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Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Deze actie is geldig van donderdag 28 december 
t/m zondag 31 december 2017. 
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Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2018

Datum & tijd 
Woensdag 8 januari 2018
Aanvang 19.30 uur

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

Het gemeentebestuur van gemeente Aalsmeer heft graag het glas 
met u op het nieuwe jaar. U bent allen van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018 om 19.30 uur 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

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

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Omgeving Roerdomplaan,Dreef (200 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Omgeving Roerdomplaan,Dreef (200 kranten)
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

MAANDAG 1 JANUARI 
zĳ n wĳ  vanaf 

16.00 uur weer open!
U komt toch ook langs 

om met ons het 
glas te he� en op een 
gezond & smaakvol

2018

Vanaf maandag zĳ n wĳ  
weer 7 dagen per week 

geopend voor ontbĳ t, 
lunch, diner of een 
gezellig drankje.

Nicolette & Mellanie
en medewerkers

Voorzitter Erna v/d Heuvel: “Inwoners worden niet de dupe”

Breuk in SPIE-bestuur, maar 
Pramenrace gaat door!
Aalsmeer - Voorzitter Erna van den 
Heuvel is helemaal van slag en ligt 
er ‘s nachts wakker van. Wat is er 
gebeurd? Een viertal leden van het 
SPIE-bestuur is gestopt. Een ver-
schil van mening betreffende het 
beleid is hier de oorzaak van. Erna is 
al elf jaar voorzitter en heeft al heel 
wat te stellen gehad met haar team, 
maar dat het zover zou komen, had 
ze echt niet gedacht. Velen zullen 
verbaasd staan, want SPIE oogt als 
een trouwe vriendengroep en dat er 
af en toe anders gedacht wordt over 
bepaalde zaken, moet kunnen. Dat 
gebeurt in ieder ‘goed huwelijk’.
 
“Het is even slikken”
De voorzitter wordt een beetje emo-
tioneel. “Het is even slikken, maar ik 
weet wel dat de Pramenrace door-
gaat. Al moeten we het met z’n vie-
ren doen, want ik zet mij duizend 

procent in om de Pramenrace voor 
Aalsmeer te behouden. Dit evene-
ment waar zoveel inwoners bij be-
trokken zijn en plezier aan beleven 
komt er”, zegt ze vervolgens vast-
beraden. “Het mag niet zo zijn dat 
Aalsmeer de dupe wordt van ons 
meningsverschil.” Ze benadrukt 
nogmaals dat de Pramenrace in sep-
tember zeker plaats gaat vinden. “Al 
moet ik het in m’n eentje doen.” Ge-
lukkig staat Erna er niet alleen voor. 
“We zijn nog met z’n vieren. Arnaud, 
Marlon, Jan en ik. We krijgen steun 
van alle kanten en pakken de taken 
die gedaan moeten worden op.” 

“Goed team”
Praten, praten en nog eens praten, 
zo’n beetje iedere avond, doet Erna 
met de overgebleven bestuursleden. 
“We waren een goed team, met elk 
specifi eke taken. We deden veel sa-

men en waren goed op elkaar inge-
speeld.” Ondanks deze onverwacht-
se gebeurtenis gelooft Erna in een 
goede afl oop. “Natuurlijk hoop ik 
diep in mijn hart dat het nog goed 
komt, maar niemand is onvervang-
baar. De race gaat gewoon door, 
met steun van inwoners, medewer-
kers en deelnemers wordt het hoe 
dan ook in september weer een ge-
weldig evenement. De Pramenrace 
heeft onze prioriteit. Het draaiboek 
ligt zelfs alweer klaar.”
 
Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse activiteiten gaan ook 
‘gewoon’ door en dus ook de nieuw-
jaarsreceptie. Deze vindt op vrijdag 
5 januari plaats in De Zotte Wilg aan 
de Uiterweg van 17.00 tot 19.00 uur. 
“We staan er in ieder geval met z’n 
vieren, maar misschien met meer. 
Wie weet”, besluit Erna hoopvol.

Gemeente zet in op feestelijk 
en veilig Oud en Nieuw!
Aalsmeer - De jaarwisseling komt 
eraan. Een feest voor iedereen. Om 
veilig het nieuwe jaar in te gaan 
houden gemeente, brandweer, poli-
tie en andere hulpverleners tijdens 
de jaarwisseling extra toezicht, maar 
allen rekenen ook op uw medewer-
king en verantwoordelijkheidsge-
voel. 

Vuurwerk afsteken 
Het afsteken van vuurwerk is toege-
staan op 31 december vanaf 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur. Wie vuur-
werk afsteekt buiten de toegestane 
tijden, kan een boete krijgen. En ga 
verstandig om met vuurwerk. Koop 
vuurwerk bij een erkende vuurwerk-
handelaar. Indien uw kinderen vuur-
werk aanschaffen, verzeker u er dan 
van dat ook zij dit doen bij een er-
kende vuurwerkhandelaar en geen 
illegaal vuurwerk kopen. Sla geen 
grote hoeveelheden vuurwerk op 
in uw huis. Let op omstanders en 

houd afstand. Draag een vuurwerk-
bril. Steek weigeraars nooit opnieuw 
aan. Draag geen kunststof kleding 
of kleding met een capuchon. Lan-
ceer grote vuurpijlen vanuit een 
pvc-buis die stevig in de grond 
staat. Steek kleine vuurpijlen af uit 
een met zand verzwaarde fl es. 
En steek vuurwerk aan met een 
aansteeklont, nooit vanuit de hand. 
Het is overigens verboden om vuur-
werk af te steken in het gebied rond 
korenmolen ‘De Leeuw’ in het Cen-
trum. Dit is een vuurwerkverbods-
gebied. 

Illegaal vuurwerk
Babypijlen en Romeinse kaarsen 
zijn verboden, omdat ze veel hand- 
en oogletsel veroorzaken. Op het af-
steken van illegaal vuurwerk staan 
forse boetes. Meld verkoop en han-
del van illegaal vuurwerk via 0900-
8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Vuurwerkafval opruimen
De gemeente verzoekt inwoners om 
op 1 januari – en liever nog op ou-
dejaarsnacht zelf – het vuurwerkaf-
val in de eigen straat op te ruimen. 
De helft van de vuurwerkongeluk-
ken gebeurt namelijk op Nieuw-
jaarsdag met jonge kinderen die 
zwerfvuurwerk op straat zoeken. 

Meld vernielingen
Elk jaar zijn er helaas vernielingen 
met Oud en Nieuw. De Gemeen-
te en de politie verzoeken inwo-
ners met klem melding of aangifte 
te doen van incidenten die gesigna-
leerd worden en aan te geven wie 
de daders zijn. Dit kan gemeld wor-
den bij de politie via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000. 

De gemeente treft zelf ook maatre-
gelen en sluit tijdens de jaarswis-
seling prullenbakken en een aantal 
ondergrondse containers af.

Foto: www.kicksfotos.nl 

Brandweer in actie tegen 
wateroverlast bij Jumbo
Aalsmeer - Zaterdag 23 december 
rond half zeven in de morgen werd 
de Brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor wateroverlast bij su-
permarkt Jumbo in de Ophelialaan. 
Brandweerlieden zijn ter plaatse ge-
gaan en troffen een laag water in 
de kelder aan. Direct is gestart met 
het leegpompen van de kelder. Door 

de snelle actie wist de brandweer 
te voorkomen dat er schade aan de 
servers en producten zou ontstaan 
door het water. Er is hard gewerkt, 
de supermarkt kon gewoon om acht 
uur in de ochtend haar deuren ope-
nen. Hoe de lekkage is ontstaan, 
wordt nader onderzocht.
Bron plus foto: Brandweer Aalsmeer

Twee woninginbrekers en 
autokraker betrapt
Aalsmeer - De politie heeft op eer-
ste en tweede kerstdag extra con-
troles gehouden in Aalsmeer. Aan 
inwoners was gevraagd vooral ook 
een oogje in het zeil te houden in 
hun straten en wijken. Inwoners, die 
de kerst buiten de deur gingen vie-
ren, werden aangeraden alle ramen 
en deuren goed af te sluiten en een 
lampje aan te laten om een bewoon-
de indruk achter te laten. Gevraagd 
werd ook om bij verdachte zaken 
de politie te contacten en dit is met 
succes gebeurd. De politie heeft op 

heterdaad twee woninginbrekers en 
een autokraker aan kunnen houden.
Voor oud en nieuw geldt natuurlijk 
hetzelfde. Wie weg gaat: Sluit al-
le ramen en deuren goed af en laat 
een lampje aan of laat dat via een ti-
mer aangaan. Voor de thuisblijvers: 
Alertheid wordt op prijs gesteld. 
Door de politie, maar nog meer door 
uw/jouw mede-inwoners. Bij onraad 
kan gebeld worden naar 0900-8844 
of anoniem naar 0800-7000. Wie een 
inbraak of vernieling ziet mag na-
tuurlijk direct 112 bellen!

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer
www.verbeekadvies.nl
Voor alle schadeverzekeringen

Een goed verzekerd 2018
begint bij Verbeek Advies

Wij wensen u 
een gelukkig en gezond 2018!
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KERKDIENSTEN

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON
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AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker Kees van Tilburg. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. G. van 
Dijk uit Sliedrecht en 16.30u. met 
ds. J.A.C. Weij. 

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof Eu-
charistieviering. Voorganger M. 
van Zoelen. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. Kar-
melkoor. Zondag en maandag 
14u. Poolse diensten met Krzys-
ztof in Karmelkerk. Woensdag 
9.30u. Eucharistieviering in Kar-
melkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Oudejaarsdienst 
met ds. P.J. Vrijhof. Maandag 
10.30u. Ochtendgebed met mw. 
Marian v/d Veen. 

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

Zondag 10u. en 19u. Diensten 
met ds. J. van Dalen. 

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

Zondag 9.30u. Oliebollenviering. 
Radio-uitzendingen

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

Begra Bijbelstudie
-  Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 8 
januari met drs. Steve van De-
venter. 

Evangelisatiekring
-  Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 9 ja-
nuari met Hoite Slagter. Thema: 
De gezonde leer, studies uit de 
brieven van Timoteüs en Titus.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Steve 
van Deventer. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Diensten om 10u. met 
ds. A. Jansen en 18.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Maandag 10.30u. 
Nieuwjaarsdienst met ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Mieke Wierda m.m.v. 
Music4boys. Collecte: Ouderen-
werk. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met ds. 
T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Or-
ganist: R. van Delft. Maandag 
10.30u. Nieuwjaarsdienst met 
dhr. Theo Maarsen, Aalsmeer. 
Organist: J. Piet. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag Diensten om 
10u. en 18.30u. met dhr. E. Kra-
mer. Orgel: R. Kooning. Maan-
dag 10.30u. Nieuwjaarsdienst 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
R. Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 31 december 
en 1 januari

Baan7 jongerendienst met 
David de Vos in de LEG
Aalsmeerderbrug - Op zondag 
7 januari begint om 19.00 uur de 
maandelijkse Baan7 jongerendienst 
in de Levend Evangelie Gemeente. 
Baan7 wordt door en voor jongeren 
georganiseerd. Het is een geweldi-
ge plek om leeftijdsgenoten te ont-
moeten en op een eigentijdse ma-
nier meer over God te leren. Tijdens 
deze Baan7 avond zal David de Vos 
spreken. 
David de Vos is een enthousiast 
spreker en heeft een onuitblusba-
re passie voor Jezus. Davids manier 
van spreken is recht voor z’n raap, 
eenvoudig en toegankelijk voor al-
le leeftijden. David de Vos spreekt 
regelmatig op grote jongereneve-
nementen, zoals Like Jesus. Ook in 

het buitenland, en met name Afrika, 
spreekt hij voor grote groepen men-
sen. Waar hij ook spreekt ter wereld, 
zijn boodschap en passie zijn de-
zelfde: Jezus leeft en wil een relatie 
met jou. Hij is samen met zijn vrouw 
Joyce oprichter van Go and Tell, een 
organisatie die wereldwijd evene-
menten organiseert om het evange-
lie te verspreiden.
Tijdens Baan7 zal David de Vos 
spreken over het thema ‘Courage’. 
Baan7 is voor iedereen tussen 12 
en 20 jaar en wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden in de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer info is te vinden op facebook.
com/baan7.

Winterwandeling in 
De Heimanshof
Streek - Ook in de wintermaanden 
is er in De Heimanshof veel te zien 
en te beleven. Het grote sneeuw-
klokje is – mede door het warme 
weer – begin december al boven 
de grond gekomen net als het blad 
van de aronskelken. En ook de ha-
zelaar bloeit al ‘spectaculair’. Stin-
kend nieskruid bloeit al vanaf no-
vember. Ook andere soorten ste-
ken voorzichtig hun kopje boven de 
grond. In de kassen staan juist nu 
veel mediterrane en tropische plan-
ten in bloei zoals de theestruik, het 
Chinees lantaarnplantje, de aloë, de 
geldboom, de tropische orchideeën 
en niet te vergeten citrusboompjes. 

Genoeg reden dus om op zondag 7 
januari om 14.00 uur mee te lopen 
met de winterwandeling door De 
Heimanshof. Iedereen die iets met 
De Heimanshof of de natuur in de 
Haarlemmermeer heeft is van harte 
welkom. Tijdens de receptie wordt 
de winnaar van de vier seizoenenfo-
towedstrijd bekend gemaakt. Loca-
tie: Wieger Bruinlaan 1, Hoofddorp

Spetterend Kerstconcert 
The Amstel Gospel Choir
Amstelland - In een afgeladen Bo-
venkerkse Urbanuskerk in Amstel-
veen heeft The Amstel Gospel Choir 
dinsdag 19 december een spette-
rend en liefdevol kerstconcert gege-
ven. Het kerstconcert van The Am-
stel Gospel Choir is een memorabe-
le winteravond geworden vol vreug-
de, liefde en kracht. 
Uiteraard ontbraken de grote favo-
rieten, zoals Silent Night, Joy to the 
World en de betoverend mooie Oh 
Holy Night niet. Het publiek heeft 
genoten en volop kunnen meedei-
nen, klappen, zingen en swingen. 
Echt een unieke avond om mee te 
maken.

Actie voor Sint Maarten
Tijdens deze avond heeft Dirk-Jan 
Jansen (coach van The Amstel Gos-
pel Choir) gesproken over zijn lief-
dadigheidsproject op Sint Maarten 
in verband met de verwoestingen 
door de orkaan Irma. Hij liet hier-
na een mandje door de kerk gaan 
voor een kleine donatie. Het totale 
bedrag wat hierbij is opgehaald is 
772,57 euro. Daar kan Dirk-Jan op 
Sint Maarten echt enorm veel van 
doen en via deze weg wil hij dan ook 
iedereen die deze avond aanwezig 
was uit de bodem van zijn hart be-
danken. Volg zijn project en initia-

tieven voor Sint Maarten op www.
helpsxm.org
In het nieuwe jaar wil The Amstel 
Gospel Choir werken aan nieuwe 
projecten en op zoek naar nieuw 
talent. Op dinsdagavond 16 januari 
houdt The Amstel Gospel Choir een 
open repetitie in Wijkcentrum Wes-
tend in Amstelveen van 20.00 tot 
22.30 uur. The Amstel Gospel Choir 
nodigt vrouwen en vooral mannen 
tussen 15 tot 50 jaar uit voor deze 
open repetitie. Kijk voor meer infor-
matie op: www.amstelgospel.nl 

Waar is Elmo?
Aalsmeer - Sinds vrijdagavond 22 
december is de gecastreerde ka-
ter Elmo verdwenen. Hij heeft veel 
wit onder zijn kin en zijn pootjes zijn 
ook deels wit. Geen bandje en geen 
chip. Elmo is bang voor vuurwerk 
en harde knallen als onweer. El-
mo soms gezien? Hij wordt vermist 
uit de omgeving Tuin en Ketelhuis. 
Graag bellen met de familie van den 
Berg via 06-13916469.

