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Elke dag het laatste
regionale nieuws!
Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

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

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

Machineweg 3 • 1432 eK aalsMeer
Tel 0297-385281

De kerst is weer voorbij, geen reden toch om deze boom op het Molenplein een duwtje te geven? Jammer. Rond de
korenmolen is het verboden om vuurwerk af te steken! Het zou toch zonde zijn als ‘De Leeuw’ vlam zou vatten...

Wij wensen u
een gelukkig en gezond 2017!
Voor alle schadeverzekeringen

www.verbeekadvies.nl

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer
Finish vaatwastabletten of
Vanish Gold
2 stuks

e

Deze actie is geldig
van do 29 december
t/m zon 1 januari.

2

gratis

ZONDAG 1 JANUARI
zĳn wĳ vanaf
16.00 uur weer open!
U komt toch ook langs
om met ons het
glas te heffen op een
gezond & smaakvol

2017

Vanaf maandag zĳn wĳ
weer 7 dagen per week
geopend voor ontbĳt,
lunch, diner of een
gezellig drankje.
Nicolette & Mellanie
en medewerkers

facebook.com/

HARTELUST B.V.

Annemieke’s
Vuurwerkwinkel

Een goed verzekerd 2017
begint bij Verbeek Advies

zie onze site:
meerbode.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Gemeente zet in op feestelijk
en veilig en Oud en Nieuw
Aalsmeer - De jaarwisseling komt
er aan. Een feest voor iedereen. Om
veilig het nieuwe jaar in te gaan houden gemeente, brandweer, politie
en andere hulpverleners tijdens de
jaarwisseling extra toezicht, maar er
wordt ook op uw medewerking en
verantwoordelijkheidsgevoel gerekend.
Vuurwerk afsteken
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf 18.00
uur tot 1 januari 02.00 uur. Wie vuurwerk afsteekt buiten de toegestane
tijden, loopt kans een boete te krijgen. Koop uw vuurwerk bij een erkende vuurwerkhandelaar. Indien
kinderen zelf vuurwerk aanschaffen,
verzeker u er dan van dat ook zij dit
doen bij een erkende vuurwerkhandelaar en geen illegaal vuurwerk kopen. Sla geen grote hoeveelheden
vuurwerk op in uw huis. Let op om-

standers en houd afstand. Draag een
vuurwerkbril. Steek weigeraars nooit
opnieuw aan. Draag geen kunststof
kleding of kleding met een capuchon. Lanceer grote vuurpijlen vanuit
een pvc-buis die stevig in de grond
staat. Steek kleine vuurpijlen af uit
een met zand verzwaarde fles. Steek
vuurwerk aan met een aansteeklont,
nooit vanuit de hand. Het is verboden
om vuurwerk af te steken in het gebied rond de korenmolen ‘De Leeuw’.
Dit is een vuurwerkverbodsgebied.
Illegaal vuurwerk
Sinds vorig jaar zijn babypijlen en
Romeinse kaarsen verboden, omdat ze veel hand- en oogletsel veroorzaken. Op het afsteken van illegaal vuurwerk staan forse boetes.
Meld verkoop en handel van illegaal
vuurwerk bij de politie via 0900-8844
of de meldlijn ‘Meld Misdaad Anoniem’: 0800-7000.

Vuurwerkafval opruimen
De gemeente verzoekt inwoners om
op 1 januari – en liever nog op oudejaarsnacht zelf – het vuurwerkafval in de straten zelf op te ruimen.
De helft van de vuurwerkongelukken gebeurt namelijk op Nieuwjaarsdag met jonge kinderen die
zwerfvuurwerk op straat zoeken.
Meld vernielingen
Elk jaar zijn er vernielingen met oud
en nieuw. De gemeente en politie
verzoeken inwoners met klem melding of aangifte te doen van de incidenten die zij signaleren. Probeer
een omschrijving te maken van de
daders.

Miele specialist

Eigen technische dienst

v1

Koster

Æ

Vrijdag 30 december van 08.oo-22.00 uur.
Zaterdag 31 december van 08.oo-19.00 uur.
Zondag 1 januari van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
1
13-12-16
15:40
airconditioning en ventilatie
systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
Aalsmeer_uitnodiging_v1.pdf

U kunt dit melden bij de politie, ook
anoniem. De gemeente treft zelf ook
maatregelen en sluit prullenbakken
en een aantal ondergrondse containers af.

Wat zijn Aalsmeerders toch actief en betrokken!

Jaar 2016: Film Pramenrace,
clubhuis FCA en vliegen...
Aalsmeer - Wat zijn Aalsmeerders toch actief en betrokken bij
‘hun’ dorp. Met plezier is de redactie in de kranten gedoken voor het
jaarverslag. In het water zijn diverse groepen gedoken en gesprongen
voor de nieuwjaarsduik en natuurlijk wordt deze weer op zondag 1 januari georganiseerd door Het Oosterbad aan de Jac. Takkade. Over
het bekladden van het natuurbad
is overigens goed nieuws te melden, een Aalsmeers schoonmaakbedrijf heeft aangeboden de graffiti te verwijderen. Geweldig! Een bewijs dat inwoners graag een stapje

extra zetten voor Aalsmeer en haar
faciliteiten. Terug naar het jaarverslag: De film over 30 jaar Pramenrace, de opening van het nieuwe
clubgebouw van voetbalvereniging
FC Aalsmeer, wethouder Tom Verlaan die aankondigde zijn functie
neer te leggen, liefst 15 Koninklijke onderscheidingen op de dag van
de lintjesregen (een record), helaas
een afgeslankt zesde seizoen van
Crown Theater Aalsmeer, het strengere evenementenbeleid, een nieuwe, jonge wethouder, de eerste veteranendag, de vliegenplaag langs
de Westeinderplassen, de overlast

van vliegtuigen en september (gelukkig) weer feestmaand met een
hoofdletter. Verder de bouw van een
vierde sporthal, de landelijke kinderburgermeestersdag, 25 jaar Radio Aalsmeer, De Oude Veiling 2.0,
verkiezing Onderneming en Starter van het jaar en wat waren er
leuke acties en activiteiten van en
door Sinterklaas in Aalsmeer. Het
jaar eindigt met jubilarissen bij de
brandweer, de 10.000ste bezoeker aan de Watertoren en de sloop
van een behoorlijk aantal gebouwen
en panden. Veel lees- en kijkplezier
met het jaarverslag!

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.

Dinsdag 3 januari 2017
Aanvang 19.30 uur

Burgerzaal van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1,
1431 EH Aalsmeer

Met muziek van
The Riverstones.

September was weer dé feestmaand met vuurwerk, verlichte boten, pramenrace, feestweek en de kunstroute.

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR
Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Uitgevoerd door Vrĳwilligerscentrale Amstelland

Bakfiets uit schuur gestolen
Aalsmeer - De bakfiets van de familie Clemens is op dinsdag 27 december gestolen. De fiets is tussen
half twaalf en half vijf in de middag uit de schuur bij de woning in
de Ophelialaan ontvreemd. De bakfiets is van het merk ‘t Mannetje en
is voorzien van enkele opvallende
stickers, waaronder een Delfsblauw
theekopje op de voorzijde. De familie baalt flink, want de fiets wordt intensief gebruikt en voor menig klusje ingezet.
De bakfiets is niet alleen een prima
boodschappenkar, er kan heel veel
mee vervoerd worden, zo is inmiddels de ervaring (zie foto). De diefstal opgemerkt of de bakfiets ergens zien staan? De politie hoort

het graag via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.
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Blijf inbrekers voor en doe
deuren en ramen op slot

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
31 december en
1 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan.
Zondag 11u. Nieuwjaarsdienst
met ds. Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 11u. Dienst. Spreker:
Arjen Ravesloot. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zaterdag
19u.
Oudejaarsdienst en zondag 10u. Nieuwjaarsdienst met ds. M. Hogenbirk m.m.v. koor Evondo. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag geen Kerkdienst.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag Kerstdiensten om 10u.
en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Nieuwjaarsdienst
met ds. M. Vermeij
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zaterdag 19.30u. Oudejaarsdienst met dhr. D.W. Vollmuller. Organist: M. Koning. Zondag
10.30u. Nieuwjaarsdienst met
dhr. Theo Maarsen. Organist: J.
Piet.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zaterdag 19u. Oudejaardienst met dhr. E. Kramer.
Zondag 10.30u. Nieuwjaarsdienst met ds. J. Haeck. Organist: Ruud Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

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. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 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 09.0010.30 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

Vader en zoon gaan huisjes bouwen

Cheque van OSA voor
project in Cambodja
Aalsmeer - Op vrijdag 23 december mocht de penningmeester van
OSA een cheque van 2.500 euro overhandigen aan Jaap Overbeek voor Stichting Toetssteen.
Jaap heeft in zijn netwerkactie geroerd om geld in te zamelen voor het
bouwen van huisjes voor de allerarmsten in Cambodja. Er is een bedrag van 2.700 euro ingezameld en
samen met het subsidiebedrag kunnen er in Cambodja door de toekomstige bewoners, samen met enkele vrijwilligers, waaronder Jaap
zelf en zijn zoon Thomas, ten minste

vijf huisjes worden gebouwd. De Tabitha Foundation in Cambodja zorgt
voor de materialen voor de bouw
van de huisjes. Jaap en Thomas maken de reis naar Cambodja van 13
tot 23 januari 2017. Een volgend project van Jaap zal zijn, geld inzamelen voor waterbronnen in Cambodja,
eveneens via Stichting Toetssteen.
Meer informatie over het project is
te vinden op de website: www.stichtingtoetssteen.nl. Nader kennismaken met de stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer kan via:
www.osa-aalsmeer.nl.

Zondag 10.30u. Samenkomst,
spreker Martijn Piet. Babyoppas
en aparte bijeenkomsten voor
kinderen. Dovenvertolking en
vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zaterdag
19u. Oudejaarsdienst met ds. K.
Muller uit Emmeloord en zondag
12u. Nieuwjaarsdienst met ds. J.
Weij uit Kampen.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag
17u.
Kloosterhof,
Woord- en Communieviering
met N. Kuiper. Om 19u. in Karmelkerk woord en gebedsviering
m.m.v. Karmelkoor. Zondag 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zaterdag 19.30u. Vesperdienst,
ds. P.J. Vrijhof. Zondag 10.30u.
Nieuwjaarsdienst met mw. M.J.
van Veen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. dames- en herenkoor. Voorganger:
Annemiek.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 op dinsdag 10 januari met Hoite Slagter ‘Hoogtepunten uit het boek Job’.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 9 januari.
met br. Johan Leeuw.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Nieuwjaarsreceptie bij
Postzegelvereniging

nieuwe jaar in te wijden. Het is echter wel de bedoeling dat de postzegels droog blijven. Daarom zal
Sjaak Burgers een presentatie verzorgen over ‘Bijen’ op postzegels.
Zij zijn nu nog in hun winterslaap,
wakker maken voor deze presen-

Preventietips
Het allerbelangrijkste om op te letten is zo vanzelfsprekend dat veel
mensen het vergeten. Eén op de zes
inbraken betreft ‘insluiping’. Ofwel,
inbrekers komen binnen via een
open raam of deur. Inbrekers kijken dus niet alleen naar wat er te
halen valt in je huis, maar óók of ze
makkelijk binnen kunnen komen.
Het goede nieuws is dat je de kans
op inbraak in jouw woning aanzienlijk kunt verlagen met de volgende
preventietips: • Doe de deur op slot
en de ramen dicht (ook als je maar
even weggaat)
• Breng goede buitenverlichting
aan
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk en gebruik het
• Begin een WhatsApp-groep in
de buurt of neem deel aan zo’n
groep
• Zorg dat je huis een bewoonde
indruk maakt als je weg bent
• Laat geen dure spullen in je
woonkamer slingeren op zichtbare of makkelijk vindbare plekken
• Bewaar geen grote geldbedragen
in huis
Kijk voor meer informatie op www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl

‘Ongehinderd’ in Aalsmeer

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

groepen, waarbij burgers onze ogen
en oren in de wijk zijn dragen daaraan bij. Alleen samen maken we het
verschil.”

Toegankelijkheid mensen met beperking

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

Presentatie ‘bijen’ op postzegels

Aalsmeer - Maandagavond 2 januari houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Het nieuwe jaar is net begonnen, dus komen er bubbels op tafel om het

Jaap en Thomas Overbeek, secretaris van Stichting Toetssteen, Cor Hogeveen
en Stef Holling, penningmeester van OSA.

Aalsmeer - Een inbraak kan grote gevolgen hebben voor je veiligheidsgevoel. Gelukkig weten inwoners steeds beter hoe ze inbrekers
voor kunnen zijn. Goede verlichting
om het huis is bijvoorbeeld erg belangrijk, net als het gebruiken van
degelijk hang- en sluitwerk. En in
buurten waar bewoners op elkaars
eigendommen letten, komen inbrekers liever niet. Dat kan bijvoorbeeld via een buurtwacht middels
een WhatsApp-groep. Onderzoek
van de Tilburg Universiteit toont aan
dat met het opzetten van een dergelijke groep het aantal woninginbraken in een buurt met vijftig procent afneemt. Daarnaast heeft een
aantal van deze buurten waarschuwingsborden en gebruiken bewoners raamstickers. Zo weten inbrekers dat er op ze wordt gelet en dat
werkt preventief. Sybren van der
Velden, Landelijk Projectleider/Coordinator Woninginbraak bij de politie, licht toe: “Tijdens de donkere dagen werkt de politie nauw samen met vele partners om de jaarlijkse piek aan woninginbraak tegen
te gaan. Daar hebben we de afgelopen jaren prima resultaten mee gehaald. Het risico bij goede resultaten is dat de focus verslapt. Ik doe
daarom een dringend beroep op
een ieder die bezig is met veiligheid om de handen ineen te blijven
slaan. De opkomst van WhatsApp-

Drukte bezocht kerstconcert
Harmonie Orkest en Aurora
Bovenkerk - De Urbanuskerk zat
op zondag 18 december helemaal
vol met gasten die af waren gekomen op het Kerstconcert in de Urbanuskerk. De gasten werden bij
de entree door de gastheren ontvangen om vervolgens een plekje te zoeken in de prachtig versierde kerk. Harmonie Orkest Amstelveen en Koor Aurora verzorgden samen een kerstconcert waarbij een
afwisselend Kerstrepertoire ten ge-

hore werd gebracht met welbekende Kerstliederen.
Het was een middag waarbij iedereen helemaal in de Kerstsferen werd
gebracht met gezellige samenzang.
Na het concert bleven vele gasten
nog napraten tijdens een aangeboden hapje en drankje. Mede dankzij
de inzet van Koor Aurora, Harmonie
Orkest Amstelveen en vele enthousiaste vrijwilligers is dit concert tot
een groot succes uitgebloeid.

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders vindt
het belangrijk dat de gemeente zo
toegankelijk mogelijk is voor mensen met een beperking. In dat kader is onderzocht of het wenselijk is
dat Aalsmeer zich aansluit bij ‘Ongehinderd’. Op basis van deze resultaten hebben de bestuurders besloten Aalsmeer aan te melden. Met de
Ongehinderd app en website kan iedereen op ieder moment van de dag
checken of een locatie waar hij of zij
naar toe wil in Aalsmeer voor hem
of haar toegankelijk is. De organisatie ‘Ongehinderd’ heeft het college
laten weten dat zij niet meteen kan
starten in Aalsmeer, omdat op dit
moment meerdere gemeenten zich
hebben aangemeld. De organisatie maakt momenteel een planning
wanneer zij en in welke gemeente kan toetsen. De verwachting is
dat ‘Ongehinderd’ in het voorjaar
van 2017 gebouwen kan gaan toetsen in Aalsmeer. Voor aanvang van
dit bezoek zal de gemeente alle on-

Buurtbemiddeling Amstelland

Actief in Amstelland
Buurtbemiddeling is actief in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bewoners
uit deze gemeenten kunnen Buurtbemiddeling aanvragen via Beterburen, de buurtbemiddelingsorganisatatie is niet nodig. Vragen kunnen
tijdens en na de presentatie gesteld worden. De minverzameling
over bijen van Sjaak Burgers is deze avond ook te bewonderen. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur,
de zaal is al vanaf 19.15 uur open.
Ten eerste om de kavels te bekijken welke geveild gaan worden
en ten tweede om elkaar de hand
te schudden en verder bij te praten. Op de website zijn vele afbeeldingen te zien van de te veilen kavels. Dus kijk ook eens op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

tie die ook de regio’s Amsterdam en
de Zaanstreek en Wormerland bedient. In Amstelland werkt een team
opgeleide bemiddelaars die op vrijwillige basis buren ondersteunt in
hun gesprekken met elkaar. Vaak
is één gesprek al voldoende om de
situatie te verbeteren. Twee-derde
van de meldingen wordt via zo’n gesprek, of al in een eerder stadium,
opgelost.
Vroeg stadium
De beste kans van slagen hebben
de meldingen die in een vroeg stadium bij buurtbemiddeling komen.
Het advies is dan ook om niet te
wachten tot de situatie uit de hand
dreigt te lopen. Hoe eerder de lucht
geklaard wordt, hoe minder misverstanden en vervelende situaties zich
voordoen. Buurtbemiddeling is eenvoudig aan te vragen. Een telefoontje is voldoende. Het verplicht u tot
niets, maar kan u veel opleveren.
Buurtbemiddeling is bereikbaar via
085-9022810. Meer informatie staat
op www.beterburen.nl
Enkele tips
• Huizen fungeren als een klankkast.
Via de vloer, muren en buizen kan
geluid bij de buren harder doordringen dan gedacht. Waarschuw uw
buur als dit bij u het geval is.
- Simpel en eenvoudig: groet elkaar. Dit maakt het praten over
overlast op een ander moment
makkelijker.
- Geluidsoverlast staat op nummer
1 van burenklachten. Muziek, lopen, hondengeblaf, deuren…
Houdt rekening met elkaar, vooral in de avonduren.
- Ieder is vrij in het eigen huis.
Maar de tussenmuren worden
gedeeld. Geef aan als er problemen zijn. Zoek samen naar een
oplossing. Lukt dit niet, bel dan
naar buurtbemiddeling.
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Burenoverlast: Wees er
snel bij!
Aalsmeer - Kerst: de tijd van aandacht voor vrede en vergeving
breekt weer aan. Helaas is dit moeilijker als er problemen zijn. Irritaties
kunnen behoorlijk roet in het eten
gooien. Toch is een oplossing altijd
mogelijk. Ook bij zaken als burenoverlast. Niemand wil graag leven
in de spanning die een burenruzie
oplevert. Helaas komt dit nog vaak
voor. En de gevolgen voor de betrokkenen zijn soms groter dan het probleem zelf. Om deze situatie te verbeteren kan men gratis de hulp inroepen van Buurtbemiddeling. Twee
bemiddelaars ondersteunen beiden
buren om het gesprek aan te gaan
en te zoeken naar een goede oplossing. Zij zorgen ervoor dat zo’n gesprek niet uit de hand loopt, dat iedereen de ruimte krijgt om uit te leggen wat de irritatie is en wat men
wel tolerabel vindt. Zo kan men samen tot afspraken die verbetering
kunnen bieden.

dernemers in Aalsmeer attenderen op het toetsmoment. Ondernemers kunnen, indien zij dit zelf willen, er voor kiezen hun bedrijf ook
te laten toetsen. De verwachting is
dat in de loop van 2017 de website
en app gelanceerd kunnen worden.
Meer weten over de organisatie Ongehinderd? Kijk dan op de website
www.ongehinderd.nl.

