
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Drukke kerst-
nacht politie
Aalsmeer - Een drukke kerst-
avond en nacht, donderdag 
24 december, heeft de politie 
Aalsmeer en Uithoorn beleefd. 
De kerststemming had nog 
niet iedereen bereikt. Agenten 
zijn bij brandjes geweest, een 
inbraakalarm, burenruzies, ge-
luidsoverlast, plassen in an-
dermans tuin, vechtpartijen en 
dronken personen. Veel mel-
dingen kwamen snel achter 
elkaar, waardoor agenten uit 
Amstelveen en zelfs van Am-
sterdam Zuidoost assistentie 
hebben verleend. Er zijn meer-
dere verdachten aangehouden. 
De beide kerstdagen zijn ge-
lukkig wel vrij rustig verlopen. 

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 30 DECEMBER 2015

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

ZONDAG 3 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

2016

Vanaf maandag zĳ n wĳ  
weer 7 dagen per week 

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

Nicolette & Mellanie
en medewerkers

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekEen goed, gezond en succesvol 2016 gewenst!

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2016
We staan aan de vooravond van 2016, een nieuw jaar met nieuwe 
kansen en uitdagingen. Graag heffen het college van B&W van 
gemeente Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer samen met u het glas 
op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2016.

Datum & tijd 
Woensdag 6 januari 2016 
Aanvang 19.30 uur

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

Met muziek van het Popjazz Trio Katelijne van Otterloo.

gemeentehuis
gesloten
op 1 januari
Zie pagina 6

Gemeente zet in op veilig 
en feestelijk oud en nieuw
Aalsmeer - De jaarwisseling komt 
er aan. 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 
er wordt ook op uw medewerking 
en verantwoordelijkheidsgevoel ge-
rekend. Sinds vorig jaar geldt een 
nieuwe landelijke regel. 
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. 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. 

Enkele tips:
Sla geen grote hoeveelheden vuur-
werk op in uw huis; Let op omstan-
ders en houd afstand; Draag een 
vuurwerkbril. Steek weigeraars nooit 
opnieuw aan; Lanceer grote vuurpij-
len vanuit een pvc-buis die stevig in 
de grond staat; Steek kleine vuur-

pijlen af uit een met zand verzwaar-
de fl es; Steek vuurwerk aan met een 
aansteeklont, nooit vanuit de hand. 
Het is verboden om vuurwerk af te 
steken in het gebied rond de koren-
molen De Leeuw in het Centrum. Dit 
is een vuurwerkverbodsgebied.

Illegaal vuurwerk
Vanaf dit jaar zijn babypijlen en Ro-
meinse kaarsen verboden, om-
dat ze veel hand- en oogletsel ver-
oorzaken. Op het afsteken van ille-
gaal vuurwerk staan forse boetes. 
Meld verkoop en handel van illegaal 
vuurwerk via 0900-8844 of de meld-
lijn ‘Meld Misdaad Anoniem’: 0800-
7000.

Vuurwerkafval en vernielingen
De gemeente verzoekt inwoners om 
op 1 januari – en liever nog op ou-
dejaarsnacht zelf – het vuurwerkaf-
val in uw straat op te ruimen. 
De helft van de vuurwerkongeluk-
ken gebeurt namelijk op Nieuw-
jaarsdag met jonge kinderen die 
zwerfvuurwerk op straat zoeken. 
Elk jaar zijn er vernielingen met oud 
en nieuw. De gemeente en de po-

litie verzoeken u met klem melding 
of aangifte te doen van incidenten 
die u signaleert en aan te geven wie 
de daders zijn. U kunt dit (anoniem) 
melden bij de politie. De gemeente 
treft zelf ook maatregelen en sluit 
prullenbakken en een aantal onder-
grondse containers af.

Vijftig cent per boom
Ieder jaar zamelt Meerlanden na-
mens de gemeente kerstbomen in 
die vervolgens worden gerecycled. 
Wie een kerstboom inlevert, krijgt 
50 cent per boom.

