120 oude-
ren uit Aalsmeer en omstreken zijn 
benaderd voor deze geweldige mid-
dag en The Beach heeft hun ruimte 
kosteloos ter beschikking gesteld. 
We zijn hen daar zo ontzettend 
dankbaar voor. Ook aan alle vrij-
willigers die hebben meegeholpen 
om dit tot een groot succes te ma-
ken. Er waren begeleiders, keuken- 
en bedieningspersoneel, chauffeurs 
om de mensen van en naar huis te 
escorteren, Jan Visser speelde zijn 
rol als Kerstman geweldig, de bin-
go werd goed georganiseerd en Jan 
Leliveld entertainde de zaal op een 
manier die alleen hij kan. Iedereen 
die nog kon staan of lopen liep de 
polonaise mee. Het was een groot 
feest. En dan natuurlijk al die spon-
soren die bereid zijn gevonden om 
alles picobello te verzorgen. Graag 
willen wij bij deze hoofdsponsor 
Loogman Tanken & Wassen noe-
men en in deze krant staan verder 
alle betrokkenen die wij zeer dank-
baar zijn. Alle bezoekers kregen een 
kerststukje mee naar huis alsme-
de een kerstboeket, er was voor ie-
dereen minimaal een prijs te winnen 
met twee bingorondes en bijna al 
het eten en drinken is gesponsord.” 
Aan twaalf grote, prachtig gedekte, 
tafels zaten gemiddeld tien oude-

ren met een gastvrouw. Er was een 
welkomstdrankje, een amuse, een 
voor-, hoofd- en nagerecht en uiter-
aard een advocaatje met slagroom 
als afsluiter. Het ontbrak de, zicht-
baar genietende ouderen, werkelijk 
aan niets. 

Blije en tevreden gezichten
Alleen maar blije gezichten, maar 
ook verbaasde. “Waarom wij hier-
voor gevraagd zijn is mij een raad-
sel”, sprak een dame op leeftijd, die 
nog met haar man van in de 90 aan 
een eettafel had plaatsgenomen. 
“Ik kon het eerst gewoon niet ge-
loven. Heb zelfs nog gebeld of het 
echt waar was. Wat hebben we ge-
noten! Mijn man is niet meer zo 
goed ter been, maar die zit enorm 
te glunderen, kijk maar. En ik, ik 
heb net met de polonaise meege-
daan! Dit is geweldig!” Andere be-
zoekers bedankten na afloop Ineke 
en Wil. De oooh’s waren niet van de 
lucht. Opmerkingen als “We hebben 
een schik gehad, joh.”, “Dit was toch 
niet normaal meer.” En “Ontzettend 
bedankt, het was geweldig.” Opge-
wonden, blije en tevreden gezichten 
zijn de redenen waarvoor de gezus-
ters Loogman dit doen. “We hopen 
dat we volgend jaar weer zoiets neer 
kunnen zetten. De opmerkingen en 
bedankjes die achteraf zijn binnen-
gekomen zijn hartverwarmend.” Al-
le bezoekers zijn stuk voor stuk met 
de Kerstman op de foto gegaan en 
ontvangen achteraf nog een blijven-
de herinnering aan deze bijzonder 
geslaagde en succesvolle kerstmid-
dag. Wilt u nog iets kwijt? Dat kan 
via ouderenaalsmeer@hotmail.com 
Door Miranda Gommans 

Vissen uitgezet in vijver
Aalsmeer - Op vrijdag 16 decem-
ber is door wethouder Jop Kluis een 
groot aantal vissen uitgezet in de 
vijver in de Hornmeer. Dit deed hij 
in samenwerking en op verzoek van 
het bestuur van visvereniging Vis-
lust. 
Na de koude winter in 2010 zijn veel 
vissen in de vijver om het leven ge-
komen. Om de visstand weer op peil 
te brengen, zijn karpers en onder 
andere snoeken in het water bij de 
Bachlaan los gelaten. Nu maar ho-
pen dat de vissen het naar hun zin 
hebben in hun nieuwe habitat en 
zich gaan vermeerderen. 

Einde voor woningen op 
de Machineweg nadert!
Aalsmeer - Het is bijna zeven jaar 
geleden (in 2010) dat door Eigen 
Haard een verzoek werd ingediend 
bij de gemeente tot sloop van de 44 
woningen aan de Machineweg. De 
huizen in het ‘Rooie Dorp’ (vanwe-
ge de rode daken) zouden niet meer 
aan de eisen en wensen van de-
ze tijd voldoen. De schrik was groot 
bij de bewoners. Gaan de wonin-
gen echt verdwijnen? De gemeen-
te is in overleg gegaan met de wo-
ningbouwvereniging en uiteindelijk 
is besloten het verzoek te honore-
ren. Voor de bewoners is de afgelo-
pen jaren vervangende woonruimte 
elders in de gemeente gevonden en 
om kraken te voorkomen zijn de hui-
zen tijdelijk verhuurd geweest. Maar, 
nu is het moment toch daar. De wo-
ningen uit 1921 (!) gaan echt weg. 
Het einde nadert! Inmiddels zijn de 
ramen en deuren dicht getimmerd, 
is het groen onstuimig en ligt her en 
der veel troep en afval. De verpau-
pering heeft toegeslagen. Niet voor 

lang meer, want volgend jaar janu-
ari gaan de slopers hun werk doen. 
De 44 karakteristieke huizen gaan 
plaats maken voor circa 62 eenge-
zinswoningen en appartementen 
in zowel de huur- als de koopsec-
tor. Een aantal woningen is gereser-
veerd voor bewoners die willen te-
rugkeren. De circa 15.000 vierkan-
te meter grootte locatie ligt binnen 
Schiphol zone 4, wat betekent dat 
er eigenlijk niet meer teruggebouwd 
mag worden als verdwijnt. De ge-
meente en Eigen Haard hebben ont-
heffing gekregen voor een kleine 
twintig huizen meer. 

Tegeltjes in de muren
Maar, woningbouwvereniging of ge-
meente: Vergeet niet voordat de slo-
pershamer ter hand wordt genomen 
de tegeltjes bij de deuren van de 
woningen er uit te halen. Een stuk-
je nostalgie dat het behouden waard 
is!
Foto: www.kicksfotos.nl

speeld. Verder is in deze viering wel 
liturgie. Het kinderkoor zingt in deze 
viering, die een uurtje duurt. Ieder-
een is van harte welkom.





Donkere dagen offensief

Houd inbrekers buiten de deur
Een veilig Aalsmeer...
Het is bijna kerst. Voor veel mensen een feestelijke tijd. Ook 
voor inbrekers. Rond de feestdagen zien we namelijk vaak 
een piek aan woninginbraken. Terwijl u gezellig bij familie 
of vrienden aan het kerstdiner zit, slaan inbrekers hun slag. 
Aan de onverlichte woningen zien zij zo wie er niet thuis 
zijn. Bovendien zijn er weinig mensen op straat, waardoor zij 
ongestoord hun gang kunnen gaan. 

Aalsmeer is een veilige gemeente met een relatief laag aantal 
woninginbraken. Dat willen we graag zo houden. Daarom is 
de politie samen met de gemeente het Donkere Dagen Offen-
sief weer gestart. Gedurende de donkere maanden en vooral 
rond de feestdagen worden extra maatregelen genomen 
tegen inbraken en diefstallen. Naast meer  surveillances van 
de politie plaatsen we in de week voor de kerst ook tekst-
karren met waarschuwingen en besteden we aandacht aan 
voorlichting en preventie. U kunt namelijk zelf veel doen om 
inbrekers buiten de deur te houden.

Dat is belangrijk, want een woninginbraak is vaak ingrijpend. 
Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezit-
tingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegeno-
men. Dat tast het gevoel van veiligheid aan. Met het nemen 
van – soms simpele – preventiemaatregelen kunt u een hoop 
ellende voorkomen. De meeste inbrekers gaan voor een snelle 
buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, 
hoe groter de kans dat ze het opgeven. 

Een veilig Aalsmeer. Daar zetten wij ons ook in 2017 voor in. 
Ik wens u prettige feestdagen en een veilig en gezond 2017 !

Jeroen Nobel, burgemeester

Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
is de kans dat er bij u wordt ingebroken 
maar liefst 90% kleiner. 

Om het certifi caat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis 
voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak- en 
brandpreventie.

In het kort zijn de eisen:
•  Goedgekeurd en gecertifi ceerd hang- en sluitwerk op alle 

bereikbare deuren en ramen, en eventuele lichtkoepels. 
Denk ook aan de garage of schuurdeur!

•  Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
•  Een rookmelder op een centrale plaats op elke verdieping.
•  Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certifi caat ‘Veilige Woning’ geeft bij de meeste verzeke-
ringsmaatschappijen een jaarlijkse korting op uw inboedel-
premie. Meer informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Niet thuis? Licht aan! 
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het 
eind van de middag en het begin van de avond? Als er in een 
woning op dat moment geen licht brandt, wijst dat vaak op 
afwezigheid van de bewoners. Laat binnen lampen branden, 
ook als u niet thuis bent. U kunt dat regelen met tijdklokken. 
Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. 
Zet ook altijd de buitenverlichting aan. Een inbreker staat 
niet graag in het licht.

Goed afsluiten!
Je trekt al gauw ‘even snel’ de deur achter je dicht. Bijvoor-
beeld als u een boodschap gaat doen of even naar de buren 
loopt. Maar een inbreker heeft maar ‘heel even’ nodig om 
binnen te komen. Doe daarom altijd de ramen dicht, draai 
de deur op slot en zorg dat uw huis een bewoonde indruk 
maakt. Monteer daarnaast stevig hang- en sluitwerk en laat 
geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.

Boefproof
Smartphones, tablets en laptops zijn een makkelijke prooi 
voor dieven. De meeste telefoons, smartphones en tablets 
kunt u eenvoudig beveiligen tegen diefstal door de anti-dief-
stalfuncties te activeren via het instellingenmenu. Daarmee 

wordt uw device onverkoopbaar en u voorkomt ermee dat de 
dief bij uw foto’s, mail en documenten kan. Zet via instellin-
gen ook de functie ‘zoek mijn telefoon of tablet’ of ‘vind mijn 
mobiel of tablet’ aan. Via de website van uw merk of bestu-
ringssysteem kunt u uw apparaat makkelijk terugvinden. 

Registreer uw eigendommen
Uw gestolen laptop met foto’s, uw sieraden en dierbare erf-
stukken die na een inbraak zijn weggenomen, wilt u natuur-
lijk het liefst terug. Regelmatig vindt de politie bij inbrekers 
buit terug, maar kan niet achterhalen van wie deze is. Wie 
zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te 
krijgen. Registreer daarom de kenmerken van uw waardevol-
le bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed.

Wat kunt u doen om inbrekers
buiten de deur te houden?

Politiekeurmerk 
Veilig Wonen

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

M E E R  I N F O R M A T I E  O P  W W W . A A L S M E E R . N L

Verdachte situatie? Bel 1-1-2 
U weet zelf het beste als er iets niet pluis is in uw 
buurt. Ziet u iemand in de straat die er niet thuis-
hoort en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt 
of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene eens 
aan met een simpel “hallo”. Criminelen houden 
niet van een sociale buurt. 

U kunt ook 112 bellen. Wellicht kan de politie een 
inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad 
betrappen! 

Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet 
alleen voor levensbedreigende situaties, maar ook 
wanneer u getuige bent van een misdrijf of het 
voorbereiden van een inbraak of diefstal. 
U kunt ook bellen met Meld misdaad anoniem: 
0800-7000.

Sluit u aan bij Burgernet 
Werk samen met gemeente en politie aan de veilig-
heid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat snel een 
verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. 
Help ook mee en meld u aan bij 020-15605382. 

Start een WhatsApp-groep met uw buren
Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis en snel 
informatie uit over uw buurt. Zo helpt u mee aan 
een veiligere buurt. Bekijk de webpagina WhatsApp 
groepen van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV). 
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Winst voor Riet 
op Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe spe-
lers zijn altijd welkom. Op donder-

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - De laatste sjoelavond 
dit jaar heeft Oostend gehouden. 
Op donderdag 5 januari wordt de 
draad weer opgepakt en wacht de 
eerste sjoelavond in het nieuwe jaar 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De aanvang is, als vanouds, 
20.00 uur. De winnaar van de laat-
ste competitieavond in 2016 was Li-
neke van Brakel en de andere prij-
zen zijn uitgereikt aan Jan Joore, 
Joke Schuttel, Rita van Zelderen en 
Ton Klein.

Marion winnaar 
kerstbingo

Rijsenhout- Vrijdag 16 december 
is door sjoelclub Rijsenhout het jaar 
afgesloten met een kerstbingo. Me-
de door het deelnemen van familie 
en vrienden was er een grote op-
komst. Na verwoede pogingen om 
de getallen te bemachtigen was er 
de volgende uitslag: Winnaar Mari-
on Borawitz, op twee Truus Arend-
se en op plaats drie Annelies Ra-
vensbergen. Na nog een geweldi-
ge verloting kwam er een einde aan 
een gezellige avond. De eerstvol-
gende competitieavond is op don-
derdag 12 januari, aanvang 19.30 
uur in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat.

Victor van Schie 
wint dartavond

Aalsmeer - Op de laatste dart-
avond van dit jaar op dinsdag 13 
december waren er meer spelers. 
Zo werd het voor de vaste spelers 
meer een competitie, met ook an-
dere tegenstanders. Dit betekent 
ook behoorlijk je best doen en dub-
bels goed uitgooien. Dit lukte Victor 
van Schie prima, waardoor hij Gil-

bert van Eijk wist te verslaan. On-
danks dat Gilbert een score van 
180 had, werd hij tweede, de der-
de plaats was voor Anno Knol, die 
het op moest nemen tegen Sebasti-
aan Dolk, die z’n dubbels net iets te 
vaak miste en daardoor vierde werd. 
Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar 
is welkom op dinsdagavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Inschrijven vanaf half acht, start 
competitie om acht uur. Deelname 
kost 2,50 euro per keer. De eerstvol-
gende dartavond is op 10 januari.

dag 15 december is het klaverjassen 
gewonnen door Riet Pothuizen met 
5607 punten, op twee is Bep Kiel ge-
eindigd met 5253 en op drie Nico de 
Ron met 5032 punten. Bij het jokeren 
was deze week Kees van der Meer de 
beste speler met 201 punten, gevolgd 
door Bets Teunen met 204 en Marga 
de Silva met 210 punten. Voor inl. Me-
vrouw R. Pothuizen, Tel. 0297 340776

Gemeente volgt advies RIVM: 
wel sporten op kunstgrasveld
Aalsmeer - Volgens het op 20 de-
cember vrijgekomen rapport van 
het Rijksinstituut Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten 
op kunstgrasvelden die zijn inge-
strooid met rubbergranulaat veilig 
is. In rubbergranulaat zitten welis-
waar verschillende stoffen waaron-
der schadelijke zoals PAK’s. Maar 
deze stoffen zitten min of meer ‘op-
gesloten’ in de korrels en komen 
beperkt vrij. Alleen als deze stoffen 
in het lichaam komen, kunnen ze 
mogelijk schade aanrichten. Vol-
gens het RIVM zijn er geen risico’s 
voor de gezondheid van de gebrui-
kers van de velden. Uit de beschik-
bare wetenschappelijke gegevens 
is geen verband aangetroffen tus-
sen sporten op kunstgras en ge-
zondheidsproblemen. Belangrij-
ke conclusie van het RIVM is dat 
de gezondheid en de veiligheid van 
alle sporters niet in gevaar is ge-
weest. De gemeente volgt ook nu 
weer de uitkomsten van het RIVM 
onderzoek en adviseert om ge-
woon te blijven sporten op kunst-
grasvelden. De gemeente blijft 
alert op alle ontwikkelingen over 
dit onderwerp.

Rubbergranulaat moet voldoen aan 
de norm voor zogenoemde meng-
sels. Momenteel doet het Europese 
Agentschap voor Chemische Stof-
fen (ECHA) onderzoek om te be-
zien welke norm (mengsels of con-
sumentenproduct) voor rubbergra-
nulaat wenselijk is. Het RIVM heeft 
de afgelopen periode ook een on-
derzoek afgerond naar de consu-
mentennorm voor rubberen val-
dempingtegels. De resultaten van 
dit onderzoek worden binnenkort 
verwacht. De gemeente, ESA en 
betrokken clubs hebben veelvul-
dig contact over de ontwikkelingen 
rond de kunstgrasvelden en stem-
men de communicatie op elkaar af.
Voor nadere informatie verwijst de 
gemeente naar het telefonisch in-
formatiepunt van de RIVM: 0800– 
0480. Het rapport is te vinden op 
www.rivm.nl. De GGD geeft ook in-
formatie uit: www.ggdghor.nl of bel
020-555405.

Exportomzet van 
bloemen/planten 
richting record

Aalsmeer - De Nederlandse ex-
portomzet van bloemen en plan-
ten is op weg naar een record van 
5,7 miljard, een stijging van 3%. De 
VGB baseert dit op de resultaten 
van de Nederlandse groothandela-
ren tot en met november, verzameld 
door Floridata. In 2017 verwachten 
exporteurs een vergelijkbare ont-
wikkeling, mits het vertrouwen van 
consumenten op peil blijft. Pijlers 
van de Nederlandse groothandel in 
bloemen en planten zijn een breed 
en vernieuwend assortiment, ver-
sterking van de logistieke service en 
met online-toepassingen de mark-
ten blijvend verder ontwikkelen.