Waar is Simba?
Aalsmeer - Kat Simba wordt vermist! Hij is ontsnapt op woensdag
21 december (onderweg van de
dierenarts) in de Hortensialaan, op
de hoek met de Hadleystraat. Het
is een stevige zwarte kat met witte
borst en kin, witte buik en pootjes.
Simba is een schrikachtige bange
kat. Als u hem ziet, Corinthe Zekveld hoopt op een telefoontje: 0638432827.

Borrel/afscheid
Frans Huijbregts
Aalsmeer - Op donderdag 12 januari geven de wijkbesturen hun traditionele nieuwjaarsborrel. Dit keer
in Het Parochiehuis in de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. Tijdens de
borrel is het tevens mogelijk om afscheid te nemen van welzijnswerker Frans Huijbregts. “Wees vooral van harte welkom om samen met
mij het glas te heffen op wat mij betreft een hele mooie periode van vijf
jaar welzijnswerk. Zie ik jullie niet
dan wil ik jullie hierbij heel erg danken voor het vertrouwen, alle aandacht en jullie overige goede zorgen
in de afgelopen jaren. Mijn opvolgster is Helma Keesom. Helma heeft
in de afgelopen jaren veel ervaring
opgedaan in de Amstelveense welzijnswereld en ik heb er dan ook alle
vertrouwen in dat zij mijn stokje met
verve zal overnemen”, aldus Frans.
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Jazzworkshop met Bart
Wirtz op sax in Bacchus
Aalsmeer - Henri’s Jazz Lab, een
Masterclass van altsaxofonist Bart
Wirtz in Bacchus op dinsdag 3 januari. Na een geslaagd initiatief
vorig jaar van Henri Noorlander is
een aantal maanden geleden Jazzlab 2 gestart en in niet de minste bezetting: drie professionals die
geen nadere introductie behoeven:
Bart Wirtz op sax, Niek de Bruijn op
drums en Marzio Scholten op gitaar! En vier amateurs: Kees Bouwman op tenorsax, David Levelt op
altsax, Bart Hengeveld op bas en
Henri Noorlander zelf op piano/Fender Rhodes. Zij hebben in verschillende formaties en op verschillende
podia gespeeld, onder andere North
Sea Round Town en North Sea Jazz.

Jazzlab Band opgetreden in het culturele café in de Gerberastraat: het
dak ging eraf! Hun laatste optreden in deze samenstelling vindt nu
in Bacchus plaats. De band speelt
twee sets van vijfenveertig minuten: een mooi opgebouwd repertoire aan (moderne) jazznummers. Een
goeie start van het nieuwe muzikale
jaar in Bacchus!
De jazzworkshop in cultureel café
Bacchus aan de Gerberastraat begint op dinsdag 3 januari om 20.45
uur. (Let op de gewijzigde begintijd)
Toegang gratis. Inlichtingen: Reinoud Staps, tel. 0297-325304.
Laatste werkdag
Voor het eerst sinds jaren viert Bacchus ook de laatste werkdag op vrijdag 30 december. Er is een liveoptreden van toetsenist Gerrit Biesheuvel en saxofonist Robbert Tuinhof. Vanaf 17.00 uur zijn bezoekers
welkom.
Op vrijdag 6 januari luidt het culturele café in de Gerberastraat
het nieuwe jaar in met een optreden van Taek, Blank en Frank. Reken op blues, classic rock tunes en
oude soulklassiekers. En de volgende dag, zaterdag 7 januari, kan muziekminnend Aalsmeer opnieuw
naar Bacchus. De spots gaan aan
voor het Rembrandt Frerichs Trio.
Jazz door Jasper Staps op saxofoon, Rembrandt Frerichs op piano,
Jos Machtel op bas en Matthias de
Waele op drums. Beide avonden beginnen om 21.00 uur.

Ook vorig jaar heeft deze tijdelijke

AGENDA

Team BAMMCP winnaar
Joppe’s eindejaarsquiz
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 27
december is de eindejaarsquiz gehouden in café Joppe. Maar liefst
achttien teams namen deel aan de
quiz met vragen over allerlei onderwerpen. Het was een gezellige drukte, volle ‘bak’ zeg maar. Er
is onderling veel gefluisterd, want
de concurrent wijzer maken wil na-

tuurlijk niemand. De presentatie
was in handen van eigenaar Jan van
Schuppen. Er kan uiteraard maar
één team de beste zijn en dit jaar
is de grote trofee overhandigd aan
team BAMMCP, de voorletters van
dit herenteam bestaande uit Bob,
Arjen, Meindert, Martijn, Cor en Peter. Gefeliciteerd!

Nieuwe jaar start met Phil
Bee’s Freedom in Shack
Oude Meer - Zondag 8 januari:
Phil Bee’s Freedom. In tegenstelling
tot eerder bericht zal niet Southside
Blues Revue het nieuwe jaar muzikaal inluiden, maar niemand minder
dan Phil Bee’s Freedom, een band
bestaande uit topmuzikanten. Een
prachtig begin van een muzikaal
Shack-jaar!
Zondag 15 januari: George Michael/
Wham undercover! Ook in het nieuwe jaar weer diverse ongeëvenaarde undercoversessies! Kwaliteitsco-

vers gebracht door muzikanten uit
bekende Nederlandse bands. De
eerste van 2017 is er een van George Michael en Wham. Een zevenkoppige fantástische band speelt
alle hits van de helaas vorige week
met kerst overleden zanger. Het zal
nu zeker een bijzonder concert worden. Alle concerten op zondagmiddag beginnen om 16.00 uur.
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Diverse films in bioscoop
Aalsmeer - Ook in het tweede
weekend en de tweede week van
de Kerstvakantie biedt Bioscoop
Aalsmeer een gevarieerd programma aan films voor jong en oud. In
zowel de grote zaal als de kleine cinemaruimte kan genoten worden
van Mees Kees langs de Lijn, Huisdiergeheimen, Sing, Uilenbal, Vaiana, Sepp de Wolvenvriend, de Grote

Vriendelijke Reus, Fantastic Beasts,
Soof 2, Florence Foster Jenkins, The
Red Turtle en Café Society. Kijk voor
alle tijden en meer informatie op
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten
reserveren kan via 0297-753700 en
bioscoop@studiosaalsmeer.nl
en
zijn te koop in de bioswinkel in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.

Muziek
Dinsdag 3 januari:
* Henry’s Jazz Lab live in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20.45u.
Vrijdag 6 januari:
* Optreden Taek, Blank en Frank in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 7 januari:
* Jazz van Rembrandt Frerichs Trio
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 8 januari:
* Phil Bee’s Freedom in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Zondag 22 januari:
* Hein Meijer Bluesband in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 16u.
Films
Donderdag 29 december:
* Animatiefilm ‘Sing’ om 12.45u. in
Bioscoop Aalsmeer. Vrijdag 12u., zaterdag 12.45u. en zondag 16.45u.
* Film ‘Soof 2’ in Bioscoop Aalsmeer.
Donderdag en maandag om 16.45
en 21.15u. Vrijdag 16u., zaterdag
14.45u. en zondag 19u.
Exposities
Zaterdag 7 januari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
Boekpresentatie om 12u. ‘Opgroeien in de schaduw van luchtoorlog’.
* Aanschuiftafel in Huiskamermuseum met Arjan de Vos. Van Cleeffkade 12a vanaf 16u.
Tot 6 januari:
* Werken Dorrit Klomp in gemeentehuis om 15u. Expositie te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van
Yvette van Moch in praktijk fysiotherapie Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 29 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
29 en 30 december:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop don-

derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 30 december:
* Viering laatste werkdag in Studio’s
Aalsmeer met band Jamento, in The
Beach met Top 30 van Kees en Marcel, in Centennial, bij Vleghaar, café
Sportzicht met dj Michael Meijer en
in Bacchus met livemuziek.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 31 december:
* Oliebollenparty vanaf 10u. en Oudejaarsavond van 19.30 tot nu 24u.
voor ouderen in wijkcentrum Voor
Elkaer in Kudelstaart.
Maandag 2 januari:
* Sport- en spelinstuif voor kinderen in Proosdijhal Kudelstaart, 9.3012u. Extra vrijzwemmen dagelijks in
zwembad De Waterlelie.
* Receptie, veiling en mini-expositie
bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 3 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in
teken van vrijwilligerswerk in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 19.30u.
3 en 4 januari:
* Clinics trampolinespringen bij SV
Omnia in Proosdijhal Kudelstaart.
Dinsdag en woensdag 11 tot 12.30u.
Woensdag 4 januari:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 5 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in gemeentehuis van 19 tot 21u.
Vrijdag 6 januari:
* Combifun met percussie, judo en
spelletjes voor jeugd 6-12jr in Can
Dance Studio’s, Van Cleeffkade van
13.30 tot 16.30u.
* Nieuwjaarsreceptie SPIE (pramenrace) in De Zotte Wilg, Uiterweg van
17 tot 20u.
Zaterdag 7 januari:
* Nieuw jaar met fractie AB in Kinderboerderij, Hornmeer vanaf 16u.
* Nieuwjaarsreceptie PvdA in Oude
Veiling, Marktstraat, 16 tot 18u.
Donderdag 12 januari:
* Nieuwjaar viering wijkoverleggen
en afscheid welzijnswerker Frans
Huijbregts in Parochiehuis, Gerberastraat van 20 tot 22u.
Zaterdag 14 januari:
* Afscheidsreceptie dokter Nijland
en kennismaking dokter Weve in
The Beach, Oosteinderweg, 14-17u.

Pianoconcert in
Katholieke kerk

10 Jubilarissen Toonkunstkoor
Aalsmeer - Bij het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer krijgt vrijwel
elk jaar een feestelijk tintje door de
huldigingen van jubilarissen. Deze keer was wel heel uitzonderlijk,
maar liefst 10 leden werden gehuldigd! Voorzitter Cock Lagerweij verwelkomde de familie en genodigden
voor een volle zaal.
Er werd terug geblikt op het afgelopen jaar waarin voorzitter Cees Stieva is ontvallen
Hertha Bogaerts, Anke Spaargaren, Mary Maarsen, Rob van Unen
en Cees Stieva (postuum gehuldigd)
zijn alweer 25 jaar lid. Zij ontvingen

mooie wijnglazen met inscriptie en
een prachtig boeket bloemen.
Dicky Jansma en Anneke Eskes maken alweer 40 jaar deel uit van het
Toonkunstkoor. Zij ontvingen de
gouden muzieksleutel en ook een
bos bloemen.
Ida Kniep, die door een val helaas
in het ziekenhuis ligt, is liefst 50
jaar lid. Zij wordt later in het zonnetje gezet. En heel bijzonder: De drie
leden Jopie van der Linden, Setske
Delwel en Ank Alderden zingen al
60 jaar bij het Koninklijk Toonkunstkoor. Zij kregen een tweede diamantje in hun muzieksleutel en een
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oorkonde voor erelidmaatschap en
bloemen.
Voor ieder jubilerende had de voorzitter een toespraak wat soms grote hilariteit veroorzaakte, er is veel
gelachen. Nadat iedereen zijn/haar
cadeau in ontvangst had genomen,
werd er een foto gemaakt en kwamen de felicitaties.
Met een hapje en een drankje was
het een hele gezellige avond als afsluiting van 2016.

Jamento live op
laatste werkdag
Aalsmeer - Ook dit jaar zorgt Studio’s Aalsmeer voor een spetterend
feest op de Laatste Werkdag, vrijdag 30 december. Met een kroegentocht onder hetzelfde dak en diverse live optredens wordt het een
knallende afsluiter!
De partyband Jamento gaat ‘Downtown’ omtoveren tot de perfecte
feestlocatie. Met pure improvisatie en veel enthousiasme brengt de
band de grootste hits van toen en
nu ten gehore.
In ‘Hoek van Holland’ wordt de sfeer
pas echt gezellig met het optreden
van Richard Hollands. De leukste en
gezelligste Hollandse meezingers
zullen voorbij komen. De polonaise
wordt vanzelf ingezet. Het feest begint vrijdag 30 december om 16.00
uur en is geheel gratis.

Aalsmeer - Op zondag 8 januari
opent de werkgroep klassieke muziek van KCA het nieuwe jaar met
een schitterend pianoconcert. Voor
het tweede jaar op rij komt Erwin
Rommert Weerstra de aanwezigen
laten genieten van zijn virtuoze pianospel. Deze jonge musicus heeft
al op diverse podia in de wereld gestaan, maar heeft in het Oud Katholieke kerkje een geweldige atmosfeer gevonden voor de werken die
hij op het programma heeft staan.
Zo kunt u genieten van Liszt, Ravel en Beethoven met bekende en
onbekende werken. Het publiek
dat vorig jaar al van zijn mooie spel
kon genieten herinnert zich vast
het sprankelende spel en de mooie
aanslag.
In de pauze kunt u uiteraard weer
genieten van een drankje waarbij
uiteraard de glühwein van de firma
Wittebol niet zal ontbreken. En ook
deze keer kunt u gebruik maken van
de actie.
Elke abonnementhouder mag een
gast meenemen. Maar bent u geen
abonnementhouder dan kunt u toch
met twee genieters naar binnen
voor de prijs van één(17 euro). De
leden van de werkgroep klassieke
muziek hopen velen van u te mogen
begroeten. Voor informatie vooraf
kunt u terecht bij Tini Man via 0297–
329592.
Het concert vindt plaats in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 en begint om 15.30 uur. De
zaal is open vanaf 15.00 uur.

Laatste werkdag
in Sportzicht
Aalsmeer - Vrijdag 30 december
wordt in Aalsmeer weer de laatste
werkdag gevierd. Café Sportzicht
introduceerde jaren geleden het begrip ‘Laatste Werkdag’. Het gaat hier
om de laatste werkdag in het kalenderjaar van de veiling. Sportzicht is
deze dag vanaf 9.00 uur open en om
15.00 uur begint het feest.
Dan komt allround DJ Michael Meijer naar het café in de Sportlaan
en gaat met zijn DJ kunsten iedereen een fantastische laatste werkdag bezorgen.
De toegang is gratis en iedereen die
zin heeft om de ‘Laatste Werkdag’ te
vieren is vrijdag van harte welkom
in café Sportzicht.

Terugblikken met Sem van Hest van ‘Sem op Zaterdag’ op Radio Aalsmeer.