Nieuwjaar met 
de OVAK

Aalsmeer - De nieuwjaarsreceptie 
van ouderenvereniging OVAK voor le-
den en genodigden wordt gehouden 
op donderdag 4 januari van 19.00 tot 
21.00 uur. De locatie is het nieuwe 
buurthuis van Buurtvereniging Horn-
meer (voorheen de kantine van Voet-
balvereniging Aalsmeer) aan de Dreef.

Handwerken in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - De handwerkoch-
tend is een week verzet. Op woens-
dag 10 januari staat om 10.00 uur in 
de Ontmoetingskerk aan de Werf de 
koffie en de thee weer klaar. Neem 
een breiwerk, haken, patchwork of 
andere hobby mee. Ook zonder dat, 
welkom hoor. Heb je leuke patronen 
of iets gemaakt? Neem het mee! 
Naast handwerken is het zeker fijn  
mensen te ontmoeten die nog nooit 
eerder langs gekomen zijn. Daarom 
is iedereen uit Rijsenhout hartelijk 
welkom! Voor meer inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
Adrie van Limpt via 0297-320799 of 
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Warme decembermaand 
met de Zonnebloem 
Aalsmeer - De maand heeft bol ge-
staan van leuke activiteiten en war-
me bezoeken met en aan alle gas-
ten van de Zonnebloem.  Op 16 de-
cember is de kerstviering gehouden, 
zo’n 70 gasten en 15 vrijwilligers 
hebben zich tegoed gedaan aan 
lekkere hapjes en een drankje, ge-
zellig met elkaar kunnen praten over 
het afgelopen jaar en tussendoor 
mee kunnen zingen met het koor. 
Dinsdag 19 december is Aalsmeer 
samen met de afdeling Rijsenhout 
naar het Steigenberger hotel Schip-
hol geweest voor een heerlijk diner. 
Deze middag werd geheel verzorgd 
door het hotel en zijn medewerkers, 
de directeur sprak mooie woorden 
en was dankbaar dat hij dit mocht 
aanbieden aan de Zonnebloem. De 
deelnemers en vrijwilligers heb-

ben enorm genoten van deze mid-
dag. Het zal hen nog lang bijblijven. 
Op dezelfde dag is ook een aantal 
gasten naar het Concertgebouw ge-
weest voor een mooi concert. In de 
dagen voor kerst hebben de Zonne-
bloem vrijwilligers bijna alle deelne-
mers bezocht en hen een kerstpak-
ket bezorgd. Dit pakket werd aan-
geboden namens de RIKI stichting 
die de Zonnebloem tevens een ge-
weldige donatie heeft gegeven. De 
Zonnebloem Aalsmeer hoopt ook 
voor komend jaar weer vele leu-
ke bijeenkomsten en bezoeken te 
organiseren. Mocht uw zich willen 
aanmelden bij de Zonnebloem als 
gast of als vrijwilliger bel of stuur 
een mail naar Jos van der Laan 
(voorzitter): 06-25448638 of jos.van.
der.laan@outlook.com.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 30 decem-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk weer op de medewerking 
van alle inwoners. Gevraagd wordt 
het papier in tilbare dozen aan de 
rand van de weg te plaatsen. De op-
brengst van het oud papier komt 
ten goede aan beide verenigingen. 
Daarna is de eerstvolgende ophaal-
ronde op zaterdag 27 januari.

Er zit ook muziek in de 
Brandweer van Aalsmeer
Aalsmeer - Als Aalsmeer het lan-
delijke nieuws haalt, is het bijna 
nooit positief. De politieke perike-
len kregen en krijgen aandacht in 
vele grote bladen en de luidruchti-
ge buurman Schiphol geeft ook heel 
wat stof tot schrijven. Nee, dan de 
Aalsmeerse Brandweer. Het vrijwilli-
ge korps heeft de gemeente positief 
in de schijnwerpers gezet.
Letterlijk zelfs met een opvallende 
en grappige muzikale kerstbood-
schap. ‘Prettige feestdagen en een 
brandveilig 2018’ wenst de Brand-
weer Aalsmeer iedereen en deze 
wens is vergezeld van een geweldig 
filmpje. Op de muziek van de kerst-
klassieker ‘All I want for Christmas is 
You’ is een spotje gemaakt met vijf 
brandweerwagens. De zwaailich-
ten en koplampen van de wagens 
gaan op de maat van de muziek aan 
en uit. De brandweermannen Paul 
Hoek en Justin Meuleman maakten 
de boodschap en het heeft rede-
lijk veel tijd gekost, mede omdat de 

korpsleden tijdens het filmen in al-
le haast de kazerne moesten verla-
ten vanwege een melding. Maar het 
resultaat is geweldig en er kwam 
waardering vanuit heel Nederland. 
De NOS, het Jeugdjournaal en RTL 
brachten de video in het landelijke 
nieuws en de hoeveelheid kijkers is 
enorm, op youtube al bijna 80.000 
keer en op facebook is het aantal 
gestegen tot bijna 28.000.
De reacties van kijkers geven waar-
dering aan. “Fantastisch, wat een 
top filmpje. Aalsmeer wordt even 
goed op de kaart gezet”, aldus en 
kijker en zo is het. Inwoners kunnen 
trots zijn op ‘hun’ vrijwillige korps. 
De heren en dames zetten zich hon-
derd procent in voor de veiligheid 
in de gemeente en een groot aan-
tal van hen is actief bij het organise-
ren van activiteiten. 
En nu blijkt er ook nog muziek in de 
Brandweer te zitten. Van alle ‘mark-
ten’ thuis. Top en bedankt voor deze 
geweldige promotie voor Aalsmeer!
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Muziek
Vrijdag 29 december:
* Optreden Fabulous Jets in Bac-
chus, Gerberastraat, 16.30 tot 21u.
Vrijdag 5 januari:
* Rock, soul en klassiekers van TBF 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* JJ Cale Undercover in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer van-
af 21u.
Zondag 7 januari:
* The Juke Joints live in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.
Dinsdag 9 januari:
* Nieuwjaarsconcert voor ouderen 
door Aalsmeers Harmonie in zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad van-
af 19.30u.

Exposities 
Zaterdag 30 december:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. Open 11 tot 16u. 
Tot en met 31 december
* Schilderijen en objecten van Sunny 
Neeter in SunnyArt, Hornweg 196d.
Op afspraak: 06-54682551 
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar gale-
rie Sous Terre in Pompkelder, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 21 januari:
* Expositie Grafiekgroep Bergen 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat om 
16u. Open iedere donderdag tot en 
met zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe 
in gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij 
Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartse-
weg. Open: 8-18u. Woensdag 18u.

Diversen
Donderdag 28 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
28 en 29 december:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG 

in Aalsmeerderbrug open op don-
derdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 29 december:
* Viering laatste werkdag in horeca-
gelegen in Aalsmeer v/a ong. 11u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Maandag 1 januari:
* Nieuwjaarsplons in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade 1. Warming-up om 
13u. Te water om 14u.
* Nieuwjaarsduik WSCA bij recrea-
tie-eiland vanaf 13u. 
Dinsdag 2 januari:
* Handwerken met een missie in 
wijkpunt Voor Elkaer, 14.30 tot 
16.30u. Ook op 9 januari.
2 en 3 januari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 6 
t/m jaar van 9.30 tot 12u. Op dins-
dag in Proosdijhal Kudelstaart op 
woensdag in sportcentrum De Wa-
terlelie.
2 en 4 januari:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16 van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag en don-
derdag.
Woensdag 3 januari:
 * OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 4 januari:
* Receptie OVAK in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 van 19 tot 21u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 5 januari:
* Combifun voor jeugd in Proosdij-
hal, Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Receptie SPIE in De Zotte Wilg, Ui-
terweg van 17 tot 19u.
Maandag 8 januari:
* Receptie gemeente in burgerzaal, 
gemeentehuis vanaf 19.30u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat van-
af 20u.

Wandelen langs kunstwerken (1)
Veulen in het Seringenpark
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is rijk aan bijzondere kunstwerken, 
die de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en verrassen-
de plekken geplaatst zijn. Maak de 
komende weken kennis met de ver-
halen achter elk kunstwerk. Wat is 
de historische of actuele waarde, de 
achterliggende, diepere betekenis 
van de kunstenaar: heeft het kunst-
werk een bepaalde symboliek?

Veulen (1997)
Jan Vermaat 1939
Brons
Locatie: plantsoen Seringenpark, 
hoek Sportlaan en Ophelialaan

Het beeld van een veulen in draf, 
valt op door zijn levendigheid en dy-
namiek. In het jonge dier kan ook 

een zekere symboliek gezien wor-
den: de belichaming van kracht en 
vitaliteit.

In het werk van Jan Vermaat komen 
diermotieven regelmatig voor. Hij te-
kent veel en kan in een paar beslis-
sende lijnen de beweging van een 
dier neerzetten. Talloze studies en 
schetsen dienen als inspiratie voor 
een nieuw beeld. 
Het veulen moet een uitdagend mo-
del geweest zijn voor de beeldhou-
wer, hij gaf het ranke beest een ele-
gante expressie. Overbodige details 
laat hij weg om de grote vorm te be-
nadrukken. 
Het edele dier staat niet op een 
sokkel maar met vier benen op de 
grond. Kinderen kunnen erop klim-
men en spelen.

Nieuw jaar met blues en 
rock van TBF in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 5 januari 
trakteert cultureel café Bacchus op 
livemuziek van het trio Taek, Blank 
& Frank. De band speelt dampen-
de blues, classic rock tunes en ou-
de soulklassiekers. Deze drie door-
gewinterde muzikanten vormen al 
jaren de huisband voor de maan-
delijkse jamsessies in café De Bak-
kersdochter in Sneek. Nu komen 
de heren het nieuwe jaar openen in 
Bacchus met een spetterend optre-
den. Bacchus in de Gerberastraat is 

open vanaf 21.00 uur en iedereen is 
welkom. 

Fabulous Jets
Op vrijdag 29 december presen-
teert het culturele café tijdens de 
laatste werkmiddag een optreden 
van de Fabulous Jets. Deze forma-
tie bestaat uit Hammond organist 
Elvis Sergo en drummer Reinier van 
Meer. Cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat is deze vrijdag open 
van 16.30 tot 21.00 uur. 

Controles verkooppunten 
van vuurwerk!
Aalsmeer - Tientallen locaties in 
de regio mogen vanaf morgen weer 
consumentenvuurwerk verkopen. 
Om ervoor te zorgen dat de opslag 
en verkoop veilig verloopt, voert de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (OD NZKG) controles uit bij 
de verkopers in de gemeenten Am-
sterdam, Zaanstad, Aalsmeer, Haar-
lemmermeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel, Diemen en Uithoorn. 
Op oudejaarsdag 31 december vindt 
dit jaar geen verkoop van vuurwerk 
plaats: het valt op een zondag en op 
die dag mag volgens het Vuurwerk-
besluit geen vuurwerk worden ver-
kocht. De verkoopdagen zijn daar-
om donderdag 28 tot en met zater-
dag 30 december.
De OD NZKG verleent vergunnin-
gen en voert het toezicht op en de 
handhaving van het Vuurwerkbe-
sluit uit in opdracht van bovenge-
noemde gemeenten. Dertien in-
specteurs van de omgevingsdienst 
controleren in totaal vierenzestig 
verkooppunten voor consumenten-
vuurwerk. In oktober heeft bij al-
le verkooppunten een voorcontrole 
plaatsgevonden, waarbij onder an-
dere is gekeken naar de brandvei-

ligheid, de wijze van brandbestrij-
ding en de constructie van de op-
slagvoorziening. Tijdens de drie ver-
koopdagen staan ook de gedrags-
regels centraal, zoals: hoe is het 
personeel geïnstrueerd, is de voor-
raad bij de balie niet te groot, wor-
den de maximale hoeveelheden per 
vuurwerkpakket niet overschre-
den en gaat het om goedgekeurd 
vuurwerk. Op zondag 31 december 
wordt steekproefsgewijs gecontro-
leerd of er toch geen consumenten-
vuurwerk wordt verkocht. 
Afhankelijk van de situatie controle-
ren de inspecteurs de verkooppun-
ten een aantal keer tijdens de toe-
gestane verkoopdagen. Het naleef-
gedrag in de regio is over het alge-
meen goed. De ervaring leert daar-
naast dat vrijwel alle bedrijven be-
kend zijn met de eisen uit het Vuur-
werkbesluit. 
Houdt een bedrijf zich niet toch aan 
de regels, dan treden de inspec-
teurs hier direct bestuursrechtelijk 
of strafrechtelijk tegen op. Afhan-
kelijk van de soort en zwaarte van 
de overtreding, wordt bepaald wel-
ke maatregelen moeten worden ge-
nomen. 

JJ Cale undercover en The 
Juke Joints in The Shack
Oude Meer - Het nieuwe jaar start 
The Shack met een ongelofelijk 
mooie undercoveravond, dit wordt 
er weer één om in te lijsten! Vrij-
dag 5 januari wordt een eerbetoon 
gebracht aan JJ Cale! Een wel he-
le toffe band, bestaande uit profes-
sionele muzikanten uit onder ande-
re De Staat en Typhoon, brengt een 
ode aan een groot artiest. J.J. Cale 
is een muzikant die onder collega 
muzikanten in hoog aanzien staat, 
maar voor het grote publiek blijft hij 
een onbekende naam. Terwijl me-
nigeen een album in de kast heeft 
staan met daarop een nummer van 
zijn hand. Zo vertolkten onder ande-
re de populaire southern rockers Ly-
nyrd Skynyrd met de nodige bravou-
re Call Me The Breeze en I Got The 
Same Old Blues, terwijl Eric Clapton 
met After Midnight en Cocaine hits 
scoorde. Zijn songs zijn daarnaast 
ook opgenomen door onder andere 
Johnny Cash, The Band en Santana. 
Ondanks dus zijn bescheiden be-
kendheid heeft hij een enorme in-
vloed gehad op de geschiedenis van 
de popmuziek en was hij daarnaast 
de bekendste vertolker van de Tulsa 
Sound. Voor bewonderaar en gita-
rist Vedran Mircetic (De Staat) vol-
doende reden om een J.J. Cale Tri-
bute op te richten. Hij verzamel-
de een uitgelezen gezelschap mu-
zikanten om zich heen. Sebas van 
Olst (bas), Matthijs Stronks (toet-
sen), Mike Visser (drums), Stef 
Woestenenk (gitaar) en zanger Erik 

Hagelstein hapten onmiddellijk toe. 
Samen zijn ze trots om de nalaten-
schap van J.J. Cale in leven te hou-
den. De band brengt een indruk-
wekkende selectie van het rijke 
oeuvre van de meester. Een absolu-
te aanrader voor de liefhebbers van 
live-muziek!