Nieuwe struikjes op het 
bedrijventerrein
Aalsmeer - Half januari was een 
aanvang gemaakt met de aanpak 
van grijs en groen op bedrijventer-
rein Hornmeer. Er is het nodige her-
stelwerk verricht aan de trottoirs en 
onder andere de beplanting werd 
onder handen genomen. 
De oude heesters zijn weggehaald 
en werden vervangen in het voor-
jaar door nieuwe beplanting. He-
laas pakte dit niet al te best uit. De 
struikjes wilden niet aanslaan, ster-
ker nog, ze gingen dood. Allemaal 
bruin, waarschijnlijk door een te-

kort aan water tijdens de best war-
me zomer.
De bruine struikjes zijn allemaal 
weer weggehaald, alleen de ‘overle-
vers’ mochten blijven. En deze heb-
ben afgelopen week versterking ge-
kregen van nieuwe, zelfde struikjes. 
Ook de groenstrook voor het kan-
toor van de Meerbode is weer ge-
heel gevuld. Ziet er weer een stuk 
beter uit! Nu maar hopen dat de 
nieuwe beplanting wel zorg blijft 
dragen voor een groen(er) bedrij-
venterrein.Kerstavond in het 

Lichtbaken
Rijsenhout - Aankomende zater-
dag 24 december om 21.00 uur in 
de avond zal  er een mooie kerst-
avonddienst gehouden worden in 
het Lichtbaken in Rijsenhout. Een 
mooie dienst vol zang, vertelling en 
overdenking. Vanaf 20.30 gaat de 
deur open en worden de bezoe-
kers welkom geheten met prach-
tige liederen van het Charles Dic-
kens Koor.  Om 21.00 uur start de 
dienst waarin veel bekende kerst-
liederen gezongen gaan worden, 
denk daarbij aan Stille Nacht Hei-
lige nacht, Komt allen tezamen en 
uiteraard het Ere zij God. Ook di-
verse luistermomenten zijn in de 
dienst opgenomen. Dominee Paul 
de Hertog uit Amsterdam zal de 
dienst leiden. Na afloop kan ge-
zellig nagepraat worden onder het 
genot van een glühwein of war-
me chocomelk. Het Lichtbaken is 
te vinden aan de Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout.

Speerpunt in verkiezingsprogramma

Kinderburgemeester zoekt 
kinderen voor activiteiten
Aalsmeer - Eén van de speerpun-
ten uit het verkiezingsprogramma 
van kinderburgemeester Sophie is 
het helpen van ouderen en meer 
activiteiten voor kinderen organise-
ren. Binnenkort worden er twee leu-
ke activiteiten in dat kader georga-
niseerd. Sophie roept alle kinderen 
uit groep 7 en 8 op om gezellig mee 
te doen.

Spelletjes met ouderen
Kinderburgemeester Sophie: ”Vrij-
dagochtend 30 december van 10.00 
uur tot 11.30 uur gaan kinderen van 
BSO De Berenboot bij Zorgcentrum 
Aelsmeer spelletjes doen met ou-
deren. Ik vind dit heel leuk. Doe je 
ook mee? Dan maken we er met z’n 
allen een gezellige ochtend van. Er 
wordt voor  begeleiding gezorgd. Ik 

hoop dat veel kinderen zich aanmel-
den.” 

Koken voor ouderen
Op zaterdag 4 februari gaan kin-
deren koken voor ouderen in Ku-
delstaart. “Maar dat niet alleen”, 
gaat Sophie verder. “We gaan ook 
voor leuke optredens zorgen. Er is 
plek voor tien Aalsmeerse kinderen 
uit groep 7 en 8. Doe je ook mee? 
We gaan het koken eerst met z’n al-
len voorbereiden. Dat doen we op 
de donderdagen 19 en 26 janua-
ri en 2 februari van 17.00 tot 19.00 
uur in de Binding in Kudelstaart. Sa-
men kiezen we wat we gaan koken, 
oefenen we met koken en bepalen 
we wat voor een entertainment er 
komt. Op zaterdag 4 februari gaan 
we, net als in een echt restaurant, 
koken voor de ouderen en ze be-
dienen. En we verzorgen een bonte 
avond. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven helpt ons die avond met ko-
ken.” Opgeven voor beide activitei-
ten kan via www.debinding.nl/agen-
da. Kinderburgemeester Sophie van 
Raaphorst tot slot: “Ik heb er heel 
veel zin in!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Lichtjesfeest in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Amsterdam Light 
Festival is prachtig om te zien. Heer-
lijk wandelen door het centrum van 
de hoofdstad en lichtobjecten en –
kunstwerken bewonderen of in de 
rondvaartboot stappen en langs 
alle lichtjes varen. Echter, ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn vele 
leuke lichttafereeltjes te ontdekken. 
Diverse tuinen en huizen zijn opge-
vrolijkt voor de kerstdagen en de 
oud en nieuw viering met lampjes, 
lichtfiguren en –dieren en lantaarns. 
Het is natuurlijk wel een flinke klus 
om de hele gemeente te gaan door-

kruizen op zoek naar sfeervolle tui-
nen en huizen. De Nieuwe Meerbo-
de maakt het u/jou makkelijk. Fo-
tograaf Kick Spaargaren is op pad 
gegaan en heeft diverse leuke tafe-
reeltjes op de gevoelige plaat vast-
gelegd. Dus, ‘gewoon’ genieten van 
al dit moois vanaf de bank of achter 
het bureau. Veel kijkplezier. Zit uw/
jouw bijzondere lichtversiering er 
niet bij? Kan gebeuren, maar maak 
een foto en stuur maar in. Hebben 
we volgende week weer een sfeer-
volle (laatste van 2016) krant… 
Redactieaalsmeer@meerbode.nl
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Paspoorten weg 
na inbraak

Aalsmeer - Op zaterdag 17 de-
cember is tussen half acht en tien 
uur in de avond ingebroken in een 
woning in de Berkenlaan. De die-
ven zijn het huis binnen gegaan 
door aan de voorzijde een raam 
open te breken. De gehele woning 
is zowel beneden als op de boven-
verdieping doorzocht en overhoop 
gehaald. Gestolen zijn paspoorten 
en contant geld. Op de bovenver-
dieping hadden de inbrekers een 
vluchtroute gerealiseerd. Er was 
een raam open gezet en een lad-
der tegen het platte dak geplaatst.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 17 op zondag 18 decem-
ber is uit een tuin in de Beatrix-
straat een fiets gestolen. Het be-
treft een damesfiets van het merk 
Cortina U5, grijs van kleur en het 
registratienummer eindigt op 059. 
De fiets is tussen half twaalf in de 
avond en twee uur ’s middags uit 
de tuin meegenomen.

Fietser gewond 
na aanrijding

Kudelstaart - Op dinsdag 20 de-
cember om negen uur in de och-
tend heeft een aanrijding plaats-
gevonden in de Edisonstraat. Een 
auto en een fiets zijn in botsing 
gekomen. De fietser, een 10 jari-
ge jongen uit De Kwakel, kwam 
hierbij ten val en raakte gewond. 
De jongen is met schaafwonden 
aan zijn gezicht en een bloedneus 
per ambulance vervoerd naar het 
Amstelland Ziekenhuis. De au-
tomobilist, een 24-jarige man uit 
Kudelstaart, was behoorlijk ge-
schrokken, maar heeft geen let-
sel opgelopen.

Weer terug naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op vrijdag 16 de-
cember om kwart voor zes in de 
middag kregen de hulpdiensten 
een melding om te gaan naar 
de Bachlaan, nabij de Legmeer-
dijk. Een automobilist zou onwel 
geworden zijn. De politie en de 
ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. De man, een 69-jarige 
Kudelstaarter, verklaarde uit het 
ziekenhuis te komen na enkele 
medische behandelingen. Hij had 
het heel benauwd. Besloten is om 
de man terug te brengen naar het 
VU ziekenhuis.

Gestolen Piaggio 
terug gevonden

Aalsmeer - Op zondag 18 de-
cember om vier uur in de middag 
is in de Sweelinckstraat een ge-
stolen bromfiets aangetroffen. De 
Piaggio bleek op donderdag 15 
december gestolen te zijn uit de 
Schermerhoornlaan in Uithoorn. 
De brommer is inmiddels weer bij 
de rechtmatige eigenaar. De dief 
is nog onbekend, er loopt een on-
derzoek.

Kentekenbewijs 
uit auto weg

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 16 op zaterdag 17 december 
is ingebroken in een in de Ophe-
lialaan geparkeerde auto. Uit de 
wagen zijn het rijbewijs en het 
kentekenbewijs van de eigenaar 
gestolen. Hoe de dief zich toe-
gang heeft verschaft is niet be-
kend.

Geen winkeldief
Aalsmeer - Op maandag 19 de-
cember om half vijf in de middag 
is een 47 jarige vrouw uit Amstel-
veen door personeel van een win-
kel aangehouden vanwege dief-
stal. De vrouw had de spullen in 
haar maandje afgerekend en was 
naar buiten gelopen. Hier ontdek-
te zij dat ze ook artikelen in haar 
tas had gestopt en ging terug om 
alsnog te betalen. Dit werd door 
de medewerkers niet geloofd en 
de politie is gevraagd te komen. 
Agenten hebben de vrouw ge-
hoord en na overleg met de of-
ficier van justitie naar huis ge-
stuurd. Er volgen geen verdere 
maatregelen.

Nieuwe website met korte filmpjes
AB 35 jaar in gemeenteraad
Aalsmeer - De fractie van 
Aalsmeerse Belangen heeft de ba-
lans opgemaakt van 2016 en ein-
digt met een positief resultaat. Er 
is in het afgelopen jaar veel ener-
gie gestoken in de politieke besluit-
vorming en het verzamelen van alle 
informatie om de afwegingen voor 
een goed besluit te kunnen maken. 
En er gebeurde nog meer. Het idee 
om tussentijds enkele resultaten 
van deze coalitieperiode zichtbaar 
te maken, heeft de fractie uitge-
werkt tot een aantal ultra-korte film-
pjes die middels de plattegrond van 
Aalsmeer te vinden zijn. En die plat-
tegrond staat op de totaal vernieuw-
de website van Aalsmeerse Belan-
gen. De positieve ontwikkelingen in 
de gemeente waar Aalsmeerse Be-
langen voor staat en trots op is deelt 
ze graag met alle inwoners. Omdat 
de coalitieperiode tot 2018 duurt, 
zullen er met enige regelmaat film-
pjes bij komen. Wanneer u direct 
daarvan op de hoogte wilt worden 

gebracht, kunt u AB volgen op fa-
cebook en twitter. Daar wordt altijd 
melding gemaakt van de nieuwste 
berichten. De compleet vernieuwde 
website zal verder regelmatig ge-
vuld worden met nieuwsberichten 
over activiteiten van de fractie en 
helder uitleggen waarom besluiten 
genomen zijn. 

Receptie op Kinderboerderij
In 2017 zit Aalsmeerse Belangen 35 
jaar in de gemeenteraad als autono-
me, lokale en zeer betrokken partij. 
Een eerste bijeenkomst om de frac-
tieleden te ontmoeten is op zater-
dag 7 januari. Vanaf 16.00 uur bent 
u welkom op Kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer. Tussen 
de ezels, kippen, geiten en schapen 
moeten de AB’ers te vinden zijn om 
mee te kunnen proosten op een in-
spirerend 2017! En voor in de kerst-
vakantie nodigt AB u van harte uit 
om een kijkje te nemen op www.
aalsmeersebelangen.nl

Polderzoom 1 in volle gang
Aalsmeer - Polderzoom fase 1 is 
in volle gang. Het is het gebied tus-
sen de Stommeerkade, het Baanvak 
en de Burgemeester Kasteleinweg. 
Het is de bedoeling dat op deze lo-
catie rond de 200 woningen komen. 
Het bestemmingsplan is half okto-
ber vastgesteld door de raad. Hier-
na is de aannemer nagenoeg direct 
gestart met het verwijderen van op-
stallen, verhardingen en groen en er 
vinden grondsaneringen plaats. Het 
gebied bestond voor een groot deel 
uit glastuinbouwbedrijven. Naar 
verwachting zijn deze werkzaamhe-
den in maart 2017 gereed en kan de 
eerste paal de grond voor woning-
bouw. Polderzoom fase 1 gaat be-
staan uit drie buurten met verschil-
lende ontwikkelingen. Aan de zuid-
zijde van het plangebied komen 51 
appartementen en 37 woningen in 
de sociale en goedkope huursec-
tor met een tuin. Aan de noordzij-
de is ruimte voor 24 rijwoningen in 
de goedkope en middeldure koop-
sector. De uitstraling en de om-
vang kunnen de kopers zelf bepa-
len. Volgens de gemeente maakt 
dit de woningen heel aantrekke-
lijk voor een grote groep mensen. 
De verwachting is dat de wonin-
gen van fase 1 in het voorjaar van 

2017 in de verkoop gaan. Fase 2 be-
helst het gebied bij het Spoorlijnpad 
met het spoordijkje. In dit gedeel-
te komt ook de Nieuwe Aalsmeer-
derlaan. De aanleg is begin dit jaar 
gestart, maar heeft enige tijd van-
wege ‘voorbelasting’ nodig. Omdat 
nog niet alle opstallen zijn verwij-
derd, kan de gemeente vooralsnog 
niet verder met het tweede gedeel-
te. Bovendien moeten in de dijk van 
het Spoorlijnpad vier grote leidingen 
verplaatst worden. Hierna wordt de 
spoordijk gedeeltelijk afgegraven en 
dient ook enige tijd ‘voorbelasting’ 
plaats te vinden. Naar verwachting 
kan verharding op de gehele Nieu-
we Aalsmeerderlaan aangebracht 
worden in 2018.

Deelplan Zwarteweg
Ondanks dat een vooroverkomst is 
gesloten met de ontwikkelaars van 
het deelplan Zwarteweg over de 
grondafname op deze locatie, zijn 
nog geen concrete meldingen te 
doen over het aantal en de soort 
woningen, die hier zullen gaan ver-
rijzen. De gemeente is in deze nog 
in overleg over het bouwplan met de 
ontwikkelaars. Kijk voor meer infor-
matie op www.tuinenvanaalsmeer.
nl.

Jac.Takkade in slechte staat
Aalsmeer - Een doorn in het oog is 
de slechte staat van het wegdek van 
de Mr. Jac. Takkade voor de heer 
J.G.M. Brouwers uit Nieuw-Vennep. 
Hij heeft overleg gevoerd met de ge-
meente en heeft zelfs de Provincie, 
Rijkswaterstaat en het Waterschap 
Rijnland benaderd. Er is een inspec-
tie uitgevoerd en de algemene con-
clusie was dat de weg in erbarme-
lijk slechte staat verkeert. Al vele 
malen zijn door de gemeente diepe 
gaten gedicht, maar lang houdbaar 
blijkt dit niet te zijn. “Na een keer re-
gen zijn de gaten weer dieper dan 
ooit”, aldus de heer Brouwer. “Een 
lapmiddel en weggegooid geld.” 
Half november ontving de bewo-
ner uit Nieuw-Vennep, die sinds be-
gin dit jaar aandringt op renovatie, 
dat er zou worden begonnen aan de 
aanpak van de weg. Snoeien, maai-
en, realisatie van vier passeerstro-
ken en aanpak van de straatverlich-
ting. Maar tevreden over de uitvoer 
is de heer Brouwers absoluut niet. 
“De stroken liggen veel te ver uit el-
kaar en zijn veel te kort van lengte 
voor de grote stro- en mestwagens 
die hier rijden. De paarden ‘stuite-
ren’ nog steeds in de trailer achter 
de auto’s en de verlichting (Led) is 
nog slechter dan voorheen.” 
Aan de Jac. Takkade zijn diverse 
maneges en andere bedrijfjes ge-
vestigd, die bevoorraad worden met 

vrachtwagens en bestelauto’s. Ook 
veel joggers, wandelaars en fiet-
sers maken gebruik van deze rou-
te. “De bedrijven, waaronder Stal 
Wennekers, en alle gebruikers ver-
dienen een mooiere en veilige rou-
te. Steek alle koppen bij elkaar en 
maak deze dijk tot iets waar we al-
lemaal trots op kunnen zijn. Er is al 
spreekwoordelijk honderd jaar niets 
aan gedaan”, besluit de heer Brou-
wers zijn betoog. De Schakel ‘kopje kleiner’

Aalsmeer - Vorige week is een 
aanvang gemaakt met de sloop van 
wijkgebouw De Schakel op het ter-
rein van de Zuiderkerk in de Cycla-
menstraat. In opdracht van eigenaar 
Tupla Vastgoed B.V. vindt deze klus 
plaats en een en ander is in goed 
overleg met de gemeente beslo-
ten. De gemeente heeft er zelfs op 
aangedrongen om het gebouw nog 
voor de jaarwisseling met de grond 
gelijk te maken. Het pand verkeer-
de in zeer slechte staat en was van-

wege veel houtwerk behoorlijk ge-
voelig voor brand. Bovendien is het 
gebouw de afgelopen maanden di-
verse malen door onverlaten be-
zocht en zijn vuurtjes gestookt. De 
brandweer heeft hier vorige week 
maandag een brandje moeten blus-
sen. Het pand gaat tot de fundering 
gesloopt worden. De Zuiderkerk 
zelf blijft bestaan en gaat betrok-
ken worden bij het plan van Tupla 
B.V. om hier zorgwoningen te ont-
wikkelen. 