Inzameling in de buurt
Inleveren in de buurt kan op woens-
dag 6 januari van 14.00 tot 16.00 
uur in de Schweitzerstraat, voor de 
school, op het parkeerterrein, in Ku-
delstaart, bij buurthuis Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat, bij de 
gymzaal in de Jac. P. Thijsselaan en 
in het Centrum voor het gemeente-
huis op het Raadhuisplein. Kerst-
bomen kunnen ook worden ingele-
verd, op werkdagen, bij de milieu-
straat van Meerlanden aan de Aar-
bergerweg 41 in Rijsenhout.

In het gebied rond korenmolen De Leeuw in het Centrum is het verboden om vuurwerk af te steken. 

Grote brand Schiphol-Rijk
Schiphol-Rijk - Rond tien voor 
twee in de nacht van zondag 27 op 
maandag 28 december is brand uit-
gebroken in een bedrijfsgebouw aan 
de Tupolevlaan in Schiphol-Rijk. Het 
betrof een zeer grote brand waar-
bij de vlammen uit het dak sloe-
gen. De brandweer van Kennemer-
land heeft onder andere assistentie 
gekregen van het brandweerkorps 
van Aalsmeer. Vanwege de enorme 
vlammen en de hevige rookontwik-

keling is de N201 in de nacht eni-
ge tijd afgesloten geweest. De na-
bij gelegen luchthaven heeft geen 
hinder ondervonden van de brand 
en de rook. Na enkele uren had de 
brandweer het vuur onder contro-
le. Het pand is door de brand zwaar 
beschadigd geraakt. Tot zover be-
kend zijn er geen gewonden geval-
len. Naar de oorzaak van de brand 
wordt een onderzoek gedaan. 
Foto: Marco Carels
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Annemieke’s
Aktiewinkel

Machineweg 3  Aalsmeer  •  Tel. 0297-385281
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VUURWERK
REEDS 40 JAAR

HET MOOISTE VUURWERK

Bakkers winnen het van de kramen
Bertram & Brood winnaar 
oliebollentest 2015
Aalsmeer - Maandag 28 decem-
ber is de oliebollentest 2015 gehou-
den in café Joppe in de Wetering-
straat. De zevenkoppige jury, ofte-
wel het Oliebollengenootschap, be-
stond dit keer uit René Martijn, Ju-
dith Keessen, Muriël de Bies, Jop 
Kluis, Mike Multi, Jan van Schup-
pen en ondergetekende. Er moes-
ten in deze vierde editie van de olie-
bollenkeuring Aalsmeer negen olie-

bollen worden getest. De kramen 
bij tuincentrum het Oosten, Pomp-
plein, Kudelstaart en Praamplein 
dongen mee en de volgende bak-
kers: Ab Müller, Van Leeuwen, Ber-
tram & Brood, Hulleman en de win-
naar van vorig jaar Vooges. Er werd, 
zoals altijd, blind geproefd, maar de 
bollen werden tevens besnuffeld, er 
werd in geknepen om de veerkracht 
te meten, het vetgehalte werd ge-

test en er werd goed gekeken naar 
de inhoud, structuur en vorm. Voor-
zitter Jan had zijn collega’s Linda 
en Ab opgetrommeld om de bol-
len een voor een uit de keuken te-
voorschijn te halen, dus het testco-
mité kon niet weten welke twee er 
steeds voor hun neus stonden. Een 
eerlijke test dus! Maar unaniem wa-
ren de testers het eens; de kramen 
verloren het dit keer allemaal van 
de bakkers, terwijl deze oliebollen 
goedkoper waren. 