High energy show
Zondag 7 januari trakteert The 
Shack op The Juke Joints. Het wordt 
een zondag om je adrenalinegehalte 
op een ongekend hoog peil te bren-
gen. The Juke Joints is ongetwij-
feld één van de succesvolste blues-
bands in Nederland. De mannen 
staan garant voor een high energy 
show, een fullpower mix van rocka-
billy, rock ‘n roll, blues en zydeco. De 
Zeeuwse bluesrockers en winnaars 
van de 2012 Dutch Blues Founda-
tion Award for ‘Best Dutch Blues 
Band’ zetten nu al inmiddels 34 
jaar de internationale podia in vuur 
en vlam De band bestaat uit: Pe-
ter Kempe (vocals, drums, mandoli-
ne en acoustic guitar), Michel Staat 
(gitaar), Sonny Boy v/d Broek (har-
monica, vocals en accordeon) en 
Derk Korpershoek (bass en vocals).
The Shack is vrijdag 5 januari open 
om 20.00 uur. JJ Cale undercover 
begint rond 21.00 uur, entree is 10 
euro. Zondag 7 januari open om 
15.00 uur, Juke Joints begint om 
16.00 uur, entree 10 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

De laatste week van 2017 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in de laatste week 
van 2017 kruipen de vrijwilligers 
van Radio Aalsmeer gewoon weer 
achter de microfoon. Na de Kerst-
dagen leven de programmama-
kers toe naar de jaarwisseling. Deze 
week blikt Esther Sparnaaij vast te-
rug op 2017 en zit Meindert van der 
Zwaard extra lang in de studio met 
‘Aalsmeer By Night’.

Terugblik
Esther Sparnaaij blikt in haar pro-
gramma ‘Echt Esther’ terug op 2017 
in Aalsmeer. Wat is er allemaal ge-
beurd in de gemeente op gebied 
muziek, evenementen, onderne-
mers en meer. Te gast in de stu-
dio zijn Franka Riesmeijer (zink-
werker doopsgezinde gemeente), 
Kirsten Verhoef (ondernemer eve-
nementen), Frank Bunnik (ook Ra-
dio Aalsmeer presentator en mu-
ziekencyclopedie) en Robbert-Jan 
van Duijn (wethouder). Allen zullen 
hun licht laten schijnen over 2017 in 
Aalsmeer in hun eigen beleving.

‘Aalsmeer By Night’ extra lang
Donderdagavond is er weer een ex-
tra lange uitzending van ‘Aalsmeer 
by Night’. Om 20.00 uur begint een 
twee uur durend jaaroverzicht met 
de Nederlandse Top 30 over 2017. 

Elke week geeft presentator Mein-
dert van der Zwaard op donderdag-
avond rond 22.30 uur een overzicht 
van de tien populairste Nederland-
se producties uit de hitparade van 
dat moment. Nu, aan het einde van 
het jaar, is het tijd om de balans op 
te maken: wat is de meest succes-
volle Nederlandse productie van het 
afgelopen jaar? Is het Kensington? 
Martin Garrix? Armin van Buuren? 
Aansluitend is vanaf 22.00 uur de 
reguliere uitzending van ‘Aalsmeer 
by Night’ te horen met de laatste 
Nederlandse Top 10 van dit jaar, 
‘Oud & Nieuw’ en ‘Aalsmeer Easy’.
Een terugblik op 2017 met veel mu-
ziek in een extra lange uitzending 
van ‘Aalsmeer by Night’. 

Non-stop muziek
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Elke dag brengt Radio Aalsmeer 
informatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten wor-
den van fijne non-stop muziek. Uit-
zending gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg 
Radio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

Genieten van kerstconcert 
in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer organiseerde zaterdag 23 
december een Kerstconcert in de 
grote zaal. Een aantal jaren geleden 
hebben de Vrienden de aanschaf 
van een fraaie vleugel en een Jo-
hannesorgel bekostigd en sindsdien 
organiseren zij jaarlijks een concert 
voor bewoners en donateurs.
Voor een volle zaal bespeelden Hu-
go van de Meij de vleugel, Jan Ro-
zendaal het orgel en Jolanda van de 

Wege de panfluit. Deze zeer geta-
lenteerde musici komen uit Katwijk 
en Ouddorp. 
Het programma bestond geheel uit 
Kerstmuziek. Het publiek genoot 
zicht- en hoorbaar van de prachti-
ge muziek en de bekende liederen 
werden uit volle borst meegezon-
gen. Jammer dat het concert ten 
einde liep, maar gelukkig gaven de 
musici nog een toegift waarna ie-
dereen in Kerststemming de zaal 
verliet.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Wenst 
iedereen 

een 
muziekvol 

2018!

Dé vioolspecialist

No Joke Christmas: Super!
Aalsmeer - In The Big Apple en in 
Downtown presenteerde de Stich-
ting Feestweek Aalsmeer zaterdag 
23 december de No Joke Christ-
mas edition. Tal van artiesten lie-
ten zich zien en horen tijdens deze 
heel goed bezochte avond in Stu-
dio’s Aalsmeer. In Downtown werd 
een Nederlandstalig feestje gevierd 
en in The Big Apple konden de be-
zoekers hun energie kwijt op de 
dansvloer. Genoten is van de zan-
geressen Anita Meijer en Berget Le-
wis en natuurlijk van plaatsgeno-
te Sasja Brouwers. Ook gingen de 
handen op elkaar voor Tino Mar-
tin, Eddy Walsh en de Kudelstaart-
se Rick van der Kroon. Gefeest, ge-
danst en meegezongen is er met het 
Meezingteam, evenals dj Joost het 
in groten getale gekomen publiek 

in ‘swing-beweging’ wist te krijgen. 
De optredens van Vato Gonzalez 
en Kris Kross Amsterdam oogsten 
eveneens veel bewondering. Al met 
al een prima verzorgde avond: De 
muziek was goed en gevarieerd, alle 
medewerkers vriendelijk en natuur-
lijk maakte de ontmoeting met vele 
bekenden het Aalsmeerse ‘avondje 
uit’ compleet. 
Niet alleen de bezoekers hebben 
een super-avond gehad, ook de vrij-
willigers van Stichting Feestweek 
Aalsmeer hebben het geweldig 
naar hun zin gehad. Er wordt zelfs 
overwogen om in de lente nog een 
groots feest te houden... En natuur-
lijk worden nu reeds de eerste voor-
bereidingen getroffen voor de jaar-
lijkse feestweek in september.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

AGENDA





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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

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

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

U kunt kerstbomen ook inleveren op de milieustraat in Rij-
senhout. U kunt hier ook de kleine vergoeding van € 0,50 per 
ingeleverde boom met een maximum van 10 bomen krijgen op 
woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Oosteinderweg 591 A, 1432 BM (Z-2017/061798), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het exploiteren van 
een koffie-en theeschenkerij in een bedrijfspand

- Diverse locaties in Aalsmeer, (Z-2017/061874), het plaat-
sen van verkiezingsborden door heel Aalsmeer

- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2017/062013), het oprichten van 
een woonhuis

- Lakenblekerstraat 41, 1431 GE (Z-2017/062041), het aan-
leggen van een in- en uitrit t.b.v. laadkuil en het kappen 
van 2 bomen

- Uiterweg 302 B, 1431 AW (Z-2017/062192), het legalise-
ren van trap, vide en geplaatste wand op de 1e verdieping 
van het kantoor en het plaatsen van een afdak en carport 
op het voorterrein van het perceel

- Kudelstaartseweg 156, 1433 GN (Z-2017/062292), het op-
richten van een boothuis en het aanpassen en vergroten 
van de steigers

- Stationsweg 22, 1431 EG (Z-2017/062349), het realiseren 
van een aanbouw op de begane grond en het intern ver-
bouwen van de woning

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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. 
- Madame Curiestraat 30, 1433 AB (Z-2017/046606), het 

aanleggen van een in- en uitrit aan de rechterzijde van de 
woning. Verzonden: 19-12-2017

- Herenweg 47, 1433 GV (Z-2017/047780), het aanleggen 
van een in- en uitrit met een dam of brug. Verzonden: 20-
12-2017

- Zijlijnstraat 43 en Doelstraat 14, 1433 DC (Z-2017/051330), 
het inrichten van een tijdelijke bouwplaats, het aanleggen 
van 2 dammen met duikers ten behoeve van een inrit naar 
de bouwplaats en het plaatsen van houten meerpalen in de 
primaire watergang. Verzonden: 21-12-2017

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Ophelialaan 94-124 (Z-2017/061639) DownTown Ophelia 

ontvangen op 15 december 2017

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

TER INZAGE
t/m 29-12-17 besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vast-

stelling van de ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting voor de gevels van 
woningen gelegen aan de wegen “Bosrand-
weg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stations-
weg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege 
deze wegen mogen ondervinden. 

t/m 04-01-18 aanvraag om omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorzie-
ning arbeidsmigranten deelgebied 9, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 04-01-18 besluiten tot vaststelling van het bestem-
mingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied 
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan 
met de bijbehorende stukken 

t/m 11-01-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde- 
Machineweg’, concept welstandscriteria en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder inclusief bijlagen

Officiële Mededelingen
28 december 2017

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Gorzeman M. 06-08-1954 18-12-2017
Philipsen D. 19-08-1987 18-12-2017
Verkaik N.A. 17-11-1950 18-12-2017
Wieczorek D. 06-02-1979 19-12-2017
de Graaf J. 01-06-1991 18-12-2017
van Kuppevelt M.H.J.M. 10-09-1960 19-12-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

LET OP: DOOR DE FEESTDAGEN KAN DE LEVERTIJD VAN 
REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN LANGER ZIJN.

1 JANUARI 2018
Op 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

INZAMELING KERSTBOMEN OP WOENSDAG 
10 JANUARI 2018

Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aals-
meer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente wil 
kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te leveren 
tegen een kleine vergoeding. De vergoeding is € 0,50 per 
ingeleverde boom met een maximum van 10 bomen per keer. 
De kerstbomen worden versnipperd en tot compost verwerkt. 

Op verschillende locaties kunt u uw kerstboom inleveren op 
woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur:
- Kudelstaart, Schweitzerstraat 
 (voor de school, op het parkeerterrein) 
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt) 
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal) 
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein) 

t/m 11-01-18 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden, de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen van de raad en de overige daar-
op betrekking hebbende stukken en ontwerp-
besluit omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 
2005 – Kudelstaartseweg 60

t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Ku-
delstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen

t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan “Herziening 
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking 
hebbende stukken.

t/m 01-02-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en de bij-
behorende plannen m.b.t. Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 

t/m 01-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen Woon-
arken- Uiterweg (planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening 
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93 
(planidentificatiecode NL.IMRO.0358.11E-
VG01) met bijbehorende stukken en het 
raadsbesluit

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan met de bijbeho-
rende stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw 
Oosteinde -Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 
5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3

t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de beheersver-
ordening ”Green Park Aalsmeer 2017” met de 
bijbehorende stukken 

t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3, 
kadastraal bekend B 9577 (Z-2017/035640),

GUN ONS EN UURTJE RUST
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Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 3 januari kunt 
u  weer als vanouds genieten van 
een heerlijk 3-gangendiner. 
Vooraf krijgt u een heldere 
aspergesoep met soepballetjes 
en stokbrood met kruidenboter. 
Daarna krijgt u een paprika 
schnitzel met stroganoffsaus 
geserveerd met Parijse worteltjes, 
aardappelen in roomsaus uit de 
oven en een koolsalade. Met als 
dessert, vanillepudding met bes-
sensap en slagroom naar keus. 
De kosten bedragen € 12,-.  

Op vrijdag 5 januari wordt er weer 
een heerlijk 3 gangendiner voor 
u  bereidt. Met vooraf een Franse 
uiensoep met stokbrood en kaas. 
Daarna een heerlijke schouder-
karbonade geserveerd met kerrie-
mayonaise, gestoofde appeltjes, 
boerensalade en aardappel 
kroketten. Met als nagerecht een 
huisgemaakte rum-rozijnen  
bavarois met slagroom naar keuze 
De kosten bedragen € 11,-.
Voor meer informatie of reser-
veren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op
         nummer 0297-820979. 

Handwerken met een missie
Op dinsdag 2 januari is er weer 
handwerken met een missie van 
14.30-16.30 uur in wijkpunt Voor 
Elkaer. De materialen zijn aanwe-
zig. Consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

Spelletjes middag
Op woensdag 3 januari is het 
spelletjesmiddag van 14.30-16.30 
uur in Wijkpunt Voor Elkaer. 
Er wordt o.a. kaartspelletjes, 
geheugenspelletjes en bordspel-
len gespeeld. Consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdag 9 januari is er van 
15.00-16.30 uur een nieuwjaars-
receptie in Wijkpunt Voor Elkaer. 
Waarbij er wordt geproost op een 
goed en voorspoedig nieuwjaar.
De toegang is gratis evenals het 
eerste drankje, daarna is elke 
consumptie voor eigen rekening.

Nieuwjaarsconcert
Op dinsdag 9 januari om 19.30 
uur is er het traditionele nieuw-
jaarsconcert van Aalsmeers 
Harmonie in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Na a�oop 
wordt er gezamenlijk geproost

op een goed en voorspoedig 
nieuwjaar.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Kerstlunch met Zonnebloem
Amstelland - Op 19 december wa-
ren 230 Zonnebloemgasten bij het 
Steigenberger Airport Hotel Am-
sterdam op Schiphol-Oost te gast 
voor een heerlijke kerstlunch. Om 
11.30 uur arriveerden de eerste gas-
ten uit de regio Amstel & Meer bij 
het hotel. Daar werden zij hartelijk 
ontvangen en naar de feestelijk ge-
dekte tafels gebracht door  enthou-
siaste medewerkers van het ho-
tel. Wat zag het er schitterend uit 
en wat een warme kerstsfeer! De 
gasten keken hun ogen uit. Per ta-
fel konden 10 gasten plaatsnemen 
en genieten van de versnaperingen 
die op tafel stonden, totdat iedereen 
zijn plaats had gevonden. De gas-
ten werden offi cieel verwelkomd 
door Erwin M. Bruyn, General Ma-
nager van het hotel en Maggy Wijf-
fels, voorzitter van de regio Amstel 
& Meer.

Speciaal menu
De chef had een speciaal menu sa-
mengesteld. Het ging van start met 
een  Hollandse garnalencocktail, 
gevolgd door gestoofde kalfssuca-
de met stoofpeertjes, witlof, spruit-
jes en aardappelpuree. Tot slot werd 
er een grand dessert geserveerd 
bestaande uit aardbeien kwarkge-

bak, truffeltje van mokkaschuim, 
Bossche bol met advocaatsaus, 
slagroom en vanille roomijs. Alle ge-
rechten waren echt voortreffelijk.