Krijgen eiken echt nog een leven? 
Er zijn gemengde gevoelens in het 
Baanvak en omgeving. Natuurlijk 
is er enthousiasme bij verschillen-

de mensen, dat de bedreigde eiken 
misschien behouden blijven. Enke-
le bewoners van Baanvak reage-

Kleine eengezinsunits passen volgens AB prima langs de Zwarteweg.

Zorgen over wegvallen 2 locaties
AB: Tijdelijke woningbouw 
op strook langs Zwarteweg
Aalsmeer - De fractie Aalsmeerse 
Belangen maakt zich zorgen over de 
uitvoering van de motie ‘alternatie-
ve woonvormen’ (tijdelijke woning-
bouw). Het wegvallen van twee lo-
caties voor tijdelijke woningbouw in 
de Hornmeer, in de Apollostraat en 
de Sweelinckstraat, zoals wethou-
der Robbert van Duijn vorige week 
op een voorlichtingsavond vertel-
de, zorgt ervoor dat de kansen om 
snel woningen te gaan bouwen voor 
jongeren, starters en senioren, nog 
kleiner zijn geworden. Van de elf op-
genoemde kansrijke locaties blijken 
er nu al meerdere ongeschikt te zijn 
en de verwachting is helaas dat die 
lijst nog wel zal gaan groeien.
Het is vanzelfsprekend dat het col-
lege goed heeft geluisterd en blijft 
luisteren naar de bezwaren van alle 
omwonenden, want het is niet niks 
als er grote veranderingen gepland 
worden in je directe woonomgeving.
Wanneer voor sommige locaties 
blijkt dat de gevolgen voor de om-
geving te groot zijn, vindt AB het 

ook niet meer dan terecht dat de-
ze dan afvallen. Maar dit alles neemt 
niet weg dat het steeds moeilijker is 
voor jongeren, starters en senioren 
om zelfstandig te kunnen of blijven 
wonen in Aalsmeer. Voor Aalsmeer-
se Belangen is dat een grote zorg.
AB roept daarom alle inwoners op 
om mee te denken over kansen om 
wonen voor deze doelgroepen mo-
gelijk te maken. En aan de andere 
politieke partijen om mee te denken 
over andere alternatieve locaties, 
wanneer een locatie afvalt. AB zelf 
ziet nog steeds grote kansen voor 
tijdelijke woningbouw voor jongeren 
en starters op het voormalige VVA-
terrein aan de Dreef. Al eerder heeft 
de fractie deze plek als zeer kans-
rijk benoemd. In de strook langs de 
Zwarteweg (tussen de Dreef en de 
N196) kunnen naar inschatting van 
AB op korte termijn tientallen woon-
eenheden worden gerealiseerd. De 
fractie gaat het college opnieuw op-
roepen om deze locatie versneld te 
ontwikkelen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Brandweer viert kerstfeest
Aalsmeer - op zaterdag 17 decem-
ber was het jaarlijkse kerstfeest van 
de Brandweer vereniging. De mid-
dag wordt georganiseerd voor al-
le vrijwilligers met hun gezinnen, 
maar ook oud-korpsleden en zelfs 
oud- burgemeester Joost Hoff-
scholte waren uitgenodigd en aan-
wezig. De middag was tot in de 
puntjes geregeld met lekker eten en 
drinken een heuse schaatsbaan en 

een hoek waar iedereen met zijn/
haar gezin op de foto kon. De ka-
zerne was feestelijk ingericht met 
sfeer verlichting en er werd gezel-
lige kerstmuziek gedraaid. De mid-
dag werd afgesloten met een geza-
menlijke maaltijd, een typische win-
terse stampot! Brandweer Aalsmeer 
wenst iedereen veilige feestdagen 
en een heel gelukkig en gezond 
2017. 

ren wat terughoudend op het suc-
ces van raadslid Sunny Lakerveld 
van PACT. Fijn dat ze van de gehele 
raad bijval heeft gekregen om een 
onderzoek in te stellen de bomen 
te behouden. Het zou heel mooi 
zijn als de bomen behouden kun-
nen blijven. Voor PACT dan ook al-
le lof. Andere bewoners en initiatief-
nemers zijn er echter gelaten onder. 
Er zijn in het verleden verschillende 
gesprekken gevoerd met vertegen-
woordigers van de gemeente voor 
behoud van de ‘compensatie’ voor 
de gesneuvelde Wodan eik, het ca-
deau van de burgemeester en wet-
houder aan de bewoners. De twee 
kleine parkjes bevinden zich aan 
weerszijde van het viaduct bij het 
Baanvak. Natuurlijk is er begrip dat 
al het groen rondom woningen en 
langs straten eigendom van de ge-
meente is en blijft. Maar een mo-
nument als het parkje met de ze-
ven eiken kan toch niet zomaar op 
de schop gaan voor huizenbouw? 
Een bewoner suggereerde al, straks 

moeten we nog politieagenten bij 
het Seringenpark gaan zetten om 
de ongebreidelde bouwzucht van 
de gemeente te stoppen en om ons 
groen te bewaren. Ik zag het al een 
beetje aankomen. Ruim vijf jaar ge-
leden kreeg ik in het gemeentehuis 
te horen dat er geen schijn van kans 
was. Het gemeentebestuur had toen 
al besloten dat de grond naast de 
bestaande N201 het geld op moest 
brengen om de vernieuwde Bur-
gemeester Kasteleinweg te finan-
cieren. De toon was toen blijkbaar 
al gezet bij de gemeente, want van 
discussie was toen al bijna geen 
sprake meer. Maar, wie weet zingen 
de merels straks vanuit dezelfde 
boom, maar nu vanaf een andere lo-
catie hun loflied over de Aalsmeer-
se dreven. Laten we hopen dat we 
straks trots terug mogen kijken op 
een mooi staaltje van dorpsvernieu-
wing.

Johan Jonker
johan.jonker@zonnet.nl

Scooterrijder botst op auto
Kudelstaart - Op vrijdag 16 de-
cember rond half negen in de 
avond heeft een kop-staart aanrij-
ding plaatsgevonden op de Mijns-
herenweg, nabij de Legmeerdijk. 
Een 40-jarige scooterrijder uit Ku-
delstaart is achter op de auto van 
een 57-jarige Aalsmeerse gebotst. 
De bestuurster kwam met de schrik 
vrij, maar de scooterrijder raakte 
gewond en is per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. In het bij-
zijn van twee agenten, want het 

vermoeden bestond dat de man te 
diep in het alcoholglaasje had geke-
ken. In het ziekenhuis is een bloed-
proef afgenomen. De uitslag is nog 
niet binnen. Voorlopig is wel het rij-
bewijs van de Kudelstaarter inge-
vorderd. Zij scooter raakte flink be-
schadigd en is afgesleept. De auto 
liep een deuk aan de achterzijde op. 
De weg is korte tijd deels afgeslo-
ten geweest om nader onderzoek te 
doen en alle brokstukken te verwij-
deren. Foto: Marco Carels





Aalsmeer - Opnieuw is er een sub-
sidiecheque uitgereikt en opnieuw 
voor een scholenproject in Oegan-
da. Stichting Heart4Children heeft 
bij het kinderhuis in Tororo, Osia in 
Oeganda een school gebouwd en 
inmiddels weer uitgebreid waarvoor 
nieuwe boeken en andere materi-
alen nodig zijn. Er is daarvoor een 
benefietavond gehouden op 2 de-
cember waarbij liefst 3.907,50 eu-
ro is ingezameld en er komt nog 
steeds geld binnen, volgens de heer 
de Vries.
Penningmeester Stef Holling van 
OSA mocht het maximale subsidie 
bedrag van 2.500 euro overhandi-
gen aan Joop de Vries voor de Stich-
ting Heart4Children. Meer informa-
tie over dit ontwikkelingsproject 
is te vinden op www.heart4child-

ren.org. Meer weten over de Stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer en/of uw project in aan-
merking komt voor subsidie? Kijk 
dan op www.osa-aalsmeer.nl

Aalsmeer - Ze volgden een spe-
ciale opleiding om zichzelf te leren 
presenteren en hun eigen verhaal 
duidelijk te vertellen. De acht nieu-
we Taalambassadeurs zijn helemaal 
klaar om hun belangrijke taak - an-
deren vertellen hoe waardevol het is 
om te kunnen lezen en schrijven - te 
vervullen. Aalsmeerder Ab Spoor is 
samen met zeven anderen officieel 
benoemd tot Taalambassadeur voor 
Noord-Holland. Zelf werkt hij bij het 
ROC van Amsterdam hard om zijn 
taal-, en digitale vaardigheden te 
verbeteren. Hij gaat zich nu vrijwil-
lig inzetten om anderen te stimule-
ren hetzelfde te doen.
Iedere Taalambassadeur heeft zijn 
of haar eigen reden om dit belang-
rijke vrijwilligerswerk te willen doen. 
Ab Spoor uit Aalsmeer weet uit ei-
gen ervaring wat het is om niet goed 
te kunnen lezen en schrijven. Ab 
heeft 50 jaar in het bloemenvak ge-
werkt en heeft alles geleerd doordat 
mensen vertelden hoe hij het moest 
doen en door goed te kijken als din-
gen werden voorgedaan. “Gelukkig 
heb ik een heel goed geheugen, dus 
als iets me verteld wordt vergeet ik 
het niet meer. Ik kon wel lezen, maar 

het gaat langzaam.” Vorig jaar wees 
zijn vrouw hem op het Taalpunt in de 
bibliotheek in Aalsmeer. “Ze dacht 
dat doet hij nooit en toen deed ik 
het toch. Mijn doel was om zelf te 
kunnen ‘computeren’, dat deed mijn 
vrouw allemaal.” Nu gaat hij als am-
bassadeur zelf vertellen hoe belang-
rijk het is om goed te kunnen lezen 
en schrijven. Zijn motto is dan ook: 
“Je moet je nergens voor schamen!” 
Voor alle acht geldt dat ze op hun 
eigen manier een steentje bijdragen 
om te proberen het enorme aantal 
van 2,5 miljoen mensen in Neder-
land die moeite hebben met lezen, 
spreken, schrijven, rekenen, of digi-
tale vaardigheden te verminderen.

Trots
De nieuwe Taalambassadeurs ont-
vingen hun certificaat uit handen 
van Martin Linthorst, bestuurs-
lid Stichting ABC, die zich al ja-
ren bezighoudt met laaggeletterd-
heid. Hij benadrukte het belang van 
hun taak: “Je zou misschien den-
ken dat het aantal laaggeletterden 
daalt. Maar helaas is dat niet zo. Het 
worden er steeds meer. Voor ons als 
stichting zijn de Taalambassadeurs 
ons kapitaal. Zij kunnen als geen 
ander vertellen hoe het voelt om je 
buitengesloten te voelen doordat je 
niet goed kunt lezen of schrijven. Ik 
ben trots op deze mensen. Niet al-
leen omdat ze hun verhaal durven 
delen, maar ook omdat ze persoon-
lijk groeien op een manier die echt 
fantastisch is.” 

Taalpunt in bibliotheek
Bij het Taalpunt in Aalsmeer kan ie-
dereen die beter wil leren lezen, 
spreken en schrijven terecht. Her-
ken je het verhaal van Ab? Loop dan 
binnen bij het Taalpunt Aalsmeer in 
de bibliotheek in de Marktstraat, el-
ke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Of mail naar taalhuis@debibliothee-
kamstelland.nl. 
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Kerst in de Spil
Kudelstaart - In de protestantse 
Samen-op-Weg gemeente in Ku-
delstaart wordt, evenals voorgaande 
jaren, weer veel aandacht aan Kerst 
gegeven. Op 24 december om 22.00 
uur is er een multimediale samen-
komst met muzikale medewerking 
van een koperblazers-ensemble van 
Sursum Corda. Vanaf 21.00 uur bent 
u van harte welkom voor een kop-
je koffie of thee met kerststol. Op 25 
december (eerste Kerstdag) begint 
de dienst om 10.00 uur met specia-
le inbreng van de kinderen en mu-
zikale medewerking van interkerke-
lijk koor Desire uit Hoofddorp. Op 26 

Dag van je Leven verzamelt 
wensen in kerstbomen
Aalsmeer - Naast het organise-
ren van de jaarlijkse botendag en 
het feest tijdens Aalsmeer Feest-
week, laat Stichting Dag van je Le-
ven ook wensen in vervulling gaan. 
Of dat nou een wens is voor een 
hele groep van een woonvoorzie-
ning of een dagcentrum of dat het 
een individuele wens is, het bestuur 
van de Stichting doet altijd haar best 
om iets te regelen. De wensen kun-
nen variëren van een bezoekje aan 
een schoonheidsspecialiste of het 
bijwonen van een voetbalwedstrijd 
tot een groepsuitje naar de dieren-
tuin. Wat voor de meeste mensen 
als normaal wordt beschouwd kan 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking de dag van hun le-
ven betekenen. En gezien de bezui-
nigingen in de zorg is er voor hen 
steeds minder mogelijk. Afgelopen 
week gingen de bestuursleden op 
pad om deze wensen te verzame-
len en ze deden dat op een originele 
manier in deze Kersttijd. Maar liefst 
veertien kerstbomen werden ge-
plaatst bij Ons Tweede Thuis-voor-
zieningen in Aalsmeer, Amstelveen, 
De Kwakel, Uithoorn en Hoofddorp, 
mede dankzij de medewerking van 
Duoplant. Achthonderd papieren 
kerstballen waren geknipt en uitge-

reikt aan de begeleiders en cliënten. 
Daarop mogen de wensen geschre-
ven of getekend worden. In janua-
ri worden de wenskerstbomen weer 
opgehaald en gaat het bestuur van 
Stichting Dag van je Leven kijken 
wat er allemaal mogelijk is. 

Club van 100
Het bestuur van Stichting Dag van 
je Leven probeert zoveel mogelijk 
wensen met medewerking van or-
ganisaties en particulieren in ver-
vulling te laten gaan, maar vaak zijn 
er kosten aan verbonden. Denk bij-
voorbeeld maar eens aan het ver-
voer, want dat kost altijd veel geld. 
Zonder donateurs en sponsors kan 
de Stichting niets doen. Daarom is 
de ‘Dag van je Leven Club van 100’ 
opgericht. Een club waar je als be-
drijf of particulier bij wilt horen als 
je achter het werk van de Stichting 
staat. Met slechts 100 euro per jaar 
of een veelvoud daarvan steunt u 
het werk van Stichting Dag van je 
Leven. Helpt u mee? Steun en word 
lid van de ‘Dag van je Leven Club 
van 100’. Kijk voor meer informatie 
op www.dagvanjeleven.org of stuur 
een mail naar info@dagvanjeleven.
org en ontvang een aanmeldformu-
lier voor deze actie. 

Mooie opbrengst collecte MS

Aalsmeer - De landelijke collecte-
week van het Nationaal MS Fonds in 
november was ook dit jaar een groot 
succes! In de gemeente Aalsmeer is 
een mooi bedrag van 3.372,52 eu-
ro opgehaald. De collecte is de be-
langrijkste bron van inkomsten voor 
het Nationaal MS Fonds. De op-
brengst van de collecte wordt ge-
bruikt om te investeren in het ver-
beteren van de kwaliteit van leven 
van mensen met MS én in innova-
tieve onderzoeken om MS te gene-
zen. Het Nationaal MS Fonds be-
dankt alle gevers voor hun bijdrage 
en alle collectanten en collecte-co-
ordinatoren voor hun inzet. Zij zijn 

ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad gegaan om zich sterk te ma-
ken tegen MS. Collectant gemist? 
Ga naar www.mscollecte.nl en do-
neer online. Het is ook mogelijk om 
een donatie over te maken op giro 
5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig 2 euro. Het Nationaal MS 
Fonds ontvangt geen subsidies en 
is volkomen afhankelijk van dona-
ties en giften. Wilt u zich ook sterk 
maken tegen MS? Collecteren kost 
maar drie uurtjes van uw tijd. Meld 
u aan als collectant via de website 
www.mscollecte.nl of telefonisch via 
010- 5919839.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 24 decem-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk dat alle inwoners het papier 
in tilbare dozen aan de rand van de 
weg plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan bei-
de verenigingen. Daarna is de eerst-
volgende ophaalronde zaterdag 28 
januari

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 ja-
nuarai houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Wijkpunt open 
voor senioren

Kudelstaart - Op tweede Kerstdag, 
maandag 26 december, is het Wijk-
punt Voor Elkaer in Kudelstaart ge-
opend van 10.30 tot ongeveer 12.00 
uur. In het wijkpunt aan Nobelhof 1 
wordt een gezellige ochtend geor-
ganiseerd door de huiskring van de 
Meerkerk in Hoofddorp. Deze och-
tend is bedoeld voor alle senioren in 
de gemeente. Zij krijgen gratis een 
kopje koffie aangeboden met een 
heerlijk stuk kerstbrood.