Nipt verschil
De nummers één, twee en drie la-
gen zeer dicht bij elkaar. Er werd 
zelfs nóg eens getest onder de-
ze drie. De jury werd het uiteinde-
lijk eens: de oliebol van Bertram 
& Brood won nipt van de num-
mer twee, die bij Hulleman inge-
kocht was, en de bol van bakkerij 
Van Leeuwen in Kudelstaart heeft 
de derde plaats weten te behalen. 
Tijdens de oliebollentest, die er zeer 
serieus aan toeging en waar publiek 
bij mocht zijn om de eerlijkheid te 
waarborgen, werd soms geroepen: 
‘Wat een zompige bal’ ‘klef en on-
gaar’ of ‘dit lijkt op cake, donutbe-
slag of brood’ en ‘hier is vanille ex-
tract in gebruik, dat kan niet mis-
sen’, maar bij het proeven van de 
winnende bal waren de kreten voor-
al positief: ‘Ik ruik een snufje ka-
neel’, ‘hierin zijn appels gebruikt’ en 
‘dit is echt de best gevulde bal van 
de avond’. Sterker nog, er was van 
de drie ingekochte oliebollen van 
Bertram & Brood geen kruimeltje 
meer over op de bordjes. Een goed 
teken. Jan van Schuppen heeft het 
certifi caat de dag erna overhandigd 
aan de eigenaresse van de winnen-
de bakkerij aan de Punterstraat. Lin-
da van den Broek reageerde ent-
housiast en verrast: “Echt? Heb ik 
gewonnen? Ik vind dat zó leuk. Be-
dankt! En dan te bedenken dat deze 
oliebollen bij Dick Jansen vandaan 
komen, van de Aalsmeerderweg. Ik 
geef hem de credits hoor!”
Door Miranda Gommans 
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Baan7 jongeren- 
dienst in gala

Aalsmeerderbrug - Zondag 3 ja-
nuari om 19.00 uur is er een Baan7 
jongerendienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Jongeren tussen 
12 en 20 jaar zijn van harte welkom 
om eens te komen kijken. Het be-
looft weer een te gekke avond te 
worden met muziek van de Baan7 
band, veel fun, maar ook een goede, 
eigentijdse preek. Baan7 zal dit keer 
anders zijn dan anders: dresscode 
is gala. Het thema van de avond is 
‘I will follow’. Patrick van der Laan 
zal hier met de nodige humor over 
spreken. Van der Laan is jongeren-
werker bij de Meerkerk en spreekt 
regelmatig tijdens jongerendien-
sten. Hij vertelt graag over hoe hij 
tot geloof is gekomen en wat dit 
voor hem betekent. Wil jij meer we-
ten? Kom zondag dan naar Baan7. 
Baan7 wordt elke eerste zondag van 
de maand gehouden in de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer 
informatie is te vinden op facebook.
com/baan7.

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 6 janu-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur weer 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van een kop-
je koffie of thee tijdens de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Iedereen is wel-
kom! Iedere tweede woensdag van 
de maand wordt een peuterinstuif 
gehouden, op de derde woensdag 
een gezamenlijke lunch en creatie-
ve avond en op de vierde woens-
dag staan quilten en handwerken 
op het programma. Om de zes we-
ken wordt een literaire avond geor-
ganiseerd op woensdag en eens per 
maand kan op woensdag geluisterd 
worden naar bijbelverhalen. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Foto: M. De Bordes

Kerststallen in Urbanuskerk
Amstelland - Er op uit in de kerst-
vakantie? Kom kijken naar de vele 
verschillende kerstgroepen in Nes 
aan de Amstel. Te zien in de Urba-
nuskerk aan de Amsteldijk-Zuid 
145. Behalve de eigen levensgro-
te kerstgroep zijn er dit jaar allerlei 

soorten kerststallen te zien, uit al-
le delen van de wereld. Gratis toe-
gankelijk op zaterdag 2 januari van 
13.00 tot 16.00 uur. Er is warme cho-
comel en glühwein verkrijgbaar, wat 
samen met mooie muziek zorgt voor 
een sfeervol uitstapje.

BV Hornmeer 
houdt receptie

Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer organiseert voor haar leden en 
belangstellenden op zaterdag 2 ja-
nuari een nieuwjaarsreceptie. Een 
mooie gelegenheid om ieder weer 
een voorspoedig en gezond jaar toe 
te wensen. De receptie is van 16.00 
uur tot 18.00 uur in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3.