Livemuziek
Tijdens de lunch traden de Amstel 
River Singers op. Zij zorgden met 
hun afwisselend kerstrepertoire, op 
steeds een andere plek in de zaal, 
voor nog meer sfeer. De gasten ge-
noten van deze fi jne middag waar 
rond 14.30 uur een einde aan kwam. 
Het vervoer kwam voorrijden en zo 
werden de gasten weer keurig naar 
huis gebracht. 

Er kan zoveel meer 
De Zonnebloem vindt dat een li-
chamelijke beperking nooit een be-
lemmering hoeft te zijn. Iedereen 
hoort volop van het leven te ge-
nieten. Daarom organiseert de ver-
eniging al bijna zeventig jaar dag-
jes uit en aangepaste vakanties. De 
Zonnebloem is altijd op zoek naar 
vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Je kunt hen bijzonde-
re momenten bezorgen. En dat kan 
op verschillende manieren kijk hier-
voor op: www.zonnebloem.nl/vrij-
willigerswerk.

Zaai en Sven van den Broek: 
‘Investeren in zelfontwikkeling’
Aalsmeer - Het succes van het eer-
ste Zaai coachproject was zo groot 
dat de gemeente Aalsmeer starten-
de ondernemers opnieuw de moge-
lijkheid biedt om zes maanden lang 
een coach traject te volgen. Be-
staande uit: Masterclasses, intervi-
sie avonden, individuele en plenaire 
coachsessies. In 2017 hebben zich 
27 Zaailingen aangemeld en zijn er 
uiteindelijk 20 kandidaten overge-
bleven die mogen deelnemen aan 
dit project dat mede wordt gesteund 
door Ondernemend Aalsmeer en 
Rabobank regio Schiphol.
In juli 2017 is Sven van den Broek 
begonnen met zijn eigen onderne-
ming. Een strategisch Marketing 
Bureau onder de naam Broek Mar-
keting. “Ik help ondernemers op di-
gitaal gebied om hun ideeën te la-
ten uitgroeien tot een product. Wat 
ik nu doe is eigenlijk hetzelfde werk 
wat ik 10 jaar daarvoor deed voor 
een werkgever. De laatste vijf jaar 
heb ik daarnaast ondernemers ge-
coacht en ik vond dat zo gaaf om 
te doen, daar lag mijn hart en mijn 
talent. Ondernemers helpen, het is 
mijn passie.”

Juiste weg vinden
Sven is groot gebracht in een onder-
nemers gezin waar altijd hard werd 
gewerkt. “Mijn vader had een ro-
zenkwekerij aan huis en ik heb daar 
echt dingen van meegekregen. Ik 
weet hoe een ondernemer denkt, 
het gaat namelijk niet alleen om de 
zaak. Privé speelt ook een grote rol. 
Bij een ondernemer lopen zaak en 
privé in elkaar over. Wat ik heb ge-
merkt bij het coachen van een star-
tende ondernemer is dat zij heel 
veel kennis hebben van hun pro-
duct, maar dat zij bij het uitwerken 
van hun ideeën best wel wat hulp 
gebruiken. Het ontbreekt hen vaak 
aan tijd en zij hebben niet altijd de 
juiste ervaring om de juiste weg te 
bewandelen. Ik help ze daarbij. Mijn 
werk is een sneller en beter resul-
taat bieden aan de ideeën van de 
opdrachtgever. Dat doe ik door het 
geven van een adviesopdracht, het 
één op één coachen of training en 
workshops.”

Niet achterover leunen
Je zou denken als je Sven zo hoort 

praten: Wat kan het Zaai coachpro-
ject nu nog toevoegen aan zijn vi-
sie? Deze man is al gepokt en ge-
mazeld!  Hij moet lachen wanneer 
hem deze vraag wordt gesteld. 
“Juist vanwege mijn jeugd en al-
tijd gewerkt te hebben met on-
dernemers weet ik hoe belangrijk 
het is om zelf gecoacht te worden. 
Je hebt een spiegel nodig. Ik wil-
de graag gecoacht worden door ie-
mand met een open mind. Iemand 
die mij hoort en naar mij kijkt. Hulp 
van buitenaf kan je heel goed hel-
pen om je uit je eigen cirkel of ge-
dachten te laten komen. Ik heb dit 
gevonden bij Zaai. Ik doe dat voor 
anderen en Zaai doet dat voor mij. 
Persoonlijke eigenschappen spelen 
een grote rol bij het ondernemen. 
Je moet investeren in zelfontwikke-
ling, je openstellen voor ideeën van 
anderen. Je wilt altijd beter worden. 
Dat stimuleert ook mijn doelgroep. 
Ondernemers die hun onderneming 
beter willen maken. Achterover leu-
nen staat niet in ons woordenboek.” 

Nieuwe inzichten
Het was Wendy Masselink (ac-
countmanager bedrijven gemeente 
Aalsmeer) die Sven van den Broek 
over het Zaai coachproject vertel-
de. “De individuele coach sessie 
met Anja de Die heeft mij tot nieu-
we inzichten gebracht. Ik heb ge-
leerd nog meer focus in mijn werk 
aan te brengen. Je hoeft niet alles 
na te jagen. Kwaliteit is beter dan 
kwantiteit. Het geeft rust en levert 
ook meer op. De intervisie avonden 
zijn waardevol. Je hebt contact met 
mensen die een totaal andere ach-
tergrond hebben. En er is altijd wel 
iemand in de groep die je met een 
idee kan verder helpen. Ik ervaar 
dat als een eye-opener.” Sven sluit 
het gesprek als volgt af. “Ik geloof in  
samenwerkingsverbanden bijvoor-
beeld ondernemersverenigingen. 
Tachtig procent van de MKB bedrij-
ven kunnen groeien, maar slechts 
veertig procent van hen weet hoe. 
Die groep wil ik ondersteunen. Daar 
zit toekomst in.” 
Voor meer informatie:  Kirsten Ver-
hoef project organisator via 0297-
388182 of via kirsten@sylt-support.
nl 
Janna van Zon

December vol activiteiten 
voor de Voedselbank
Aalsmeer - Voor de Voedselbank is 
december een maand vol van activi-
teiten van winkels, scholen, kerken 
en bedrijven. Tijd voor een overzicht. 
Op 12 december werd er door jon-
geren een inzamelactie gehouden in 
het winkelcentrum van Kudelstaart. 
De actie werd uitgevoerd door jon-
geren die activiteiten van Dock be-
zoeken in Place2bBieb aan de Graaf 
Willemlaan. Het resultaat was een 
tiental stampvolle kratten met houd-
baar voedsel, een auto vol! 
Op 15 en 16 december was er een 
reguliere (tweemaandelijkse) in-
zameling bij een supermarkt. Dit 
keer bij de Jumbo aan de Ophelia-
laan. Hierbij hielpen ook leerlingen 
van het Wellant college mee, die zo 
mooi een aantal uren van hun maat-
schappelijke stage in konden vul-
len. De opbrengst was maar liefst 
65 kratten en daarmee werd het re-
sultaat van een jaar geleden met 10 
kratten overtroffen.
Ook op het Wellant college wa-
ren leerlingen va de businessclass 
actief. Via een tasjesactie werd er 
voedsel ingezameld dat tijdens de 
Kerstmarkt op 20 december ingele-
verd kon worden. De inhoud van de 
tasjes was goed voor ongeveer 10 
kratten voedsel.

Gezonde pakketten
De Voedselbank streeft naar een 
zo gezond mogelijke inhoud van de 
voedselpakketten. In de maanden 
december en januari is dat echt een 
uitdaging. Want verse en onbespo-
ten groente van Oostoogst is er dan 
niet meer. Tot in november is het 
wekelijks aanleveren daarvan door-
gegaan. Wat aantallen van het afge-
lopen seizoen: 531 kroppen sla, 389 
kroppen andijvie, 3480 (!) snack-
komkommers en 1102 paprika’s. 
Juist deze maanden krijgt de Voed-
selbank veel snack- en snaaigoed. 
De pepernoten en chocoladeletters 
worden tot in januari uitgereikt. De 
Voedselbank probeert de pakket-
ten gezond te houden door aan be-

drijven, kerken en instellingen ge-
zond voedsel te vragen als ze wil-
len doneren. En dat lukt goed. Tien 
weken lang hebben de klanten van 
de Voedselbank extra fruit gekregen 
vanuit een actie van de Antonius-
school en ook diverse groepen van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
tonen zich actief in het doneren van 
gezond fruit.
 
Kerstpakketten doneren
De Kerstpakketten actie loopt al 
lekker, laat de Voedselbank we-
ten. Veel bedrijven leveren overge-
bleven pakketten in. Daardoor gin-
gen alle klanten van de Voedsel-
bank vóór de Kerst met een pak-
ket naar huis en dat werd erg op 
prijs gesteld. Ook particulieren do-
neren hun kerstpakket. De Voedsel-
bank doet nogmaals een oproep om 
aangebroken of complete Kerstpak-
ketten in te leveren. Als u uw kerst-
pakket of een deel ervan wilt done-
ren aan de Voedselbank, kan dit in-
geleverd worden bij de Wereldwin-
kel Aalsmeer in de Zijdstraat 15, bij 
Renault Nieuwendijk aan de Zwar-
teweg 93 en bij Ford De Hartog aan 
de Madame Curiestraat 3 in Ku-
delstaart. Bedrijven die kerstpak-
ketten over hebben en deze wil-
len doneren, worden gevraagd con-
tact op te nemen via 06-47427573 
of via voedseldonatie@voedsel-
bankaalsmeer.nl 

Kerstpakketten voor vrijwilligers
Als je als vrijwilliger bij de Voedsel-
bank actief bent bij inzamelacties en 
het in ontvangst van Kerstpakketten 
voor de klanten, hoe leuk is het dan 
als je zelf ook een Kerstpakket krijgt.
Dat overkwam de 55 vrijwilligers van 
de Voedselbank. Softwarebedrijf Fi-
qas wilde in december een bijzon-
dere actie doen en schonk prach-
tig gevulde Kerstpakketten aan al-
le vrijwilligers van de Voedselbank. 
Het werd door de vrijwilligers erva-
ren als een heel leuke waardering 
voor hun inzet voor andere mensen.

3 Dagen kerst in Centrum
Aalsmeer - Op drie dagen kerst-
shoppen met extra activiteiten trak-
teerden de ondernemers in het 
Centrum afgelopen weekend en dit 
werd gewaardeerd door het publiek. 
Op vrijdag was er een heuse Fro-
zenavond voor kinderen. Er was van 
alles te doen, waaronder schmin-
ken en tattoos in Frozen thema en 
een meet en greet met Elsa, Anna 
en Olaf. Ook kregen de jongens en 

meisjes een overheerlijke blauwe 
suikerspin. Op zaterdag werd win-
kelen in het Centrum opgeluisterd 
met livemuziek en er was een draai-
orgel ingehuurd. Op zondag waren 
de winkels extra open in de mid-
dag en was er voor het eerst een 
kinderkerstmarkt met kerstelfjes en 
de kerstman. Heel gezellig en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Kerststukjes, lekkere hapjes 
en meer in de Ophelialaan 
Aalsmeer - Christmas Sunday pre-
senteerden de ondernemers in de 
Ophelialaan afgelopen zondag 24 
december. Bezoekers konden op de 
foto in kerstsfeer, er liepen kerst-
dames en -heren rond met heerlij-

ke hapjes, er was warme chocola-
demelk en glühwein en deelgeno-
men kon worden aan een workshop 
kerststukjes maken. Een heel gezel-
lige middag, zo vonden de vele aan-
wezigen én alle ondernemers!

Van links naar rechts: Lillian Scheffer, Jesse Piet en Sharon Raams.

Winkel geheel gelijkvloers
Big L gaat medio maart 
verhuizen
Aalsmeer - Bijna dertig jaar is Big 
L een begrip in Aalsmeer. Mede-ei-
genaar Robert Broeks vertelt dat er 
in Zuid en West Nederland in to-
taal tien Big L fi lialen zijn gevestigd 
alsmede een webshop. “Het betreft 
grote winkels. De eerste winkel was 
in Almere. Dat was in 1984. Wij rich-
ten ons op mannenkleding, maar 
ook dames- en kinderkleding.” Fi-
liaalmanager Lillian Scheffer is vier 
jaar werkzaam in het pand in de 
Zijdstraat en vult aan: “De herenkle-
ding is bij ons te vinden op de be-
gane grond en boven is de dames- 
en kinderkleding. In totaal werken 
wij met tien personeelsleden, waar-
onder medeverantwoordelijken Jes-
se Piet  en Sharon Raams. We gaan 
naar het pand van Scapino, dat qua 
grootte hetzelfde is, maar geheel 
gelijkvloers. Dat zal veel voordelen 
gaan geven. Een stuk overzichtelij-
ker. Voor ons, maar zeker ook voor 
onze klanten uit Aalsmeer en om-
streken.” Medio maart zal de verhui-
zing gaan plaatsvinden van nummer 
61 naar 73.

Service en kwaliteit
Big L Aalsmeer heeft een grote vari-
atie aan casual merkkleding en veel 
soorten jeans tegen scherpe prij-
zen. Grote merken zijn onder andere 
PME Legend, Only, Jack en Jones, 
G-Star, Vera Moda en Only. Robert: 
“We hebben een constant wisselen-
de collectie. Iedere week ligt er wel 
iets anders in de winkel. Momen-
teel, tijdens de wintersale, lopen de 
kortingen op tot 50%. We hebben 
trouwens altijd goede deals. Klanten 

sparen middels een bonussysteem. 
Bij iedere uitgegeven euro (ook op 
kortingsproducten en acties) krijg 
je 1 punt op de klantenkaart wat 
kan oplopen tot honderd euro kor-
ting. Een win-win situatie. Dat is de 
kracht van de klantenkaart. Service 
staat bij Big L hoog in het vaandel 
en de kennis is in huis. Er is ook een 
vermaak service. “We werken sa-
men met de Gouden Schaar, hier in 
de straat.” Aldus Lillian. “De stan-
daard collectie begint voor kinderen 
vanaf maat 92, gaat voor vrouwen 
tot en met 46, voor mannen tot en 
met XXXL en lengtemaat 38 inch.” 

Koffi ehoek
In het nieuwe pand zal een gro-
te koffi ehoek komen. Broeks: “Het 
zal nog prettiger winkelen worden. 
Ook de webshop zal actiever wor-
den. Daar zijn we druk mee bezig. 
We blijven overigens open als de 
verbouwing gaat starten op num-
mer 73. De klant zal er niets van 
merken. Houd deze krant én on-
ze Facebookpagina in de gaten Big 
L Jeans Aalsmeer voor alle actue-
le ontwikkelingen.” De openings-
tijden zijn (en blijven) op maan-
dag van 12.30 tot 18.00 uur, dinsdag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 
18.00, vrijdag tot 21.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Één keer 
per maand is er koopzondag. Lillian 
en Robert tot slot enthousiast: “We 
hebben zin in de verhuizing. Het zal 
goed zijn voor Aalsmeer; zowel voor 
de consument als de winkeliers hier 
in de straat!” www.bigl.nl 
 Door Miranda Gommans

Drankje doen in horecagelegenheden

Vrijdag laatste werkdag!
Aalsmeer - De kerstvakantie is be-
gonnen. De kinderen hebben lekker 
vrij en voor wie dit jaar nog moest 
werken, wachtte een korte week. 
Morgen is het vrijdag 29 december, 
dé dag van een uniek Aalsmeers sa-
menzijn. Een drankje doen in een 
horecagelegenheid oftewel de ‘laat-
ste werkdag’. Deze wordt ieder jaar 
weer groots gevierd. Alle cafés en 

restaurants in de gemeente stromen 
vol en wie er niet meer in kan, gaat 
geduldig in de rij staan wachten tot 
er wel plaats in.