Nog geen goede voornemens?
Word vakantieouder bij 
Europa Kinderhulp
Aalsmeer - December. Een druk-
ke maand met veel gezelligheid, die 
vaak met vrienden en familie wordt 
door gebracht. Ook deze kerst ont-
vangen de vakantieouders van Eu-
ropa Kinderhulp vele vakantiekin-
deren voor een kort verblijf in een 
Nederlandse familie. Hoe zit het met 
uw goede voornemens voor volgend 
jaar? Had u al ideeën voor de zomer 
van 2017? Europa Kinderhulp doet 
u graag een suggestie. Nodig een 
kwetsbaar kind uit voor een vakan-
tie in Nederland en meld u aan als 
vakantieouder/gezin. Deze kinde-
ren groeien op in moeilijke gezins-
situaties en willen graag even er-
uit en ervaren hoe het in een ander 
gezin gaat. Voor u een uitdaging, 
waarmee u het verschil kunt maken 
voor een kind. In de grote Europe-
se steden leven honderden kwets-
bare kinderen onder moeilijke om-
standigheden. Door ruim twee we-
ken in de zomervakantie in een an-
dere omgeving te zijn, kunnen ze 
op adem komen. Het gaat om klei-
ne dingen als buiten spelen, samen 
eten. Waar iemand is die aandacht 
geeft, grenzen stelt en duidelijkheid 
schept. Gewoon kind mogen zijn. U 

heeft de mogelijkheid iets voor een 
kwetsbaar kind te doen. Geen luxe 
uitstapjes of dure fratsen, maar ge-
woon meedraaien in uw gezin. Zo’n 
vakantie geeft een kind een ande-
re kijk op het leven, en dat pakt nie-
mand ze af. Als er in uw hart en huis 
rust en ruimte is om één van deze 
kinderen een onvergetelijke vakan-
tie aan te bieden, neem dan contact 
op met Gert Pool via 023-5272560. 
Meer informatie is te vinden op 
www.europakinderhulp.nl. 

Subsidiecheque OSA voor 
scholenproject Oeganda

Een onverwachts weerzien...
Waar woont deze kater?
Aalsmeer - Een bizar verhaal over 
een kat die zelf op zoek ging naar 
een baasje of misschien wel koos 
voor het zwerversbestaan. Alhoe-
wel dit laatste onwaarschijnlijk is, 
het dier ziet er goed en verzorgd uit. 
Maar waar hoort hij dan thuis? Een 
onverwachts weerzien... 
Mieke van Trigt uit de Begonia-
straat: “Vijf jaar geleden hebben wij 
twee katten uit Amsterdam gehaald, 
omdat de eigenaars een nieuw huis 
voor ze zochten in verband met de 
allergie van hun dochter. De eer-
ste nacht bij ons is de kater, Pan-
ter genaamd, weggelopen. We heb-
ben niets meer van hem vernomen. 
Tot afgelopen dinsdag 13 december. 
Gebeld door de Dierenambulance 
dat ze hem gevonden hebben. De 
kat is nu bij ons, maar waarschijn-
lijk is er iemand naar hem op zoek, 
want hij ziet er goed uit. Hij is zwart 
met een wit vlekje. Wie o wie?”

Waar woont deze kater? Hij is nu 
ruim een week bij Mieke en voelt 
zich absoluut niet thuis. De eigenaar 
kan contact opnemen met Mieke 
van Trigt via facebook. Mocht dit 
lastig zijn dan kan de krant gebeld 
worden, vraag naar de redactie. 

Bloemen en donateurskaart
Ursula Hooyman 10.000ste 
bezoeker Watertoren
Aalsmeer - Tijdens de avondopen-
stelling van afgelopen zondag 18 
december kon de Stichting Beheer 
Watertoren Aalsmeer haar 10.000ste 
bezoeker verwelkomen. Het werd 
de Aalsmeerse Ursula Hooyman, 
die samen met een vriendin de be-
klimming wilde starten toen er een 
luid signaal klonk door de toren. De 
voorzitter van de S.B.W.A. kon haar 
melden, dat zij de 10.000ste bezoe-
ker was geworden binnen het be-
staan van deze 5-jarige stichting.
De verraste Ursula werd gelijk een 
boeket bloemen overhandigd en 
een oorkonde en een vergrote do-
nateurskaart die haar recht geeft le-
venslang de toren te beklimmen om 
te genieten van het fraaie uitzicht.

Namens de gemeente Aalsmeer 
was wethouder Job Kluis speciaal 
naar de watertoren gekomen om 
deze 10.000ste bezoeker te felicite-
ren. Na deze felicitatie klommen Ur-
sula en haar vriendin naar boven: 
het uitzicht was geweldig door de 
heldere weersomstandigheden op 
dat moment. De gemeente is eige-
naar van dit rijksmonument en de 
stichting zorgt voor het beheer, de 
activiteiten, schoonmaak en klein 
onderhoud.
In de maand januari is de water-
toren weer geopend op de twee-
de en viere zondagmiddag van de-
ze maand. Kijk voor meer informa-
tie op de website: www.aalsmeer-
watertoren.nl

“We hebben het leuk samen”
Nieuwjaarsreceptie gemeente 
in teken van vrijwilligerswerk
Aalsmeer - Dit jaar organiseert de 
gemeente Aalsmeer de nieuwjaars-
receptie samen met Aalsmeervoor-
elkaar.nl, de online marktplaats voor 
vrijwillige hulp. De receptie staat 
dan ook in het teken van vrijwilligers. 
Vrijwilligers zoals Erika Hiemstra, die 
regelmatig op stap gaat met Ma-
rie Louise. Marie Louise woont sa-
men met haar vriend in Aalsmeer en 
krijgt begeleiding vanuit Ons Twee-
de Thuis. “Ik zocht iemand om over-
dag leuke dingen mee te doen. Mijn 
vriend zag in de krant een adverten-
tie van Aalsmeervoorelkaar.nl. Dat 
leek me wel handig en ik heb een 
oproepje op de website geplaatst.”

Vrolijk typje
Hierop reageerde Erika Hiemstra: 
“Ik zocht eigenlijk helemaal geen 
vrijwilligerswerk. Maar toen zag ik 
de vraag van Marie Louise voor-
bij komen. We kenden elkaar al een 
beetje uit de buurt. We lieten allebei 
onze hond uit, dan heb je al gauw 
contact. Omdat ik haar kende, dacht 
ik ‘dat is wel leuk, het is een vrolijk 
typje’, dus dat leek me wel wat.”
 
Tuinhekje
Marie Louise: “De eerste keer dat 
Erika kwam, liet ze per ongeluk het 
tuinhekje open. Tessa, mijn hond, 
nam de poten.” “Ja”, gaat Erika door: 
“We zijn eerst een hele tijd bezig ge-
weest om Tessa weer terug te ha-
len. Heel grappig voor zo’n eerste 
afspraak!” 

Goede afspraken
Erika vervolgt: “Winkelen of op een 
terrasje zitten is gewoon veel leuker 

met z’n tweeën. Ik doe nu dingen 
die ik anders niet zou doen. De eer-
ste keer trakteerde Marie Louise me 
op een terrasje. We zijn samen naar 
het dorp gegaan. Zij op haar fiets 
en ik lopend, met Tessa de hond er-
naast. We houden allebei van wan-
delen, van tekenen en van honden. 
Het is belangrijk dat je een klik hebt 
en dat je goede afspraken maakt. Ik 
kom nu één keer in de twee weken 
op woensdagmiddag twee uurtjes. 
Erg gezellig, we hebben het leuk 
samen. Zij blij, ik blij.” Marie Loui-
se kan het alleen maar beamen: “We 
kunnen goed samen door één deur. 
Erika is een fijne en rustige vrouw. 
En winkelen of op een terrasje zitten 
is gewoon veel leuker met z’n twee-
en. Ik doe nu met haar dingen die ik 
anders niet zou doen.” Erika en Ma-
rie Louise tot slot: “Kom jij ook het 
glas met ons heffen? Wij ontmoeten 
je graag dinsdag 3 januari om 19.30 
uur in het gemeentehuis.” Meer in-
formatie op aalsmeervoorelkaar.nl 

“Je moet je nergens voor schamen”
Taalambassadeur Ab Spoor in 
strijd tegen laaggeletterdheid

december (tweede Kerstdag) bent 
u/jij om 09.30 uur welkom voor het 
kerstontbijt waarna om 10.30 uur de 
wervelende kerstmusical ‘Geknipt 
voor Kerst’ wordt opgevoerd door 
als musical-sterren acterende ge-
meenteleden in de leeftijd van jong 
tot iets ouder. Er wordt vast veel 
spektakel op de planken gebracht. 
Volop genieten dus.

Nieuwbouw Agora Group 
op terrein FloraHolland
Aalsmeer - Het Belgische bedrijf 
Agora Group koopt ruim 12 dui-
zend vierkante meter bouwgrond op 
het terrein van Royal FloraHolland 
in Oost. De nieuwbouw wordt deel 
van het nieuwe Green Trade Center 
(voorheen Cultra). De Agora Group 
realiseert hiermee de langgekoes-
terde wens om haar Nederland-
se activiteiten te centraliseren en te 
versterken in Aalsmeer.
De Agora Group is een familiebedrijf 
en heeft filialen in België, Frankrijk, 
Italië en Nederland. Het bedrijf le-
vert snijbloemen, planten en acces-
soires aan bloemisten en tuincen-
tra. De marktontwikkelingen vra-
gen om vakmanschap en efficien-
cy. Om slagvaardig en professioneel 

haar verschillende klantsegmenten 
te blijven bedienen, positioneert de 
groep zich in het Green Trade Cen-
ter en zal zij samen met de firma 
Dobbe investeren in en voor haar 
klanten. Met de nieuwbouw wil het 
bedrijf haar visie op de zogeheten 
cash and carry’s van de toekomst 
verder gestalte geven.
Pieter Foekens, manager vastgoed 
en verhuur Royal FloraHolland: “We 
zien dat de handel in bloemen en 
planten toeneemt en dat onze klan-
ten meer ruimte nodig hebben. Om 
hierin te kunnen voorzien, stelt Roy-
al FloraHolland in Aalsmeer, Naald-
wijk en Rijnsburg gronden beschik-
baar aan klanten voor de bouw van 
eigen handelshuisvesting.”









OP NAAR EEN DUURZAME GEMEENTE!
Nieuw duurzaamheidsbeleid

De gemeente Aalsmeer wil de aankomende jaren grote stappen zetten naar een 
duurzame gemeente. Duurzaamheid niet alleen in de zin van duurzame energie, maar 
ook het hergebruik van afval en de opbouw van een sociaal duurzame samenleving, 
waarin iedereen meedoet. Duurzaamheid raakt alle beleidsterreinen en daarmee ook 
de portefeuilles van alle collegeleden. Het zou mooi zijn als er straks geen apart 
duurzaamheidsbeleid meer nodig is, omdat we dan alles duurzaam doen. 

“Werken aan een inclusieve gemeente en duurzame samenleving doen we als lokale overheid 
niet alleen. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Duurzaam denken en doen gaat 
ons straks op alle gebieden heel veel opleveren.” 
Jop Kluis, wethouder duurzaamheid

“Duurzaamheid leidt tot een beter leven, maar dat moeten we dan wel goed uitleggen en 
laten zien. Als gemeente zijn we een partner in het Aalsmeerse netwerk en daarbinnen moe-
ten we een voorbeeldfunctie vervullen. En binnen de regio moeten we de rol van aanjager 
vervullen.”
Jeroen Nobel, burgemeester

“Al jaren zetten we ons succesvol in om huiseigenaren te stimuleren hun woning te ver-
duurzamen. In 2017 geven we hieraan gevolg met de realisatie van een ‘Duurzaam investe-
ringsfonds’. Ook met de woningcorporatie hebben we ambitieuze afspraken gemaakt over 
het verduurzamen van hun woningvoorraad. Er is nog veel winst te behalen, zowel voor de 
bewoners als het milieu.” 
Robbert-Jan van Duijn, wethouder

“Veel bedrijven binnen onze gemeente zijn al hard bezig met het verduurzamen van hun 
bedrijfsvoering. Omdat ze zien dat duurzaam ondernemen en investeren in een circulaire eco-
nomie de toekomst heeft. Onze nieuwe lokale economie wordt gekenmerkt door duurzaam-
heid.”
Ad Verburg, wethouder 

“Duurzaamheid omvat veel meer dan groene energie. Het betekent anders leren kijken naar 
alle aspecten van het leven, van verantwoord voedsel tot hoe we omgaan met elkaar. Dat wil-
len we in het onderwijs al aan de jongste kinderen meegeven. ”
Gertjan van der Hoeven, wethouder

Op 8 december is het Duurzaamheidsbeleid 
Aalsmeer vastgesteld in de gemeenteraad. 
Hierin staat geen routekaart, maar wel een 
duidelijk einddoel, zegt wethouder Jop Kluis. 
“De vooruitgang op het gebied van duurzaam-
heid gaat zo snel en het onderwerp raakt 
zoveel beleidsterreinen, dat het geen zin heeft 
om te werken met een meerjarig uitvoerings-
programma. We willen juist fl exibel kunnen 
inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.” In het 
duurzaamheidsbeleid ligt de focus niet alleen 
op het thema energie, maar ook op de sociale 
en economische kant van duurzaamheid. Kluis: 
“We onderscheiden drie pijlers, waaraan we 
gaan werken: de inclusieve stad, de circulaire 
economie en onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. We gaan daarbij meer dan voor-
heen uit van People, Planet, Profi t. Als je werkt 

aan een duurzame samenleving, moet je ervoor 
zorgen dat deze elementen op een harmonieuze 
wijze worden gecombineerd.” De drie pijlers van 
het beleid moeten we volgens Kluis niet los van 
elkaar zien. “Zij kunnen elkaar juist versterken. 
Werken aan duurzaamheid levert bijvoorbeeld 
niet alleen winst op voor het milieu, maar inspi-
reert en verbindt mensen en is ook goed voor 
de portemonnee. Dat geld kunnen we weer 
inzetten om te werken aan sociale duurzaam-
heid.” Dat klinkt wellicht wat vaag voor nuchte-
re Aalsmeerders, zegt Kluis. “Maar we hanteren 
ook heel concrete, ambitieuze doelstellingen. 
Zo willen we als gemeente in 2040 onafhanke-
lijk zijn fossiele brandstoffen. Bij zo’n ambitie 
hebben we de gehele Aalsmeerse samenleving 
nodig.”

‘Keuzes voor een ondernemende en duurzame gemeente’

Hoe werkt Aalsmeer aan een inclusieve stad?
De kern van duurzaamheid gaat om de sa-
menleving en leefbaarheid, ofwel de leefom-
geving van mensen. Kluis: “Aalsmeer is een 
ondernemersgemeente én kent een hechte 
gemeenschap. Dat biedt kansen om gezamen-
lijk te werken aan bijvoorbeeld verbetering 
van de werkgelegenheid, maar ook om de 
sociale cohesie en het welzijn van mensen te 
verbeteren. We willen dat iedereen meedoet 
aan de maatschappij. Als we met elkaar de 
schouders eronder zetten, dan krijgen we het 
allemaal een stukje beter.”
Ook de inrichting van de openbare ruimte 
hoort bij het werken aan een inclusieve stad. 
Kluis: “In een mooie omgeving voelt iedereen 
zich beter. We willen het bloemenkarakter 
van de gemeente Aalsmeer veel meer laten 

zien. Ook gaan we werken aan meer en 
betere wandel- en fi etspaden. En bij het 
onderhoud en de inrichting van de openbare 
ruimte speelt het gebruik van duurzame 
materialen ook een grote rol. Om een con-
creet voorbeeld te geven: aannemers moeten 
in hun offertes het aspect duurzaamheid 
centraal stellen. Op deze manier vergroten zij 
hun kans om een opdracht binnen te halen 
voor de gemeente.” Een ander onderdeel van 
de inclusieve stad is het multifunctioneel ge-
bruik van gemeentelijke gebouwen. Kluis: “Zo 
willen we in de Oude Veiling ruimte bieden 
aan verenigingen en culturele activiteiten. Op 
deze manier werken we aan meer samenhang 
in Aalsmeer, ofwel aan ‘inclusiviteit’.”

Subsidiemogelijkheden
De afgelopen jaren zijn er heel wat lokale, provinciale en rijkssubsidies opgesteld om 
duurzaamheid te stimuleren. De gemeente Aalsmeer adviseert u gebruik te maken 
van onderstaande subsidies of de duurzaamheidslening. 