Tekenworkshop met Judith 
Stokkel in Inloopcentra

Aalsmeer - De inloopcentra in 
Aalsmeer en Kudelstaart verzorgen 
een tekenworkshop in samenwer-
king met lokale kunstenares Judith 
Stokkel. Tijdens deze workshop, be-
staande uit twee ochtenden, gaan 
de deelnemers aan de slag met pot-
lood en papier om de geheimen van 
het tekenen te leren kennen en om 
zelf een tekening te maken. Het on-
derwerp is typisch Aalsmeers, na-
melijk de Westeinderplassen met de 
Watertoren. In het eerste deel wordt 
geoefend met lijnvoering en arce-
ring om het materiaal en de moge-
lijkheden te leren kennen. Hoe cre-
eer je bijvoorbeeld volume, struc-

tuur en ruimtelijkheid? En hoe zorg 
je dat de compositie en de verhou-
dingen in een tekening kloppen? 
Aan de hand van de oefeningen en 
enkele schetsen wordt vervolgens 
een opzet gemaakt voor de uitein-
delijke tekening. In het tweede deel 
van de workshop wordt de tekening 
verder uitgewerkt en tenslotte wordt 
deze ingekleurd met kleurpotlood. 
Kleur vergt weer een andere aanpak 
dan zwart-wit. U leert eigenlijk op 
een andere manier kijken door mid-
del van verschillende materialen. De 
workshop wordt begeleid door Ju-
dith Stokkel. Voor haar tijd en het 
gebruik van de materialen wordt 
een kleine vergoeding van 10 euro 
per persoon gevraagd. Deelnemen 
aan de workshop kan op maandag 
18 en 25 januari in het Inloopcen-
trum Aalsmeer en op 4 en 11 febru-
ari in de locatie in Kudelstaart. De 
workshops starten vanaf 10.00 uur 
met koffie. 
Voor vragen en aanmelden: 06-
22468574 of loop binnen! Bezoe-
kadres locatie Aalsmeer, Kanaal-
straat 12 in gebouw Irene en bezoe-
kadres locatie Kudelstaart, Nobel-
hof 1 in wijksteunpunt Voor Elkaer.

Waar is Roos?
Rijsenhout - Lapjespoes Roos 
wordt vermist. Het dier sprong van 
de aanhangwagen toen haar baas-
jes spulletjes aan het lossen wa-
ren bij de Meerlanden aan de Aar-
bergerweg. Roos is drie jaar oud en 
heeft een halsband om met mag-
neet balletjes. Wie haar heeft gezien 
of weet waar ze is, wordt verzocht te 
bellen naar 06-11110125.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Volgende week vrij-
dagavond 8 januari halen de seni-
oren van Sportvereniging R.K.Des 
het oude papier op. Gaarne de pa-
piercontainer of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Dus ver-
zamel het papier voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl

Kaartmarathon 
bij Oostend

Aalsmeer - De jaarlijks terugke-
rende Nieuwjaarsmarathon wordt 
weer gehouden bij buurtvereniging 
Oostend en wel op zaterdag 9 janu-
ari in buurthuis ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De aanvang is 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 
Het bestuur van de buurtvereni-
ging hoopt dat kaartliefhebbers zich 
massaal opgeven voor deze bijzon-
dere dag, die duurt tot 20.00 uur. Ui-
teraard met tussenpauze, waar een 
versnapering of drankje gebruikt 
kan worden. De kosten bedragen 
12,50 euro per persoon, in deze prijs 
zijn koffie of thee (maximaal 2) en 
broodjes inbegrepen. Opgeven kan 
bij Maarten van der Vaart via 06-
28254726 of per mail: vaart@hetnet.
nl tot uiterlijk 7 januari. Het is ove-
rigens geen koppelklaverjassen en 
vol is vol!

Nieuwjaar 
met de OVAK

Aalsmeer - Op dinsdag 5 janu-
ari houdt de Ouderen Vereniging 
Aalsmeer Kudelstaart (OVAK) haar 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
19.00 tot 21.00 uur in het gemeente-
huis. Leden en genodigden worden 
van harte uitgenodigd om tijdens 
een drankje en een hapje te proos-
ten op het nieuwe jaar 2016. 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 ja-
nuari houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

31 Oudejaarsdienst om 19u. met 
ds. J. Trommel. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. met ds.J. 
Trommel.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Donderdag 31 om 19u. Woord 

en Gebedsdienst m.m.v. Kar-
melkoor. Zaterdag 1 om 17u. in 
Kloosterhof Woordcommunie-
viering met N. Kuiper Zondag 
9.30u. eucharistieviering m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof.