Extra ruimte en livemuziek
Natuurlijk heet de horeca alle be-
zoekers van harte welkom en een 
groot aantal van hen presenteert al-
lerlei extraatjes. Vleghaar in de Chry-

Nieuwjaarsborrel 
bij ‘Op de Hoek’

Kudelstaart - Café Op de Hoek 
aan de Kudelstaartseweg luidt een 
nieuwe traditie in: de Nieuwjaars-
borrel. Deze wordt gehouden op 
dinsdag 2 januari van 17.00 tot 22.00 
uur. Bekenden en onbekenden zijn 
van harte welkom deze middag en 
avond elkaar de hand te schudden 
en het allerbeste voor het nieuwe 
jaar te wensen. De Hoek hoopt dat 
het een goede traditie wordt voor 
volgende jaren! Voor hapjes wordt 
gezorgd.

santenstraat is vrijdag voor de laat-
ste werkdag dubbel zo groot dank-
zij de tent die naast de lunchroom 
wordt gebouwd. Vleghaar is open 
vanaf 14.00 uur. Centennial aan de 
Oosteinderweg 243 opent voor dit 
treffen zelfs al om 11.00 uur de deu-
ren. Aangeraden wordt op de fi ets 
te komen en het hotel en restaurant 
biedt een thuisbrengservice. Café 
Sportzicht in de Sportlaan luistert de 
laatste werkdag viering op met live-
muziek. Zanger Stef en zanger Edo 
komen optreden. Het café is vrij-
dag open vanaf 10.00 uur, het ‘echte 
feest’ is vanaf 15.00 uur. Veel plezier 
allemaal tijdens de laatste werkdag 
viering. Ps: Doe rustig met alcohol.
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Sportief in de kerstvakantie
Sport- en spelactiviteiten 
in sporthallen en zwembad
Aalsmeer - De kerstvakantie is be-
gonnen en dat betekent dat er weer 
volop activiteiten zijn in zwembad 
De Waterlelie, sporthal De Water-
lelie en sporthal De Proosdijhal. Zo 
zijn er extra veel momenten waar-
op kinderen kunt vrijzwemmen. In 
de sporthallen worden sport en 
spelinstuiven georganiseerd.

Sport en spelinstuiven
Ook deze vakantie vinden er twee 
instuiven plaats. Op dinsdag 2 janu-
ari kunnen kinderen komen sprin-
gen, klauteren, rennen en meer 
in sporthal De Proosdijhal in Ku-
delstaart. Basketbal Vereniging 
Aalsmeer geeft korte lesjes waar de 
kinderen aan kunnen meedoen en 
zo kennis kunnen maken met deze 
leuke balsport. De instuif is van 9.30 
tot 12.00 uur, voor kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar. Entree is 3,50 euro, 
voor begeleiders is de toegang gra-
tis. 
Woensdag 3 januari vindt de sport 
en spelinstuif plaats in sporthal De 
Waterlelie. Ook hier kunnen de kin-
deren klimmen, klauteren, sprin-
gen op het springkussen en mee-
doen aan allerlei activiteiten. Ook 
hier geeft de Basketbal Vereniging 
Aalsmeer clinics en kunnen kinde-
ren kennismaken met deze balsport. 

De instuif is van 9.30 tot 12.00 uur, 
voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. Entree is 3,50 euro, voor bege-
leiders gratis. 

Combi-ticket en vrijzwemmen
In sportcentrum De Waterlelie kun-
nen kinderen op woensdag 3 januari 
meedoen aan de sport en spelinstuif 
en vrijzwemmen voor slechts 5,50 
euro. Dit speciale combi-ticket is al-
leen geldig op deze dag. Er kan de-
ze dag tussen 9.30 en 12.00 uur ge-
sport worden en tussen 10.30 en 
15.30 uur een duik genomen wor-
den in het zwembad. In de kerstva-
kantie (zaterdag 23 december tot 
en met zondag 7 januari) zijn er ex-
tra veel momenten waarop ieder-
een kan komen spelen in het water. 
Er worden dan spelletjes georgani-
seerd, er klinkt gezellige muziek en 
natuurlijk liggen er speelmaterialen 
in het water. Recreatief zwemmen 
kan op: zaterdag van 12.30 tot 14.30 
uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur, 
dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur, 
woensdag van 10.30 tot 15.30, don-
derdag van 12.00 tot 14.30 uur en 
vrijdag van 10.00 tot 12.45 uur. Meer 
informatie over de activiteiten, ope-
ningstijden en tarieven is te vinden 
op: www.dewaterlelieaalsmeer.nl of 
download de gratis app.

Basketballen en meer in sporthal De Waterlelie

Mooi kerstfeest bij ‘t Roefje
Rijsenhout - Donker, lichtjes, lek-
ker eten en drinken. Dit waren de 
ingrediënten voor een mooi kerst-
feest voor de kinderen van peuter-
speelzaal ’t Roefje in Rijsenhout. 
Spannend was het, want in het don-
ker naar de speelzaal en met zo-
veel lichtjes gebeurd niet altijd. Na 
het eten ging het discolicht en de 
kerstmuziek aan en kon er gedanst 
worden en allemaal deden ze eraan 
mee. Aan het einde van het kerst-

feest zongen de kinderen ‘kling 
klokje klingeling’ en met een rin-
kelend belletje in de hand liepen ze 
naar de deur waar de ouders buiten 
de kinderen al op stonden te wach-
ten. 
Samen werd er nog naar de door 
de juf aangestoken sterretjes geke-
ken en was het tijd om naar huis te 
gaan. Terug gekeken wordt op een 
mooi kerstfeest. Zoals één van de 
kinderen zei: “Het was cool.”

Kerst op De Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 20 de-
cember hebben alle kinderen van 
basisschool De Graankorrel een 
kerststukje gemaakt. Dit kon me-
de dankzij de hulp van moeders en 
oma’s. Het was een gezellige och-
tend. De kerststukjes zorgden voor 
extra sfeer in de groepen. En het 
rook heerlijk naar dennentakken in 
de school. Op donderdag werd het 
kerstfeest gevierd. Er was een mu-
zikaal entree voor de kinderen en 
ouders. Bij binnenkomst werden op 
verschillende instrumenten kerst-
nummers gespeeld door kinderen 
van groep 7. Daarna zong een aan-

tal van hen kerstliederen op het po-
dium. Het feest werd vervolgd met 
een kerstdiner. Alle kinderen had-
den hiervoor een voor-, hoofd- of 
nagerecht gemaakt. Met aandacht 
voor de gerechten, is het eten met 
elkaar gedeeld. Het was heerlijk. 
Tussen de verschillende gerechten 
door werden er kerstliederen gezon-
gen, toneelstukjes gespeeld en naar 
het kerstverhaal geluisterd. Ouders 
konden ondertussen in de speelzaal 
genieten van iets te eten en te drin-
ken, verzorgd door de oudervereni-
ging. Ook daar was het gezellig en 
voor herhaling vatbaar. 

Nieuwe jeugd EHBO-ers 
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Eén van de vele activi-
teiten die op basisschool De Brug 
plaatsvindt is om de grondbeginse-
len van de Eerste Hulp Bij Ongeluk-
ken onder de knie te krijgen. Heel 
bijzonder, omdat er niet veel scho-
len meer zijn in Aalsmeer waar deze 
lessen nog gegeven worden.
Wekelijks kreeg groep 8 les vanaf de 
zomervakantie. De kinderen bestu-
deerden eerst hoe het menselijk li-
chaam in elkaar steekt: de bloeds-
omloop, het spijsverteringskanaal, 
de ademhaling, het skelet en de 
huid. Dat is noodzakelijk als ba-
siskennis. Daarna kwamen diverse 
praktijkhandelingen aan de beurt. 
De leerlingen beoefenden de sta-
biele zijligging, wat je moet doen bij 
een verslikking en de noodvervoers-
greep van Rautek. Bij de lesstof be-
horen de belangrijke vijf punten en 
ook hoe je een wond behandelt, oe-

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

Peuters in het wild in het 
Amsterdamse Bos
Amstelland - Is jouw peuter een 
echte boswachter in de dop? Doe 
dan mee met de activiteit Peuters in 
het Wild. Elke woensdagochtend van 
10.00 uur tot 11.30 uur, van woens-
dag 10 januari tot en met woensdag 
14 maart. Je kan één keer of meer-
dere keren meedoen. Deze activiteit 
is voor peuters van 2, 3 of 4 jaar en 
hun ouders!
De ochtend eindigt met een verhaal 
of een spel bij De Boshalte. De kos-
ten zijn 7 euro per peuter. De acti-
viteit start met deelname van mi-
nimaal 3 peuters bij de Boswinkel. 
Aanmelden kan via 020-5456100, 
via www.amsterdamsebos.nl of in 
de De Boswinkel aan Bosbaanweg 

5, iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Kinderbingo 
in ‘t Baken

Aalsmeer - Woensdag 3 januari or-
ganiseert Buurtvereniging De Pomp 
voor alle kinderen van 4 tot en met 12 
jaar uit Aalsmeer een leuke kinder-
bingo. Ook als je mama of papa geen 
lid is van de Buurtvereniging ben je 

Kennis maken met sporten en muziek

Combifun in Proosdijhal
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 5 ja-
nuari wordt weer een nieuwe editie 
van Combifun georganiseerd door 
De Binding, Cultuurpunt Aalsmeer 
en Team Sportservice Haarlemmer-
meer. Wat sport betreft is dit keer 
Freerunning aan de beurt. Bij de-
ze sport is het de bedoeling om zo 
sierlijk mogelijk over obstakels te 
springen en om van het ene ob-
stakel naar het andere te sprin-
gen. Dit is een risicovolle sport. Het 
is daarom belangrijk om de basis-
technieken te beheersen. De basis-
technieken worden aangeleerd tij-
dens de workshop freerunnen tij-
dens CombiFun door de trainers 
van de Freerun University uit Uit-
hoorn. De gymzaal wordt omgeto-
verd tot springhal, waar je de be-
ginselen leert veilig over kasten, 
banken, bruggen en andere obsta-
kels te springen. Ook kinderen die 
al kunnen freerunnen, zijn meer dan 
welkom. Zij gaan dan net weer een 
stapje verder. Bij het cultuur onder-
deel gaan de deelnemers deze keer 
aan de slag met het ‘Ontdek je ta-
lent op een blaasinstrument’ project. 
Onder leiding van de dirigent van 
het ‘Aalsmeers Jeugd Orkest’, wat 

in januari 2018 van start gaat, ma-
ken de kinderen op een speelse wij-
ze kennis met verschillende blaasin-
strumenten. Ze leren hoe je geluid 
uit een trompet krijgt, hoe moeilijk 
het is om saxofoon te bespelen en 
hoe je een eigen liedje kunt maken. 
Aan het eind van de workshop we-
ten de kinderen van toeten en bla-
zen. Als je weerbaar bent kun je om-
gaan met elke moeilijke situatie in 
je leven. Hoe leer je dat dan? Dat 
wordt duidelijk gemaakt door Ron 
van Raaphorst van ‘Meer dan Ju-
do’. Elke schoolvakantie organise-
ren Cultuurpunt Aalsmeer, De Bin-
ding en Team Sport service Haar-
lemmermeer op vrijdag de Combi-
fun vakantie activiteit. Tijdens de-
ze 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 wel-
zijn. Deze activiteit op vrijdag 5 ja-
nuari begint om 13.30 uur, duurt tot 
16.30 uur en is in Proosdijhal, Edi-
sonstraat 6, Kudelstaart. Inschrijven 
is vanaf nu mogelijk via www.debin-
ding.nl/agenda. De kosten zijn 6 eu-
ro bij voorinschrijving en 8 euro aan 
de deur. Er is plek voor 60 kinderen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Beachsoccer Kids Cup: 
Actie, euforie en plezier!
Aalsmeer - Kevin Dijkstra is 19 
jaar en volgt de opleiding Sportkun-
de: Leerroute Sport, Management 
& Ondernemen. Tevens is hij stagi-
air bij The Beach Aalsmeer. Als sta-
geopdracht moest hij de Beachsoc-
cer Kids Cup organiseren, een on-
wijs leuk beachvoetbaltoernooi voor 
kinderen tussen de acht en elf jaar 
oud. Dit zou de derde editie worden, 
en die moest groter dan de vorige 
twee edities bij elkaar worden.
Op 23 december was de dag van het 
grote toernooi. In totaal hadden zich 
zesendertig teams aangemeld uit de 
wijde omgeving. 

Toernooi
Het toernooi bestond uit twee delen: 
de categorie onder de 8 en 9 jaar 
speelde wedstrijden van 10.00 tot 
13.00 uur, waarna zij plaats moes-
ten maken voor de categorie onder 
de 10 en 11 jaar, die van 13.30 tot 
16.30 op de velden stond. Er ston-
den één keeper en drie veldspelers 
op het veld, die gedurende de wed-
strijd gewisseld konden worden. De 
wedstrijden duurde acht minuten, 
wat lang genoeg was, aangezien al-
le kinderen met rode hoofden van 
het veld af kwamen. Tijdens de pou-
lefase waren er verschillende ‘Skill-
games’, voetbalgerelateerde spelle-
tjes, waar de kinderen punten mee 
konden verdienen. Aan het eind van 
het toernooi mocht het team met de 
meeste punten een gratis ijsje uit-
kiezen.

Winnaars 
In de categorie onder de 8 en 9 
jaar werd de finale gespeeld tus-
sen NSV’46 JO9-1 en Matties4Ever. 
Na een dubieus doelpunt verover-

de NSV’46 JO9-1 de gouden plak. 
In de categorie onder de 10 en 11 
jaar was er een vurige strijd tussen 
Beachkids Stadshagen en Toppers 
United. Toen de acht minuten waren 
verlopen, was de stand 2-2. Er volg-
de dan ook een zenuwslopende pe-
naltyserie, die uiteindelijk werd ge-
wonnen door Beachkids Stadsha-
gen. Gekeken naar de gehele dag, 
was het een dag waar alles in voor-
kwam: Passie, strijd, afstandscho-
ten, blessures, euforie en het aller-
belangrijkste: Plezier!

Foto: www.zwemfoto.nu. V.l.n.r. Luc Kroon (zilver), Ferry Weerman (goud) en 
Bart Sommeling (brons).