Subsidie voor investeringen in duurzame energie 
Wilt u zelf duurzame energie opwekken via een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of 
pelletkachel? U kunt hiervoor een tegemoetkoming krijgen via de Investeringssubsidie duurza-
me energie (ISDE). Deze regeling geldt voor zowel particulieren als voor zakelijke gebruikers. 
Kijk op: www.isde.nl of www.energieloket.nl 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Isolatie is een noodzakelijke stap om te komen tot een energieneutrale woning. Wilt u in uw 
huis of appartement maatregelen nemen om energie te besparen? Dan kunt u de Subsidie 
energiebesparing eigen huis aanvragen als u twee of meer energiebesparende maatregelen 
uitvoert, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of vloer. 
Kijk op: www.rvo.nl of www.energieloket.nl 

Duurzaamheidslening Aalsmeer
Heeft u extra fi nanciële ruimte nodig voor het nemen van energiebesparende maatregelen? 
Met de duurzaamheidslening van de gemeente Aalsmeer kunt u energiebesparende maatrege-
len in en aan uw woning fi nancieren. Zo woont u comfortabeler wonen, draagt u bij aan een 
beter milieu en bespaart u op uw energiekosten. U kunt de duurzaamheidslening aanvragen 
voor maatregelen op het gebied van isolatie, zon- en windenergie, warmteterugwinning en 
overige energiezuinige technieken. 
Kijk op: www.svn.nl 

Doe de huisscan bij het 
regionaal Engerieloket
Gemeente Aalsmeer neemt deel aan het Regio-
naal Energieloket. Dit online loket helpt 
woningeigenaren bij alle vragen rondom duur-
zaam wonen, zoals energiebesparing, isolatie en 
energieopwekking via zonnepanelen. Op deze 
website kunt u zelf een ‘huisscan’ doen. U vult 
uw adres in en u beantwoordt enkele vragen. 
Vervolgens ontvangt u direct een overzicht van 
de maatregelen die voor u het meest gunstig 
zijn om energie te besparen. Ook ziet u welke 
subsidies en fi nancieringsmogelijkheden u heeft. 
Vervolgens kunt u direct via het loket offertes 
opvragen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
duurzaamheid. Energiebesparing was nog nooit 
zo makkelijk! 
Kijk op: www.regionaalenergieloket.nl

Persoonlijk advies 
Als u liever persoonlijk advies wilt, dan kunt u 
langs gaan bij het energieloket van Sienergie 
op woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur 
in Het Boekhuis, Zijdstraat 12 in Aalsmeer. U 
kunt hier een gratis adviesgesprek krijgen over 
duurzame energiemaatregelen voor uw woning.  
Ook kan de energieadviseur u helpen bij het 
beoordelen van offertes, informatie geven over 
subsidies en de duurzaamheidslening en helpen 
bij het aanvragen hiervan. Tevens beschikt 
Sienergie over een lijst met betrouwbare en vak-
kundige (lokale) marktpartijen. 
Kijk op: www.sienergie.nl

Duurzaamheid leeft in Aalsmeer!
“Zorg gaat ten diepste over relaties, niet over transacties. De inclusieve stad gaat ook over 
relaties. Aalsmeer heeft een sterke en overzichtelijke gemeenschap en biedt daarmee een 
goede basis voor een inclusief dorp. Dat betekent een gemeente en een samenleving waar 
mensen naar elkaar omkijken, waarbij je uitgaat van de wensen van de samenleving. Dat is 
ook duurzaamheid!” 
Frans Knuit, directeur Zorgcentrum Aelsmeer

“Als Doopsgezinde Gemeente hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We zijn 
dan ook een Groene Kerk. Onze commissie duurzaamheid zet zich in om verduurzaming te 
stimuleren en te realiseren binnen de kerkelijke gemeente en in de relatie met de wereld om 
ons heen. Op deze manier helpen we bij het uitdragen van het groene gedachtegoed en het 
bevorderen van een duurzame samenleving.” 
Erica de Ridder, Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

“Duurzaamheid krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in ons bedrijf, ook omdat onze 
gasten duurzaamheid erg op prijs stellen. We hebben ruim 3000 zonnepanelen op het dak 
van onze manege laten plaatsen. Daarmee wekken we genoeg elektriciteit op voor 170 huis-
houdens. Deze groene stroom leveren we via energiemarktplaats vandebron.nl ‘rechtstreeks’ 
aan omwonenden. Dit is zo enthousiast ontvangen, dat we er nu over denken om nog eens 
1000 panelen te plaatsen.” 
Jos Wennekers, eigenaar Paardensportcentrum Wennekers

“Duurzaamheid is een gamechanger, die de leef- en werkomgeving verbetert. We hebben zon-
nepanelen om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken, 24 oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en hergebruiken ons afvalwater voor het productieproces. Het gebouw bestaat uit 
betonnen componenten die allemaal hergebruikt kunnen worden, ons productieproces is vol-
ledig verduurzaamd en we gebruiken de restwarmte om het bedrijfspand te verwarmen. Dat 
doe ik niet alleen omdat ik de toekomst van mijn kinderen en straks hun kinderen belangrijk 
vind. Maar ook om een prettige werkomgeving te creëren, waarin iedereen het beste uit zich-
zelf kan halen, omdat hij of zij zich er goed voelt.” 
John Celie, Groenland B.V. / Celieplant

“Drie jaar geleden ben ik gestart met Garby Aalsmeer. 
Ik erger me aan al het zwerfvuil in onze gemeente en 
probeer mensen ertoe aan te zetten hun troep in de 
afvalbak te gooien. Ook heb ik een aantal keer een 
opschoondag georganiseerd. Zo heb ik met een aantal 
mensen het zwerfafval verwijderd in het Heegstrapark, 
het Praamplein en het Surfeiland. En tijdens NLdoet 
hebben we geholpen met opschoning van de Poel, die 
jaarlijks georganiseerd wordt door SPIE. Verder schrijf 
ik af en toe een artikel in de krant om mensen bewust 
te maken van hun gedrag, anders blijft het dweilen 
met de kraan open. Vooral tijdens het weekend neemt 
de hoeveelheid drankverpakkingen, verpakkingen 
van afhaalmaaltijden en ander vuil op straat enorm 
toe. Het zou fi jn zijn als mensen elkaar hier meer op 
aanspreken.”
Yvette Koehler, inwoner Aalsmeer (@GarbyAalsmeer)

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?
De gemeente is ‘maar’ een speler in het geheel richting een duurzame samenleving. Maar 
naast dat zij faciliteert, inspireert en initieert, geeft de gemeente graag het goede voor-
beeld met onder andere deze concrete acties: 
- Start project 100-100-100, waarbij 100 mensen 100 dagen 100% afvalloos leven
- Een fossielonafhankelijke gemeentelijke organisatie in 2030 
- Gemeentelijk vastgoed verduurzamen
- Fairtrade gemeente 
- Manifest duurzame inkoop
- Warmtenet Hornmeer
- Afspraken met woningcorporatie Eigen Haard om woningvoorraad te verduurzamen. 

Hoe werkt Aalsmeer aan een circulaire economie?
Grondstoffen worden steeds schaarser en dus 
duurder. We moeten daarom werken aan een 
circulair systeem, waarbij we de grondstoffen 
uit ons afval halen: een circulaire economie. 
Kluis: “In Aalsmeer hebben al verschillende 
bedrijven het initiatief genomen om de 
circulaire economie een impuls te geven. 
Afvalverwerker De Meerlanden is hierin echt 
koploper en zorgt ervoor dat vrijwel al het 
niet-organische afval volledig wordt gerecy-
cled tot grondstoffen en nieuwe producten. 
Ook bedrijven als Celieplant, Wennekers en 
FloraHolland leveren topprestaties op het 
gebied van duurzaamheid. Als gemeente zijn 
we ook hard bezig. Zo willen we inzetten op 
‘omgekeerd inzamelen’ van afval. We gaan 
GFT, papier en plastic, blik en drankkartons 

vaker ophalen en het restafval minder vaak. 
Verder gaan we starten met het project 100-
100-100, waarbij 100 mensen 100 dagen 
100% afvalloos leven. En in de regio werken 
we binnen de ‘Westas’ en Greenport Aals-
meer aan dezelfde doelstellingen, door mid-
del van pilots, onderzoek en voorlichting.”

Inclusieve
stad

Sociale cohesie versterken
•

Gezonde levensstijl promoten
•

Iedereen doet mee!
•

Aantrekkelijke leefomgeving 
creëren

•
Multifunctioneel gebruik van 

maatschappelijk vastgoed

Onafhankelijk van
fossiele brandstoffen

Duurzame energieopwekking
•

Isoleren van woningen
•

Restwarmte benutten
•

Elektrisch rijden stimuleren
•

Gasloos bouwen

Circulaire
economie

Minder afval
•

Grondstoffen winnen uit afval
•

Omgekeerd inzamelen van afval
•

GFT-afval gebruiken voor 
biovergisting

•
Duurzame inkoop

DUURZAAM AALSMEER

Internationaal en nationaal zijn afspraken 
gemaakt om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen in snel tempo terug te brengen. 
En op de nationale Klimaattop in oktober 
2016 in Rotterdam zijn ambitieuze afspraken 
gemaakt over onder andere ‘gasloos’ bou-
wen en het gasloos maken van bestaande 
bebouwing. Kluis: “In Aalsmeer is veel winst 
te behalen in de glastuinbouw, bijvoorbeeld 
door aardwarmte te gebruiken in plaats van 
gas. Als gemeente hebben we afspraken 

gemaakt om de restwarmte van het datacen-
trum van KPN te gebruiken voor verwarming 
van een nieuw schoolgebouw, het zwembad, 
de sporthal en woningen in de Hornmeer. 
Verder blijven we elektrisch rijden stimuleren, 
zorgen we voor voorlichting over energiebe-
sparende en -opwekkende maatregelen en 
motiveren we bedrijven energiemaatregelen 
te nemen. Maar we moeten met z’n allen 
daadwerkelijk stappen gaan zetten om in 
2040 een fossielvrije gemeente te zijn.”

Hoe werkt Aalsmeer aan onafhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen?

Ondertekening Energie-uitwisseling Hornmeer
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Rayan wint les over dode 
hoek met kleurplatenactie
Aalsmeer - Rayan van basisschool 
de Hoeksteen in Aalsmeer en Dia-
na van basisschool De Kajuit in Uit-
hoorn hebben de kleurplatenac-
tie van transportbedrijf Van Zaal 
Transport gewonnen. Beide leerlin-
gen winnen een les over de dode 
hoek bij vrachtwagens voor hun he-
le klas. Alle scholen in de gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn konden 
met hun groep 7 deelnemen aan de 
actie, waarbij zij een kleurplaat met 
daarop een vrachtwagen van het 
bedrijf mochten inkleuren. Uit bei-
de gemeenten is nu een winnaar 
gekozen. Bij die scholen staat bin-
nenkort een vrachtwagen van Van 
Zaal Transport voor de deur. Na een 
korte theorieles mogen de kinderen 
plaatsnemen in de vrachtwagen, zo-
dat ze zelf kunnen ervaren wat de 

dode hoek is. De kleurplaten zijn 
beoordeeld door een jury bestaande 
uit drie werknemers van het bedrijf. 
Juryleden Rosita, Klaas en Men-
no vonden het lastig om een keu-
ze te maken. Volgens het jurycom-
mentaar is de kleurplaat van Rayan 
uiteindelijk gekozen vanwege zijn 
originaliteit en opvallendheid. De 
kleurplaat van Diana straalt volgens 
de beoordelaars veel plezier uit.

Het transportbedrijf organiseerde 
de actie, omdat zij het belangrijk 
vindt om mensen bewust te maken 
van het gevaar van de zogenoem-
de dode hoek. Om de leerlingen van 
de scholen die niet gewonnen heb-
ben ook voor te lichten over de dode 
hoek, stuurt Van Zaal Transport hen 
digitaal lesmateriaal toe.

Joep en Lejo in het Poppentheater
Amstelveen - In de eerste week 
van de kerstvakantie speelt Poppen-
theater Gnaffel op woensdag 28 de-
cember om 14.30 uur de voorstelling 
‘Joep’. Twee poppenspelers vertellen 
en zingen het verhaal van Joep. Een 
stotterend schaapje dat op een och-
tend wakker wordt met een vreemd 
gevoel. Als hij erachter komt wat dat 
vreemde nieuwe gevoel is, wil hij dat 
dolgraag delen met zijn vrienden. 
Maar omdat hij stottert blijft hij han-
gen op: “Ik be-e-e-eeeehn...” Vrien-
den maken goedbedoeld zijn zin af 
met de meest verassende verklarin-
gen. Behalve Dirk, zijn nieuwe buur-
schaap. Hij laat Joep uitblaten. Joep 
krijgt het ineens heel warm onder 
zijn schapenvachtje. De voorstel-
ling is gebaseerd op het gelijknami-

ge kinderboek. Donderdag 29 de-
cember om 14.30 uur treedt Lejo op. 
Op het podium staat een filmstudio. 
Daar kan Lejo, het wereldberoemde 
handpoppetje uit Sesamstraat, zich 
helemaal uitleven. Poppenspeler Le-
jo heeft dit goed voorbereid en weet 
precies wat er gaat komen. Jullie 
nog niet, dus kom lekker kijken naar 
Lejo, live en op beeld tegelijk en ook 
nog eens mooie muziek erbij. Na af-
loop, mag het publiek een kijkje ne-
men in de studio van lejo en is er de 
workshop Lejo oogjes maken. Taal 
geen probleem in deze voorstelling. 
Toegangsprijs voorstellingen 8 euro. 
Reserveren kan via 020-6450439; 
info@amstelveenspoppentheater.nl 
of via www.amstelveenspoppenthe-
ater.nl.

Activiteiten in kerstvakantie 
in zwembad en Proosdijhal
Aalsmeer - De kerstvakantie staat 
voor de deur en dat betekent dat er 
weer volop activiteiten zijn in Zwem-
bad De Waterlelie en sporthal De 
Proosdijhal. Zo zijn er extra veel mo-
menten waarop je kunt vrijzwem-
men en in de sporthal wordt een 
Sport & Spelinstuif georganiseerd.

Sport & Spelinstuif
Maandag 2 januari vindt een Sport 
& Spelinstuif plaats in De Proosdij-
hal in Kudelstaart. Kom lekker ren-
nen, klimmen, klauteren, aan de 
touwen zwaaien en natuurlijk sprin-
gen op het springkussen! Kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zijn wel-
kom tussen 09.30 en 12.00 uur. En-
tree is 3 euro (begeleiders zijn gra-
tis). Er worden ook clinics gegeven 
door verschillende verenigingen. 
Maak kennis met basketbal, korfbal 
en dans (kleine zaal). 

Vrijzwemmen 
In de kerstvakantie (zaterdag 24 de-
cember t/m zondag 8 januari) zijn er 
extra veel momenten waarop ieder-
een kan komen spelen in het wa-
ter. Er worden dan spelletjes geor-
ganiseerd, er klinkt gezellige muziek 
en natuurlijk liggen er speelmateri-
alen in het water. Recreatief zwem-
men kan op: zaterdag: 12.30 tot 
14.30 uur, zondag: 10.00 tot 13.00 

uur, maandag en dinsdag: 10.30 tot 
14.30 uur, woensdag 10.30 tot 15.30, 
donderdag 12.00 tot 14.30 uur en 
vrijdag 10.00 tot 13.00 uur. 
De tijden voor het banenzwem-
men zijn hetzelfde als tijdens de ge-
wone weken. Alleen op woensdag 
stopt het banenzwemmen om 13.00 
uur. De zwemlessen en sportgroe-
pen gaan in de vakantie gewoon 
door, met de volgende uitzonderin-
gen): Op woensdag 28 december is 
er ’s avonds geen volwassenzwem-
les, Aquajoggen en borstcrawlles. 
Donderdag 29 december is er geen 
AquaVitaal (09.00-12.00 uur), wel 
banenzwemmen op die tijd. Don-
derdag 29 december en 5 janua-
ri is de aangepaste tijd voor Aqua-
joggen: 14.30-15.15 uur. Op donder-
dag 29 en vrijdag 30 december en 
6 januari is er geen Baby & Peuter-
zwemmen. 

Kerst en Oud en Nieuw
Op Eerste Kerstdag (zondag 25 de-
cember), Tweede Kerstdag (maan-
dag 26 december) en Nieuwjaars-
dag (zondag 1 januari) is het zwem-
bad gesloten. Meer informatie over 
de activiteiten, openingstijden en 
tarieven is te vinden op: www.esa-
aalsmeer.nl of download de gratis 
app! De tarieven worden per 1 janu-
ari 2017 aangepast. 

100 Euro voor verder onderzoek
Groep 5 OBS Kudelstaart 
in actie voor hersenziekte
Kudelstaart - Tijdens een nieuws-
begriples (begrijpend lezen met het 
nieuws van de dag) in groep 5b van 
OBS Kudelstaart werd aandacht be-
steed aan de hersenziekte Hunting-
ton. ‘Een ziekte zo erg… dat nie-
mand erover praat’ was het thema. 
En daar moest verandering in ko-
men, vond deze klas. Hannah, Len-
te en Lucas namen het voortouw en 
gingen met de klas nadenken over 
een actie om geld in te zamelen. 
“We hebben tijdens de les veel ge-
leerd over deze erge ziekte”, vertelt 
de 8-jarige Hannah. “We schrokken 
ervan dat deze ziekte niet zo bekend 
is, want je gaat er zelfs aan dood als 
je het hebt.” Lucas vult aan: “Ik ken 
iemand die bij ons in de buurt woont 
die iemand kent die ziek is en dat 
is erg zielig. We wilden iets doen in 
deze feestmaand.”
Het groepje kinderen heeft met leer-
kracht Marianne besloten om lege 
statiegeldflessen in te zamelen in 
de klas. En met succes, want de ve-
le flessen brachten met elkaar een 
mooi bedrag op dat ze geschonken 
hebben aan de Vereniging van Hun-
tington. “Het bedrag werd een beet-
je afgerond en we kwamen tot 100 
euro”, vertelt Lente. “Daarmee kun-
nen ze weer onderzoek doen naar 
die ernstige ziekte.”