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

Donderdag 31 om 10u. Vesper 
met ds. J. Vrijhof. Vrijdag 1 om 
10.30u. Morgengebed. Zondag 
10u. dienst met J. Buchner, Am-
stelveen.

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

Donderdag 31 om 19u. Oude-
jaarsdienst met ds. J. van Dalen. 
Zondag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Donderdag 31 om 19. Ou-

dejaarsviering. Zondag 11u. 
Nieuwjaarsviering m.m.v. da-
mes- en herenkoor. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Eerstvol-
gende bijeenkomst op 5 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Eerst-
volgende bijeenkomst 4 januari.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Babyop-

pas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Donderdag 31 om 19u. Oude-

jaarsdienst met M. Hogenbirk. 
Vrijdag 1 om 10.30u. Nieuw-
jaarsdienst met ds. M. Hogen-
birk. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. D. v/d Wal. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Nieuwjaarsdienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Col-
lecte: Ouderenwerk. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Donderdag 31 om 19u. Oud-
jaarsdienst met hr. v/d Bent. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Donderdag 31 om 19.30u. Ou-

dejaarsdienst met dhr. D.W. Voll-
muller. Vrijdag 1 om 10.30u. 
Nieuwjaarsdienst met dhr. T. 
Maarsen. Organist: W. Spaarga-
ren (2x). Zondag om 10u. dienst.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Donderdag 31 om 
19.30u. Oudjaarsdienst. Vrij-
dag 1 Nieuwjaarsdienst met ds. 
J. Haeck. Organist: R. Kooning.
Zondag om 10u. dienst met ds. 
de Goei, Amersfoort. Organist: 
Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Donderdag 24 om 21u. kerst-
nachtdienst. Zondag 10u. Sa-
menkomst met dovenvertolking 
en vertaling in Engels. Spreker: 
Martijn Piet. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 
Om 19u. Baan7 jongerendienst. 
Spreker: Patrick van der Laan.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Donderdag 

31 december, 
1 en 3 januari 

Meindert van der Zwaard, Caroline Baarse-Mersie en Esther Gons krijgen 
techniekles van Niels Tenhagen.

Techniek bijspijkeren bij 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De vakantie is niet al-
leen om uit te rusten! Deze week 
hebben de medewerkers van om-
roep Radio Aalsmeer een bijspijker-
cursus techniek van Niels Tenhagen 
gekregen. 
Radio Aalsmeer zoekt altijd nieuwe 
enthousiaste medewerkers. Presen-

tatoren, verslaggevers, redactieme-
dewerkers of technici. Is dat je goe-
de voornemen voor het nieuwe jaar? 
Neem dan contact op voor meer in-
formatie over de mogelijkheden om 
als vrijwilliger bij Radio Aalsmeer 
aan de slag te gaan via www.radio-
aalsmeer.nl

Veel bezoekers voor vogel-
tentoonstelling in Bloemhof
Aalsmeer - Voor het eerst mocht 
de Vereniging van Vogelvrienden 
Aalsmeer en Omstreken de dis-
tricttentoonstelling van Noord-Hol-
land organiseren en de afdeling is 
geslaagd. Het was een prachtige, 
overzichtelijke en gevarieerde expo-
sitie in De Bloemhof afgelopen da-

gen. Meer dan 1.100 vogels wer-
den tentoongesteld. Kanaries, tro-
pische vogels, kromsnavels en on-
der andere kaketoes in allerlei kleu-
ren. Geweldig en wat kunnen vogels 
veel ‘herrie’ maken zeg. Ook prach-
tige zang gehoord overigens. En 
voor wie na het zien van alle vogels 

zelf thuis ook zulk gezelschap wil-
de, was er de mogelijkheid een vo-
gel of twee te kopen met daarbij een 
goed advies van een lid van de Vo-
gelvrienden. Het bezoek kon afge-
sloten worden met een kop koffie of 
thee en deelname aan de tombola 
en/of het rad van avontuur. De ver-
eniging kijkt terug op een geslaag-
de tentoonstelling. Ondanks het 
mooie, zachte winterweer mochten 
veel bezoekers verwelkomt worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/