Aalsmeer - In het afgelopen week-
end vlak voor de Kerst werden in het 
Willem-Alexander Sport Complex in 
Hoofddorp de Open Nederland-
se Kampioenschappen korte baan 
(ONK) gezwommen.
De Aalsmeerder Bart Sommeling, 
uitkomend voor De Dolfijn en trai-
nend onder de KNZB vlag, mocht 
op diverse afstanden zijn zwem-
krachten meten met de top van het 
Nederlandse zwemmen. De eer-
ste afstand werd op de donderdag 
gezwommen en betrof de 200 me-
ter vrije slag. In de series ging Bart 
voortvarend van start door overall 
de snelste tijd te zwemmen (1:48:04 
min). In de finale later op de dag 
wist Bart beslag te leggen op de 
derde plek in 1:48:53 min; goed voor 
een bronzen medaille.
Op de donderdag werd ook de 4 x 
200 meter vrije slag estafette ge-
zwommen; hier wist Bart met zijn 

ploeggenoten van De Dolfijn ook de 
bronzen medaille te bemachtigen 
(7:24:18 min). De tweede dag van de 
ONK begon met de 400 meter vrije 
slag. Na een goede serie tijd (PR 
van 3:52:56 min) wist Bart de finale 
te bereiken om daar in een tijd van 
3:49:51 min te finishen, goed voor 
een derde plaats (en een persoon-
lijk record van 3 seconden). Dezelf-
de dag zwom Bart ook nog de 50 
meter vrij in 23:43 seconden. 
De estafette 4 x 100 meter vrije slag 
was een bloedstollende race. Bart 
zwom hier als slotzwemmer en De 
Dolfijn eindigde net achter PSV als 
tweede van Nederland in 3:16:19 
min; goed voor een zilveren medail-
le. 
Op de slotdag van het ONK stond 
het koningsnummer van het zwem-
men op het programma; de 100 me-
ter vrije slag. Door het zwemmen 
van een snelle serie mocht Bart 

5 Medailles Bart Sommeling 
op NK korte baan zwemmen

aantreden in de A-finale waar hij 
een zevende plek wist te bemachti-
gen in 49:70 sec (net boven zijn per-
soonlijk record).
In de series voor de estafette van de 
4 x 100 meter wisselslag zwom Bart 
ook de 100 meter vrije slag; De Dol-
fijn wist hier met een tijd van 3:38:71 
min zich als eerste voor de finale 
te kwalificeren. In een andere sa-

menstelling van het Dolfijn estafet-
te team werd hier een eerste plaats 
(gouden medaille) gehaald (zowel 
voor de serie als de finale zwem-
mers). Na een intensieve eerste 
helft van het seizoen is nu een dik-
ke week rust ingebouwd om daarna 
te gaan focussen op de tweede helft 
waar de lange baan (50 meter) weer 
centraal zal staan.

van harte welkom. De bingo wordt 
gegeven in het Baken aan de Sport-
laan. Een bonnetje kost 50 cent en 
er worden drie rondes gespeeld. De 
zaal gaat om half 2 open en de bin-
go start om 14.00 uur. De kinderen 
krijgen tussendoor limonade en voor 
de begeleiders is er koffie of thee te 
koop aan de bar. Vaders, moeders, 
opa’s of oma’s, jullie komen toch ook 
gezellig met de kinderen mee?







‘Rooie Dorp’
Met lede ogen is de sloop van het ‘Rooie Dorp’ bekeken. Daar gaat dit 
prachtige, nostalgische straatje. Inmiddels al aan het einde van het jaar 
en er gebeurt nog niets. De wethouder heeft onlangs Eigen Haard gesom-
meerd meer haast te maken. Wie weet in 2018 de eerste paal de grond in... 

Nieuwe raadzaal
Begin februari is de vernieuwde raadzaal opgeleverd. De grootschalige re-
novatie en verbouwing is voltooid. De gemeente en de gebruikers zijn trots 
op het resultaat en terecht. De vernieuwde raadzaal is eigentijds, functio-
neel en toekomstbestendig.

Beschermd dorpsgezicht
In april werd bekend gemaakt dat het bewonersinitiatief van oktober vo-
rig jaar door de bewoners van het gebied Aalsmeer Zuid om de woningen 
in de Spoorlaan, Geraniumstraat en Freesialaan aan te wijzen als gemeen-
telijk beschermd dorpsgezicht afgewezen werd. Liefst 89 bewoners had-
den hun handtekening gezet voor behoud van dit buurtje met een histo-
risch en dorps karakter. Er is door de gemeente een inventarisatie gemaakt 
bestaande uit acht beschermde dorpsgezichten en deze geven gezamen-
lijk een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis van Aalsmeer. “Het ge-
bied in Zuid zou een overlapping betekenen”, zo stelt het college. De bewo-
ners zijn het hier natuurlijk niet mee eens en met hen de adviesorganisa-
tie Mooi Noord-Holland. Daarna bleef het stil bij de bewoners, de gemeen-
teraad en woningbouwvereniging Eigen Haard, die eigenlijk plannen heeft 
om de Spoorlaan deels te slopen. Wordt vervolgd in 2018... 

Bilderdammerweg
En ook vast meer nieuws komt er volgend jaar over de Bilderdammerweg. 
De huisjes op de nummers 6 tot 30 verkeren in slechte staat, zo blijkt uit een 
onderzoek dat Eigen Haard heeft laten uitvoeren. En wat ligt dan het meest 
voor de hand? Juist, slopen. Er is overleg tussen de bewoners en de wo-
ningbouwvereniging, de uiteindelijke beslissing is nog niet bekend. 
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Applaus vrijwilligers
Er is weer bijna een jaar voorbij, er is veel gebeurd, gedaan en ondernomen. 
“Aalsmeerders zijn doeners”, zo zei burgemeester Jeroen Nobel vorig jaar op 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. En zo is het ook. Inwoners helpen 
elkaar, velen doen vrijwilligerswerk. Dit was ook de reden om tijdens de re-
ceptie een applaus te vragen voor alle vrijwilligers in de gemeente. Voor de 
vrijwilligerssite ‘Aalsmeervoorelkaar’ is een filmpje gemaakt en deze werd 
vertoond tijdens de bijeenkomst. De dames en heren in het filmpje werden 
met bloemen in het zonnetje gezet. 

Feestjes
Inwoners houden ook van feestjes en wat dat aangaat zijn er het hele jaar 
tal van evenementen, groot en klein. Menigeen zou het allemaal nog wat 
bruisender willen, maar helaas zijn de regels behoorlijk strenger geworden 
en om alles volgens de eisen in de vergunning te regelen, moeten er be-
hoorlijk veel maatregelen genomen worden, die behoorlijk in de (financië-
le) papieren kunnen lopen. 

Kerstbomen verzamelen
Een traditioneel feestje was altijd de kerstbomenverbranding. Een gezellig 
vreugdevuur onder leiding van de brandweer van Aalsmeer op het recrea-
tie-eiland. Deze plek is door de nieuwbouw niet meer geschikt en vanwege 
alle nieuwbouw de afgelopen jaren zijn er in de gemeente nog maar weinig 
locaties meer waar een groot vuur ontstoken kan worden. Zelfs in het ruime 
Greenpark Aalsmeer wordt het moeilijk... Gelukkig is voor de jeugd een pri-
ma alternatief gevonden. Kerstbomen verzamelen en voor iedere ingelever-
de boom geeft de gemeente 50 eurocent. Diverse kinderen bundelen hun 
krachten in de buurt en gaan in het nieuwe jaar direct op jacht. De buit is 
veelal fors. Met karren en zelfs af en toe een vrachtwagen vol arriveren de 
trotse ‘verzamelaars’ met hun buit. Het mag volgend jaar (2018) weer hoor 
en er wordt voor betaald! De inzameldag is 10 januari. Alle ingezamelde bo-
men gaan versnipperd worden. 

Huiskamer van Aalsmeer
Februari stond vooral in het teken van slopen, voltooiing en een beslissing 
waar nog steeds stevige discussies over gevoerd worden. Het omtoveren 
van De Oude Veiling tot ‘huiskamer van Aalsmeer’. Een plek waar inspiratie, 
ontplooiing en ontmoeten centraal komen te staan. In de raadsvergadering 
van 9 februari stemden AB, PACT en CDA voor deze metamorfose. De VVD 
zei nee. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de grootscheepse verbou-
wing die zeker een half jaar in beslag gaat nemen. 

Rabobank en Lidl
In februari is een aanvang gemaakt met de sloop van de bankpanden aan 
de Stationsweg. Inmiddels nu al geruime tijd een extra parkeerterrein, want 
tegen de komst van de Lidl loopt nog een procedure. 

 februari

Tegeltjes
De Machineweg was in maart ook flink hét onderwerp van gesprek. In de 
woningen van het ‘Rooie Dorp’ zaten tegeltjes van vogels en de afspraak 
was dat deze eerst verwijderd zouden worden. Volgens de woningbouwver-
eniging was het niet mogelijk om ze te verwijderen, ze zouden verpulveren. 
Inwoner Johan van de Coolwijk bewees het tegendeel. Eigenhandig is hij 
de tegeltjes uit de muren gaan hakken. Met een groepje vrienden is hij stie-
kem ‘s avonds enkele tegels gaan verwijderen en met succes. Van de te-
geltjes van de meeuw, de uil en de kraai had deze ‘held van Aalsmeer’ een 
‘monument’ gemaakt en deze neergezet tegenover de slooplocatie. De ge-
meente kon uiteindelijk deze burgerlijke ongehoorzaamheid ook wel waar-
deren en hebben de geredde tegels (15 van de ongeveer 25 totaal) opge-
slagen voor hergebruik. 

Zoektocht ruimtes
En, er was nog meer reuring in maart. De zoektocht van De Werkschuit naar 
een nieuw onderkomen. In de locatie aan de Baccarastraat was geen plaats 
meer voor het creatief centrum. Het gebouw gaat omgetoverd worden voor 
jongerenhuisvesting. Het heeft het bestuur heel wat grijze haren gekost 
en nog steeds is geen definitief besluit genomen, maar veralsnog lijkt de-
ze gevonden aan de Oosteinderweg. De Biljartvereniging wachtte hetzelfde 
schuitje. Het buurthuis (de voormalige school) aan de Meervalstraat moet 
plaats maken voor woningbouw. De buurtvereniging vond een ander on-
derkomen, de EHBO en de Marokkaanse gemeenschap ook (in de voor-
malige gemeentewerf), maar voor de Biljartclub brak een onzekere periode 
aan. Inmiddels staan de gezichten weer op zonnig en wordt vanaf nu hard 
gewerkt om het nieuwe onderkomen aan de Oosteinderweg, waar ook De 
Werkschuit gepland is, competitieklaar gemaakt!

Door Jacqueline Kristelijn

Down Town Ophelia
Toch ook positief nieuws in april. De gemeente presenteerde haar jaarre-
kening van 2016 en deze liet een voordeel zien van ruim 4 miljoen euro. En 
bekend werd gemaakt dat Down Town Ophelia, waar mensen met een ver-
standelijke beperking meehelpen in de winkels, een vervolg krijgt in 2018. 
Het leuke evenement met een boodschap heeft liefst 2.103,17 opgeleverd 
en dit bedrag is geschonken aan de stichting Downsyndroom. 

Onderscheidingen
En eind april zijn liefst elf bewoners in het Koninklijke zonnetje gezet. Voor 
hun vrijwillige en tomeloze inzet voor allerlei diensten zijn zij bedankt met 
een onderscheiding. Marjan Brouwer-Stenhuis is benoemd tot Ridder en de 
versierselen voor Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn door burgemeester 
Nobel uitgereikt aan Peter Deugd, José Kruijer-van der Jagt, Hans Alderden, 
Kees Koolhaas, Gerard Meijerink, Jan Kwak, Iman Mosselman, Jan Schuit, 
Pim Verhoek en Grietje de Vries-Millenaar. Zij ontving haar onderscheiding 
in de gemeente Haarlemmermeer.





Bioscoop stopt
Augustus is bijna altijd een vrij rustige maand. De gemeenteraad houdt 
een zomerstop en de scholen hebben vakantie. Maar, er was natuurlijk wel 
nieuws. Schokkend nieuws. Binnen augustus werd bekend gemaakt dat 
Studio’s Aalsmeer stopt met de bioscoop. De bioscoop heeft vijf jaar lang 
de deuren open gehad en mocht helaas niet heel veel bezoekers verwelko-
men. Wel overigens bij speciale evenementen rond films. Dan moest zelfs 
uitverkocht geroepen worden en de activiteiten rond kinderfilms waren bij-
zonder populair. Toch niet genoeg om de deuren open te houden. Jammer.

Blikseminslag
Op 18 augustus nog meer schokkend nieuws, letterlijk. Het was die vrijdag-
avond en -nacht bijzonder slecht weer. Het regende en het onweerde. Rond 
half elf kregen de bewoners rond de Zwarteweg de schrik van hun leven. De 
bliksem sloeg in een dikke boom voor de woningen. “Het leek wel een ex-
plosie”, aldus één van de bewoners. Gevolg doorgeslagen stoppen in diver-
se woningen en, zielig, zes vogels dood. 

Plaspop
Over water gesproken, op 8 juli stond voor de vijfde maal Plaspop op het 
programma. Het muziek- en theaterspektakel op de Westeinderplassen 
stijgt nog jaarlijks in populariteit. De organisatie is in handen van DIP en 
de heren had het waterfestival omgetoverd tot de gouden sjouwer editie. 

Greenpark Aalsmeer
Verder veel onrust in juli over de komst van een zakelijk hotel op Greenpark 
Aalsmeer, een eigen weg voor vrachtverkeer met tunnel onder de Hornweg 
door en de overlast op diverse plaatsen in de gemeente door Schipholpar-
keerders. Heel positief waren de omwonenden over de plannen voor het 
zorgcomplex bij de Zuiderkerk. “Ga maar gauw bouwen”, kregen de ontwik-
kelaar en de gemeente te horen. 

Nieuw buurthuis
En, Voetbalvereniging Aalsmeer mag gefuseerd zijn met RKAV tot FC 
Aalsmeer, maar het markante clubhuis aan de Dreef blijft bestaan en heeft 
een nieuwe bestemming gekregen. Op 4 augustus was de officiële in ge-
bruikname van buurthuis Hornmeer. 

Rolstoelvierdaagse
En in juli is een nieuw sportief evenement geboren: De rolstoelvierdaag-
se. Vier dagen lang is door vrijwilligers en medewerkers van zorgcentrum 
‘t Kloosterhof gewandeld met bewoners door de gemeente. Vrijdag 21 ju-
li werd de groep welkom geheten door familie en vrienden met bloemen en 
alle deelnemers werden beloond met een medaille. Wie weet in 2018 weer...

 juli

 augustus

Sporthal en nieuwbouw
Na alle verhaaltjes over de (mogelijke) sloop van woningen, lijkt het bijna of 
Aalsmeer steeds leger wordt, maar niets is minder waar. Er is en wordt volop 
gebouwd. In Dorpshaven en Polderzoom onder andere, de vierde sporthal is 
geopend bij het zwembad en half mei presenteerde de gemeente het plan 
om langs de rand van het voormalige VVA-terrein, kant Zwarteweg, wonin-
gen te willen gaan realiseren. Het ligt in de bedoeling dat mogelijk al in 2018 
gestart wordt met de realisatie van 55 sociale huurwoningen voor jongeren 
en eenpersoonshuishoudens en 24 starterswoningen (koop). 

Geraniummarkt
Vanaf mei begint bij menig inwoner het evenementen-hart te kloppen. De 
zaterdag voor moederdag vindt jaarlijks de Geraniummarkt plaats en deze 
was net als de braderie weer gezellig en goed bezocht. 