Campagne gendragers
Campagneteam Huntington vraagt 

aandacht voor deze ernstige, do-
delijke en erfelijke hersenziekte 
en via Nieuwsbegrip werd er voor 
de 6500 basisscholen een speci-
ale les over dit thema gemaakt. In 
Nederland zijn er 2000 patiënten 
en 10.000 gendragers. En voor de-
ze laatste groep is er een campagne 
gestart, want zij lopen risico om ook 
deze ziekte te krijgen, maar willen 
dat vaak niet weten. Het heeft con-
sequenties voor je verdere leven en 
daarom wordt de ziekte vaak dood-
gezwegen binnen families. 
De ziekte van Huntington lijkt op 
een combinatie van Alzheimer, Par-
kinson en ALS. De ziekte zorgt er-
voor dat eiwitten in de hersenen 
gaan klonteren. Eerst verandert het 
gedrag van de patiënten. Ze wor-
den somber en vergeten dingen. Ze 
krijgen problemen met bewegen, 
last van trillingen en stijve spieren. 
Verder vallen ze vaak en hebben ze 
moeite met praten en slikken. Uit-
eindelijk sterft de patiënt. Je kunt 
de ziekte alleen krijgen als je va-
der of moeder het ook heeft. Daarop 
heb je als kind dan 50 procent kans. 
Mensen met het gen worden tussen 
hun dertigste en veertigste jaar ziek. 
Ze hebben dan nog 15 tot 20 jaar te 
leven. Hoe ernstiger de mutatie, hoe 
eerder je ziek wordt. Er zijn ook kin-
deren met de ziekte van Huntington. 
Meer informatie is te vinden op: ht-
tp://campagneteamhuntington.nl

Kerstviering Scouting Tiflo
Aalsmeer - Zaterdag 17 decem-
ber hadden alle speltakken van Tiflo 
hun kerstviering ODK in de eigen 
‘hokken’ bij de kerk aan de Stom-
meerweg. Rond 18.00 uur arriveer-
den alle kinderen met hun zelf mee-
gebrachte lekkers voor bij het kerst-
diner. De leiding had de tafels en 
de ruimte al feestelijk aangekleed. 
De ouders hoefden niet naar huis, 
want ook aan hen was gedacht. Er 
was lekkere warme erwtensoep, 
glühwein en chocolademelk. Lek-

ker gezellig samen zijn, oude be-
kende weer eens spreken, aan alles 
was gedacht. Na nog en dankwoord 
van de voorzitter was het al weer 
acht uur. Tijd om de kindjes weer 
mee naar huis te nemen. Het be-
stuur wil iedereen bedanken die wat 
voor Tiflo heeft en gaat betekenen, 
denk aan leiding, sponsors, vrijwilli-
gers, etc. Een goed voornemen voor 
2017 misschien... Meer informatie 
op www.tiflo.nl en op de facebook-
pagina van de scoutinggroep.

Pakketten voor scholen ontwikkeld
‘Fataal’ vraagt aandacht 
voor zinloos geweld
Aalsmeer - Jongeren zijn een 
groep die relatief veel met zinloos 
geweld te maken hebben. De jon-
ge regisseur Jesse Bleekemolen uit 
De Kwakel (19 jaar) maakte ‘Fataal’, 
een nieuwe Nederlandse film over 
de rampzalige gevolgen van zin-
loos geweld. De film is geprodu-
ceerd/gedistribueerd in samenwer-
king met de landelijke stichting te-
gen zinloos geweld ‘stichting Moed’, 
ook wel bekend van het lieveheers-
beestje. Een complete cast en crew 
aan professionals en 225 sponso-
ren hebben zich allemaal belange-
loos ingezet om de film te realise-
ren. De film is inmiddels 1,5 maand 
geleden in première gegaan en doet 
het boven verwachting goed in de 
bioscoop.
‘Fataal’ wil aandacht vragen voor 
het maatschappelijk probleem zin-
loos geweld en heeft daarom aan-
trekkelijke pakketten ontwikkeld 
speciaal voor scholen omdat veel-
al jongeren hier (veel te) veel mee 
in aanraking komen. Deze pakket-
ten zijn maandag 5 december ge-
lanceerd waarbij de scholen voor 
een gereduceerd tarief naar ‘Fataal’ 
kunnen gaan. Dit in combinatie met 
een Q&A van Stichting Slachtoffer-
hulp en een Q&A met een slachtof-
fer en of nabestaande of de moe-

der van een gedetineerde behoren 
tot een van de pakketten. Nu zo’n 
twee weken na de lancering van 
de campagne stromen de aanvra-
gen binnen. Al ruim 10.000 leerlin-
gen zijn naar de speciale voorstel-
ling geweest. Wilt u dit onderwerp 
ook op een toegankelijke en heden-
daagse manier bespreekbaar ma-
ken op uw school? Neem dan con-
tact op via info@jsb-productions.nl.

Waargebeurde verhalen
‘Fataal’ is gebaseerd op meerde-
re waargebeurde verhalen over 
slachtoffers van zinloos geweld. Fa-
taal vertelt over Milan (Jeffrey Ha-
milton), een twintiger die samen 
met zijn vriendin (Priscilla Knete-
mann) een club opent. Wanneer hij 
ruzie krijgt met drie vervelende be-
zoekers, wordt hij in elkaar gesla-
gen. Milan overleeft de aanval, maar 
hoort in het ziekenhuis dat hij nooit 
meer zal kunnen lopen. 
‘Fataal’ is niet geproduceerd met 
een winstoogmerk, maar heeft als 
hoofddoel jongeren de achterkant 
van de krantenkoppen te laten zien. 
Alle inkomsten die er worden ge-
genereerd gaan naar de landelijke 
stichting tegen zinloos geweld die 
dit zal investeren in het ontwikkelen 
nieuwe lesmodules.

Oliebollenwandeling in Bos
Amstelland - Ga mee wandelen 
met de boswachter op vrijdagavond 
30 december om 19.30 uur. Hartje 
winter is het prachtig in het Bos. En 
hoe is het als het ook nog donker 
is? Ga met de boswachter op pad 
en laat je verrassen door een win-
ters en donker bos. Geniet na afloop 
van een kopje koffie of thee en een 
oliebol. Onderweg vertelt de bos-
wachter allerlei wetenswaardighe-

den. Start is bij de grote Parkeer-
plaats van de Geitenboerderij aan 
de Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen 
en de kosten zijn 5,50 euro per per-
soon. Graag gepast en contant be-
talen. Aanmelden bij De Boswinkel 
via 020-5456100 of via www.amster-
damsebos.nl. De Boswinkel is ge-
huisvest aan de Bosbaanweg 5 en 
is geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Kerstfeest op Het Kroontje
Aalsmeer - Op Christelijk Kinder-
dagverblijf Het Kroontje is afgelo-
pen vrijdag 16 december Kerstfeest 
gevierd. Met hun papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s kwamen de kinderen 
op vrijdagochtend naar Het Kroontje. 
De afgelopen weken hebben de kin-
deren onder leiding van alle juffen de 
kerstliedjes geoefend en daarbij zijn 
ook gebaren aangeleerd. De juffen 
van Het Kroontje vinden het belang-
rijk om al vroeg te kunnen communi-
ceren met de baby’s, dreumesen en 
peuters en het gebruik van babyge-

baren zijn een prima manier om de 
communicatie op gang te brengen. 
Daardoor is er ook minder frustratie 
bij kinderen, omdat ze zich met ge-
baren kunnen uiten. Ook het Kerst-
verhaal van de geboorte van baby 
Jezus werd verteld door middel van 
gebaren. Veel kinderen deden de ge-
baren al mee. Aan het einde van de 
kerstviering werd er onder leiding 
van juf Klaaske een kerstdans uitge-
voerd door de kinderen. Met wat lek-
kers te eten en te drinken werd dit 
mooie Kerstfeest afgesloten!

Nieuwe jeugd-EHBO’ers 
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Eén van de vele activi-
teiten die op basisschool De Brug 
plaatsvindt is om de grondbeginse-
len van de Eerste Hulp Bij Ongeluk-
ken onder de knie te krijgen. Heel 
bijzonder, omdat er niet veel scho-
len meer zijn in Aalsmeer waar deze 
lessen nog gegeven worden. Weke-
lijks kreeg groep 8 les vanaf de zo-
mervakantie.
De kinderen bestudeerden eerst 
hoe het menselijk lichaam in el-
kaar steekt: de bloedsomloop, het 
spijsverteringskanaal, de ademha-
ling, het skelet en de huid. Dat is 
noodzakelijk als basiskennis. Daar-
na kwamen diverse praktijkhan-
delingen aan de beurt. De jongens 
en meiden beoefenden de stabie-
le zijligging, wat je moet doen bij 
een verslikking en de noodvervoers-
greep van Rautek. Bij de lesstof be-
horen de belangrijke vijf punten en 

ook hoe je een wond behandelt, oe-
fenen van verbanden aanleggen en 
wat je moet doen bij brandwonden.
Na dertien lessen was groep 8 klaar 
voor het theorie- en praktijk exa-
men. Tijdens het examen, afgelopen 
week, moesten de toch wel nerveu-
ze leerlingen laten zien en vertel-
len wat ze hadden geleerd. Geluk-
kig kon de examencommissie hen 
aan het einde van de middag mee-
delen, in samenzijn met de uitgeno-
digde ouders, dat iedereen die deel-
genomen had aan het praktijkexa-
men geslaagd was voor het Jeugd 
E.H.B.O. A.-examen. De juffen Jorie 
en Thea werden bedankt voor hun 
enthousiaste inzet en hun tijd.
Het is fijn om te weten, dat er 
in Aalsmeer weer nieuwe jeugd 
E.H.B.O.-ers rondlopen, die als het 
nodig is, de benodigde Eerste Hulp 
kunnen bieden bij een ongeval. 

Kinderkerstfeest 
in Oosterkerk

Aalsmeer - Op Kerstavond, zater-
dag 24 december, gaat met de kin-
deren het kerstfeest gevierd wor-
den in de Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 269. De aanvang is 18.30 
uur. 
De dienst begint met een kaarsen-
lied, waarbij alle kinderen met een 
lantaarntje door de kerk mogen lo-
pen terwijl het lied gezongen wordt. 
Er zullen twee verhalen worden ver-
teld. Het ene verhaal gaat over een 
keizer die op zoek gaat naar het 
echte kerstverhaal. Tijdens de zoek-
tocht van de keizer gebeuren er al-
lerlei rare gebeurtenissen. Kinderen 

spelen in het verhaal mee als onder 
andere hofdame of lakei, maar zij 
kunnen het echte kerstverhaal niet 
vertellen aan de keizer. En hoe loopt 
dat af? Gedurende de dienst wor-
den mooie kerstliederen gezongen 
en ook de kindernevendienstband 
van de Oosterkerk zal een kerstlied 
meezingen. Daarna volgt het ech-
te kerstverhaal van Sander van Wil-
legen. Iedereen, jong en oud is van 
harte welkom om dit kinderkerst-
feest mee te vieren. Neem ook ge-
rust vriendjes of vriendinnetjes mee. 
Voor heel jonge kinderen is er op-
pas in het Anker, achter de kerk. Na 
afloop is er voor alle kinderen een 
klein cadeautje en iedereen is wel-
kom in het Anker voor warme cho-
colademelk of limonade met een 
lekker kerstkoekje.
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Twaalfde ronde, schaken bij AAS
Koplopers doen weer hun 
werk bij jeugdcompetitie
Aalsmeer - In de 12e ronde van de 
jeugdschaakcompetitie bij AAS de-
den de koplopers weer hun werk. 
Willem won snel met zwart van Sam 
en Jasper met wit van Stijn en no-
teerde zowaar! Luuk speelt dit sei-
zoen erg bedachtzaam en had de 
langste partij van de avond, maar 
het resultaat stond nooit ter dis-
cussie, een fraaie overwinning. Ook 
Christiaan blijft winnen, dit keer van 
Robbert. In het middenveld werd 
ook hard gestreden en had Tim een 
mooie overwinning op Rune en Ke-
vin won met nauwkeurig spel van 
Flora. Ryan was uitgeloot. Hierdoor 
blijft Willem voor de winterstop eer-
ste met 10,5 punten, op 1,5 punt ge-
volgd door Luuk en daarachter Jas-
per met acht, Christiaan met zes en 
Robert, Sam en Stijn elk met vie-
renhalve punt. Hekkensluiters zijn 

Gijs en Jules. Komende vrijdag 23 
december is het spelletjesavond 
en daarna is AAS twee weken met 
Kerstvakantie.
Door Ben de Leur

Recordopbrengst Grote Clubactie
RKDES Jeugd sluit jaar af met 
kerstzaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Zondag 18 december 
stond het traditionele kerstzaalvoet-
baltoernooi voor de jeugd van RK-
DES weer op het programma. In de 
Proosdijhal waren alle voetballer-
tjes van de jeugd welkom om een 
balletje te komen trappen. Per leef-
tijdscategorie werden de aanwezi-
ge voetballers ingedeeld in een ge-
legenheidsteam om daarna een on-
derling toernooi te spelen. De win-
naars van iedere categorie werd 
beloond met applaus en een slag-
roomtaart. Moe en voldaan ging ie-
dereen huiswaarts om te gaan ge-
nieten van een welverdiende win-
terstop. Daarnaast vond de uitrei-
king plaats van de lotenverkoop van 
de Grote Clubactie. Ook dit jaar was 
de jeugd van de voetbal en handbal 
van RKDES op pad gegaan om zo-
veel mogelijk loten te verkopen voor 
de club. Er was sprake van een re-
cordopbrengst van 5.404 (!) euro 
waarmee de lang gewenste nieuwe 
geluidsinstallatie voor het complex 
aan de Wim Kan Dreef een grote 
stap dichterbij is. De verkopers die 
de meeste loten hebben verkocht 

werden extra in het zonnetje ge-
zet. De winnaar, Niels Cooke, heeft 
liefst 135 loten verkocht en ging met 
de hoofdprijs , kaartjes voor een in-
terlandwedstrijd, aan de haal. De 
tweede plaats was voor Jochem 
Buskermolen (100 loten verkocht) 
en op plek drie Soulamaine Chorkat 
(88 loten verkocht). RKDES bedankt 
alle jongens en meisjes voor de suc-
cesvolle Grote Clubactie!

Handbal
RKDES E-jeugd kampioen!
Kudelstaart - De jongens-E van 
handbalvereniging RKDES zijn af-
gelopen weekend winterkampioen 
geworden. Alle wedstrijden werden 
tot nu toe gewonnen en ook tegen 
VOS in Badhoevedorp was RKDES 
te sterk voor de tegenstander.
Sven scoorde in de eerste minu-
ten van de wedstrijd direct een 
paar doelpunten, terwijl de verde-
diging met onder meer Mathijs en 
Ben prima werk leverde. Keeper Lu-
cas kon mede daardoor veel mooie 
stops maken. Ondertussen scoor-
de Dasan, Martijn en invalster Lente 
ook een aantal doelpunten voor RK-
DES, zodat het verschil in de score 
steeds groter werd. Bij rust was het 
al 11-1 in Kudelstaarts voordeel. Dat 
stelde de coaches Annelies en Bri-
gitta in staat om naar hartenlust te 
experimenteren met spelers op an-
dere posities in het veld. Daarnaast 
konden de dingen die tijdens de 

trainingen van Arjo Versteeg en Aart 
Kolle zijn geleerd, ook goed worden 
geoefend.
Martijn stond de tweede helft op 
doel en deed dat prima, waardoor 
VOS na de pauze wederom maar 
één keer kon scoren. De aanval 
van RKDES had zelf ook wat meer 
moeite met het maken van doel-
punten, maar toen de scheidsrech-
ter voor het einde van de wedstrijd 
floot, stond er een mooie 13-2 over-
winning op het scorebord en daar-
mee is RKDES winterkampioen ge-
worden!
Na de kerstvakantie gaan de jon-
gens in een hogere klasse spelen, 
om zo meer tegenstand te krijgen 
en op die manier nog beter te wor-
den. Lijkt het je leuk om ook te ko-
men handballen? Kom dan gerust 
een keer op woensdagmiddag mee-
trainen in de Proosdijhal. Je bent 
van harte welkom. 