EvEnEmEntEn

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is aangevraagd:
- Mijnsherenweg (Z-2015/069808), Open dagen kwekerijen 

van 2 t/m 3 april 2016, ontvangen 18 december 2015
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2015/070103), Brui-

loft/diner op 14 februari 2016, ontvangen 21 december 
2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Legmeerdijk 313, 1430BA (Z-2015/065389), Floraholland 

Winterfair op 6 en 7 januari 2016, verleend 16 december 
2015

CollECtEs

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

Drank- En HorECavErgunning (aanvragEn) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Praamplein 4 A, 1431CV (Z-2015/066843), slijterij Albert 

Heijn, ontvangen 3 december 2015

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Ecuadorlaan, 1432DH (Z-2015/057758), Kerstboomver-

branding op 8 januari 2016, ingetrokken 17 december 
2015

tEr inzagE

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de 
Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw 
Oosteinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

officiële mededelingen
30 december 2015

 31 DECEmbEr 
 Het callcenter is 31 december bereikbaar tot 16.00 uur. 
 1 januari 
 Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

 6 januari
 Op 6 januari is het gemeentehuis (i.v.m. de 
 Nieuwjaarsreceptie) vanaf 14.00 uur gesloten.

gEbruik rEgiotaxi amstEllanD tijDEns DE 
fEEstDagEn

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen 
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u 
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi, dan dient u 
deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen van 
tevoren te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel 
vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur 
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op 
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt 
u bestellen via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).

bEkEnDmakingEn snEl En makkElijk tE vinDEn 
op www.ovErHEiD.nl

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. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoog-
te blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

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

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

vanaf 1 oktobEr 2015 is DE DiEnstvErlEning 
bij DE baliE bouwEn & vErgunningEn En baliE 
bEDrijvEn gEwijzigD

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen;  
-  dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u  24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige 
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over 
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen 
kunt u een afspraak maken via 020-5404911.

lEgEs En vErgoEDingEn pEr 1 januari 2016
info krant aalsmEEr

Ontvangt u momenteel een vervoerskostenvergoeding of 
vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? De gemeente 
heeft nieuwe bedragen voor 2016 vastgesteld. Alle inwoners 
met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn persoonlijk ge-
informeerd over de hoogte van het budget in 2016.

Per 1 januari 2016 gelden de volgende vergoedingen en le-
ges:

vergoeding of voorziening

Maximaal jaarlijkse vergoeding
vervoerskostenvergoeding bruikleenauto e 261,56
vervoerskostenvergoeding taxi e 3923,40
vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi e 4793,59
gebruik eigen auto e 965,76

Eenmalige vergoeding op indicatie
Verhuiskostenvergoeding e 2989,83
Sportrolstoel e 3654,80

gehandicaptenparkeerkaart/-plaats

Legeskosten
afgifte van de kaart e 27,30
keuring adviesbureau e 95,00
aanleg parkeerplaats e 218,60
kosten kentekenbord e 27,30

wEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrECHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

- Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2015/069305) (het 
brandveilig gebruik van een schoolgebouw)

- Hornweg 151a, 1432 GH (Z-2015/069299) (het slopen 
van een loods op grond van ruimtelijke regels)

- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2015/069293) (het wijzi-
gen van de handelsreclame)

- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2015/069403) (het uitvoeren 
van diverse constructieve wijzigingen)

- Mijnsherenweg 24 D1, 1433 AS (Z-2015/069450) (het 
brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfshallen)

- Huygensstraat 37, 1433 BR (Z-2015/069599) (het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069902) (het tij-
delijk plaatsen van een tankshop)

- Nabij Aalsmeerderweg 45 (Z-2015/0698830 (het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van op-
slaggebouw met opslagunits)

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/069894) (het oprichten 
van een woonhuis)

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/070082) (het tijdelijk 
plaatsen van een woonaccommodatie)