Onderneming van het jaar
Er was meer waardoor Aalsmeer zich in de kijker van de ruime regio wist te 
zetten. Op 17 mei vond in Haarlem de verkiezing van Onderneming van het 
jaar in Noord-Holland plaats. Vanuit Aalsmeer was Loogman Tanken & Was-
sen genomineerd en jawel, het familiebedrijf aan de Aalsmeerderweg werd 
uitgeroepen tot onderneming van het jaar in de categorie Groot bedrijf. Yes! 

Junior Pramenrace
Voor de grote Pramenrace moet tot september gewacht worden, maar ik ju-
ni kunnen inwoners alvast een beetje in de stemming komen met de Junior 
Pramenrace. Ieder jaar weer meer teams nemen deel en net als bij de ‘gro-
ten’ gaan de kinderen helemaal voor een gezellig verkleedfeestje. Op 10 ju-
ni was de sport- en spelmiddag voor bepaling van de startvolgorde en 17 
juni vertrok de bonte stoet vanaf het Stokkeland voor een ‘rondje’ vol op-
drachten. Het team Slinger ‘m er in heeft uiteindelijk de dertiende Junior-
race gewonnen. 

Nieuwe kinderburgemeester
In juni is ook de nieuwe kinderburgemeester gekozen. Na diverse cam-
pagnes op de eigen school, tijdens de sportmiddag van de Juniorrace en 
de verkiezingsdag in het Centrum is Derek Buikema gekozen tot de nieu-
we kinderburgemeester. Er hadden totaal 404 kinderen gestemd op de zes 
kandidaten. Derek, leerling op de Jozefschool, zet zich momenteel in om 
sportgelegenheden rookvrij te krijgen. Voor tips, ideeën en/of (kinder)-on-
derwerpen die aandacht nodig hebben, kan een mail gestuurd worden naar 
Derek via kinderburgemeester@aalsmeer.nl. De officiële installatie was op 
29 juni tijdens het evenement ‘bouw een bootje’. 

Aalsmeer Flower Festival
En in het weekend van 17 en 18 juni vond voor de vierde maal het Aalsmeer 
Flower Festival plaats. Weer een heel mooi en kleurrijk kijk- en doespekta-
kel waar inwoners, bezoekers uit de regio en zelfs publiek over de lands-
grenzen volop van genoten hebben! Een prima promotie voor Aalsmeer, 
bloemendorp aan het water. 

 juni mei
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VVA-terrein
De presentatie van de herinrichting van het voormalige VVA-terrein tot re-
creatiepark is bij vele inwoners in de smaak gevallen. De eerste schop gaat 
hier voorlopig nog niet de grond in. Eerst maar hopen dat de Stichting Leef-
omgeving Schiphol hier subsidie voor geeft. In het voorjaar van 2018 volgt 
hierover uitsluitsel. 

Schiphol
Tot slot dan nog even over Schiphol. De luidruchtige buurman die maar 
liefst 500 vliegtuigen per etmaal over de gemeente laat vliegen. Wethou-
der Robbert-Jan van Duijn is op de bres gesprongen voor Aalsmeer. Hij 
gaat voor een betere verhouding en compensatie voor inwoners. Hup Rob-
bert-Jan!

Rotonde Dreef
En dan is het alweer december, het einde van het jaar nadert. Een aan-
vang is gemaakt met de verbouwing van De Oude Veiling tot ‘huiskamer 
van Aalsmeer’, de voltooiing van de rotonde en het asfalteren van de Dreef 
laat op zich wachten, misschien lukt het nog voor het einde van het jaar. Het 
slechte weer is hier de oorzaak van. Veel regen en twee weken voor kerst 
was de gemeente bedekt met een witte laag sneeuw. 

Huldiging sporters
Voor aanvang van de raadsvergadering begin november zijn jeugdige 
Aalsmeerse sportkampioenen en beloftes gehuldigd in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Wethouder Gertjan van der Hoeven van sport noem-
de de sporters ‘een mooi visitekaartje voor Aalsmeer’ en dat zijn ze ze-
ker! Liefst drie teams van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer zijn Neder-
lands kampioen beachhandbal geworden. Met de aanvoerders van de jon-
gens B, C en D (Niko, Thijs en Cedric) hield de wethouder een kort inter-
view, net als met de beloftes Ruben Spaargaren en Daniël Giacon. Ruben is 
sinds 2010 een succesvolle rolstoeltennisser en hij heeft al vele kampioen-
schappen op zijn naam geschreven. Net als floretschermer Daniël Giacon, 
die al zeven keer Nederlands kampioen is geworden bij de jeugd en bij de 
equipe heren floret. 

Sinterklaas in Aalsmeer
November is ook zo’n gezellige maand in de gemeente. Groots wordt de 
aankomst van Sinterklaas altijd gevierd en ook dit jaar zijn er in Aalsmeer 
en Kudelstaart prachtige kinderfeestjes gevierd. Ook ouderen zijn flink in 
het zonnetje gezet door de stichting Sinterklaas in Aalsmeer. Geweldig wat 
deze groep vrijwilligers weer voor de gemeenschap heeft gedaan. Hulde!

Politieke perikelen
Tja, en de politiek is weer gaan roeren, vanaf half november. Allereerst kon-
digde Dick Kuin aan uit Aalsmeerse Belangen te stappen en als zelfstandig 
partij verder te gaan. Vervolgens maakte Gertjan van der Hoeven bekend 
zich niet meer kandidaat te zullen stellen als wethouder of als raadslid voor 
AB. Hij stopt geheel met de politiek en gaat weer het bedrijfsleven in, net 
als wethouder Jop Kluis. Het gevolg: Niet voldoende kandidaten voor AB en 
dus is beslist dat AB, voor het eerst sinds 1982, niet mee gaat doen aan de 
verkiezingen in maart 2018.... CDA met lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn en 
de VVD met voorman Robert van Rijn doen natuurlijk wel mee aan de ver-
kiezingen, net als (nieuw vanwege opheffen PACT) D66 met Wilma Schel-
tema op één, Groen Links met aan het hoofd Ronald Fransen en PvdA met 
lijsttrekker Jelle Buijs en nieuw: Lijst Kuin. 

Vuur en Licht op het Water
In september barst het gedruis weer los. Met als eerste de grootse vuur-
werkshow. Liefst 500 vierkante meter vuur en licht op het water. Met alle 
verlichte boten op de achtergrond was het een geweldig spektakel. Na af-
loop klonk zelfs applaus. De braderie overdag was ook prima, superdruk. 
Niet te koud, niet te warm en geen regen. Het bracht velen naar het Cen-
trum. 

Feestweek en Pramenrace
Op het Praamplein was inmiddels een aanvang gemaakt met de bouw van 
de feesttent. Het klinkt bijna afgezaagd, maar deze week met spelletjes, 
films, een kindermiddag en een ouderenfeestje en natuurlijk veel livemu-
ziek was een feest voor inwoners van alle leeftijden. Genoeg adrenaline om 
weer het ‘gewone’ leven aan te kunnen. En dan was er zaterdag 9 septem-
ber natuurlijk de jaarlijkse Pramenrace, hét evenement van Aalsmeer. De 
32ste editie alweer en thema was ‘Zoek het uit’. Dat hadden ze gedaan al-
le teams, het was weer een heel gezellig en kleurrijk feestje op het water. 

Twintigste Kunstroute
De maand is pas halverwege, want weer een weekend later ging Aalsmeer 
en bezoekers uit de regio massaal aan de wandel of op de fiets er op uit 
voor de twintigste Kunstroute. Twee dagen had eenieder de tijd om op alle 
locaties kennis te maken met allerlei kunstvormen. Dit zal niet velen gelukt 
zijn. Wat was er veel en wat was het leuke ontdekkingsreis! 

Burgemeester Hoffscholteweg
September had ook nog eens een heel leuk einde. Over de metamorfose 
van de Burgemeester Kasteleinweg is niet iedere inwoner unaniem, maar 
vast wel met de beslissing om de Noordvork (verbinding Kasteleinweg naar 
Aalsmeerderweg) te vernoemen naar oud-burgemeester Joost Hoffscholte. 
Liefst 22 jaar is hij burgemeester geweest in Aalsmeer. Voor zijn 75ste ver-
jaardag kreeg hij bloemen, taart én een eigen straat!

 september  oktober  november

 december

Floriworld
In oktober werd tijdens de Ondernemersavond over de promotie van 
Aalsmeer bekend gemaakt dat het project Floriworld doorgaat gaat vinden. 
Op het terrein van FloraHolland (en naast Waterdrinker) gaat het 26 meter 
hoge gebouw in de vorm van een tulp verrijzen. In het najaar van 2018 wordt 
aangevangen met de bouw van dit experience center van de sierteeltsector 
en als een en ander volgens plan verloopt, gaat deze toeristische ‘trekker’ 
open vanaf november 2019. 

Schoonheid van Aalsmeer
Begin oktober vond ook de presentatie van de kalender ‘De schoonheid 
van Aalsmeer’ plaats. De kalender toont herkenbare plaatjes in Aalsmeer 
en Kudelstaart en de foto’s zijn van de hand van Bianca Tas, Kick Spaarga-
ren, Desirée Vreken en Olivia van Rooijen. Nog geen kalender in huis? Voor 
een tientje ‘Aalsmeer’ aan de muur en de opbrengst is voor goede doelen! 

Jubilarissen bij brandweer
Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Aalsmeer zijn zes jubi-
larissen in het zonnetje gezet. Voor één van hen had burgemeester Nobel 
een bijzondere verrassing. Bart van der Boon zet zich al 20 jaar vrijwillig in 
voor het korps (en voor u/jou) en werd hiervoor beloond met een Koninklij-
ke Onderscheiding. Ook kreeg hij een mooi boeket bloemen net als de an-
dere jubilarissen: Theo Kruijf en Jos van der Wal al 35 jaar bij de brandweer, 
Aad Rekelhof en Joey Stompedissel Menting (niet aanwezig), beiden al 30 
jaar in actie voor de veiligheid, en Edwin Commandeur, die alweer 25 jaar 
klaar staat om de helpende hand te bieden. 

Werken aan de dijk
In oktober is verder een aanvang gemaakt met de verbetering van de dijk 
langs de Stommeerkade. Heel veel bomen en struiken zijn verwijderd voor 
de verzwaring. Deze klus is nog niet geklaard. Wie over de Stommeerkade 
rijdt zal zich verbazen over de verandering. Best kaal!
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Promotie voor dertien leden 
Wassanim Koreaans karate
Aalsmeer - Op zaterdag 16 decem-
ber hebben dertien leden van Was-
sanim Koreaans karate deelgeno-
men aan het examen. 
En met succes, Lulu Jiang is be-
vorderd tot eerste Gup blauw/rood 
en aan Gavin Luyendijk mocht de 
bruin/rode band uitgereikt worden. 
De bruine band is behaald door 
Sem Pater, Nienke Smit en Evan 

Homma. Jaheim en Rowan Buijs 
zijn bevorderd en kregen de groen/
oranje band. 
De oranje band is behaald door 
Kaylee Buijs, Julian Croes en Luuk 
Ottevanger. Promotie ook voor 
Adam el Khamlichi en Reda Hazim 
met de oranje/witte band en David 
van Aanholt is beloond met de gele 
band. Allemaal gefeliciteerd.

Geweldige kerstdrive bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - woensdagavond 20 de-
cember werd bij Bridgeclub Onder 
Ons in een andere dan de gebruike-
lijke locatie de Kerstdrive gespeeld.
In een gezellig aangeklede zaal 
waar enkele vrijwilligers ‘s mid-
dags de prijzentafel al in orde had-
den gemaakt traden 38 paren aan 
die om de eer gingen strijden. Voor-
dat er gebridged kon worden wer-
den er eerst een aantal mensen in 
het zonnetje gezet vanwege het be-
halen van een aantal meesterpun-
ten. Zij ontvingen een speldje en 
een diploma. 
Zo rond acht uur konden de kaar-
ten worden geschud en dat resul-
teerde in de volgende uitslag in de 
A-lijn: 1e Christa Leuven en Rita Rit-
zen met 59.72%, 2e Alie van Verse-
veld en Trudy Stokkel met 57.29%, 3e 
Jan Geleijn en Joris van der Zwaard 
met 53.47%. 
In de B-lijn: 1e Agneet van der Goot 
en Wil Jongkind met 62.50%, 2e Ans 

van Wees en Gerrit van Luling met 
56.67%, 3e Joke Hendrikse en Rietje 
van der Zwaard met 56.25%. 
In de C-lijn een verrassend paar dat 
als eerste eindigde. Door de club 
waren Piet van der Meer en Ally 
Maarse uitgenodigd aan deze drive 
mee te komen doen. Dat de heren 
het spelletje nog niet verleerd zijn 
bewezen zij door met 61.67% de 
eerste plaats voor zich op te eisen! 
Op de 2e plaats Jassie Klicks en An-
nie Geleijn, gedeeld met het gele-
genheidskoppel Hanneke van Dorp 
en Kiki Mantel met 53.75%. Ook de 
derde plaats moest worden gedeeld 
door Anneke en Andre Lanser met 
het ander gelegenheidskoppel Jan 
Pieter Korenwinder en Henny van 
der Laarse met 52.92%. 
Nadat iedereen zijn of haar prijs 
had opgehaald werd er door menig-
een nog even gezellig nagetafeld. 
Bridgeclub Onder Ons kan terug-
zien op een geweldige Kerstdrive!

Ringvaartschaatsavond 
door negen ijsclubs
Aalsmeer - Zaterdagavond 6 janu-
ari organiseren negen ijsclubs van 
rond om de Ringvaart Haarlemmer-
meer een schaatsavond op de Ken-
nemer IJsbaan in Haarlem voor jong 
en oud, zowel ervaren als onerva-
ren. Een gezellig afwisselend pro-
gramma voor alle deelnemers wordt 
aangeboden. De Ringvaartschaats-
avond is van 19.45 tot 22.50 uur, 
vindt plaats op de IJsbaan in Haar-
lem en deelname is gratis. 

Zevende keer
Zes jaar geleden werd de Kaag en 
Braassemschaatsavond voor het 
eerst gehouden. Een schaatsavond 
voor jong en oud, waar de gezellig-
heid hoog in het vaandel staat. Bij 
de vijfde editie in 2017 werd duide-
lijk dat het concept hier en daar wat 
aangepast moest gaan worden: een 
aantal verenigingen wilde er name-
lijk mee stoppen. Na overleg met de 
ijsclubs Nut & Vermaak, De Blau-
we Beugel en VZOD werd contact 
met een aantal andere ijsclubs ge-
zocht en gelukkig waren zij allemaal 
heel enthousiast. Omdat nagenoeg 
alle ijsclubs die meedoen rond de 
Ringvaart liggen, kreeg het evene-
ment een nieuwe naam: Ringvaart-
schaatsavond

Een nieuwe opzet
Veel onderdelen van de Ringvaart-

schaatsavond blijven het zelfde: de 
100 meter korte baan wedstrijd, de 
race tegen de haas, de marathon 
(voor recreanten en wedstrijdrij-
ders) en de elfdorpentocht, die voor 
deze gelegenheid is omgedoopt in 
‘Rondje Ringvaart’. 
Nieuw zijn de marathon voor re-
creanten over 10 ronden en de clu-
bestafette. Bij dit laatste onderdeel 
is het de bedoeling dat er steeds 
drie rijders van een ijsclub aan het 
schaatsen zijn. Een schaatsbe-
schermer is het estafettestokje. De 
rijders mogen afgewisseld worden 
door andere rijders. In totaal mo-
gen er per ijsclub acht rijders op het 
ijs staan. De club die na 10 minu-
ten de meeste rondjes heeft afge-
legd, is winnaar. 