Twee titels en verdiende tweede plaats

Ruben Spaargaren succesvol 
op NK rolstoeltennis
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
de Nederlands kampioenschappen 
tennis gespeeld in Rotterdam. Ook 
de rolstoeltennissers kwamen daar 
in actie. Ruben Spaargaren (17) 
speelde in zowel het junioren als 
het senioren toernooi, bij de laatste 
in het enkel en het dubbel spel. Ru-
ben staat derde op de Nederlandse 
ranglijst en 82e op de wereld rang-
lijst bij de senioren. De Aalsmeerder 
begon het toernooi als tweede ge-
plaatste speler. Na een aanvankelijk 
moeilijke start in de eerste ronde, 
wist hij de wedstrijd toch winnend af 
te sluiten en daarmee een plaats in 
de halve finale te bemachtigen. Na 
een eenvoudige winst bereikte hij 
de finale, waar hij het op moest ne-
men tegen de nummer één van Ne-
derland en huidige nummer acht op 
de wereld ranglijst. Op papier een 
ongelijke strijd, maar Ruben heeft 
hier wel zijn beste spel van de week 
laten zien waarbij hij het zijn tegen-
stander regelmatig erg lastig maak-
te. Zijn goede spel was echter on-
voldoende voor de winst en Ru-

ben moest genoegen nemen met 
een tweede plaats. De nummer één 
van Nederland was ook zijn dubbel 
partner. Na een snelle overwinning 
in de halve finale kenden ze ook in 
de finale weinig tegenstand. Ruben 
Spaargaren en Maikel Scheffers zijn 
dan ook kampioen rolstoeltennis in 
de dubbel geworden. Op de laatste 
dag van het NK werd ook het juni-
oren toernooi gespeeld. Ruben ver-
dedigde hier zijn titel van 2015. Na 
winst in de halve finale wist hij zijn 
titel te prolongeren door in de finale 
de huidige nummer één van de we-
reld bij de junioren te verslaan. De 
twee titels en een verdiende twee-
de plaats zijn een mooie afsluiting 
van een succesvol jaar. In janua-
ri zal Ruben deelnemen aan de we-
reld kampioenschappen voor junio-
ren. De winst op de huidige num-
mer één doet veel goeds vermoeden 
voor Ruben, die momenteel nummer 
zes op de wereldranglijst staat. Voor 
meer informatie over deze succes-
volle tennisser: www.rubenspaarga-
rentennisonwheels.nl.

Trampolinespringen SV Omnia 2000

Timon en Rowana winnen 
Kerstsynchroontoernooi
Aalsmeer - Traditiegetrouw vond 
het Kerstsynchroontoernooi Tram-
polinespringen afgelopen maandag 
19 december plaats in de Proosdij-
hal. Zoals elk jaar een groot feest, 
waarbij de kinderen verkleed in hun 
kerstoutfit zo gelijk mogelijk pro-

beerden te springen met hun via 
loting gekozen partner. Groot met 
klein, jong met oud en beginnend 
met gevorderd. Een kunst om dan 
gelijk te springen! 
Er was voor heerlijke hapjes ge-
zorgd, er klonk kerstmuziek, er wa-
ren ballonnen en heel veel toe-
schouwers. Het was een gezelli-
ge jaarafsluiting. De hoogste score 
werd behaald door Timon, die sa-
men sprong met Rowana. Zij mogen 
een jaar de grote wisselbeker mee-
nemen. De tweede plaats ging naar 
Jerry en Dian, de derde plaats was 
voor Madelief en Thalissa. De vierde 
plaats ging naar Rosie en Joey en de 
vijfde plaats zijn Marvin en Iris ge-
eindigd. Ook werd gekeken naar de 
meest originele kleding en pakjes 
van de kinderen. Deze prijzen gin-
gen naar Rena, Hannah en Alyssa. 
Alle winnaars wonnen vrijkaartjes 
voor een uur springen in de trampo-
linehal JumpXL in Aalsmeer.

Arian ‘Henkie’ Maat (l) voor het eerst in de basis.

Korfbalcompetitie
VZOD op zesde plek in 
zware tweede klasse
Kudelstaart - Voordat de korte 
rustperiode van de korfballers van 
VZOD/FIQAS kon aanbreken moest 
er eerst in Den Haag gespeeld wor-
den tegen koploper Futura. VZOD 2 
verloor in de wedstrijd vooraf tegen 
Futura 2 met 23-10. De veelzijdige 
ploeg van Futura degradeerde vorig 
jaar vanuit de eerste klasse. In deze 
wedstrijd lieten zij zien snel weer te-
rug te willen naar een hoger niveau. 
Met 23-10 als uitslag was de win-
naar van dit duel duidelijk.
Na het voorstellen van beide teams 
ging de wedstrijd al snel los. Arian 
Maat had zijn eerste basisplaats te 
pakken in het eerste. VZOD 1 ging 
voortvarend van start door twee 
goals te maken en zo gaf het aan 
graag te willen korfballen in de hal. 
Daarna stokten de Kudelstaart-
se aanvallen door te veel doello-
ze schoten waar de Hagenezen wel 
gemakkelijk de korf konden vin-
den. Na de 6-2 kon Josine Verburg 
haar tweede goal aanleggen om zo 
wat terug te doen. De rust werd in-
gegaan met een achterstand van 
10-3. Inzet en spel waren voldoen-
de, maar het afmaken van de kan-
sen was zeker onvoldoende. Na de 

rust viel Alyssa te Riele in voor Jo-
sine Verburg en drukte gelijk haar 
stempel op de wedstrijd door de 
12-4 van afstand te scoren. Daar-
na een periode waarin om en om 
werd gescoord. Chiel van Leeuwen 
met zijn befaamde ‘Chielie’ kon voor 
de tweede maal het doel treffen, la-
ter zal hij nog een strafworp sco-
ren. Jessica Zijerveld was scherp 
in de afronding van haar vrije bal-
len en zo bleef VZOD in de tweede 
helft mondjesmaat mee scoren. Ari-
an ‘Henkie’ Maat maakte een mooi 
afstandsschot op 17-7. Het hogere 
tempo van de Haagse paars/blauwe 
club was echter een brug te ver voor 
de blauw zwarten. 
VZOD/FIQAS staat na de helft van 
de wedstrijden op een zesde plek. 
Onder VZOD staan de Dijkvogels en 
het Amsterdamse Triaz. VZOD is van 
plan dit zo te houden en omhoog te 
kijken naar de twee ploegen die bo-
ven VZOD staan met 6 punten. De 
competitie wordt hervat op zater-
dag 7 januari om 15.30 uur in de 
Proosdijhal tegen Velocitas uit Lei-
derdorp. Een bekende tegenstander 
voor VZOD. Eerst geniet VZOD van 
de Kerst en de bijbehorende rust.

Blauwe Beugel schaatsers 
sterk in KPN vierdaagse
Rijsenhout - Een viertal rijder/sters 
van IJsclub de Blauwe Beugel uit 
Rijsenhout hebben afgelopen week-
end fantastisch gereden tijdens de 
KPN marathon vierdaagse. Nadat 
voorheen er een zesdaagse was met 
de winnaar in het spruitjespak, is 
er sinds dit jaar voor het eerst weer 
een vierdaagse. 
Gestart werd er afgelopen donder-
dag in Leeuwarden, gevolgd door 
Utrecht en Breda en de finale was 
afgelopen zondag in Alkmaar. Bij de 
dames reden Nicky van Leeuwen 
en Roza Blokker mee. Bij de heren 
topdivisie verschenen Bart van der 
Vlugt en Mats Stoltenborg aan de 

start. Na een moeizame start kwa-
men in de loop van de vierdaagse 
de rijdsters in vorm en wisten Bart 
en Mats zelf op zondag af te sluiten 
met voor Mats de eerste plaats, en 
voor Bart de derde plaats, wat voor 
hem de eerste keer was op het po-
dium in de topdivisie. De einduitslag 
was voor Mats de 6e plaats, Bart de 
15e plaats, Nicky de 16e plaats en 
Roza de 27ste plaats. 
Nu een periode van herstellen en 
dan kunnen de rijder/sters zich op-
maken voor het Nederlands Kampi-
oenschap wat gehouden word op 
nieuwjaarsdag in het Thialf stadion 
te Heerenveen.

NK Beach Aalsmeer viert 
eerste lustrum in 2017
Aalsmeer - Als donderdag 5 janu-
ari het startsein wordt gegeven voor 
het kwalificatietoernooi van het NK 
Beach Aalsmeer 2017, wordt begon-
nen aan de vijfde editie van wat in-
middels een jaarlijks terugkeren-
de traditie is geworden in het eer-
ste weekeinde van januari. Beach-
sportcentrum The Beach is opnieuw 
gastheer voor de nationale beach-
volleybalelite.
Nationaal kampioen op het strand 
Sven Vismans is ongetwijfeld dé lo-
kale favoriet. Bronzen medaillewin-
naar van Rio de Janeiro Alexander 
Brouwer is van de partij, dit keer 
met Christiaan Varenhorst als gele-
genheidspartner. Olympiër Marleen 
Raymond-Van Iersel komt voor het 
eerst op een officieel toernooi in ac-
tie met haar nieuwe partner Manon 
Nummerdor-Flier en Sanne Kei-
zer begint in The Beach samen met 

Mered de Vries aan haar comeback. 
Oud-olympiër Richard Schuil ont-
vangt dit weekeinde de beste twaalf 
Nederlandse dames- en twaalf bes-
te herenteams van Nederland als 
toernooidirecteur.
Het evenement gaat donderdag 5 
januari van start met het kwalifica-
tietoernooi. Vrijdag 6 en zaterdag 7 
januari wordt in het hoofdtoernooi 
gestreden voor een plek in de hal-
ve finales, waarmee op zondag het 
toernooi wordt vervolgd. Zondag-
middag staan de finales op het pro-
gramma. Het NK Beach Aalsmeer 
2017 fungeert opnieuw als de start 
van het nieuwe beachvolleybaljaar. 
Het evenement, dat wordt geken-
merkt door de sportieve en infor-
mele sfeer, kent diverse nevenacti-
viteiten waaronder een groot kids-
evenement. Surf voor meer informa-
tie naar: www.beach.nl.

Schaakcompetitie 2e klasse
AAS 1 stunt in Alkmaar
Aalsmeer - AAS heeft voor een 
grote stunt gezorgd door het ster-
ke Waagtoren 1 in Alkmaar te ver-
slaan. Zoals gebruikelijk kwam AAS 
moeilijk uit de startblokken, maar 
in de loop van de wedstrijd bleek 
weer de beste eigenschap van AAS, 
mentale hardheid. De Alkmaarders 
hadden zich enigszins tactisch op-
gesteld waardoor op bord 8 Henk 
Noordhoek tegen de sterke Rob Ko-
nijn moest opboksen. Henk begon 
goed met een Siciliaanse verdedi-
ging, maar zag langzaam maar ze-
ker een ratingverschil van 160 pun-
ten in zijn nadeel werken en moest 

uiteindelijk opgeven. Ook Jasper 
was met zwart in een moeizame 
stelling terecht gekomen tegen een 
sterkere tegenstander en met mat 
voor de deur gaf Jasper maar op. 
AJ Keessen beweerde niets gezien 
te hebben en zijn tegenstander ook 
niet, dus een remise was het gevolg. 
Paul Schrama scoorde voor de Azen 
een overtuigende overwinning op 
de sterke Van Tellingen. Mark Trimp 
speelde tegen Maaike Keetman, een 
zeer sterke jeugdspeelster die lang 
goed stond, maar uiteindelijk in een 
venijnige tegenaanval van Mark ten 
onder ging. De Azen stonden even 

gelijk, maar niet lang want Ben de 
Leur ging uiteindelijk toch ten on-
der tegen Jos Vlaming. Fide Mees-
ter Jeffrey van Vliet had enig stelling 
geluk tegen de tactisch opgeofferde 
Daan Geerke, maar liet daarna ook 
niet meer los en bracht de Azen op 
gelijke hoogte.
Op het topbord was het duel FM 
Johannes Rudolph tegen FM Dan-
ny de Ruiter gaande. Johannes ge-
bruikte veel tijd, maar kwam wel 
beter te staan. Vanaf zet 20 had 
hij slechts 3 minuten en moest het 
verder steeds van increment heb-

ben (30 seconden per zet erbij). 
In die fase wist hij een pion en la-
ter nog een pion te veroveren en na 
de tijdscontrole (40e zet) was er een 
gewonnen, maar moeilijk dame-
eindspel op het bord. Het duurde 
nog erg lang, maar de Azen wach-
ten graag op het beslissende punt! 
Na 6 uur spelen gaf de Ruiter op en 
konden de Azen aan een vrolijke 
doch voedzame maaltijd beginnen!
AAS staat hiermee eenzaam aan 
kop in de 2e klasse landelijk met 
nog 4 ronden te gaan.
Door Ben de Leur
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Van links naar rechts: de finalisten Jeroen, Tibor, Remco en Martin.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Remco Maarse wint finale 
van Tibor bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was het twee wekelijkse dart fes-
tival voor alle inwoners van de ge-
meente Aalsmeer en omgeving. De 
dartclub Poel’s Eye ontving elke 
darter met open armen; ‘hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd’. Lidmaat-
schap of van tevoren opgeven was 
niet nodig. Er waren vier niveaus, 
zodat het voor zowel de geoefende 
als de recreatieve darter goed toe-
ven was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Tibor, Bak, Tjitte en Rem-
co Maarse waren ‘de geoefende 
darters’, zij bereikten afgelopen vrij-
dag de halve finales van het Hoog-
ste Niveau. De finale werd uiteinde-
lijk een reprise van de eerste speel-
avond van het seizoen; Tibor tegen 
Remco. Remco won toen die fina-
le, het was zijn tweede overwinning 
ooit na elf jaar wachten. Voor Tibor 
daarentegen was het toen zijn eer-
ste finale ooit, maar ondertussen 
was het nu alweer zijn derde fina-
le (in zeven speelavonden tijd). Het 
werd een spannende finale. Remco 
was scorend beter, maar had zeer 
veel moeite met zijn dubbels. Hier-
door kwam Tibor toch op een 3–2 
voorsprong en kreeg in de zesde leg 
zelfs vier wedstrijdpijlen. Nu miste 

Brons voor Leon Buys op 
NK baalwielrennen
Aalsmeer - De 17 jarige junior Le-
on Buys van U.W.T.C. de Volharding 
uit Utrecht heeft brons gewonnen 
op de sprint tijdens het NK baal-
wielrennen van 16 tot en met 18 de-
cember in Apeldoorn. De Aalsmeer-
se renner reed het driedaagse toer-
nooi beginnende op vrijdag met de 
punten koers waar hij 13e op werd. 
Op zaterdag stond de Keirin op het 
programma waarop hij graag de ti-
tel had willen pakken, maar 4e werd. 
Voor zondag stond de sprint op het 
programma. De ochtend begon met 
de kwalificaties voor de sprint en 

daarin ging Leon makkelijk door 
naar de finale. Om 12.00 uur volg-
de de scratch waar vier renners een 
rondje pakte, waarop de Aalsmeer-
der zijn benen voor de finale sprint 
nog kon los rijden. In de finale sprint 
waren twee renners net een ma-
tje te groot. Leon kan terug kijken 
op een toch nog geslaagd NK met 
een Bronzen medaille als resultaat. 
De volgende wedstrijd zal het dis-
trict kampioen schap zijn in Alkmaar 
tussen kerst en oud en nieuw. Daar-
na gaat hij het weer op de weg rij-
den als 2e jaars junior. 

Corné Timmer met startnummer 134.

Atletiek AV Aalsmeer
Sterk debuut Corné Timmer 
op halve marathon
Aalsmeer - Na een voorberei-
ding van enkele maanden was het 
voor de 18-jarige AV Aalsmeer at-
leet Corné Timmer 18 december de 
dag van zijn debuut op de halve ma-
rathon in Dronten. Gezien de trai-
ningsarbeid die Corné de afgelopen 
periode heeft verricht waren hij en 
zijn trainer vooraf positief gestemd. 
Met de uiteindelijke tijd 1:17:30 uur 
(tevens een clubrecord A-junioren) 
kwam de vooraf gemaakte progno-
se uit. Na de eerste 10 kilometer in 

35:30 minuten te hebben geopend 
kreeg de race een sterk gevolg, 
waarbij de doorkomst op de 15 kilo-
meter (in 54:15 minuten) al liet zien 
dat de gestelde eindtijd gehaald zou 
worden. Als jongste atleet in de top 
20 en uiteindelijk 9e Nederlander 
worden mag er tevreden teruggeke-
ken worden. Na dit debuut zal Cor-
né zich gaan richten op het Neder-
lands Kampioenschap 10 kilometer 
op de weg in Schoorl op 12 febru-
ari 2017.