Muzikale terugblik op 2016 én

Radio Aalsmeer heet het
nieuwe jaar welkom
Aalsmeer - Kerstmis is op Radio
Aalsmeer uitbundig gevierd. Vele
programma’s stonden in het teken
van het kerstfeest. De kerstmuziek
gaat echter weer voor een jaar in de
kast en de medewerkers gaan zich
opmaken voor een nieuw jaar. Ook
in 2017 zal de lokale omroep weer
garant staan voor vele radioprogramma’s voor iedereen met informatie, nieuws, sport, muziek, emotie, humor, enz. Maar eerst wordt
er in diverse programma’s teruggeblikt op het jaar 2016 waarin Radio
Aalsmeer 25 jaar bestond.
‘Vrijdagavondcafé’
Het ‘Vrijdagavondcafé’ staat 30 december in het teken van de laatste
werkdag met heel veel lekkere meezing muziek. Ron Leegwater heeft
in dit speciale Muziekcafé de echte meezingers en meedansers uitgezocht van Kool and the Gang tot
Jan Leliveld en van Hazes junior tot
Earth Wind and Fire. Meezingen
thuis is verplicht. Ook deze week
een kandidaat in het radiospelletje Soundmemory die kans maakt
op de mok met zijn hele naam erop. Zal er deze week een winnaar
zijn? En Ron ontvangt wijkagent Erik
van Aalsmeer Centrum over veiligheid tijdens de Oud en Nieuw-viering. Zowel preventieve tips over inbraakgevoeligheid tijdens oudejaarsnacht als over veilig met vuurwerk en drank omgaan. Luister mee
van 21.00 tot 23.00 uur.
‘Sem op Zaterdag’
Op de laatste dag van 2016 laat Sem

de muzieknummers nog eens horen
die gedurende het afgelopen jaar
positieve reacties opleverden. De
leukste reacties kwamen tijdens en
na uitzendingen waar de jaren zestig centraal stonden. Dit is dan ook
het uitgangspunt voor de uitzending
van aanstaande zaterdag om 10.00
uur. Luisteraars die graag een nummer uit die tijd willen horen kunnen
een mail sturen naar info@radioaalsmeer.nl t.a.v. Sem op Zaterdag.
‘Door de Mangel’
Op Tweede Kerstdag kon geluisterd worden naar een herhaling
van ‘Door de Mangel’ van 4 juli.
Toen ontvingen presentatoren Mylene en Elbert Huijts barman Beatle Raadschelders. Een week eerder kondigde Danny Tol de nieuwe
gast voor komende maandag aan.
De eerste Aalsmeerder die gemangeld gaat worden in 2017 zal Sam
Keessen zijn. Danny Tol: “Ik ken Sam
van de scouting. Ik zie hem daar al
jaren bezig. Hoe kan hij dat met de
rest van zijn leven combineren?”
Het antwoord op deze vraag maandag 2 januari om 19.00 uur in ‘Door
de Mangel’. De lokale omroep Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel,
digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht
en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Johnson
Syauta

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking
S.H.
H.M.D.F.

12-08-1966 19-12-2016
20-08-1970 19-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de
datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoonnummer
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
INZAMELING KERSTBOMEN:
WOENSDAG 11 JANUARI 2017
Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente wil
kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te leveren
tegen een kleine vergoeding (€ 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 Rijsenhout.
RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Oosteinderweg 223 A, 1432 AT (Z-2016/061775), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing voor
het hebben en mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen
t.b.v. het hotel en restaurant. Toelichting: In de publicatie
van 24-11-2016 is de aanvraag bekend gemaakt onder het
foutieve adres Oosteinderweg 243.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
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- Cyclamenstraat 70, 1431 SC (Z-2016/066642), het kappen
van een boom
- Hornweg 185, 1432 GH (Z-2016/067079), het wijzigen
van een garage in winkelruimte, en het oprichten van een
magazijn aan de achterkant van het gebouw
- Stommeerkade 35/35a (Polderzoom, bouwnummers 1 t/m
37), 1431 EK (Z-2016/067227), het oprichten van 37 woningen incl. bijbehorende bergingen, privacyschermen en
erfafscheidingen
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Lisdoddestraat 73, 1433 WG (Z-2016/057968), het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 21-12-2016.
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:
- Rietwijkeroordweg 60 kwek., 1432 JE (Z-2016/062455),
activiteitenbesluit ten behoeve van het starten van een
bedrijf Bibo flowers.
- Oosteinderweg 327 en 329, 1432 AX (Z-2016/065444),
het slopen van 2-onder-1-kap woningen en het slopen
van een schuur.
- Dorpsstraat 102 A, 1431 CG (Z-2016/066150), het slopen
van een bedrijfsgebouw en het verwijderen van asbest.
- Uiterweg 401-403, 1431 AM (Z-2016/066456), het slopen
van een dubbel woonhuis
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ONTVANGEN MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Japanlaan 17, 1432 DK (Z-2016/067043), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Groenland BV.
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.
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/059092), het plaatsen
van een kapschuur op achterzijde terrein Wellantcollege.
Toelichting: aanvraag is vergunningsvrij.
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:
- Oosteinderweg 327-329, 1432 AX (Z-2016/058025), het
bouwen van een nieuwe woning. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Cyclamenstraat 54, 1431 SC (Z-2016/060044), het uitbreiden van de 2e verdieping van een woonhuis. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Thailandlaan 3, 1432 DJ (Z-2016/060876), het plaatsen
van een tussenvloer, het plaatsen van 2 nooddeuren t.g.v.
inrichtingswerken, het oprichten van een magazijnstelling. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057156), het legaliseren van 2 reeds aanwezige
meterkasten. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager
ingetrokken.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 32, (Z-2016/067202) Himalaya Palace, ontvangen 20 december 2016

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 32, (Z-2016/067202) Himalaya Palace, ontvangen 20 december 2016
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 32, (Z-2016/067202) Himalaya Palace, ontvangen 20 december 2016
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005
– Herenweg 78e”
t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Goed voor de buurt, goed voor milieu

Duizenden Nederlanders
gaan Nieuwjaarsvegen
Aalsmeer - Rood papier, verschoten vuurpijlen; de straten liggen op
Nieuwjaarsdag vol met vuurwerkresten. Die zijn slecht voor het milieu én zien er ongezellig uit. Voor
het derde achtereenvolgende jaar

zullen duizenden Supporters van
Schoon het nieuwe jaar weer vegend inluiden. Want iedereen gaat
weer Nieuwjaarsvegen. Meedoen is
heel makkelijk: pak op 1 januari om
12.00 ’s middags een bezem, veger

en/of blik en ga de straat op. Als het
goed is, vind je daar je buren, die je
meteen even de beste wensen kunt
wensen.
Vuurwerkafval
Op nieuwjaarsdag ligt er opgeteld
in Nederland zo’n 10,5 miljoen kilo vuurwerkafval op onze stoepen.
Deze vuurwerkresten zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar
leiden ook tot ergernis in de buurt.
Daarom is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk opgeruimd worden. Zo wordt er niet alleen voor
een schone omgeving gezorgd

maar ook voor een betere sfeer in
de buurt.
Meld je straat aan
Nieuwjaarsvegen is goed voor het
milieu en goed voor de buurt. Bovendien is het hartstikke gezellig.
Zeker als de hele straat meedoet
en er voor, tijdens en na het vegen
iemand zorgt voor koffie of warme
chocolademelk. Wie meedoet met
Nieuwjaarvegen, kan zichzelf, de
hele straat of buurt aanmelden op
www.supportervanschoon.nl. Daarmee laat je zien dat je een schone
leefomgeving belangrijk vindt.
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Start experiment aangepaste
startroute vanaf Kaagbaan

Nieuwjaarsreceptie gemeente

“Door vrijwilligerswerk
maak je contact”
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
organiseert dit jaar de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met
Aalsmeervoorelkaar, de online
marktplaats voor vrijwillige hulp. De
receptie vindt plaats op dinsdag 3
januari vanaf 19.30 uur en staat in
het teken van vrijwilligers.
Vrijwilligers zoals Natasja Groeneveld. Natasja zat tijdelijk zonder
werk en besloot dat dit het moment
was om vrijwilligerswerk te doen.
“Zo kon ik me beter oriënteren waar
ik heen wilde op werkgebied. Wat
past bij mij, wat vind ik leuk en wat
kan ik goed.” Via het taalcoachproject Wereldbuur werd ze gekoppeld
aan Mariela Palermo.
Taalkoppel
Mariela kwam voor de liefde van Argentinië naar Nederland en wilde
graag beter Nederlands leren spreken. Zij en Natasja spreken nu één
keer per week af om te oefenen met
de Nederlandse taal. Natasja: “We
maken elke week gebruik van de
Startkrant, een speciaal uitgegeven

krant met het nieuws van de afgelopen week in eenvoudig Nederlands.
Ik stel Mariela dan vragen over de
artikelen die ze heeft gelezen.”
Daarnaast zijn hun ontmoetingen
een fijne mogelijkheid voor Mariela om meer te leren over de Nederlandse cultuur.
Vrijwilligerswerk
Mariela heeft zelf ondertussen ook
vrijwilligerswerk gevonden, net als
Natasja via Aalsmeervoorelkaar.nl.
Ze maakte een profiel aan, zette
daarin waar ze naar op zoek was en
is toen benaderd door Humanitas.
Nu begeleidt ze een gezin met kinderen voor het project Homestart.
“Vrijwilligerswerk was altijd in mijn
leven, ook in Argentinië. Het is een
mooie mogelijkheid om mijn kennis
en ervaring in te zetten. En door iemand te helpen krijg je energie en
leer je nieuwe dingen!” Aalsmeervoorelkaar wordt in opdracht van de
gemeente uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland. Meer
info: op www.aalsmeervoorelkaar.nl

Natasja en Mariela kwamen in contact met elkaar via aalsmeervoorelkaar.nl

Donkere dagen offensief politie

Testkarren tegen inbraken
Aalsmeer - Het donkere dagen
offensief (DDO) van de politie is
al enige tijd in volle gang. Er worden diverse acties gehouden. Ieder jaar laten de cijfers zien dat er
in de donkere maanden vaker ingebroken wordt in woningen dan in de
rest van het jaar.
Net als vorig jaar heeft de politie in Aalsmeer de komende weken de beschikking over tekstkarren, die worden ingezet om inwoners stil te laten staan bij de beveiliging van hun woning. De testkarren
worden op of nabij toegangswegen
van Aalsmeer geplaatst.
Vorig jaar had de politie testkarren
die maar ruimte hadden voor enkele woorden aan tekst. Dit jaar heeft
de politie de beschikking over tekstkarren die meer ruimte bieden voor

iranda’
s
m
Momenten

tekst, waardoor het makkelijker is
om goede tips te plaatsen. In totaal
beschikken de karren over zestig tekens. Denk hierbij aan teksten als:
‘Bent u niet thuis, zorg voor licht in
huis” of “Geef inbrekers geen kans,
sluit uw deuren en ramen” of “Verdachte situatie? Bel 112”.
Verzin een slogan
Ongetwijfeld zijn er nog veel betere
slogans te verzinnen. Daarom vraagt
de politie tips aan lezers. Heeft u/jij
goede tips die kort en bondig verwoord kunnen worden in een slogan die blijft hangen? Stuur deze dan via facebook naar de politie.
Mogelijk vindt u/jij deze tekst binnenkort terug op één van de testkarren.
Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn

Zeer beknopt
jaaroverzicht

Prettige feestdagen allemaal
Aalsmeer - Tja, kan het duidelijker: Prettige feestdagen! Het zijn de
werklieden van Bohemen, die deze
boodschap hebben geschreven op
het plastic van de ingepakte woningen in het Korianderhof. Hier worden momenteel de laatste vijf wo-

ningen tussen de Spoorlaan en het
Baanvak gebouwd. De Meerbode
sluit zich graag aan bij deze wens:
De kerstdagen zijn al voorbij, maar
iedereen een voorspoedig nieuw
jaar gewenst. PS: Doe voorzichtig
met vuurwerk!

ingezonden

Burgemeester Nobel bagatelliseert
Schipholhinder
Je hebt burgemeesters – al dan niet
waarnemend - en je hebt burgervaders (en dan bedoel ik ook: burgermoeders). De burgervader onderscheidt zich van de burgemeester door zijn oprechte interesse in
wat de inwoners van zijn gemeente meemaken en wat ze beweegt, en
daar met zijn ambtsketting om zijn
nek ook naar handelt. Kortom: een
burgervader heeft hart voor zijn inwoners. En soms is dat hart zo groot,
dat men het heeft over onze Burgervader, met een hoofdletter dus.
Hoe zit dat in ons dorp? Ik ben onze (waarnemend) burgemeester
nog niet tegengekomen, maar ik
heb hem twee keer over de overlast
van Schiphol gehoord: een keer in
de Tweede Kamer en een keer in het
Gemeentehuis. Beide keren heeft hij
de bewoners onder de Aalsmeerbaan en de (zuidelijke) Zwanenburgbaan in de steek gelaten. Oordeel zelf!
Uitspraak één: gehoord tijdens de
hoorzitting in de Tweede Kamer
over de Luchtvaartnota op 23 september 2015. De heer Nobel vertelt daar dat hij zelf (in Hoofddorp)
ook last heeft van vliegtuigen (volgens BAS: minder dan 48 Lden) en
– nu komt het – dat je er minder last
van hebt als je weet dat er geld mee
wordt verdiend! Dus bewoners rond
de Aalsmeerbaan: als u het even
niet meer trekt, al die starts elke dag
maar weer tussen 06:.45 en 22.00
uur, denk dan even aan de luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiders die er hun geld mee
verdienen! Dat helpt echt.
En vindt u het dan gek dat de Tweede Kamer denkt: als de burgemees-

ter het zegt, valt het dus wel mee in
Aalsmeer!
Uitspraak twee: gehoord in het Vragenkwartiertje in de Gemeenteraad
van 8 december 2016.
Aan de orde is de enorme overlast
die Aalsmeerders in 2017 te wachten staat omdat de Kaagbaan in het
voorjaar tien weken achter elkaar
dicht gaat. De heer Nobel spreekt
ferme taal: de directie van Schiphol zal dit eens goed moeten uitleggen aan de omwonenden! Zo
gaat deze burgemeester met bedrijven om: ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen! Dus bewoners
rond de Aalsmeerbaan: als u het
in het komende voorjaar even niet
meer trekt, tien weken ook nog het
vliegverkeer van de Kaagbaan erbij
(overdag en wellicht ook ’s nachts):
dankzij de burgemeester heeft
Schiphol het u nog eens een keer
uitgelegd! Dat helpt echt. En vindt
u het dan gek als Schiphol denkt:
daar komen we gemakkelijk mee
weg! Voor mij is het wel duidelijk: in
Schipholzaken komt onze Schipholhinder voor de burgemeester op de
laatste plaats. Dat is jammer, want
juist nu hebben we een Burgervader
(of burgervader) hard nodig. Om te
voorkomen dat de groei van Schiphol tot en voorbij 500.000 vliegbewegingen in hoofdzaak wordt gerealiseerd over de hoofden van de inwoners van Aalsmeer heen.
Het heeft niet zo mogen zijn; we
moeten het doen met waarnemend
burgemeester Nobel.
Jan Boomhouwer
(volgens BAS: 64 Lden)
jboomhouwer@caiway.nl

Aalsmeer - Van de week keken
mijn man en ik naar het NOS journaal jaaroverzicht. Nou, daar werd
ik niet vrolijk van. Ik wil dan ook
geen column schrijven over het afgelopen jaar. Te veel aanslagen, te
veel ellende in de wereld, zwarte
Piet toestanden, haat en nijd, beledigende uitingen, versplinterde politiek, barbaarse taferelen van IS,
blaaskaak Sylvana, doemdenker
Geert, asielzoekers (en dan degenen die hier niets te zoeken hebben), Trump vs Clinton, Brexit, Turkse staatsgreep en V&D die uit het
straatbeeld is verdwenen, om waar
even wat te noemen. En dan vergeet
ik bijna nog alle muzikale hoogstandjes die ons ontvallen zijn.. Nee,
ik sluit het jaar graag luchtiger af.
Wat dacht je van de nagellak-actie
van ons aller Tijn? Dat we uit de crisis (schijnen te) zijn, de, met bloed,
zweet en tranen, behaalde medailles op de Olympische spelen, de
vlekkeloos verlopen Koningsdag en,
om het dichter bij huis te houden;
de doorstart die het Crown Theater
kon maken, de geweldige intocht
van Sinterklaas in Aalsmeer, de vele nieuwe ondernemers die zijn begonnen in ons centrum, alle vrijwilligersbijeenkomsten, goed geor-

ganiseerde braderieën, feestweek,
markten en het feest der feesten;
Dé 31e Pramenrace. Persoonlijk
had ik ook wat hoogtepunten; een
paar nieuwe boekhoudklantjes, een
heerlijke zomervakantie naar ons
favoriete vakantieland Italië, smakelijke etentjes, vele feestjes, mijn vader en moeder die respectievelijk
de respectabele leeftijd van tachtig
en vijfenzeventig mochten bereiken,
mijn deelname aan de Aalsmeerse Vrouwenkalender waarbij ik de
april-babe mocht zijn en als klap op
de vuurpijl een positieve uitslag na
het weghalen van een ‘foute’ moedervlek. Daar moest ik wel twee weken op wachten, en dat waren de
zwaarste van het jaar, maar net voor
de kerst vernam ik van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in
Amsterdam dat het goed was en
dat ik weer een jaar weg mag blijven. Gezondheid gaat toch echt boven alles. Ik wens iedereen dan ook
een gezond 2017 en doe alsjeblieft
voorzichtig met vuurwerk! En dat
is vooral bedoeld voor mijn puberzoon die alweer vanaf oktober staat
te stuiteren..

Overlast? De politie is alert

Brand in container door
vuurwerk
het vuurwerk dat hij of zij mee heeft,
wordt in beslag genomen. Overlast
van vuurwerk in de buurt? De politie
is de komende dagen extra alert en
maakt graag gebruik van de ogen
(en oren) van inwoners.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

startroute in de praktijk het effect
heeft, zoals dat uit de uitgevoerde
onderzoeken naar voren komt. De
Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. In het
monitoringsoverleg hebben de volgende partijen zitting: bewonersvertegenwoordigers uit Rijsenhout,
Nieuw-Vennep, Leimuiden, Burgerveen en Kudelstaart, ambtelijke ondersteuners van gemeente Haarlemmermeer, Kaag en Braassem,
Aalsmeer en provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van
de luchtvaartsector en het Rijk. Het
streven is om in het najaar van 2017
de resultaten van het experiment
voor te leggen aan de Omgevingsraad Schiphol. Meer informatie? Ga
naar www.omgevingsraadschiphol.
nl of neem telefonisch contact met
het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Johan Weggeman: 06-52596905.