Marktkraampjes en orkest
Ook nieuw is dat er niet alleen op 
het ijs, maar ook naast het ijs veel 
te doen is. Een koek en zopie tent, 
marktkraampjes van de ijsclubs en 
waarschijnlijk ook een heus dweil-
orkest. Kortom, alle ingrediënten 
voor een gezellige schaatsavond 
zijn aanwezig. Noteer daarom de 
datum: zaterdag 6 januari, aanvang 
19.45 uur.
Wedstrijdrijders kunnen zich voor 
de marathon inschrijven via www.
ringvaartschaatsavond.nl. Kijk voor 
meer informatie ook op de website.

Nieuwjaarsduik met WSCA
Aalsmeer - Voor iedereen die het 
nieuwe jaar lekker fris wil starten 
organiseert Windsurfclub Aalsmeer 
weer de nieuwjaarsduik! Op maan-
dag 1 januari staat vanaf 12.00 uur 
de koffie en warme chocolademelk 
klaar in het clubhuis aan het surf-
strand van Vrouwentroost. Er zijn 

kleedkamers en warme douches 
aanwezig. Om 13.00 uur wordt de 
groepsfoto gemaakt en daarna duikt 
iedereen het water in. De bar blijft 
open tot 14.00 uur. 
Neem je familie en vrienden gezel-
lig mee, het strand is groot genoeg! 
Deelname is gratis.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Twist tussen Ronald en 
Martin bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De zevende speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis was met 39 darters 
goed bezocht. Christopher Brou-
wer sloeg een dubbelslag, niet al-
leen werd hij de eerste darter die dit 
seizoen twee speelavonden wist te 
winnen, ook had hij met een prach-
tige 156 finish de hoogste uitgooi 
van de avond. Tim Maas was de fi-
nalist, ook een prima prestatie voor 
iemand die weinig dart. 
Ronald Baars en Martin Bax kwa-
men elkaar deze avond twee keer 
tegen voor het dartbord. Ronald 
won in de poule, maar Martin kreeg 
in de finale van het tweede niveau 
een herkansing. En zoals dat meest-
al gaat won de eerdere verliezer nu 
wel. Ook in de stand ontlopen Mar-
tin (tweede) en Ronald (derde) el-
kaar niet veel, al kwam Christop-
her met zijn overwinning en bonus-
punten voor de hoogste uitgooi wel 
dichterbij (gedeelde derde). 
In het derde niveau bereikten Kevin 
Bras en Peter van de Laarse de hal-
ve finale. De van een blessure her-
stelde Bak bereikte echter de finale, 

Crosscompetitie bijna beslist
Eindzege binnen schot voor 
veldrijder Tristan Geleijn
Rijsenhout - Afgelopen zondag is 
de spanning weggeëbd in de Am-
sterdamse Crosscomptitie voor 
nieuwelingen. Tristan Geleijn (Rij-
senhout) was in de voorlaatste rit 
de meest wendbare renner op het 
glibberige kronkelparcours in Slo-
ten. Elian Lagendijk, de enige die 
nog weerwerk had kunnen bieden 
aan de zegetocht van Geleijn, bleef 
een dagje onder de kerstboom en 
duikelde fors in het klassement. Hij 
staat nu op plek vier en is komen-
de zondag, opnieuw in Sloten, bij 
voorbaat uitgeteld voor de eindze-
ge. Spanning is er nog wel voor het 
bezetten van de resterende podium-
plaatsen. Sven Buskermolen uit Ku-
delstaart heeft de beste papieren op 
‘zilver’ na een zevende plek, afge-
lopen zondag. In de rangschikking 
koestert hij zes punten voorsprong 
op zijn UWTC-clubgenoot Dan-
ny Plasmeijer. De wedstrijd bij de 
profs en eliterenners werd gewon-
nen door Koos Jeroen Kers. Klasse-
mentsleider Niek Voogt kwam niet 
aan de start en werd in de stand 
gepasseerd door Menno Munster. 
die een puntje voorsprong heeft op 

Dennis Souverein. Voogt volgt nu op 
tien punten..

Fietsweek
Owen Geleijn maakt van de einde-
jaarsweek een fietsweek. Afgelo-
pen zondag werd hij achtste in de 
nationale juniorencross bij recrea-
tieplas De Langspier in Boxtel, an-
derhalve minuut na winnaar Wesley 
Damiaans. Later in de week staan 
nog crossen in Norg en Vorden op 
zijn programma. Als tussendoortje 
doet Geleijn komende zaterdag ook 
nog mee aan het Nederlands Kam-
pioenschap koppelkoers op de wie-
lerbaan van Alkmaar. Leon Buijs uit 
Aalsmeer debuteert in Alkmaar, op 
het NK voor profs en eliterenners. 
Hij heeft ingeschreven op drie on-
derdelen: sprint, keirin en scratch. 
Afgelopen zaterdag was Buijs in 
Apeldoorn actief op het NK omni-
um. De helft van het deelnemers-
veld, onder wie de jonge Buijs, wist 
zich niet te klasseren. Willem Jan 
van Schip, vanaf volgende week rij-
dend voor het profteam van Lotto-
Jumbo, werd na vier gewonnen on-
derdelen de nummer één.

Nieuwjaarsplons Oosterbad
Aalsmeer - Liefhebbers kunnen 
weer fris het nieuwe jaar in. Van-
af 13.00 uur op maandag 1 janua-
ri zijn durfals en kijkers welkom op 
het gezellige terras van Het Ooster-
bad om iedereen allereerst de beste 
wensen te wensen. Rond 13.50 zal 
onder leiding van Joke de Jong van 
Fit Center Amstelveen de warming-
up plaatsvinden zodat eenieder om 
precies 14.00 uur de nieuwjaars-
plons kan gaan maken in het twee-
de bad. Na de duik is er weer tradi-
tiegetrouw de heerlijke erwtensoep 

van de grote sponsor achter dit al-
les en worden de mutsen en de cer-
tificaten uitgedeeld, dit alles omlijst 
door gezellige muziek.

Feestelijk jaar
Het Oosterbad luidt overigens een 
jubileumjaar in, want in 2018 be-
staat het natuurzwembad aan de 
Mr. Jac. Takkade al een trotse 90 
jaar en dat wordt natuurlijk gevierd.
Volg voor al het actuele jubileum-
nieuws de Facebookpagina van het 
Oosterbad of kijk op de website.

Klaas de Vries winnaar 
bingo-sjoelen de luxe
Aalsmeer - Op donderdag 21 de-
cember was de laatste sjoelavond 
van 2017. Zoals gewoonlijk was 
dit een iets andere avond als nor-
maal. Er werd bingo-sjoelen de 
luxe gespeeld. Elke sjoeler ontving 
een briefje met daarop een getal. 
Dit relatief makkelijke getal moest 
men gooien, dus een rekenknob-
bel kwam goed van pas deze avond. 
Werd dit getal gegooid, dan moest 
men naar de tafel waar de jury, Petra 
Houweling en Kees Verbruggen, zat 
om een nieuw getal passende bij de 
eigen klasse (A tot en met C) uit het 
bakje te halen. Dit getal was het vol-
gende wat men moest gooien. Het 
was de bedoeling om acht juiste ge-
tallen te gooien, dan had men bingo. 
Dit lukte niemand in acht keer, maar 
drie mensen wel in negen keer. Na 
loting werd Klaas de Vries winnaar 
van de hoofdprijs. Deze mocht hij 
zelf uitkiezen (een kerststukje of iets 
anders ‘kerstachtigs’). Tweede werd 
Patrick Haring en derde Hans van 
Leeuwen. Drie personen hadden 
bingo in tien keer en eveneens na 
loting werd Sjaak Siebeling vierde, 
Gazi Orscek vijfde en Albert Geleijn 
zesde. Hij koos niet voor zijn zelfge-
maakte kerststuk. Niemand gooi-
de in elf bakken bingo, maar twaalf 
bakken lukte nog wel. Dirk Mol 
mocht de zevende prijs in ontvangst 
nemen en Henk Brozius had de 
achtste prijs. Wel opvallend dat al-
leen de mannen in de prijzen vielen, 
waren de vrouwen al in hun hoofd 
druk bezig met de boodschappen 
en het kerstdiner?
In ieder geval kreeg iedereen een 
kersttasje met inhoud mee naar 

huis, zodat men niet op een houtje 
hoefde te bijten met Kerst. 

Sjoelers welkom
De eerste competitieavond van 2018 
is op donderdag 4 januari. Mocht u 
sjoelen in competitieverband ook 
leuk lijken. Kom gerust een keer 
proberen. De avonden, die om de 
twee weken op donderdag gehou-
den worden in het Dorpshuis in Ku-
delstaart, beginnen om 20.00 uur. Er 
wordt in vier klassen (op eigen ni-
veau) gesjoeld en per competitie-
avond worden er twee maal tien 
bakken gegooid. Kijk voor informa-
tie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Selectiewedstrijd
Op zaterdag 13 januari is de eerste 
selectiewedstrijd van Regio West in 
Heemskerk. Hierbij kan men een 
gooi doen naar een startbewijs voor 
het NK Sjoelen Individueel in Barne-
veld dat in april plaatsvindt.

De jury Kees Verbruggen en Petra 
Houweling.

Klaas de Vries neemt de eerste prijs in ontvangst.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 8 janu-
ari houdt Allen Weerbaar de eer-
ste kaartavond in het nieuwe jaar. 
Er wordt gekaart in buurthuis het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat om 
19.30 uur open voor koffie of thee. 
Zowel leden als nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. De laatste 
kaartavond in 2017 is gewonnen 
door Emmy Schuit met 5628 pun-
ten, op twee  Matty van Tol met 5193 
punten,  op drie Sjaak Bleeker  met 
5110 punten, op vier Adri Bleeker 
met 5089 punten en op plaats vijf 
is Gradus van Vuren geeindigd met 
5048 punten. De marsenprijs ging 
naar Matty van Tol (5x) en de poe-
delprijs is uitgereikt aan Hein van 
Bemmelen. Bij het jokeren ging Lili-
an Klaassen met de eerste prijs naar 
huis en hekkensluiter was Jopie de 
Vries.

Winst Gerard en 
Huub bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Zowel klaverjassers als joke-
raars zijn van harte welkom. De or-
ganisatie hoopt trouwe kaarters en 
nieuwe gezichten te mogen verwel-
komen. Op donderdag 21 decem-
ber is het jokeren gewonnen door 
Gerard de Wit met 161 punten. Tru-
dy Knol werd met 213 punten twee-
de en Bets Teunen met 322 punten 
derde. Bij het klaverjassen was Huub 
Bouwmeester met 5125 punten de 
beste, gevolgd door Coby van der 
Linden met 5078 punten en Riet Pot-
huizen met 4947 punten. De poedel-
plaats was deze week voor Wim Bus-
kermolen Pzn met 3891 punten. Na 
het kaarten was er een Kerstdiner in 
een gemoedelijke sfeer waar heer-
lijk is gegeten. Dit Kerstdiner is me-
de mogelijk gemaakt door een do-
natie van Stichting Supporting Ku-
delstaart. Belangstelling voor deze 
gezellige kaartmiddag? Kom gerust 
eens mee kaarten, jokeren of klaver-
jassen. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, telefoon 0297-340776.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 29 
december organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer weer een gezellige 
klaverjasavond. Ook jokeraars zijn 
van harte welkom. Het buurthuis 
aan de Dreef 1 gaat om 19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving. Om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Het koppelkaarten op 
vrijdag 22 december is gewonnen 
door Marja van Schip en Essy van 
Es met 5626 punten, gevolgd door 
Corrie Durieux en Tonny Fafie met 
5398 punten en Kees Meekel en 
Corrie Balder met 5157 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Ri-
ta en Gerard Pouw met 3382 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Gonnie met 234 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De OVAK-soos op 20 de-
cember is gewonnen door Loek Pie-
terse met 5461 punten. Op twee is Co 
Bijlemeer geeindigd met 5372 punten, 
op plaats drie Gerrit van der Geest 

met 5189 punten en plaats vier was 
voor Dirk van Dam met 5158 pun-
ten. De volgende kaartmiddag is op 
woensdag 3 januari vanaf 14.00 uur in 
het Parochiehuis in de Gerberastraat.

maar het was Pietje van Overbrug-
gen die verrassend wist te winnen. 
Het was zijn zesde overwinning ooit, 
waarbij met name de laatste twee 
finales er bovenuit staken (met te-
genstanders als Bak en William Hu-
nitetu). Nieuwkomer Gago Mitic be-
reikte bij zijn debuut tegelijk de fi-
nale van het vierde niveau, een pri-
ma prestatie. De winnaar was ech-
ter Johan Witte, het was zijn tweede 
overwinning ooit.
Morgen, vrijdag, 29 december, is de 
volgende en laatste speelavond van 
het jaar. Een extra goede reden dus 
om te komen, zo tussen alle kerst en 
oud en nieuw verplichting door. Ho-
pelijk zijn er weer veel nieuwe ge-
zichten, elke darter kan namelijk 
zonder opgave vooraf meedoen. De 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier 
niveau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. 
Het motto van de Poel’s Eye is dan 
ook; zoveel als mogelijk darten, op 
zoveel als mogelijk het eigen niveau. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost 4 euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de websi-
te www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

Ronald en Martin zaten elkaar dwars.

Vijftig eurocent per boom!
Inzameling kerstbomen 

op diverse plekken
Aalsmeer - Net als voorgaande 
jaren kunnen op diverse plekken 
in Aalsmeer en Kudelstaart kerst-
bomen ingeleverd worden. De 
gemeente wil kinderen stimule-
ren om de bomen op te halen en 
in te leveren tegen een kleine ver-
goeding. De vergoeding is 50 eu-
rocent per ingeleverde boom met 
een maximum van tien bomen 
per keer. De kerstbomen worden 
versnipperd en tot compost ver-
werkt. 
De kerstbomen kunnen op 
woensdag 10 januari tussen 13.00 
en 16.00 uur ingeleverd worden 
in Kudelstaart, Schweitzerstraat 

(voor de school, op het parkeer-
terrein), in Oosteinde in de Ire-
nestraat (bij het Middelpunt), in 
Stommeer in de Jac. P. Thijssen-
laan (bij de sportzaal) en in het 
Centrum bij het gemeentehuis 
(Raadhuisplein). 

Kerstbomen mogen ook ingele-
verd worden bij de milieustraat 
van Meerlanden in Rijsenhout. 
Ook hier wordt een kleine ver-
goeding van 50 eurocent per in-
geleverde boom gegeven met 
een maximum van tien bomen en 
alleen op woensdag 10 januari 
tussen 13.00 en 16.00 uur.
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