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Amsec Piller weet te scoren
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie werd afgelopen zaterdag 
17 december voortgezet met de vijf-
de speelronde van het seizoen. De 
vier wedstrijden vonden plaats in 
hal 1 van sporthal de Bloemhof. Het 
avondje ZABO begon om 19.00 uur 
met de wedstrijd tussen Met & Co 
en Atlas Lions. Laatstgenoemd team 
won het duel met de ruime cijfers 
van 2-9. De zaalvoetbalpartij LE-
MO tegen Polonia Aalsmeer kreeg 
de uitslag van 0-5 toebedeeld. Om 
20.30 uur verscheen lijstaanvoeder 
Sportcafé de Midi’s aan de aftrap 
tegen de ploeg van Koning Nieu-
wendijk. De koploper maakte geen 
fout en sloot de wedstrijd winnend 
af met 8-2. Het slotakkoord van 
speelronde 5 was voor de teams van 

Amsec Piller en IBH Aalsmeer. Vlak 
voor de wissel deelde de scheids-
rechter bij de stand van 2-1 een ge-
le kaart uit. Amsec Piller profiteerde 
volledig van de man-meer situatie 
en ging de rust in met een 3-1 voor-
sprong. In de tweede helft scoorden 
de Kudelstaarters nog vijf doelpun-
ten en zodoende kon Amsec Piller 
een knappe overwinning bijschrij-
ven. Einduitslag: 8-3.
Stand: Sportcafé de Midi’s 5-15, 
Polonia Aalsmeer 5-13, Met & Co 
5-9, Koning Nieuwendijk 5-6, Am-
sec Piller 5-6, Atlas Lions 5-6, IBH 
Aalsmeer 5-4, LEMO 5-0. 
De competitie wordt hervat op za-
terdag 14 januari in de Prooosdij-
hal Kudelstaart. Meer informatie op: 
www.zaboaalsmeer.nl

Nieuwe moyenne’s in 2e 
helft van biljartseizoen
Aalsmeer - De tweede helft van 
het biljartseizoen is begonnen met 
het verhogen en/of verlagen van de 
moyenne’s en het te maken caram-
boles. Bij team Jan Plasmeijer, uit 
spelend bij RBV in Leimuiden, was 
het Arnold Heuzen die Remi Boon 
een flinke nederlaag toebracht door 
zijn 84 caramboles in 32 beurten te 
laten noteren. Remi Boon, normaal 
goed voor 71 caramboles, kwam 
niet verder dan 35. Jan Plasmeijer 
kwam 10 caramboles tekort tegen 
Ben Vermeij en verloor in 31 beur-
ten, Joop Houtman maakte zijn 55 
caramboles in 26 beurten (kortste 
partij) tegen Hennie Groeneweg die 
genoegen moest nemen met een te-
kort van 17 caramboles. Eindstand: 
R.B.V. 22 en Aalsmeer 32 punten.
Het Aalsmeerse driebanden team 
was op bezoek bij Roelofarends-
veen B27. Daar wist Theo Volkerts 
na zijn verlaging de winst te pak-
ken tegen de meer geroutineer-
de Marcel van Amsterdam met 19 
caramboles in 29 beurten. Marcel 
bleef steken op 15. Ton v/d Laarse 
en Henk Floor moesten beide wen-
nen aan de verhoging die niet het 
gewenste resultaat op leverde. Bei-
de verloren met een verschil van 4 
caramboles van Henk en een tekort 
van 6 caramboles van Ton. Het ma-
ken van een serie blijf toch moeilij-
ke zaak. Eindstand: Roelofarends-
veen 31 en Aalsmeer 25 punten. 
Het team is een paar plaatsen op de 
ranglijst gezakat. In de C1 was het 
alleen Teun van Leeuwen die in 20 
beurten tegen het Gijs Vrolijk zijn 
129 caramboles liet noteren en pak-
te 12 punten. Gijs Vrolijk maakte het 
nog spannend, maar kwam uitein-
delijk 6 caramboles te kort van de 
te maken 104. Willem Besselse nam 
het op tegen Fred Pruis die 44 ca-
ramboles minder moet maken dan 
Willem (163). In 15 beurten maak-
te Fred Pruis zijn 109 caramboles 

Willem bleef steken op 153 met een 
moyenne van 10.20 en hoogste serie 
van 67. Rob ten Brink nam het op te-
gen Huug van Lith, die te sterk was 
voor Rob. Huug ging van start in de 
eerste beurt met een serie van 19, 
Rob zette daar een serie van 11 te-
genover. Daarna was het sprokkelen 
voor Rob. Huug maakte nog enkele 
series en wist de winst na 15 beur-
ten met 12 punten aan het totaal 
toe te voegen. Eindstand: Aalsmeer 
28 en Jacobswoude 33 punten. Het 
team van Henk v/d Sluis speelde 
zijn thuiswedstrijd tegen de Heul 
58. Jan Ganzevles lijkt niet in vorm 
de laatste weken en liet dat zien te-
gen Piet v. Zelst, die zijn 79 caram-
boles in 29 beurten liet noteren. 
Jan miste uiteindelijk 20 carambo-
les. Joost Dekker deed het beter te-
gen Arno Holierook. De winst was 
voor Joost, maar in een slechte par-
tij van 44 beurten. Arno kwam 1 ca-
rambole tekort om remise te ma-
ken. Ook Team Spaargaren speelde 
tegen een team van De Heul. Hans 
Spaargaren begon zijn partij tegen 
Jan Schepers met 84 om 86 caram-
boles. Het was Hans Spaargaren die 
scherp bleef tot het einde en in 5 
beurten 58 caramboles op het bord 
zette. Jan Schepers maakte een se-
rie van 17, maar kon Hans niet van 
de winst houden in 15 beurten. En 
dan Teun Verkaik: 84 caramboles 
tegen Huub van Hal met 49 caram-
boles. Een groot verschil tussen de-
ze spelers, dat weerhield Teun niet 
om de zege op te eisen in 26 beur-
ten en Huub met een tekort van 7 
te laten zitten. En dan Hennie Kars-
sen versus Corne van Egmond. De-
ze spelers zijn aan elkaar gewaagd 
bleek na 34 beurten, beiden 49 ca-
ramboles, dus remise, ieder 11 pun-
ten. Het was team Spaargaren die 
de 35 punten in de Roerdomplaan 
liet en De Heul moest het doen met 
25 punten. 

Basketballers Aalsmeer te 
sterk voor Volendam
Aalsmeer - Afgelopen zondag 18 
december moest de U14-2 vroeg 
uit de veren om aan te treden tegen 
het gelijkwaardige Volendam. Sa-
men staan deze twee teams name-
lijk precies gelijk in punten en doel-
saldo. Dit beloofde een spannende 
strijd te worden voor de laatste pun-
ten voor de winterstop. Aalsmeer 
ging fel van start en er werd een 
voorsprong van 5-0 geboekt. Hierna 
gingen de teugels wat losser en wist 
de langste jongen van Volendam de 
spanning weer wat terug te bren-
gen naar een 9-8 stand na het eer-
ste kwart, in voordeel van Aalsmeer.
In het tweede kwart was vooral Luuk 
Rinkel even de man van de wed-
strijd door 3x achter elkaar te sco-
ren en Aalsmeer eigenhandig naar 
een 16-12 ruststand te loodsen.
Na de rust ging Aalsmeer in het der-
de kwart weer even vol gas. Er werd 
een voorsprong van 20-12 gehaald 
na 2 minuten. Toen volgde iets wat 
jammer genoeg vaak gebeurd. Een 
inzakking van iedereen in het veld 
en kwam Volendam terug tot 2 pun-
ten verschil. Door een goede aan-
sporing in de time out van de coa-
ches: Valentijn Stokman en Vince 
Booij, gingen de jongens en dame 
van Aalsmeer weer volop en werd 

opnieuw afstand genomen: 24-18. 
Het laatste kwart kregen de jonge 
Aalsmeerders nog meer wind on-
der de vleugels en werd het laat-
ste vleugje hoop van de Volendam-
mers weggeblazen. Dit door een fa-
natieke fullcourt-press waardoor de 
tegenstander niet meer wist wat te 
doen. Dit resulteerde in achtereen-
volgende steals van Zion Overwater 
en Tycho Deen, waardoor de eind-
stand een 39-25 overwinning was 
voor Aalsmeer. Het team stijgt hier-
mee naar plaats zeven in de com-
petitie. Een goede wedstrijd waarbij 
de scherpte, die vorige keren ont-
brak in de afwerking, nu wel de-
gelijk aanwezig was. Ook is over 
de hele wedstrijd gezien een strak-
ke verdediging neergezet waardoor 
er makkelijke scores gemaakt kon-
den worden. De winst is niet alleen 
een mooie afsluiter voor de feest-
dagen, maar ook veelbelovend voor 
de tweede helft van het seizoen. De 
spelers zijn duidelijk gegroeid in 
het samenspel: vrijwel ieder teamlid 
wist deze wedstrijd te scoren, of op 
zijn minst een goede assist te geven. 
De teams beginnen 2017 bovendien 
in een nieuwe competitieklasse, 
waardoor een goede eindklassering 
nu zeker in zicht begint te komen!

Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal BeNe League
Wisselende resultaten in 
‘dubbelweekend’ FIQAS
Aalsmeer - Het ‘dubbelweekend’ 
begon voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer met een uitwedstrijd bij 
HC Visé BM, vlak over de grens bij 
Maastricht in België. Eerder in het 
seizoen was de thuiswedstrijd in 
een gelijkspel geëindigd: 30-30. Het 
werd deze avond precies dezelf-
de uitslag, al was het wedstrijdver-
loop wel heel anders. In de begin-
fase ging de wedstrijd gelijk op tot 
10-10, waarna een periode aanbrak 
dat het aanvallend niet (meer) echt 
goed lukte bij FIQAS Aalsmeer. Ook 
de keepers waren wat ongelukkig. 
Het leverde een voorsprong voor 
de Belgen op: 15-11 voordat Remco 
van Dam weer iets terug kon doen: 
15-12. Maar het Aalsmeerse spel 
bleef wat mat, terwijl Visé in een 
hoog tempo speelde en veelvuldig 
scoorde vanuit de hoeken: 17-12. De 
ploegen gingen rusten bij een 18-14 
voorsprong voor de thuisploeg. Na 
de rust waren het meteen weer de 
hoekspelers van Visé die scoorden 
(20-14) en even later werd het zelfs 
23-16. Maar wie dacht dat FIQAS 
Aalsmeer het verder rustig aan zou 
gaan doen met het oog op de topper 
tegen Lions, kwam bedrogen uit. De 
ploeg zette juist aan en knokte zich 
terug in de wedstrijd met belang-
rijke doelpunten van Lars van Wijk 
(strafworpen), Nils Dekker en Wai 
Wong die goed op schot was: 24-
22. Dekker maakte er 24-23 van en 
met nog twaalf minuten op de klok 
namen de Belgen een time out. Dat 
bracht hen niet dichterbij. In tegen-
deel, in de 22e minuut trok Dekker 
de stand gelijk: 26-26. Vijf minuten 
voor het eind was het nog steeds 
gelijk: 27-27. De slotfase was onge-
looflijk spannend, al was er na de 
28-28 toch weer een voorsprong 
voor Visé: 30-28. De Belgen kregen 
een tijdstraf en FIQAS profiteerde: 
30-29, al kreeg de bank nu een twee 
minutenstraf en stond de ploeg dus 
ook met een speler minder. In de 
laatste 30 seconden was de bal voor 
de Aalsmeerders die alles op alles 
zetten en de keeper wisselden voor 
een extra speler. De laatste aan-
val leverde in eerste instantie geen 
doelpunt, maar nog wel een penal-
ty op. Lars van Wijk hield het hoofd 
koel en zorgde voor de 30-30 en dus 
een verdiend punt. De achterstand 
op Volendam en KV Sasja werd bo-
vendien iets verkleind omdat deze 
beiden ploegen verloren. 

Verloren van koploper
Eerder in het seizoen was de uit-
wedstrijd bij OCI/Lions nog ver-
rassend door de mannen van FI-

QAS Aalsmeer gewonnen. Het was 
dan ook de vraag of ze zondagmid-
dag thuis in de Bloemhof, opnieuw 
tot zo’n prestatie in staat zouden 
zijn tegen de koploper in de BeNe 
League. Daar leek het in eerste in-
stantie wel op, want de eerste vijf-
entwintig minuten waren bijzon-
der spannend en ging de strijd lek-
ker gelijk op. Eerst kwam FIQAS 
Aalsmeer, dat het moest doen zon-
der de zaterdag geblesseerd ge-
raakte Remco van Dam, op voor-
sprong (3-1) via een break van 
Quinten Ouderland en doelpun-
ten van Samir Benghanem die twee 
keer op rij mooi werd vrijgespeeld 
aan de cirkel door de sterk spelen-
de Wai Wong. Maar na een break 
tegen en een schot van Limburgs 
topschutter Joris Baart (hij zou acht 
keer scoren) was het weer gelijk: 
3-3. In het kwartier dat volgde vielen 
de doelpunten om en om en ging de 
strijd tot 9-9 volkomen gelijk op. Dit 
mede dankzij sterk keeperswerk van 
Gaby Birjovanu. In de slotfase werd 
de wedstrijd wat rommelig. FIQAS 
was ongelukkig in de afronding, 
kreeg het moeilijk met de offensieve 
dekking van de Limburgers en had 
een beetje pech. Lions profiteerde, 
mede van een tijdstraf aan FIQAS 
kant, en sloeg binnen vijf minuten – 
wat achteraf bleek – een beslissen-
de gaatje: 9-13. Na rust maakte Nils 
Dekker er via een flitsende onder-
schepping en break meteen 10-13 
van en even later werd het via Wai 
Wong 11-14. Zou het FIQAS lukken 
om weer bij te komen? Dat gebeur-
de echter niet. Lions bleef makkelijk 
van afstand scoren en de wedstrijd 
kabbelde door, via 12-17 naar 16-
22. Mark Kooij stond nu in het doel 
en stopte de nodige ballen, anders 
was het verschil nog groter gewor-
den. Toch werd het niet meer echt 
spannend, hoewel FIQAS Aalsmeer 
vijf minuten voor tijd de marge nog 
wel wist te verkleinen tot drie: 20-23. 
Daarna ging Ouderland in de break 
en het publiek hield de adem in. Zijn 
schot werd echter gestopt en toen 
Lions even later de 20-24 maakte, 
was de wedstrijd gespeeld. De kop-
loper won uiteindelijk (21-26) en 
nam de punten mee naar huis. FI-
QAS Aalsmeer blijft hierdoor op de 
achtste plaats in de BeNe League 
en moet de laatste vijf wedstrij-
den nog flink aan de bak om te stij-
gen op de ranglijst en in ieder ge-
val weer in het linker rijtje te komen. 
Maar de mannen gaan nu eerst ge-
nieten van een welverdiende vakan-
tie. Op 21 januari komen ze weer in 
actie. 

Feestdagen-stop 
FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer - Net als in veel andere 
sporten ligt de handbalcompetitie in 
verband met de feestdagen de ko-
mende weken even stil. De jeugd-
teams van FIQAS Aalsmeer en da-
mes 1 komen in het laatste week-
end van de kerstvakantie (7/8 janu-
ari) weer in actie. De dames spelen 
dan op zondagmiddag om 14.30 uur 
thuis tegen DSVD. De mannen van 
FIQAS Aalsmeer 1 en 2 spelen pas 
weer op zaterdag 21 en zondag 22 
januari. Voor heren 1 is dat op za-
terdagavond een uitwedstrijd bij 
Merksem, FIQAS 2 treft op zondag 
om 15.00 uur thuis Hercules. Heren 
1 is weer in de Bloemhof te zien op 
zaterdag 28 januari wanneer ze om 
19.15 uur thuis spelen tegen Achil-
les Bocholt. 

Wedstrijd dames uitgesteld
De uitwedstrijd van de dames van 
FIQAS Aalsmeer die gepland stond 
voor zaterdag 17 december is ver-
plaatst. Het treffen met de dames 
van Z.A.P. in het Noord Holland-
se Breezand zal nu plaatsvinden 
op dinsdag 17 januari om 20.00 uur 
in sporthal De Zwaluwenvlucht. De 
Aalsmeerse dames komen in 2016 
niet meer in actie. De eerstvolgende 
wedstrijd is op 8 januari. 

Tibor echter op zijn beurt jammer-
lijk, waarna Remco de stand weer 
gelijk trok. In de beslissende zeven-
de leg bleef Remco beter scoren, zo 
gooide hij zijn tweede 180-er in de-
ze finale. Nu maakte Remco het wel 
af voordat Tibor de kans kreeg en 
won zodoende voor de derde keer 
ooit. In het tweede niveau wist Re-
ne van Veen te stunten tegen Dan-
ny Zorn, maar dolf hij zelf het on-
derspit in de halve finale tegen 
Martin Bax. Remco Schoonenwolf 
was ook goed op dreef, maar ver-
loor de andere halve finale van Je-
roen van den Helder. Hoewel Martin 
dit seizoen al twee finales won was 
het ‘good old’ Jeroen die er met de 
overwinning vandoor ging. De vori-
ge keer dat Jeroen het tweede ni-
veau won was frappant genoeg drie 
jaar geleden tegen Remco Maarse. 
Hoe het de darters verging op het 
derde en vierde niveau leest u vol-
gende week. 
Volgende week vrijdag, 30 decem-
ber, is de volgende speelavond. Het 
is de laatste speelavond van het 
jaar, dus extra reden om een keer 
een kijkje te komen nemen. De 
Poel’s Eye is laagdrempelig en is ge-
schikt voor alle niveaus. Jong, oud, 
man en vrouw zijn welkom. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 23 de-
cember is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-

af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het koppelkaarten op vrij-
dag 16 december is gewonnen door 
George Lemmerzaal en Theo Nagte-
gaal met 5767 punten. Op twee Joop 
Biesheuvel en Paul Schouten met 
5484 punten en op drie Bert van de 
Jagt en Ben Blom met 5300 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Plony de Langen en Martha Zelden-
thuis met 3613 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 14 december is Marry Ak-
se eerste geworden met 5384 pun-
ten. Bert v/d Jagt werd tweede met 
5263 punten en op drie is Martha 
Zethof geëindigd met 5071 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Jaap Streefkerk met 3543 punten. 

Piet Voorn wint 
op OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
ouderenvereniging OVAK is op 
woensdag 28 december vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Het kaarten op 14 decem-
ber is gewonnen door Piet Voorn met 
5862 punten, gevolgd door Wim Reu-
ling met 5316, Loek Pieterse met 5281 
en Joop Biesheuvel met 5213 punten.
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