Kunstwerk Kudelstaartse
Femke in Den Helder
Kudelstaart - Het lichtkunstwerk
‘O Vaarwel!, vergeet mij niet’ van
Machteld Aardse en de Kudelstaartse Femke Kempkes op de witte gevel van de V&D in Den Helder trekt
veel bekijks. Het kunstwerk is gemaakt in samenwerking met Joffrey van der Vliet, Bart van Bokhoven, Remco Keepers, Tim Driessen
en Remco Geerts, in opdracht van
de gemeente Den Helder.
Machteld en Femke: “Den Helder is
en was een havenstad van komen
en gaan. Soms komen mensen in
grote aantallen binnenstromen en
stromen later weer weg of worden
verliefd op de stad en blijven om
vervolgens nooit meer weg te gaan.
Als eb en vloed. Een vertrek, soms
voor langere tijd, zoals in de Tweede Wereldoorlog, vanwege langdu-

rige bombardementen, soms voor
kortere tijd, zoals met de vissersboten, de scheepvaart en de Koninklijke Marine. Juist deze beweging van
vertrekken en terugkomen vinden
wij interessant. De titel van het boek
van Peter Hovestad en Jan T. Bremer, ‘Ach ik bid en smeek u, laat mij
terugkomen in Den Helder’, raakt
aan het verlangen van het weerzien
en inspireerde ons tot de lichtprojectie.” Het kunstwerk is tot en met
8 januari dagelijks te zien van 16.30
tot 22.00 uur in de Beatrixstraat, Den
Helder.
De projectie bestaat enerzijds uit
teksten over vertrekken en weer
thuis komen, op de uitbouw naast
het gebouw tonen de kunstenaars
een carrousel van beelden van Den
Helder.

Bridgen kan
iedereen leren

heel oud. Sommigen spelen alleen
om te winnen, maar de gezelligheid
en het sociale contact speelt voor
veel spelers ook een belangrijke rol.
Vanaf 16 januari geeft bridgedocent
Koos Oskam een beginnerscursus
volgens de methode ‘Bridge in een
flits’ in partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden. De cursus
bestaat uit 12 lessen, iedere maandagavond van 19.45 tot 22.15 uur.
Na de cursus in april kan men verder oefenen op de clubavonden, indien nodig met assistentie van de
docent. Dit alles voor 65 euro inclusief lesboek. Informatie en aanmelden bij Maria Straeter, tel. 0172507233 of mstraeter@hotmail.com,
www.nbbclusites.nl/club/9041.
Aanmelden kan zowel individueel
als met partner.

Leimuiden - Bridge is één van de
boeiendste kaartspelen ter wereld, een denksport net als schaken
en dammen. Iedereen, die het spel
speelt, beleeft er veel plezier aan en
je kunt tot op hoge leeftijd blijven
bridgen. Bridge ’86 Leimuiden biedt
de mogelijkheid dit kaartspel onder
de knie krijgen. Bridge is de derde
grootste teamsport in Nederland,
na voetbal en hockey. Daarnaast is
bridge een ultiem spel om de hersenen aan het werk te houden, het
zogenaamde f,’itness voor de geest’.
Het is niet alleen voor ouderen, iedereen speelt bridge, van jong tot

‘Hell’s Fury’ weg
uit plantsoen

Foto: Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 24 december om half vijf in de middag
is de brandweer gealarmeerd voor
een containerbrand in het Maarse
& Kroonhof. Jeugd had brandend
vuurwerk in de ondergrondse container gegooid waardoor de inhoud
in brand was gevlogen. Het vuurtje hebben de vrijwilligers van korps
Aalsmeer snel weten te blussen.
Mogelijk zijn er getuigen, die de
jongeren hebben zien ‘spelen’ met
vuurwerk bij de container. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844. Vuurwerk afsteken is overigens verboden tot 31 december. De politie
kan degene die bommetjes en andere knallers afsteekt de komende dagen een bekeuring geven. Al

Aalsmeer - Op 5 januari 2017 start
een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan.
Het doel van het experiment is dat
het per saldo leidt tot minder hinder
in de regio Leimuiden. Een deel van
het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van
het vliegverkeer richting Leimuiden
wordt beperkt.
Het experiment is het resultaat van
het microklimaatproject Leimuiden
waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben
onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper
Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze
minder hinder oplevert voor Leimuiden. Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de

Aalsmeer - Op 22 december is het
vernielde monument Hell’s Fury uit het
plantsoen bij de G. den Hertoglaan
weggehaald. De gemeente is voorbereidingen aan het treffen om het mo-

nument te herplaatsen. Een verzekeringsexpert is langs geweest om de
schade op te nemen. Aanvankelijk
was het beschadigde monument ingepakt en kon het blijven staan, maar
om verdere vernieling te voorkomen is
nu toch besloten het monument per
direct weg te halen. Zodra er meer
zicht is over de herstelwerkzaamheden, wordt dit bekend gemaakt.
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Nieuwe directeur bij KDV
Kiekeboe en Kids & Go
Aalsmeer - Safina Konst wordt per
2 januari de nieuwe directeur van
KDV Kiekeboe BV en BSO Kids &
Go. De afgelopen jaren was zij werkzaam in de wereld van de Kinderopvang als leidinggevende. Eén van de
speerpunten waar Safina zich komend jaar zeker op gaat richten is
het verder leggen van verbindingen
tussen de kinderopvang, het onderwijs, Gemeenten en andere ketenpartners. “Goede samenwerking is
noodzakelijk om te komen tot kwalitatief hoogwaardige lokale voorzieningen. Samen bouwen aan innovatieve en creatieve oplossingen.
Daarmee kunnen we écht verschil
maken.” Safina neemt het stokje over
van Bianca Wegbrands, die 22 jaar
aan het roer stond van de prachtige kinderopvangorganisatie en nu
het bedrijf van haar man Richard en
zoon Jesse Lankamp (reclame & belettering) gaat ondersteunen. Onder
Bianca’s leiding groeide KieKeboe
uit tot de solide organisatie die het
nu nog steeds is. De zware tijden zijn
doorstaan. Het is tijd om opnieuw te
bouwen en vooruit te kijken. “Na 22
jaar vond ik het tijd het stokje over te
geven”, aldus Bianca. Safina Konst:
“Ik ben trots mijn steentje bij te dragen om deze mooie kleinschalige organisatie, waar steeds meer ouders
voor kiezen, nóg meer in de schijnwerpers te zetten. Samen met alle
andere medewerkers. Want zij bepalen de kwaliteit van ons werk. Samen zorgen we ervoor dat ouders

terug kunnen vallen op goede, uitdagende kinderopvang. En dat doet
ertoe!” Bianca geeft aan dat zij met
overtuiging en enthousiasme tot de
benoeming van Safina Konst is gekomen. “Ik ben zeer verheugd met
de benoeming van Safina tot directeur. Zij kan bogen op een ruime ervaring in leidinggevende posities in
de kinderopvang en heeft bewezen
verbindend te kunnen werken, zowel binnen de organisatie als naar
buiten. Haar staat van dienst, haar
visie op de toekomst van de kinderopvang en haar leiderschaps en
persoonlijke kwaliteiten geven ons
het volste vertrouwen dat zij in haar
nieuwe positie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere
ontwikkeling van Kinderdagverblijf
KieKeboe en Buitenschoolse Opvang Kids & Go.”

CDA fractie en bestuur op
bezoek bij Multi Supplies
Aalsmeer - De fractie en het bestuur van CDA hebben de goede
gewoonte om eens per maand een
Aalsmeers of Kudelstaarts bedrijf
of stichting te bezoeken. De laatste keer was CDA met elf personen te gast bij het bedrijf Multi Supplies in de F.A. Wentstraat. Het bedrijf is eigendom van oprichter Mike
van der Laarse, ook bekent als Mike
Multi. Mike is een geboren en getogen Aalsmeerder en zoon van een
rozenteler aan de Aalsmeerderweg.
Op de kwekerij leerde hij al jong wat
aanpakken en werken is en leerde
hij verantwoordelijkheid te nemen.
Van lasser tot topondernemer
Mike ging al vroeg van school en
kwam te werken bij Verhoef in
Aalsmeerderbrug, onder andere
bouwer van de bekende veilingkarren. Overdag karren lassen, maar
´s avonds naar school en doorleren. Na Verhoef kwam Mike bij een
handelsbedrijf in telexrollen. Eerst
als chauffeur en later als vertegenwoordiger. Het assortiment werd
enorm vergroot en de verkoop steeg
fors. In 1998 is Mike, met minimale middelen, voor zichzelf begonnen. Hij pakte in de afgelopen 28
jaar alle mogelijkheden en kansen
aan om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf in het leveren van
kantoorartikelen, etiketten, drukwerk, etc. met vele bloemenhandelaren, supermarkten, Flora-Holland
en kantoren als klant. Ook kocht hij

een gelijksoortig bedrijf in het Westlandse Honselersdijk op, waardoor
er ook veel groente exporteurs tot
het klantenbestand zijn gaan behoren.
Service en klantgerichtheid
De groep CDA’ers kreeg een kijkje in het magazijn en zag de grote verscheidenheid aan artikelen
Ze maakten kennis met een distributiesysteem voor snelle leverantie
aan klanten waar dan ook in Nederland of waar ook ter wereld, kregen
uitleg over de uitgebreide webshop
en bezochten een ruimte waar tientallen drukmachientjes bezig waren
ontelbare etiketten te bedrukken.
Deze etiketten zijn uiteindelijk weer
terug te vinden op bloemen, planten, groente en fruit waar dan ook
in Europa.
Verenigingen en Sinterklaas
Mike´s moeder was Lenie van der
Meer. Een vrouw die altijd klaar
stond voor anderen en van alles organiseerde. Van haar kreeg Mike de
passie al zijn vrije tijd te steken in
het voorzitten, organiseren, te doen
en te helpen bij van alles en nog
wat in Aalsmeer. Sportverenigingen,
evenementen, acties, stichtingen bij
bijna alles is hij wel betrokken. Zestien uur per dag, zeg maar dag en
nacht, bezig met zijn bedrijf en zijn
Aalsmeer en bij dit alles bijgestaan
door een team van 25 enthousiaste
werknemers.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Rond de feestdagen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ en
inloopcentrum Kudelstaart + Ontmoetingscentrum Aalsmeer
zondag 1 januari is het wijkpunt/restaurant gesloten. Zondag 8 januari
zijn ze weer geopend. Maandag 2 januari is het wijkpunt/restaurant
‘Voor Elkaer’, Inloopcentrum Kudelstaart en het ontmoetingscentrum
Irene weer geopend.

Ilja van Luling: “Zaai kost
tijd, maar geef energie”
Aalsmeer - Zaai is een initiatief
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de
hand van een coach-traject worden
startende ondernemers gedurende
een half jaar ondersteund, naast de
masterclasses zijn er ook de intervisie bijeenkomsten en een evaluatie gesprek aan het einde van het
traject. Tien deelnemers maken gebruik van het aanbod. De Nieuwe
Meerbode is benieuwd naar hun ervaring. Deze week is Ilja van Luling
aan het woord.
Woningzoekende helpen
“Ik kom uit een echte ondernemersfamilie, de meeste bouw gerelateerd. Ook mijn vader had in die tijd
nog een bouwbedrijf, maar ik voelde wel dat dát niets voor mij was.
Daarom ben ik na mijn middelbare school naar de HvA (Hogeschool
van Amsterdam) gegaan om commerciële economie te gaan studeren. Tijdens mijn eerste stage kwam
ik terecht bij een makelaarskantoor. En daar ontstond de liefde voor
vastgoed. Wat ik echter wel miste
was het meedenken met het voortraject. Ik kreeg nu te maken met
reeds vastgelegde projecten. Wij
werkten vanuit een kant en klare
folder. Mijn afstudeer stage deed ik
bij een projectontwikkelaar, waar ik
juist wel vanaf het begintraject betrokken was bij de projecten. Eigenlijk was mijn plan om verder te gaan
studeren, maar ik werd gevraagd
om te blijven en dat heb ik toen zes
jaar gedaan. Intussen leerde ik mijn
vriend kennen die in Utrecht woonde en ik ben mee verhuisd. Toen wij
onze kinderen kregen begon het
reizen mij op te breken. Zo kwam ik
weer met ons gezin in Aalsmeer terecht. In 2013 koos mijn vader voor
een eigen weg en zijn wij tweeën
om de tafel gaan zitten. Wij vonden het jammer om onze verworven praktijkkennis niet te bundelen.
April 2014 besloten wij om te gaan
samenwerken. Voorlopig hebben wij
een vijfjaren plan opgesteld. Wat wij
doen is kleinschalige woningbouw
projecten, onder andere voor star-

ters, verwezenlijken in Aalsmeer en
de Haarlemmermeer.”
Project Columbiaschool
Ilja gaat verder: “Een mooi voorbeeld is de oude Columbiaschool,
getransformeerd tot acht appartementen. Het exterieur van het gebouw bleef grotendeels bestaan,
maar de functie en de binnenkant
van het gebouw zijn volledig gewijzigd. Daarbij was veel overleg met
de buurtbewoners, de gemeente,
grondeigenaren en een bouwteam.
Wij hebben het echt samen met de
gemeente gedaan en op dit moment
zijn wij met net zo een project bezig waar wij dit jaar mee naar buiten kunnen treden. Ook hier gaat
het om starters woningen. Wij zien
voor de toekomst zeker nog meer
mogelijkheden. Er zijn in Aalsmeer
voldoende projecten die zich hier
voor lenen. Voor mij waren er een
aantal redenen om met Zaai te beginnen. Ik wilde graag mijn netwerk
uitbreiden en in contact komen met
andere startende ondernemers. Ik
wilde van hen weten hoe zij de toekomst zien, hoe zij denken te kunnen uitbreiden en of er eventueel
samenwerking mogelijk is. Ik heb
graag een klankbord. Alleen is ook
maar alleen.” Nu is het nog heerlijk werken met haar vader maar ja,
die heeft ook niet het eeuwige leven. “In het begin dacht ik wel toen
ik de lijst van de Zaai bijeenkomsten
zag: Dat kost wel heel veel tijd, maar
van iedere bijeenkomst krijg ik meer
energie. Ik leer meer bewust stil te
staan bij het ondernemerschap. Het
is juist fijn om met mensen te praten die iets verder van je afstaan.
Ach, je weet meestal al wel hoe je
iets moet aanpakken, maar door het
hardop uit te spreken houd je jezelf
een spiegel voor. Uiteindelijk moet
je het toch allemaal zelf doen maar
de aangeboden handvatten zijn
toch heel erg nuttig.” Voor meer informatie: Kirsten Verhoef projectorganisator via 0297-366182 of info@
zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Ingrid Claasen stopt met
Borrel Aalsmeer

Boekpresentatie in Crash Museum

‘Opgroeien in de schaduw
van de luchtoorlog’
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 7
januari vindt de officiële presentatie
van het boek ‘Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog’, Nieuw Vennep en de Haarlemmermeer 19391945, plaats in het Crash Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ’40-’45.
De schrijver van het boek Joost
Klootwijk, geboren in Nieuw Vennep, raakte al vroeg geïnteresseerd
in de gedurende de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen.
Voor Joost, als jongen van 7 toen
de oorlog uitbrak, werd de periode
van 1940-1945 een heel indrukwekkende periode. De opwindende en
veelal dramatische gebeurtenissen
zou hij nooit vergeten. In de periode

vanaf 1970 begon hij met het onderzoek naar de luchtoorlog boven de
Haarlemmermeer.
Joost Klootwijk was bij het Crash
museum een gedreven en enthousiaste vrijwilliger en als ‘senior onderzoeker’ en grote informatiebron
van wat er in WO2 in de Haarlemmermeer is gebeurd. Zijn onderzoeken binnen maar ook buiten de polder maakte hem tot een wandelende encyclopedie. Joost overleed helaas na een kort ziekbed op 15 april
2016. Zijn nauwgezette onderzoeken zijn door hem gedetailleerd opgeschreven. Zij vormen de basis van
dit unieke boek. Het boek zal worden geïntroduceerd door zijn zoon,

Aalsmeer - Sinds december 2012
organiseert Ingrid Claasen de
maandelijkse netwerkbijeenkomst
Borrel Aalsmeer. In de 49 edities
hebben meer dan 6.500 relaties de
netwerkbijeenkomsten bezocht in
Aalsmeer. Menig artiest, entertainer, fotograaf, kunstenaar en ondernemer kregen een podium. Ingrid
Claasen is zelf onderneemster en
vanwege werkzaamheden op andere vlakken, heeft zij keuzes moeten
maken. Sinds dit jaar is zij betrokken
bij de Start Up Frinjoo en via dit platform is het vanaf volgend jaar mogelijk om ‘veilig’ te daten. Veel profielen (70%) op de huidige datingsites zijn fake. De andere Start Up Paraat Online wordt 14 januari gelanceerd. Via dit spirituele online platform, met daaraan gekoppelde telefonische hulplijnen, worden hulpvragen beantwoord. In 2017 worden gefaseerd andere platforms on-

line gezet. Sinds kort is Ingrid mede-eigenaar geworden van het full
service Managementbureau Quadra
Group en richt zich op het begeleiden van artiesten en sporters en het
organiseren van evenementen.
Gezien deze ontwikkelingen vindt
donderdag 12 januari de vijftigste en tevens laatste editie plaats
van de netwerkbijeenkomst BorrelAalsmeer bij àResto Bar en Brasserie op de Bloemenveiling Flora Holland. Mocht een nieuwe locatie in
de regio Aalsmeer de maandelijkse
netwerkborrel willen faciliteren, dan
neemt Hans Busscher als freelance
eventmanager de taken van Ingrid
Claasen over. Langs deze weg wilt
Ingrid Claasen iedereen bedanken
voor de fijne samenwerking en de
support. Het programma voor donderdag 12 januari staat begin volgende week op de website www.
borrelaalsmeer.nl

Hans Klootwijk, die het boek verder
heeft afgemaakt en ervoor heeft gezorgd dat het werk van zijn vader
niet verloren is gegaan, maar onderdeel wordt van een belangrijk stuk
geschiedenis van de Haarlemmermeer. De overhandiging van het eerste exemplaar zal zijn aan de heer
David Atkins van de Royal Air Force
Association (RAFA). Aanvangstijd

presentatie is 12.00 uur. Het boek
zal in het museum op deze dag van
de presentatie voor belangstellenden te koop zijn en kan worden gesigneerd door Hans Klootwijk. Het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45 is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460
te Aalsmeerderbrug. Het museum
is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Oliebollen party in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op 31 december is er om 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?
Oudejaarsavond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op oudejaarsavond is er vanaf 19.30 tot na 24.00 uur een gezellige
‘laatste’ avond van het jaar 2016 in het restaurant van wijkpunt Voor
Elkaer. Het belooft een gezellige avond te worden met evt. een
spelletje, gezellig kletsen een hapje en een drankje. Er zijn geen kosten
aan verbonden! 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.
Woensdag & vrijdag diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond.
Op woensdag 4 januari bestaat het menu uit een gebonden preisoep,
Wiener schnitzel met remoulade saus met daarbij gemengde salade en
gebakken aardappels. En als dessert een verrassingstoetje. De kosten
van dit menu zijn € 9,- p.p.
Op vrijdag 6 januari bestaat het menu uit een tropische cocktail,
stoofpot van wild met rode kool + appel, aardappelen uit de oven,
gevulde appel en tomaten salade. En als dessert kaneelvla met
bitterkoekjes. De kosten van dit menu zijn € 10,p.p. Voor vragen of reserveringen
0297 - 82 09 79.

Van links naar rechts: André en Inge Zekveld van OostOogst, Danielle Jonker
van Soep Aalsmeer, Marco Heere van Heerelijk en Lokaal.

Bijzondere samenwerking

Drie lokale ondernemers
naar Horecava
Aalsmeer - Danielle Jonker heeft
het met ‘Soep Aalsmeer’ ontzettend
druk en nu is haar bedrijf samen
met Heerelijk en Lokaal van Marco
Heere en André en Inge Zekveld van
OostOogst uitgenodigd om hun visie op ‘innovatie in de praktijk’ te tonen en deze samenwerking te laten
zien, met name: ‘hoe die past in de
trend van lokaal en dicht bij de bron,
ambachtelijk én maatschappelijk
verantwoord ondernemen’. Van 9
tot en met 12 januari 2017 zullen zij
staan op het InnovationLab van de
Horecava in de Rai. Het InnovationLab is dit jaar het paradepaardje van
de Horecava. ‘Lokaal voor Lokaal
Aalsmeer’, zoals de drie ondernemers de bijzondere samenwerking
genoemd hebben, staat in het experience gedeelte Retail/blurring. Hier
is de visie dat, naast efficiency, de
beleving van gastvrijheid voor een
onderscheidend karakter en loyale klanten zorgt. Mobiele, geperso-

naliseerde (online) service speelt in
op de behoefde aan snelheid, keuzevrijheid en gemak. Danielle vertelt
hierover: “Gezamenlijk zullen Marco, Inge en ik aanwezig zijn in onze informatiestand om de bezoekers
de kracht van onze samenwerking
te laten zien. De bakfiets van Heerelijk en Lokaal komt in de stand te
staan, die wij verder aankleden met
houten kistjes, groenten en informatiematerialen in de vorm van een
gezamenlijke flyer. Ook komt er een
scherm te hangen waar onze bedrijfsfilm door de dag heen getoond
wordt. Deze film is (uiteraard) op locatie in Aalsmeer opgenomen en is
een dezer dagen te bewonderen op
de zojuist geopende Facebookpagina Lokaal voor Lokaal Aalsmeer. Op
deze pagina zullen wij verslag doen
van onze samenwerking en onze
deelname aan de Horecava. We zijn
natuurlijk enorm trots.”
Door Miranda Gommans

Actie Kerstengel in Aelsmeer
Aalsmeer - Op donderdagochtend 15 december streken er 9 ‘Engelen’ van de ABN-AMRO bank
neer in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Ze hadden 36 tassen met daarin een kerstboompje,
lampjes, versiering en wat lekkers al
eerder die week laten bezorgen. Samen met een groep van 30 bewoners vulden ze de grote zaal van het
zorgcentrum met gezelligheid. Na
eerst een kopje koffie/thee te hebben gedronken begonnen de medewerkers samen met de bewoners

de kerstboompjes te versieren. De
een begon met de lampjes, de ander met de ballen. Dit leverde leuke gesprekken op over de tradities
en gebruiken rond Kerst van vroeger en nu. Met als eind resultaat 30
schitterende versierde Kerstboompjes en allemaal lachende gezichten. De overige 6 boompjes werden nog versierd door personeel en
vrijwilligers van het Zorgcentrum
en ook deze boompjes kregen een
plekje bij verschillende bewoners op
de kamer.
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Ongelofelijk mooi vuurwerk
bij ‘Meer voor fietsen’

Nieuw: Afvallen & Zo in Hadleystraat

PowerSlim: Samen naar
een blijvend resultaat
Aalsmeer - Afvallen kan iedereen, maar op gewicht blijven is veel
moeilijker en daar helpen Joyce van
Hal en Heidi Stamitz, voedingscoaches van PowerSlim je graag bij. Op
1 januari starten zij met ‘Afslanken
& Zo’ in de Hadleystraat 7. Joyce en
Heidi zijn bevlogen en vertellen vol
passie over deze afslankmethode.
PowerSlim staat voor meer dan afslanken alleen, er is professionele
begeleiding bij elke stap. Want afvallen is meer dan alleen maar kilo’s
kwijt raken. PowerSlim is ontwikkeld
om te helpen naar een gezonde en
evenwichtige lifestyle, terwijl toch
genoten kan worden van lekker (gezond) eten. De onderneemsters uit
Aalsmeer en Badhoevedorp helpen
hier graag bij en gezien hun ervaring gaat dit zeker lukken. De producten van PowerSlim zijn smakelijk, vertellen de dames. Het geeft de
mogelijkheid om ‘gewoon’ zes maaltijden per dag te eten. In combinatie
met groente en vlees of vis kan elke
dag een lekker gerecht op tafel gezet worden. Uit eten tijdens de afvalsessie is ook geen probleem. “Gewoon doen”, zeggen Joyce en Heidi. “We klikken de site van het betreffende restaurant aan, kijken
naar het menu en nemen door wat
wel en wat niet besteld kan worden.” In Badhoevedorp zijn de dames nu een jaar bezig met hun be-

drijf en aangezien in Aalsmeer een
witte vlek was betreffende PowerSlim wordt de stap naar uitbreiding
gewaagd. Bovendien woont Joyce in
Aalsmeer en ziet ze het als een uitdaging om haar dorpsgenoten kennis te laten maken met PowerSlim.
Samen naar een blijvend resultaat is
het uitgangspunt van deze afslankmethode. Het moederbedrijf ondersteunt al haar voedingscoaches met
diverse acties, waaronder de ‘afvaller van de maand’, de ‘wall of fame’
met foto’s van voor en na en nieuw
de PowerSlim Challenge. Half januari start deze actie en natuurlijk gaan Joyce en Heidi mee in deze uitdaging. Er gaat dagelijks een
nieuwsbrief verstuurd worden met
hierin recepten, motiverende tips en
bewegingsoefeningen.
Wie eenmaal het gewenste streefgewicht heeft bereikt en zich een
gezond en evenwichtig voedingspatroon heeft aangemeten, staat
er overigens nog steeds niet alleen
voor. De begeleiding gaat nog een
jaar lang door als stimulans voor het
bereikte resultaat. “Echt”, besluiten
Joyce en Heidi: “Het is zeker geen
straf om met PowerSlim af te vallen.
We helpen je hier graag bij.” Meer
weten? Kijk op www.afslankenenzo.
nl, bel 06-12063273 of 06-30755416
of stap in het nieuwe jaar binnen in
de praktijk in de Hadleystraat 7.

Overhandiging cheque door Arthur Woensdregt (rechts) aan Anton Temme.

Liefst 64 zonnepanelen geplaatst

Historische Tuin duurzaam
en groen in elk seizoen
Aalsmeer - Mede dankzij een gulle
gift uit het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol is de Historische Tuin in staat gesteld te investeren in Groene Stroom. Dit heeft
vorm gekregen in de aanschaf van
zonnepanelen. De energie hiervan
is schoon en betrouwbaar. En, minstens zo belangrijk: ze draagt niet bij
aan klimaatverandering. De energiebron is onuitputtelijk en bij de
winning en omzetting is er nauwelijks sprake van schadelijke effecten
voor het klimaat.
Maar liefst 64 zonnepanelen zijn er
geplaatst afgelopen zomer. Gelijkelijk verdeeld over de daken van de
veilingzaal en de museumkas. En
zoveel mogelijk uit het zicht zodat
het historische karakter niet wordt
aangetast. Er is gekozen voor zwarte
panelen die opgebouwd zijn uit zogenaamde monocellen. Door deze

vlak op de schuine daken te plaatsen, is een optimaal rendement gecreëerd. Bijkomend voordeel is dat
de panelen zo minder last hebben
van vuil, zoals vogelpoep en bladeren.
De zonnepanelen zullen in de toekomst een aanzienlijke financiële
besparing gaan opleveren. Afgelopen zomer is ook de elektrische installatie aangepast aan de huidige
eisen. Daarmee is de elektriciteitsvoorziening op de Historische Tuin
toekomstbestendig gemaakt.
Dinsdag 20 december is de cheque
ter waarde van 5.000 euro door Arthur Woensdregt, directeur Particulieren van de Rabobank Regio
Schiphol, overhandigd aan Anton
Temme, bestuurslid van de Historische Tuin. Met dank aan de Rabobank is De Tuin vanaf heden duurzaam en groen in elk seizoen!

Kudelstaart - Na een mooi fiets
jaar heeft ‘Meer voor fietsen’ een
deal gemaakt met één van de grootste vuurwerk leveranciers (en zeker
de meest innovatieve) van ons land,
die een werkelijk schitterende collectie vuurwerk in zijn programma
heeft. Zoals u al enkele jaren heeft
kunnen merken komt het legale
consumenten siervuurwerk steeds
dichter bij het professionele vuurwerk. Het effect is dat u niet meer
het illegale circuit in hoeft.
U zult begrijpen dat door het grotere kruitgewicht het effect volumineuzer, mooier en zwaarder is en
ook veel langer. Mede omdat deze
zwaardere potten de effecten crackling en fluit bevatten. Een groot percentage sierwerk wat jaarlijks bij
het Surfeiland wordt afgestoken zijn
500 grams sierpotten die bij ‘Meer
voor Fietsen’ in het assortiment zitten.
Magnum Collectie
De Magnum collectie heeft al veel
bewondering geoogst, logisch want
het is een nieuwe generatie sier-

vuurwerk en zeer stevig en solide van constructie. Hierdoor is de
pot beduidend veiliger! Door gebruik te maken van de best verkrijgbare grondstoffen zijn de kleuren
zeer helder, de boeketten prachtig
met verrassende effecten op grote
hoogte. Neem bijvoorbeeld de Ouranos, uitgeroepen tot nummer één
Flowerbed! Een mega grote cakebox met 5 kilo kruit! De hoogte is
ongeveer 35 meter en het aantal schoten 200, die tot de nok toe
gevuld zijn met fantastische effecten, echt een lust voor het oog. Of
de Magnum Stargazer, een luxe box
met daarin 5 cakes op een lanceerbasis. Straight shots worden afgewisseld door brede V-shape effecten. Eén keer aansteken en genieten van de show met 54 schoten,
500 gram kruit en een hoogte van
rond de 25 meter. Deze twee cakes
en alle andere cakes zijn ‘live’ te bewonderen via www.meervoorvuurwerk.nl. Voor een uitgebreide collectie én echt mooi vuurwerk gaat u
dus naar: ‘Meer voor Fietsen’ aan de
Kudelstaartseweg.

35e Geels Nieuwjaarsparty
in Studio’s Aalsmeer
Geen wachtlijsten in Aalsmeer

College en Raad op werkbezoek bij Veilig Thuis
Aalsmeer - Afgelopen week hebben het college van B&W en raadsleden een bezoek gebracht aan Veilig Thuis in Amsterdam. Veilig Thuis
Amsterdam-Amstelland is sinds 1
januari 2015 het advies-, meld- en
steunpunt voor huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling voor deze regio. Doel van
het bezoek was om nader kennis te
maken met de werkzaamheden en
de aanpak van Veilig Thuis.
Directeur Benne Holwerda: ”Veilig Thuis is er voor alle inwoners en
professionals, zoals onderwijzers.
Veilig Thuis kun je benaderen voor
advies, maar ook om melding te
doen van vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling. We
doen altijd een vorm van onderzoek
na een melding, maar er kan ook
sprake zijn van spoedinzet in geval
van acute onveiligheid. Veilig Thuis
verzorgt ook preventiebijeenkomsten en voorlichting aan verschillende doelgroepen over huiselijk geweld en het herkennen van mishandelingssituaties.”
Veilig Thuis kreeg dit jaar tot en met
het derde kwartaal uit Aalsmeer 31
adviesaanvragen. Er kwamen tot en
met het derde kwartaal 70 meldingen binnen over vermoedens van

mishandelingen in huishoudens met
kinderen en 16 meldingen over vermoedens van mishandeling in huishoudens zonder kinderen. Benne
Holwerda: ”Dankzij de goede samenwerking met de sociale teams
van Amstelveen en Aalsmeer hebben we voor deze twee gemeenten geen wachtlijsten. Elke week is
er contact over de casussen en dan
wordt bepaald of het sociale team of
Veilig Thuis er mee aan de slag gaat.
We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van
huiselijk geweld. Het op- en afschalen werkt zo erg goed en dat is de
manier waarop we graag willen samenwerken.”
Naar aanleiding van berichten in de
landelijke media dat scholen niet tevreden zouden zijn over de terugkoppeling van meldingen aan Veilig
Thuis (landelijk) heeft de gemeente Aalsmeer alle schooldirecties een
brief gestuurd. In de brief is verzocht om aan te geven of scholen in
Aalsmeer die ervaring delen en om
eventuele problemen samen zo snel
mogelijk op te lossen. Het meldpunt Veilig Thuis is 24 uur per dag,
7 dagen in de week, onder nummer
0800-2000 (gratis) bereikbaar. De
website: 020veiligthuis.nl.

Plaatsen vrij in leesgroep
filosofie Aalsmeer
Aalsmeer - Er zijn plaatsen vrij in
een nieuw te starten leesgroep filosofie in Aalsmeer. Bent u graag bezig met filosofie, zou u er meer over
willen lezen en met anderen bespreken? Dan is deze leesgroep filosofie mogelijk iets voor u. De leesgroepen zijn een initiatief van de lande-

lijke organisatie Senia. De groep in
Aalsmeer maakt een keuze uit de
boekenlijst van Senia, zie www.senia.nl, waar boeken opstaan als
‘Over geluk’, een filosofische ontdekkingsreis van Frédéric Lenoir, en
‘Discipline’, over leven in overvloed,
van Marli Huijer. Deze boeken wor-

Kudelstaarters opgelet!

Meer geluidsoverlast van
vliegverkeer door proef
Aalsmeer - De Dorpsraad van Kudelstaart roept de inwoners van Kudelstaart op klachten over geluidoverlast van vliegverkeer te melden
bij het bewonersaanspreekpunt
BAS. Door de gewijzigde uitvliegroute vanaf de Kaagbaan zal, naar
verwachting, de geluidsoverlast in
Kudelstaart toenemen.
Het afgelopen jaar is tijdens het Bewonersoverleg al enkele malen gesproken over de te verwachten grotere geluidsoverlast ten gevolge van
de proef ‘microklimaat Leimuiden’,
die op 5 januari aanstaande zal starten. Dit is een proef waarbij vliegtuigen die vertrekken vanaf de Kaagbaan richting het zuiden, oosten en
noorden eerder linksaf zullen draaien vanaf de Kaagbaan en via de
Westeinderplassen Kudelstaart zullen passeren. Dit experiment is bedoeld om de geluidsoverlast in Leimuiden en Burgerveen te verminderen. De bewonersvertegenwoordigers van Kudelstaart in de ORS
(OmgevingsRaad Schiphol) hebben
tevergeefs getracht dit te voorkomen gelet op de toename van de geluidsoverlast voor Kudelstaart. Er zal
begonnen worden met een test welke in ieder geval meer geluidshinder zal gaan geven dan voorheen,
met name in het zuidelijk deel van
Kudelstaart. Dit gaat acht maanden
duren. De kans is aanwezig dat men

hierna overgaat tot een nog slechtere variant voor Kudelstaart.Vanaf
het begin van de testfase, 5 januari,
worden inwoners dan ook dringend
verzocht om eventuele waargenomen grotere geluidsoverlast (vliegtuigen vliegen lager en dichter langs
Kudelstaart) te melden bij BAS (bewonersaanspreekpunt). Dit kan op
de internetsite www.bezoekbas.nl
onder het tabblad ‘vraag/klacht indienen’. U dient zich eerst te registreren. Dit kan ook telefonisch via
020-6015555. Het is de enige mogelijkheid om uw stem te laten horen
en te voorkomen dat Kudelstaart in
de toekomst nog verder benadeeld
zal worden.

den besproken aan de hand van
‘leeswijzers’ met discussievragen,
waardoor de discussie diepgang
krijgt en minder kans loopt te verzanden. De leesgroep komt eens in
de 5 à 6 weken bij elkaar. Wie interesse heeft kan voor meer informatie terecht bij de regionale ambassadeur van Senia, Jetty van der Veen,
via jetty.vanderveen@xs4all.nl.

Aalsmeer - De nieuwjaarsreceptie
van ouderenvereniging OVAK wordt
gehouden op donderdag 5 januari van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer. Leden
van OVAK en genodigden zijn van
harte uitgenodigd voor een drankje
en een hapje en om samen met het
bestuur van OVAK het glas te heffen op 2017.

Onderhoud Kaagbaan
Naast deze extra overlast zal in 2017,
vanaf 20 maart tot 28 mei, de Kaagbaan voor groot onderhoud tien
weken buiten gebruik zijn. De hinder zal dan nog groter worden aangezien in deze periode de Zwanenburgbaan dag en nacht ingezet zal worden. Hiervan zal heel Kudelstaart de gevolgen ondervinden.
Kortom, overlast melden bij www.
bezoekbas.nl is van groot belang!

Glas heffen op
2017 met OVAK

Aalsmeer - Op 30 januari organiseert Geels Evenementen de bekende Geels Nieuwjaarsparty voor
de eerste keer in een nieuwe locatie, in Studio’s Aalsmeer. De laatste
jaren konden relaties, event managers, opdrachtgevers en feestgangers terecht in de A9 Studio’s te Uitgeest voor het jaarlijkse feest. Geels
Nieuwjaarsparty heeft haar naamsbekendheid voornamelijk te danken
aan het grote aanbod van artiesten, het avondvullende programma
en de gratis entree (registratie vereist). Het programma zal bestaan uit
een divers aanbod van livemuziek
en een variatie aan entertainment
in onder andere de locaties The Big
Apple, The Club, Hoek van Holland
en Downtown. In 2017 zullen in de
Big Apple de Populariteit Awards
weer worden uitgereikt aan artiesten die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.
De afgelopen jaren hebben vele artiesten de Awards mogen ontvangen waaronder Marco Borsato,

Hans Klok, Jan Smit, Jeroen van der
Boom, Kane en Edwin Evers. De genomineerden voor 2017 zullen spoedig bekend worden gemaakt. “In 15
jaar hebben wij in samenwerking
met A9 Studio’s de Geels Nieuwjaarsparty binnen de evenementenbranche landelijk op de kaart gezet. Hierbij hebben wij altijd genoten van een prettige samenwerking,
maar gezien de huidige omstandigheden binnen A9 Studio’s hebben
wij moeten besluiten om in 2017 een
nieuwe start te maken op een andere geschikte locatie. We zagen in
Studio’s Aalsmeer de juiste partner
vanwege de centrale ligging, veelzijdige mogelijkheden en de prettige samenwerking”, licht Carla Geels,
directeur van Geels Evenementen
toe. Vanaf begin januari kunnen bezoekers zich gratis online registreren voor de 35ste Geels Nieuwsjaarparty. Binnenkort is hier meer informatie over te vinden zijn op de website van Geels evenementen: www.
geels-evenementen.nl.

Nieuwe organisatie 15 gemeenten

Vervoerregio Amsterdam
Aalsmeer - Vanaf 1 januari gaat de
Stadsregio Amsterdam verder als
Vervoerregio Amsterdam. Met deze
nieuwe organisatie blijven de vijftien gemeenten zich inzetten voor
een optimale bereikbaarheid van de
Amsterdamse regio.
De Vervoerregio Amsterdam draagt
bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen binnen de Amsterdamse regio, zodat mensen zich
per openbaar vervoer, fiets of auto
snel, veilig en comfortabel kunnen
verplaatsen. Daarvoor bundelen de
vijftien gemeenten hun kennis en
bestuurlijke kracht. De gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer,
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de
Vervoerregio Amsterdam.
De Vervoerregio Amsterdam richt
zich uitsluitend op de regionale verkeer- en vervoerstaken, waaronder het opdrachtgeverschap van het
openbaar vervoer en het realiseren
van infrastructuur voor auto, OV en
fiets. De taken van de Stadsregio op
het gebied van Economie en Wonen
worden georganiseerd binnen respectievelijk de Metropoolregio Amsterdam en de deelregio’s.
Mobiliteit in verandering
De mobiliteit in de Amsterdamse regio zal de komende jaren verder veranderen. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit.
Dit leidt tot meer auto’s, openbaar
vervoer, (e-)fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Steeds meer

mensen maken gebruik van het
openbaar vervoer en de fiets. Auto’s
worden slimmer en schoner en er
komen nieuwe technologische oplossingen. Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet
op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt.
De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve en innovatieve oplossingen
en richt zich hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik,
het verbeteren van het vervoer over
de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer. Zo wil
de Vervoerregio bijdragen aan een
sterke regio waarin het voor iedereen prettig reizen en verblijven is.
Samenwerking versterken
De Eerste Kamer besloot in 2014
dat de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam de status van vervoerregio krijgen. Daarbij kregen de
Stadsregio en de provincies NoordHolland en Flevoland de opdracht
om de onderlinge samenwerking te
versterken en de vervoerregio verder vorm te geven. De vijftien gemeenten van de stadsregio werken
al jarenlang samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam.
Maar het complexe verkeer- en vervoersysteem in deze regio overschrijdt gemeente- en provinciegrenzen en dus is intensievere samenwerking met Noord-Holland,
Flevoland, Almere en Lelystad zeer
gewenst. Deze partijen zullen dan
ook meer dan voorheen hun kennis
gaan delen op het gebied van vervoerplannen, concessies en aanbestedingen.
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kinder- en jeugd

krant

Kersttocht bij De Wegwijzer

Huttenbouwen in het Bos

Aalsmeer - Woensdag 21 december is op basisschool De Wegwijzer
het kerstfeest gevierd. Alle kinderen
werden met hun familie op reis gestuurd. Van de heraut kregen ze te
horen dat iedereen zich in moest laten schrijven. Langs de route stonden honderden lichtjes die de weg
wezen richting de kinderboerderij. Onderweg kwamen ze een engel, reizigers, herders, een herber-

Aalsmeer - Kom een hut bouwen
op woensdagmiddag 4 januari om
13.00 uur in het Amsterdamse Bos.
Wordt het een stoere boshut of een
grote familiehut? Kosten: 4,60 euro
per persoon.

gier en de wijzen tegen. Zij vertelden aan de kinderen hun verhaal en
uiteindelijk kwamen ze bij de stal
aan. In de stal waren Jozef en Maria die vertelden over de geboorte
van Jezus. De kinderen liepen weer
terug naar een sfeervol schoolplein
en schreven zich in bij de Romeinen. Het was een mooie tocht en
een zeer bijzonder kerstfeest.
Foto: www.kicksfotos.nl

Engelen van Jozefschool
luiden de Kerst in

Een dag op pad met Sophie

Dansen met Raymi Sambo
en kinderburgemeester
Aalsmeer - SamSam, het tijdschrift
voor wereldwijze kinderen dat op
veel scholen wordt verspreid, heeft
een reportage gemaakt over een
dag uit het leven van kinderburgemeester Sophie. De bekende SpangaS acteur Raymi Sambo was de
sparring partner van Sophie tijdens
de foto opnamen. Sophie en de
crew van SamSam waren donderdagochtend al vroeg op pad. Eerst
werden er foto’s op het gemeentehuis gemaakt, waar Sophie wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven
ontmoette. Vervolgens ging het hele gezelschap in rap tempo naar de
taalklassen waar een dansworkshop
werd georganiseerd voor de leerlingen, Sophie en Raymi. Het plezier
in het dansen spatte er in dat uurtje van af.
Er zijn in Aalsmeer twee taalklassen
voor kinderen die de Nederlandse

taal nog niet goed machtig zijn. De
leerlingen krijgen vier ochtenden in
de week extra ondersteuning in het
verwerven van de Nederlandse taal.
Kinderburgemeester Sophie wil
graag iets extra’s doen voor vluchtelingenkinderen en die zitten ook
in de taalklassen. De dansworkshop
was dan ook een soort van decemberkadootje voor deze leerlingen.
Het was bovendien heel attent dat
Sophie voor elk kind een kerstkaart
had meegenomen. Sophie, Raymi en de mensen van SamSam zijn
daarna ook nog op bezoek geweest
bij de klas van Sophie op de OBS
Zuidooster om daar foto’s te nemen.
Heel veel leerlingen maakten van de
gelegenheid gebruik om een selfie
te maken met de populaire acteur
Raymi Sambo. De SamSam met de
reportage over de dag uit het leven
van Sophie verschijnt in maart.

Aalsmeer - De kerstviering van de
Jozefschool vond traditiegetrouw
plaats in de Karmelkerk. Vele kerstengelen waren neergedaald om
het kerstverhaal over de geboorte van het kindje Jezus te vertellen en toe te zingen. Alles was aanwezig: de stal, Maria, Jozef, de herders, de schapen de os en de ezel
en ook de koningen kwamen op bezoek. Alle kinderen zongen samen
met de engelen de kerstliedjes over
de ster die ze zochten en de leerlingen van de Spaanse les zongen
het prachtige Noche de paz, Noche
Santa (Stille nacht, heilge nacht).Tijdens de voorbereidingen voor kerst
zijn er door de kinderen mooie gedichten en kerstwensen geschre-

Kerst met kling klokje kling
Rijsenhout - Met gekleurde lichtjes en de mooiste versiering erin gehangen door de kinderen stond hij
daar, de mooiste kerstboom van de
wereld in de speelzaal van ‘t Roefje. In de afgelopen dagen werden
er ook kerstbomen geverfd op het
raam. Alles was klaar voor de viering van het kerstfeest, in het donker naar een met kerstlichtjes verlichte speelzaal waar de tafels voor
het kerstdiner al klaar stonden.
Wat werd er heerlijk gegeten met
als toetje een overheerlijk schuim-

De Graankorrel schittert!
Kudelstaart - Donderdagavond
22 december werd de musical
‘Het mooiste geschenk’ opgevoerd
door kinderen van De Graankorrel.
De musical ging over Joezoef, het
zoontje van Balthasar, die op zoek
ging naar de koning van de vrede.
Hij nam een bal, een boek en zijn
hondje Pluto mee als geschenk. Onderweg ontmoette hij een meisje
dat gepest werd, een eenzame oude
man en een meisje in een rolstoel.
Hij gaf zijn cadeaus weg en toen hij
in de stal kwam en het kindje Jezus
zag, had hij helemaal niets meer om
aan het kind te geven. Maria zei dat
het juist goed was dat Joezoef met
lege handen kwam. Hij had zijn geschenken gegeven aan mensen die
het nodig hadden en dat is precies
wat het Kind wil.
Het verhaal speelde zich af in een
prachtig decor met een paleis met
oosterse torens, een mooi huis en
een fraaie stal. Het koor van kinde-

ren van de bovenbouw zong heel
mooi en ook de solo’s werden goed
gezongen. De kleuters dansten vertederend op een engelenlied. Het
koor en de toneelspelers waren allemaal kinderen van de bovenbouw.
Zelfs bij het decor, het licht en het
geluid waren kinderen actief.
Op school was er een inzameling
van fruit gehouden voor de Voedselbank. Ook de kinderen en leerkrachten wilden omzien naar mensen die iets extra’s nodig hebben.
De leerlingen van de groepen 3 en
4 liepen met een lichtje door de zaal
tijdens het openingslied en groep
8 wenste iedereen in allerlei talen
‘Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar’.
Daarna was het tijd voor warme
chocomel en gingen alle kinderen met een versierd potje met een
lichtje naar huis. Terug gekeken kan
worden op een heel geslaagde en
mooie kerstviering.

ven voor de mensen om hen heen,
dichtbij en ver weg, voor vrede op
aarde, op school en thuis. Aan het
einde van de dag kwamen de kinderen feestelijk gekleed weer terug
naar school voor een heerlijk kerstdiner. Iedereen had thuis iets lekkers gemaakt wat met elkaar opgegeten werd. Aan de wachtende ouders was ook gedacht, zij kregen
een gezellige ontvangst met glühwein en erwtensoep. Ter afsluiting
van de feestelijkheden werden de
leden van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad in het zonnetje
gezet voor hun inspanningen door
het hele jaar. Zij maken het mede
mogelijk dat er leuke activiteiten op
de school worden georganiseerd.

kransje. Ondertussen werd het verhaal van Jip en Janneke voorgelezen over de kerstboom en werd de
bijzondere beweegbare kerstboom
van de speelzaal ook nog eens goed
bekeken. Aan het einde van de viering liepen de kinderen kling klokje klingeling zingend en een belletje in de hand naar de openstaande
buitendeur, want op het plein stonden de ouders te wachten en werden er sterretjes aangestoken om
het kerstfeest af te sluiten. Wat hebben de kinderen genoten.

Bushcraften
Kun jij overleven in het Bos? Kom
bushcraften op zondag 8 januari om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00
uur? Maak een schuilhut, een pijl en
boog of een speer. Voel je thuis in de
natuur. Voor kinderen van 7 tot 12
jaar en (groot)ouders/begeleiders.
Kosten 5 euro voor kinderen en 2,50
euro voor volwassen.

Snertwandeling
Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 15 januari om 14.00 uur. Er gaat gewandeld
worden door een winters bos. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Na afloop
wacht een kom warme snert. Start
van de wandeling is bij De Boswinkel. De kosten zijn 5,50 per persoon.
Informatie en aanmelden voor deze activiteiten bij De Boswinkel via
020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of geef je op in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag: geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Gezellige middag voor jeugd 6-12 jaar

CombiFun met percussie,
judo en spelletjes
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 6 januari is er in CanDance Studio’s aan
de Van Cleeffkade een nieuwe editie
van CombiFun, georganiseerd door
De Binding, Cultuurpunt Aalsmeer
en Sportservice Haarlemmermeer.
Tijdens deze editie kunnen kinderen
in de leeftijd van 6 tot en met 12 zich
uitleven met workshops percussie en zelfverdediging en worden
er bordspellen gespeeld. Cultuurpunt Aalsmeer heeft voor een workshop met een hoop kabaal gezorgd,
namelijk percussie. Met trommels
en ander slagwerk laten de kinderen samen de CanDance Studio’s
op haar grondvesten trillen. Bij de
tweede workshop gaan de kinderen aan de slag met zelfverdediging, verzorgd door Meer dan Judo
uit Aalsmeer. Hier gaat het om plezier maken op de judomat. Met vele leuke spelvormen leren de kinderen beter en met meer zelfvertrouwen te bewegen, ze leren vallen en
val breken zodat je gezond weer op
kunt staan. Als verrassing krijgen de
kinderen ook nog enkele stoeispelletjes meer voor thuis. Je leert een-

voudige technieken, maar ook veel
over jezelf. Als laatste onderdeel zijn
er een aantal te gekke bordspellen
waar de kinderen met elkaar samen
werken tegen het spel of het tegen
elkaar kunnen opnemen. Actief of
iets minder actief, er is keuze genoeg. Elke schoolvakantie organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding en Sportservice Haarlemmermeer op vrijdag de Combifun vakantie-activiteit. Tijdens deze middag kunnen kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 12 jaar op een leuke en actieve manier kennis maken
met cultuur, sport en welzijn. De vakantie activiteit begint om 13.30 uur
en duurt tot 16.30 uur. Tussendoor
krijgen alle kinderen een gezond
tussendoortje en water. Aalsmeer
is tot slot een JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) gemeente. De inschrijving is in volle gang en er is
nog plek, maar wees wel snel, want
tot nu toe is elke editie vooraf uitverkocht. Schrijf je in via www.debinding.nl/agenda. De kosten zijn 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro aan
de deur.

Mooi Kerstspel de Binding
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24
december vond het Kerstspel van de
Binding plaats in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat. Meer dan 40
jonge vrijwilligers waren betrokken
bij het produceren van de kerstvoorstelling genaamd ‘Gekken Enzo’.
“Dit kerstspel was mooi in zijn eenvoud.” Was een veel gehoord commentaar van de ruim 400 bezoekers.
Na een aantal jaren van groot spektakel en heftige licht en geluidseffecten, was dit weer eens een wat
rustiger, meer ingetogen kerstspel.
De jongeren van de Binding begonnen al in augustus met het schrijven van dit kerstspel. In het stuk, dat
zich afspeelde in het G.Ekkenhuis,
stelden zij de ‘gekheid’ van de maatschappij aan de kaart. De bewoners
van het huis, die in eerste instantie
helemaal knettergek leken, werden
in de loop van het spel voor de kijker steeds ‘normaler’ en misschien
zelfs wel wijzer en gelukkiger dan
de mensen die hen kwamen bezoeken. Hiermee was gelijk de boodschap van het spel duidelijk, wie is
er nou eigenlijk gek? Zijn we niet allemaal een beetje gek dat we deelnemen aan alle social media, dat we
ons steeds maar haasten om overal bij te zijn, dat we ons kapot werken voor geld en vergeten dat we af
en toe ook van elkaar kunnen genieten? Een mooie kerstboodschap
wederom. Via deze weg wil de Binding haar dank uitspreken naar iedereen die geholpen heeft dit kerstspel tot stand te laten komen. Alle
spelers, decorbouwers, techneuten,
muzikanten, kostuum-naaiers, koffie-zetters, eten-kokers en andere
helden die geholpen hebben om dit

kerstspel tot een succes te maken.
Het kerstspel heeft een totaalbedrag van 1.460 euro opgebracht bij
de collecte na afloop. Dit bedrag zal
voor de helft gedoneerd worden aan
de stichting MalaWeCare. Een kleine Aalsmeerse stichting die zich inzet om geld bijeen te brengen ter
ondersteuning van een streekziekenhuis in Malosa in Malawi. In dit
ziekenhuis is Wouter Bakker, de regisseur van het kerstspel van de afgelopen jaren, werkzaam als tropenarts. De andere helft van dit bedrag komt ten goede aan het nietgesubsidieerde werk van de Binding, zoals de Bindingkampen en de
Kindervakantieweek.

Oorkonde voor cursisten!
Aalsmeer - De cursisten van ‘Ontdek je talent op een instrument’ hebben afgelopen week een oorkonde uitgereikt gekregen. Het was alweer de laatste
les van dit blok bij Cultuurpunt Aalsmeer. Ook in het nieuwe jaar wordt deze
cursus voor kinderen georganiseerd, in zowel Aalsmeer als in Kudelstaart. Kijk
voor meer informatie op de website van het Cultuurpunt.
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Vrijdag weer dartcompetitie

Duikteam Thamen sluit
jaar af met zeskamp

Jarek Sarna wint finale bij
Poel’s Eye in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De afgelopen speelavond van de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart werd
gewonnen door Remco Maarse. Het
was zijn tweede overwinning dit seizoen en de derde ooit. Tibor Hogervorst was, voor de derde keer dit
seizoen, de finalist. Het tweede niveau werd gewonnen door Jeroen
van den Helder, Martin Bax werd
tweede. De Hoogste Uitgooi van de
avond werd gedeeld door twee darters, zowel Remco Maarse als Nick
Dekker gooiden een 120 finish. Dit
alles stond vorige week reeds in de
krant. In het derde niveau bereikten
Albert Geleijn en Frank Droog de
halve finale. De finale ging echter
tussen Peter van de Laarse en Moreno Blom. Moreno is een talentvolle darter, die naar aller verwachting ooit (minimaal) een keertje het
Hoogste Niveau zal winnen. Voorlopig won hij echter drie finales op
lagere niveaus. Peter daarentegen
won vijftien jaar geleden (!), tijdens
het eerste seizoen van de Poel’s Eye,
het Hoogste Niveau. Na een mooie
finale, waarbij het maximale aantal legs gespeeld moesten worden,
won Moreno dan toch deze finale.
In het vierde niveau bereikten Ans
Engel en Wim Könst de halve finale.
De finale ging echter tussen Luc van
de Meer en Jarek Sarna. Uiteindelijk kreeg deze ronde, voor de tweede keer ooit, een Poolse winnaar;
Jarek. Uiterst tevreden nam Jarek
de gewonnen chocolaatjes richting
huiswaarts, niet helemaal naar Po-

len maar iets dichterbij; Mijdrecht.
Op de website www.poelseye.nl. is
allerlei informatie over de dartclub
Poel’s Eye terug te vinden. De volgende speelavond is morgen, vrijdag 30 december, in het Dorpshuis.
Het is de laatste dartsavond van
2016, dus u kunt uw goede voornemens nog vóór 1 januari uitvoeren;
gezellig een keertje komen darten.
De Poel’s Eye heeft een open deur
beleid, lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig. Hopelijk komen er veel nieuwe dart liefhebbers.
Jong, oud, man en of vrouw, iedereen is welkom. Vier nieuwe ronden,
vier nieuwe kansen. De inschrijving
sluit om 20.00 uur, deelname kost
vier euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.
De winnaar van de finale tijdens de
afgelopen speelavond, Jarek Sarna.

Kudelstaart - Woensdag 21 december was de laatste avond van
de scheidsrechterscursus bij RKDES. Aan de cursus deden veertien deelnemers mee van regionale
voetbalverenigingen. De drie cursisten van RKDES, Denny de Hartog,
Bas Ubink en Frans Overvliet, ontvingen uit handen van KNVB trainer Willem Hoek, het certificaat en
de allernieuwste KNVB scheidsrechtersbadge. Voorzitter Frans Kuipers vertelde dat de vereniging trots
en dankbaar is dat deze diploma’s
kunnen worden uitgereikt. De nieu-

we scheidsrechters zijn een zeer gewenste verrijking voor de vereniging
en zijn opgeleid volgens de nieuwste spelregels en termen van de
KNVB.
Lijkt het je leuk om scheidsrechter
te worden? Een pupillencursus volgen kan al vanaf 12 jaar. Vanaf 14
jaar kan opgegeven worden voor
een verenigingscursus. Voor meer
informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met Ruben
Visser, begeleider van de scheidsrechterscursus, via de website
ww.rkdes.com.

ken, bekertjes zwemmen, zo veel mogelijk bekers water naar de overkant
zwemmen en geen zes gooien, want
dan gaat de maatbeker weer leeg,
een bal door de koker duwen, pvc figuren maken onder water en de welbekende Thamen puzzel maken, onder water natuurlijk. Het was een gezellige drukbezochte avond waarbij
veel leden aanwezig waren, als deelnemer, jury of als supporter. De zeskamp is gewonnen door Kick, Ard en
Esther met totaal 29 punten.
Oudejaarsduik
Op oudejaarsdag organiseert Duikteam Thamen haar jaarlijkse oudejaarsduik om 12.30 uur bij zandeiland
4 in Vinkeveen. Een ieder die het leuk
vindt is welkom om te komen kijken.
Duikteam Thamen traint iedere donderdagavond in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30
uur. Kijk voor meer informatie over
cursussen of workshops op www.
thamen-diving.nl.

De winnaars van de zeskamp, van links naar rechts: Ard, Kick en Esther.

‘Pro status’ in body fitness klasse

Wethouder feliciteert
topsporter Ramona Curiel

4 Winst-, 4 verliespartijen
voor biljarters Aalsmeer
Aalsmeer - Winst afgelopen week
voor het team van Jan Plasmeijer.
Het duurde even voordat Jan op
gang kwam als eerste speler tegen Henk Vergeer van BV Harago.
Jan maakte zijn 61 caramboles in 25
beurten. Henk Vergeer maakte 12
caramboles en had een hele slechte
avond met maar 1 punt. Wim Berghoef stuurde Nico Stuivenberg naar
huis in 25 beurten (58 caramboles)
en liet Nico achter met een tekort
van 35 caramboles. Joop Houtman
speelde één van zijn betere wedstrijden in 21 beurten en het hoogste moyenne van 2.45 tegen Kitty Westerbos die echt wel kan biljarten, maar Joop was te goed deze avond voor haar. Eindstand:
Aalsmeer 36 en Harago 12 punten.
Team Spaargaren speelde uit tegen RBV. Hans Spaargaren rekende af met Jaap Verhoeven in 27
beurten (84 caramboles). Paul v/d
Aar speelde tegen Mick Fokker en
moest genoegen nemen met 35
caramboles van de 67. Paul maakte zijn 76 caramboles in 20 beurten.
Hennie Karssen verloor in 26 beurten met een te kort van 6 caramboles van Martin Jansen, die een hoge serie van 23 op het bord liet zetten. Eindstand: RBV 25 en Aalsmeer
32 punten.
Bij het C 1 team van Wim Besselse wil het de laatste weken niet erg
lukken. Deze keer was ‘t Scheepje de tegenstander. Een team met
twee heel ervaren spelers. Dat betekende een drukke avond voor Ton
Boxce die moest doubleren. De eerste doubleer partij tegen Gerard
Mourits ging verloren in 23 beurten en een te kort van 14 caramboles van de 99. Gerard Mourits met
88 caramboles liet een serie van 37
noteren. Wim Besselse nam het op
tegen Ben v/d Berg die zijn 180 caramboles in 10 beurten en een serie
van 57 caramboles liet noteren. Wim
kon dit ‘geweld’ met zijn hoogste serie van 75 niet aan en bleef steken
op 110 van de te maken 163 met
een goed moyenne van 11.00.
In de tweede partij moest Ton met
een verhoging van 5 caramboles
(nu 104) spelen tegen Hans van
Aalst, die in 27 beurten zijn 88 ca-

ramboles wist te maken en daarmee
de volle winst voor in ‘t Scheepje afdwong. Eindstand: ‘t Scheepje 36 en
Aalsmeer 20 punten.
Bij Westerhaven speelde het team
van Henk v/d Sluis zonder Jan Ganzevles, maar met Harry Batenburg.
Ook hij kon het verlies van het
team niet tegen houden. Joost verloor van Alphons Ledoux. Harry verloor van Corne Vaartjes in 28 beurten en teamleider Henk verloor in
36 beurten van Wim van Dijk; Ook
hier ging de volle winst naar de tegenpartij. Eindstand: Westerhaven
36 en Aalsmeer 23 punten. Het 3
banden team haalde ook geen succes tijdens de thuiswedstrijd tegen Westerhaven B. Theo Volkerts
kon geen aansluiting vinden bij Nico v/d End en verloor met 9 caramboles in 43 beurten. Ook Henk Floor
moest met zijn gemaakte 11 in 44
beurten de eer laten aan Ruud Bakhuizen. Invaller Wil Piet wist met zijn
17 caramboles de 12 punten binnen te halen in 59 beurten. Eindstand: Aalsmeer 22 en Westerhaven 29 punten. In de dagcompetitie
ontving Westerhaven het team van
Aalsmeer C waar Harry Batenburg
twee partijen moest spelen en beide partijen won van Rik Schippers
en van Henk v/d Voorst en daarmee
24 punten scoorde. Henk Bos maakte zijn 85 caramboles tegen Nico
v/d End in 28 beurten. Joost Dekker liet de winst aan Kees Blaauw
in 29 beurten. Eindstand: Westerhaven 27 en Aalsmeer C 44 punten. Het team van Arnold Heuzen
begon slecht tegen BV Westeinder.
Het was Arnold zelf die 12 punten
liet noteren tegen Ton Hogeboom.
Zijn temgenoten leden alle drie verlies en lieten de punten in Oude Wetering. Eindstand: BV Westeinder 40
en Aalsmeer 34 punten. In Woubrugge bij BV Jacobswoude was
het team van Wil Piet veruit het beste team deze middag. Met drie overwinningen en één verliespartij was
het puntentotaal: BVJacobswoude
34 en BV Aalsmeer 44 punten. Bij
de start van de tweede helft Dagcompetitie staan de teams van Wil
Piet en Harry Batenburg voor nu op
de tweede plaats.

RKDES vertrouwt
RIVM onderzoek

lingen van de trainingen van de jeugd
(waaronder de mini’s) voor de rest
van het seizoen 2016/2017 gehandhaafd. Uiteraard blijft RKDES net zoals de gemeente alert op alle ontwikkelingen aangaande dit onderwerp.

Kudelstaart - Uit onderzoek van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) blijkt, dat het veilig
is om te sporten op kunstgrasvelden
die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Volgens het RIVM zijn er geen risico’s voor de gebruikers van de velden. Ook het resultaat van eerder onderzoek deze maand toonde aan, dat
de kunstgrasvelden bij RKDES ruimschoots voldoen aan de huidige criteria. RKDES vertrouwt op de resultaten van deze onderzoeken en ziet
geen aanleiding om maatregelen te
treffen rondom het sporten op de
kunstgrasvelden. Om praktische redenen worden de tijden en veldinde-

KNVB bekroont 3 nieuwe
scheidsrechters bij RKDES

Aalsmeer - Het zwemjaar zit er
op bij Duikteam Thamen. De laatste donderdag voor de kerst is afgesloten met de welbekende Nacht
van Thamen. Dit is een soort zeskamp met spellen in en onder water. Er wordt met zes teams van drie
deelnemers gespeeld. Bij elk spel zitten één of twee juryleden. Ook onder water zijn juryleden aanwezig om
‘valsspelen’ te voorkomen. De avond
wordt door een spelleider aan elkaar
gepraat die tevens de tijd bewaakt.
Ook dit jaar was een perslucht aangedreven tweetonige misthoorn weer
van stal gehaald, een machtig instrument dat zelfs onder water goed te
horen is. Er was al een week eerder
wat trainingswerk gedaan voor de diverse spellen, maar zoals altijd is het
afwachten welke spellen er echt gespeeld gaan worden. De teams kregen de volgende spelletjes voor de
duikbril: moeren draaien (onder water), met emmers beton onder water
lopen en zo veel mogelijk meters ma-

Thea wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer -De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 4 januari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten op 21 december is gewonnen
door Thea van Aalst met 5359 punten, gevolgd door Lenie van Klink
met 5351, Essy van Es met 5180 en
Dirk van Dam met 5108 punten.

Aalsmeer - Buiten de wereld van
het bodybuilden zal het veel mensen
zijn ontgaan, maar Aalsmeer heeft
er weer een kampioen bij. En wat
voor één! Het is sinds de jaren tachtig niet meer voorgekomen dat een
vrouwelijke atleet haar ‘pro status’
echt gewonnen heeft bij de bond
IFBB in Nederland. Ramona Curiel
uit Aalsmeer-Oost heeft die prestatie in Athene geleverd in de body
fitness klasse. Een felicitatie waard.
Wethouder Gertjan van der Hoeven
feliciteerde Ramona met haar knappe prestatie en wilde graag weten hoe ze zover is gekomen. Gertjan van der Hoeven: “Ik ben wethouder sport en draag de sport een
warm hart toe. Als gemeente investeren we de komende tijd 15 miljoen in nieuwe sportvoorzieningen,
maar van deze tak van (top) sport
wist ik niet veel. Wat een geweldige
inzet, discipline en doorzettingsvermogen heeft Ramona getoond. We
mogen als Aalsmeer echt trots zijn
op haar en wat een geweldig inspirerende vrouw is zij, een voorbeeld
voor velen.”
Ramona is ‘pas’ in 2013 met body
fitness begonnen, maar daarvoor
had ze veel aan wedstrijdzwemmen gedaan waardoor haar lichaam
al de gewenste V vorm had (brede schouder, smalle taille). Ramona
heeft altijd goede coaches gehad en
daardoor altijd op verantwoorde wijze getraind. Ze traint bij een wedstrijdvoorbereiding ongeveer vier

uur per dag. De trainingen bestaan
onder andere uit cardio en krachttraining met een aangepast dieet.
Haar huidige coach is, de in bodybuildingwereld bekende, Sibil Peeters, die ze éénmaal per week bezoekt om de trainingsopbouw te bespreken. Ramona is getrouwd en
heeft vier kinderen. Dat is niet altijd makkelijk, maar met een goede
planning is deze sport wel goed te
combineren met een gezin. Tijdens
een wedstrijdvoorbereiding kookt zij
thuis dubbel, omdat ze altijd haar eigen dieet moet volgen. Ze vertelt dat
iedereen thuis haar steunt en super
trots op haar is. Zoals alle bodybuilders is Ramona als amateur begonnen en heeft ze de A, B en C klassen
doorlopen in de klasse body fitness.
Ramona Curiel: ”Begin december
kwam mijn droom in Athene uit, ik
werd kampioen in mijn klasse en
heb nu de pro status. Ik heb er hard
voor getraind maar dat valt me niet
zo zwaar, wat ik eigenlijk het moeilijkste vind is het strenge dieet. Bij
een wedstrijdvoorbereiding mag ik
absoluut geen koolhydraten eten
om mijn vetpercentage zo laag mogelijk te krijgen. Ik doe nu dus even
rustig aan in deze decembermaand,
maar in het nieuwe jaar ga ik me
weer helemaal richten op de wedstrijden, die nu dus in de pro klasse zijn. Ik hoop dat bodybuilden ooit
een gekwalificeerde Olympische
sport wordt. Dan wil ik zeker proberen me daar voor te kwalificeren.”

Dinsdag 3 en woensdag 4 januari

Clinic trampolinespringen
bij SV Omnia 2000
Kudelstaart - Op dinsdag 3 en
woensdag 4 januari in de kerstvakantie organiseert SV Omnia 2000 een
clinic trampolinespringen van anderhalf uur. Van 11.00 tot 12.30 uur beide
dagen zijn belangstellenden welkom
in de Proosdijhal in de Edisonstraat.
De clinics worden gegeven door een
trainer van Omnia en een aantal jong

talenten en selectiespringers van de
sportvereniging. Je leert bij de clinic springen op een echte wedstrijdtrampoline en hebt vooral heel veel
plezier. Geef je nu op door een mail
te sturen naar moenis.r@gmail.com.
Doe het snel want vol is vol. De kosten zijn 15 euro per persoon. Betalen
kan ter plekke contant.

Ambassadrice voor stichting Hartekind

Passie Sanne Keizer voor
beachvolleyballen
Aalsmeer - Ze is er weer bij komend NK indoor beachvolleybal in
The Beach in Aalsmeer. En dat is
maar goed ook, want als iemand passie heeft voor beachvolleybal dan is
het Sanne Keizer wel. En passie komt
vanuit je hart en dat heeft voor de
beachvolleybalster een wel heel bijzondere betekenis. Want dat hart van
haar heeft ze lange tijd niet meer vertrouwd. In 2005 werd ontdekt dat Keizer last had van hartritmestoornissen.
De topsportcarrière leek voor de toen
20-jarige bachvolleybalster voorbij,
maar zover liet ze het niet komen.
Om een lang verhaal kort te maken:
twee hartoperaties en keihard trainen om weer terug te komen, waren het gevolg. Maar het lukte. Opzienbarend keerde ze terug op het
hoogste niveau en bereikte in 2012
zelfs de kwartfinales op de Olympische Spelen. Met die ervaring in haar
bagage prijst de Stichting Hartekind,
die zich inzet voor kinderen met een
aangeboren hartafwijking, zich gelukkig met haar als ambassadrice.
Ze heeft dan ook letterlijk en figuurlijk hart voor de zaak. “Ik weet dat het
niet altijd vanzelfsprekend is om te
kunnen doen wat je wilt doen, omdat je hart niet altijd meewerkt. Met
name voor kinderen is dat erg naar.
Ik heb, door mijn zwangerschap, weinig voor Hartekind kunnen doen het

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart. Het kaarten begint om
20.00 uur. Op 21 december is het
klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5288 punten, gevolgd
door Gerard Presser met 5271 punten en Ben Bon met 5215 punten.
De poedelprijs was deze keer voor
Loes Versteeg met 3577 punten.

Henk en Henny
winnen bij Soos

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Kudelstaart- Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 22 december is het klaverjassen
gewonnen door Henk van Wichen
met 5390 punten, gevolgd door Guda Kluinhaar met 5078 en Tini Bualda met 5076 punten. Bij het jokeren was deze week Henny de Wit de
beste met 123 punten. Trudy Knol
eindigde op twee met 125 punten
en Gerard de Wit op plaats drie met
133 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken en meekaarten.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw R.
Pothuizen via 0297-340776.

Aalsmeer - Komende vrijdag 30
december is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer.
Iedereen is van harte welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Geen maat? Geen probleem, dit wordt geregeld. Aanvang
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Het is de laatste speelavond
van dit jaar, dus wordt er een gezellige avond van gemaakt. Het kaarten op 23 december is gewonnen
door Cees Lof met 5631 punten, op
twee Ben Blom met 5317 punten en
op drie is Plony de Langen geëindigd met 5299 punten. De poedelprijs was voor Carla van Nieuwkerk
met 3595 punten.

afgelopen jaar, maar pak het nu weer
vol overgave op. De stichting heeft
nog steeds heel veel aandacht nodig
om weer bekendheid te krijgen.” Op
het NK Beach Aalsmeer 2017 krijgt
ze daarvoor alle ruimte. “Twee jaar
terug hebben we tijdens het evenement een speciale dag voor de Stichting Hartekind gehouden waarbij we
kinderen hadden uitgenodigd. Omdat ik nu zelf speel, gaat dát dit keer
niet lukken, maar de stichting komt
wel voor het voetlicht te staan. Hoe?
Dat wordt misschien wel een leuke
verrassing.”

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
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januari

De Nieuwjaarsduiken waren ook op de eerste dag en de eerste week van
2016 in trek. In het Oosterbad waagde een grote groep de sprong en durfals doken er zelfs een tweede keer in. Vanuit café Sportzicht luidde een
groep bezoekers het nieuwe jaar in met een duik in de Westeinderplassen.
Ook een groep van 28 kinderen van groep 7/8 van De Graankorrel ging te
water bij het Surfeiland. Op de vraag volgend jaar weer, klonk een volmondig ja. Heel benieuwd of deze jongens en meiden zich opnieuw gaan onderdompelen…

Vier en twee jaar geleden deden ze het ook: Wilgen knotten met de hele straat. Op 9 januari zijn de bewoners van de Wilgenlaan weer met snoeischaren en kettingzagen aan het werk gegaan. Het resultaat: Een prachtige
bomenstraat en veel gezelligheid. De afspraak voor begin 2018 staat zelfs
al in de agenda.

Op 21 januari was de presentatie van de film over de dertigste Pramenrace.
In een volle Crown Theater-zaal genoten liefhebbers opnieuw van alle gekkigheid en gezelligheid op het water en van zichzelf (Ja, ik was in beeld) met
petjes op in de Aalsmeer kleuren: Rood, groen en zwart. De thema’s van de
Juniorrace en de Pramenrace werden op 18 maart bekend gemaakt: Te land,
ter praam en in de lucht en Onze Verjaardag.

februari

Feestelijk was de opening op zaterdag 6 februari van het nieuwe clubgebouw van voetbalvereniging FC Aalsmeer. Er waren de hele dag activiteiten voor alle leden en het officiële gedeelte werd verzorgd en gepresenteerd
door jongleur Erik Borgman. Het nieuwe clublied werd door zanger Jan Leliveld ten gehore gebracht.

En februari stond natuurlijk in het teken van carnaval in het tot Poelgilderdam omgetoverde Kudelstaart. Met een kindercarnaval, een prinsenbal, de
officiële overhandiging van de sleutel van het dorp aan Peter de Derde en
hoogtepunt was de optocht op zondag met thema Spelletjes.

2016 jaaroverzicht

maart

Op 11 en 12 maart vond de landelijke actie NL Doet plaats. In Aalsmeer
werd vrijwilligerswerk verricht in de kinderboerderij en SPIE organiseerde
de jaarlijkse Westeinder Corvee op de Westeinderplassen. Wethouder Jop
Kluis en burgemeester Jeroen Nobel namen plaats in een boot en werkten hard mee. Er was een record opbrengst, liefst 5,8 ton zwerfvuil. Goed
dat vrijwilligers ieder jaar weer hun handen uit de mouwen steken voor een
schone Poel.

april

Op 19 april kondigde CDA-wethouder Tom Verlaan aan zijn functie neer te
leggen per 1 mei. Na twee jaar met passie en enthousiasme heeft hij een
tussenbalans opgemaakt. Conclusie: De rol van wethouder is toch niet de
functie waarin hij zich thuis voelt. Op 10 mei kwam er ‘witte rook’ uit het gemeentehuis. In het 28-jarige raadslid Robbert-Jan van Duijn is een ervaren
opvolger gevonden. De installatie van de nieuwe wethouder was op 26 mei.

Op 26 april was de jaarlijkse lintjesregen voor Koningsdag. Liefst veertien
inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en tot Ridder
gekroond is Tineke Loogman-Verbruggen. Nog nooit eerder waren er zoveel
onderscheidingen op deze jaarlijkse feestelijkheid in Aalsmeer.

juni

Op zaterdag 4 juni vond de eerste Veteranendag in Aalsmeer plaats. Initiatiefnemer is inwoner George Lucas, die gehoor kreeg bij burgemeester
Nobel dat veteranen (meer) erkenning verdienen. Commandant der Strijdkrachten buiten dienst, Peter van Uhm, kwam zijn ervaringen vertellen en
zes veteranen hebben de Nobelprijs ontvangen. Deze draagspeld vanwege
grote verdienste is uitgereikt aan Piet van de Berg, Erwin Huisman, Menno
Vreeken, John Geerlings, Dirk Stevens en Johan van de Coolwijk.

Juni begint ook steeds meer op feestmaand te lijken. De negende editie van
Aalsmeer Roest Niet vond plaats met 200 deelnemers in klassieke auto’s en
op oude motoren. De twaalfde editie van de Juniorpramenrace is gevaren. Voordat het startsein werd
gegeven is de nieuwe kinderburgemeester, Sophie van Raaphorst, officieel benoemd en alweer het derde Aalsmeer Flower Festival kan een
groot succes genoemd worden met
een geweldige rozenshow en onder
andere in een bloemenzee omgetoverd Fort Kudelstaart. Verder ook
Feestweek in Kudelstaart, de Westeinder Water Week met een uitloop
naar juli en Bandjesavond.

mei

Een treurig bericht voor alle vrijwilligers van het Crown Theater Aalsmeer. Er
komt geen zesde seizoen. Financieel is het niet meer haalbaar om een volledig programma te bieden nu hoofdsponsor Raad Vastgoed stopt met sponsoring. Directeur Peter van Eick en voorzitter Ap Eigenhuis laten de moed
niet zakken en weten toch een ‘dun seizoen’ te presenteren, waaronder een
prachtig bevrijdingsconcert ‘Yes, we meet again’. Er vinden onderhandelingen plaats om een mooie herstart te kunnen maken in 2017. Hopelijk maar...

Succesvol was weer de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Maar liefst 312
kavels zijn aan de man/vrouw gebracht door de veilingmeesters Gert Ubink
en Dick Venema. De opbrengst was prachtig, liefst 18.306 euro.

En in mei waren nog meer inwoners in rep en roer. Het evenementenbeleid
stond op de tocht vanwege strengere veiligheidseisen. Tijdens de bespreking in de Raadsvergadering zat de raadzaal nokvol. Er werden moties ingediend en uiteindelijk was er groen licht voor de Feestweek en de Pramenrace. Ook politiek Aalsmeer kiest voor een bruisend Aalsmeer. Het nieuwe
evenementenbeleid heeft wel zijn tol gekost: Bandjesavond in afgeslankte
vorm op het Raadhuisplein, geen Summerdance op het Surfeiland en geen
nostalgische motorraces van de Hibra.

2016 jaaroverzicht
november
september
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juli

Op 14 juli werd de gemeente officieel eigenaar van Fort Kudelstaart. De
overdracht werd beklonken met champagne door Jaap Uijlenbroek van de
Provincie en wethouder Jop Kluis van Aalsmeer. De plannen zijn om van het
Fort een openbaar toegankelijk centrum met een ruime watersportfunctie te
creëren. Benieuwd of dit in 2017 gaat lukken…

September is bij uitstek de feestmaand in Aalsmeer. Het eerste weekend
start met de jaarlijkse braderie, er was weer een geweldige vuurwerkshow,
veel deelnemers aan de verlichte botenshow en de feestweek is prima verlopen met alle dagen een volle tent voor een gevarieerde week vertier. Het
tweede weekend was natuurlijk gereserveerd voor de Pramenrace met dit
jaar het thema Onze Verjaardag (categorie snellen gewonnen door Uniek)
en monumentendag. Het derde weekend Kunstroute Aalsmeer met dit jaar
het leuke initiatief van de Kunstbende met het project Aan Tafel. Ook de
tweede avondrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap vond plaats en
had onverwachts een spannend verloop had vanwege een incident op de
Wallen. Iedereen is veilig thuis gekomen hoor.

De Kindervakantieweek was dit jaar vervroegd. De trouwe groep vrijwilligers
wilde aan het einde van de zomervakantie graag naar een festival, maar om
dit leuke festijn voor jeugdige inwoners niet plaats te laten vinden, vonden allen geen optie. Dan maar in de eerste week van de vakantie. Er zijn
weer prachtige hutten gebouwd op het terrein van de atletiekvereniging in
de Sportlaan, er is gezwommen en er zijn veel spelletjes met water gedaan,
want het was superheet. Veel drinken was het motto!

augustus
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Half november vond een feestelijke bijeenkomst plaats rond de verkiezing
Onderneming en Starter van het jaar in Studio’s Aalsmeer. Een avond vol
entertainment en films over de genomineerden werd gepresenteerd. Maar,
hoogtepunt was natuurlijk de bekendmaking. Loogman Tanken en Wassen
is uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar en Budget Broodjes tot Starter
van het jaar. Over twee jaar vinden opnieuw verkiezingen plaats.

En natuurlijk staat november altijd in het teken van de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in Aalsmeer en Kudelstaart en de diverse activiteiten
die rond dit (kinder)feest worden gehouden, zoals de hilarische Pietenbingo en de heel gezellige Sintmiddag in het Zorgcentrum. Op 12 november
was de intocht in het centrum, tegelijk met de Bazaar van de Doopsgezinde kerk. Hier gingen enkele Pieten ook een kijkje nemen. De opbrengst van
de bazaar was ruim 25.000 euro en de helft gaat naar zeven goede doelen.

december

Een rustige maand was augustus. Zeg maar, stilte voor de storm in de drukke maand september. Wel druk was het met insecten langs de Westeinderplassen. Langs het water en in de wijk Hornmeer zag het zwart van de muggen. Een ‘plaag’ die mogelijk (of zo goed als zeker) ontstaan was door de
steenstort ter verhoging van de dijken. In het ondiepe water tussen de stenen rand en de dijk hadden duizenden vliegjes zich genesteld en deze vlogen uit...

En Circus Alberti gaf in augustus voorstellingen in Aalsmeer. De tent was
opgebouwd op het terrein aan de Dreef. Opvallend waren de nieuwe bewoners van het grasveld langs de Dreef: De kamelen en pony’s trokken veel
bekijks.

In Kudelstaart ging half september de vlag uit. Eindelijk na 34 jaar weer
een café in het dorp. Initiatiefnemer en eigenaar is Beatle Raadschelders
en voor de opening had hij een speciaal persoon weten te strikken. Burgemeester Jeroen Nobel stond achter de tap en deelde hapjes uit aan de
gasten. Deze dienst was gewonnen tijdens de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. September was ook de maand dat het ambtstermijn van burgemeester Nobel verlengd werd met zeker twee jaar. De vacature gaat pas
opengesteld worden na de verkiezingen in 2018.

In december was de presentatie van De Oude Veiling 2.0. Tijdens het inspirerende open huis werd een intentieverklaring ondertekend door de gemeente, bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, Ons Tweede Thuis,
AM Match en de ESA. Gaat 2017 het jaar van de waarheid worden voor deze ‘huiskamer’ van Aalsmeer? Ook in december de presentatie van het idee
‘Aalsmeer Watertuinen’ door stichting De Bovenlanden. Het idee won niet
de hoofdprijs in de verkiezing van de provincie Noord-Holland, maar wel de
publieksprijs. Het idee is een goede balans tussen behoud van natuur en
recreatie en nieuwe activiteiten. De Bovenlanden gaat verder met de ontwikkeling van het idee. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Brandweer Aalsmeer zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Marcel Brouwer
en Paul Hoek maken al 12,5 jaar deel uit van het vrijwillige korps en Joost de
Vries is al liefst 30 jaar actief voor de Brandweer. Medailles en bloemen voor
deze kanjers! De Rotary Santa Run werd vrijdag 16 december weer gehouden. Ongeveer 200 deelnemers wandelden gezellig door Aalsmeer. De opbrengst van 6250 euro is uitgereikt aan de organisaties van de Moederverwendag en de Mike Multi Foundation. Net voor de kerst mocht de stichting
Beheer Watertoren Aalsmeer na vijf jaar haar 10.000ste bezoeker verwelkomen. De gong ging af bij de nietsvermoedende Ursula Hooyman. Voor haar
een bos bloemen en levenslang gratis toegang!

oktober

Op de eerste zaterdag in oktober vond het populaire evenement Step by
Step plaats. Liefst 70 teams stepten een route door de gemeente en moesten allerlei opdrachten vervullen. Het sportieve evenement trok veel publiek
en is gewonnen door Team De Stepsisters onder leiding van Ellen Janse.
Ook in oktober de vijfde en laatste editie van de Ferry Maat Soulshow met
dit keer een optreden van Trijntje Oosterhuis en de eerste editie van de Korenmarathon voor KWF vond plaats. Ruim 1000 mensen woonden 41 optredens van totaal 21 koren bij. De opbrengst was liefst 8.607, 66 euro. In oktober is ook de eerste landelijke Kinderburgemeestersdag gehouden. In totaal
voerden 27 kinderburgemeesters actie voor kinderen van vluchtelingen. De
eerste officiële paal ging de grond in voor de bouw van de vierde sporthal
naast het zwembad aan de Dreef. Koninklijke De Vries Scheepsbouw vierde
haar 110 jarige bestaan met een personeelsuitje, een burendag en de presentatie van het boek ‘110 jaar De Vlijt’. Oktober werd besloten met nog een
jubileum: 25 Jaar Radio Aalsmeer. Dankzij het ingaan van de wintertijd kon
een 25 uur durende marathonuitzending gemaakt worden.

En verder: In de nacht van 5 op 6 december plofkraak op de geldautomaat
in winkelcentrum Kudelstaart. Een behoorlijke ravage was het gevolg. December kan ook wel de maand van het slopen genoemd worden. Weg zijn
het jeugdhonk in Kudelstaart, wijkgebouw De Schakel, het woonhuis aan
de Zwarteweg en oud-restaurant Het Farregat. Al eerder, in juli, is het benzinestation langs de Burgemeester Kasteleinweg afgebroken. Ook nieuwbouw dit jaar. In Dorpshaven is de eerste paal geslagen voor de bouw van
31 woningen, net voor de kerst was de overhandiging van de sleutels aan
de bewoners van het nieuwe Venkelhof en het Korianderhof nadert zijn voltooiing.
Tot slot was 2016 ook het jaar van 65 jaar Seringenpark, van het groen licht
voor de komst van de Lidl, van twee of drie Migrantenhotels, viering 100
jaar Rabobank, komst van zes nieuwe kunstkasten, plaatsing 3.024 zonnepanelen op Stal Wennekers, het daggie varruh van SPIE naar Amsterdam en van de schrik bij bewoners van het Seringenpark over sloopplannen. Beschermd dorpsgezicht houdt dit tegen en daarom hebben de bewoners van de Spoorlaan een burgerinitiatief ingediend om ook hun huizen tot
beschermd dorpsgezicht te verklaren. En hoe zal het verlopen met de woninkjes aan de Bilderdammerweg? En last but not least: Het afscheid en de
benoeming tot Ridder van Jan Dreschler. Na 21 jaar het gezicht van Zorgcentrum Aelsmeer te zijn geweest, heeft de directeur begin juni het stokje overgedragen.