- Ophelialaan 109, 1431 HC (Z-2015/070284)(het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten arbeids-
migranten)

meldingen ontvangen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn ontvangen:
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2015/068802) (het starten 

van een bedrijf)
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069468) (het 

slopen van het shopgebouw, tankeilanden en entree car-
wash)

- Mijnsherenweg 24 D1, 1433 AS (Z-2015/069385) (het 
melden brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfshallen)

- Hornweg 151A, 1432 GH (Z-2015/070065) (het verwij-
deren van asbesthoudende materialen en het slopen van 
een loods)

- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2015/070256) (het slopen van 
een woonhuis)

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te 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: 
- Oosteinderweg 583 en 585, 1432 BM (Z-2015/055066) 

(het oprichten van een dubbel woonhuis)
- Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2015/058461) (het oprich-

ten van 4 appartementen en een dorpscafé en het aan-
leggen van een in- en uitrit)

- Hornweg-Legmeerdijk (Z-2015/060487) (het tijdelijk 
aanleggen van een bouwweg)

- Gaffelstraat 10, 1433 SJ (Z-2015/060026) (het oprichten 
van een schuur)

meldingen akkoord 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Legmeerdijk 165, 1432 KA (Z-2015/066304) (activitei-

tenbesluit m.b.t. het veranderen van het bedrijf Jan van 
den Broek)

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069468) (het 
slopen van het shopgebouw, tankeilanden en entree car-
wash)

- Jac.P.Thijsselaan 12, 1431 KE (Z-2015/069305) (het mel-
den van brandveilig gebruik van een schoolgebouw)

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders  maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 151a, 1432 GH (Z-2015/069299) (het slopen 

van een loods op grond van ruimtelijke regels)
-  Seringenstraat 14, 1431 BJ (Z-2015/065668) (het op-

richten van een dakopbouw)
- Ter hoogte van Van Cleeffkade 15 (Z-2015/059806) (het 

plaatsen van een Te huur bord)

geweigerde  omgevingsvergunning, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen 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.
- Zeeltstraat 61, 1432 PK (Z-2015/062664) (het plaatsen 

van een dakopbouw op de eerste verdieping en het plaat-
sen van een dakkapel op de tweede verdieping)

ingetrokken vergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende vergunning omgevingsvergunning is inge-
trokken. Tegen de afgifte van dit besluit  kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie
- Sportlaan 81, 1431 HX (Z-2015/055568) (het plaatsen 

van twee dakkapellen en een loopbrug waarvan de loop-
brug wordt ingetrokken)

proCEDurE 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl

gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

opEningstijDEn baliE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

opEningstijDEn baliE bouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

insprEkEn in DE CommissiEvErgaDEring 
ovEr EEn gEagEnDEErD onDErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

ovErigE lokEttEn En informatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

sErviCElijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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

sErviCEpunt bEHEEr En uitvoEring 
provinCiE noorD-HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

mEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Muziek/Theater
Woensdag 30 december:
* Raak! En de magische schoen-
tjes voor kinderen in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 13.30u.
* Viering ‘Laatste werkdag’ in Stu-
dio’s Aalsmeer met diverse arties-
ten en live Jamento, Westeinder Pa-
viljoen met Quincy en Jan Leliveld. 
Ook borrels en muziek in de Praam, 
Joppe, de Bok, Sportzicht, Vleghaar, 
Centennial en The Beach v/a14u.
Zaterdag 2 januari:
* KCA Jazz: Maartje Meijer Kwintet 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Sound of Silence in de Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Zondag 3 januari:
* The Soundsite Blues Revue in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Zondag 10 januari:
* KCA klassiek met pianoconcert 
Erwin Rommer in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Band Donnerwetter in The Shack 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Tot en met 3 januari:
* Extra films in vakantie voor al-
le leeftijden in Bioscoop Aalsmeer: 
Snoopy en Charlie Brown, Minions, 
Dummie de Mummie 2, Binnenste-
buiten, The Hunger Games 2, Fa-
shion Chicks, Bon Bini Holland, Hal-
lo Bungalow, Spectre en Holland, 
natuur in de Delta. 

Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schip-
hol met schilderijen, sculpturen en 
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14 en 17u. 
Zaterdag 26 januari:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
2 en 3 januari:
* Schilderijen, beelden en foto’s in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaarts-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u.
Januari:
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens 

Makelaardij, Punterstraat. 
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp 
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden.  
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Zaterdag 2 januari:
* Kudelstaart Open Darts bij Poel’s 
Eye in Dorpshuis. Inschrijven: 20u.
* Receptie BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan, 16 tot 18u.
2 en 3 januari:
* NK Indoor Beachvolleybaltoernooi 
in The Beach, Oosteinderweg 247a. 
Zaterdag van 9 tot 22u. en zondag 
van 9 tot 19.30u.
Maandag 4 januari:
* Receptie en veiling Postzegelver-
eniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u. Open: 19.15u.
Dinsdag 5 januari:
* Quizavond in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.
* Receptie OVAK, ouderenvereni-
ging in gemeentehuis,19 tot 21u.
Woensdag 6 januari:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Inloop en ontmoeting Oost-Inn in 
de Mikado, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in 
gemeentehuis vanaf 19.30u. Met 
optreden trio Katelijne van Otterloo.
Donderdag 7 januari:
* Kaartmiddag ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 8 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in de 
Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 16.30u.
* Nieuwjaarsborrel in Bacchus, Ger-
berastraat met optreden Taek, Blank 
en Frank vanaf 21u.

Vergaderingen
Dinsdag 5 januari:
* Informatief overleg over City-
marketing (20u), visie economie 
(20.30u) en visie recreatie en toeris-
me (21.15u) in gemeentehuis.
Dinsdag 12 januari:
* Gezamenlijke commissievergade-
ring in gemeentehuis vanaf 20u.

Muzikale start van nieuwe jaar
‘The Southside Blues Revue’ 
zondagmiddag in The Shack
Aalsmeer - Oude Meer - Inmid-
dels ook een traditie in The Shack 
om het nieuwe jaar muzikaal te ope-
nen met niemand minder dan The 
Southside Blues Revue. Zondag-
middag 3 januari wordt zanger Jay 
Bodean  begeleid door topmuzikan-
ten uit de Nederlandse Bluesscene: 
Armando Jansen op gitaar en zang, 
Mark Harmsma op bas, Pim Spet-
ter op piano en orgel en Ruud Spet-
ter op drums. Southside Blues Re-
vue heeft zich in de eerste jaren 
van haar bestaan in de Nederland-
se bluesscene bewezen als Revue 
band volgens Amerikaans princi-
pe: Een strak in pak gestoken be-
geleidingsband, met de ambitie om 
een afwisselende, middagvullen-
de bluesshow te brengen. Muzikaal 
ondersteund door zowel een pianist 
als een Hammond B3 organist, werd 
de afgelopen jaren menig succes 
gevierd. Geleidelijk ontstond de am-
bitie om structureel aan een eigen 
repertoire te kunnen werken. 
De band deinst er niet voor terug 
om soul-, funk- of rock&roll num-
mers te spelen. Met deze ontwikke-
lingen doet de ‘Revue’ zijn naam al-
le eer aan. Een geweldig goeie start 
van een nieuw muzikaal jaar in The 
Shack. 

Donnerwetter
Op zondag 10 januari wil The Shack 
graag de band ‘Donnerwetter’ voor-
stellen! Hier in het Westen wellicht 
nog niet zo bekend, maar een band 
waar het Oosten van het land enorm 
trots op is. Een band die inmiddels 
twee ijzersterke cd’s heeft afgele-
verd en vorig jaar september het 
wereldrecord live-optredens heeft 
verbeterd met 11 optredens in 11 
plaatsen in 24 uur, met afsluitend 
een live-optreden bij 3FM! ‘Don-
nerwetter’ heeft hiermee een visi-
tekaartje afgegeven om u tegen te 
zeggen. De hoogste tijd dus om de-
ze fantastische band voor te stellen 
op zondagmiddag 10 januari, want 
‘Donnerwetter’ maakt steengoeie 
alternatieve singer-songwriter rock, 
waarbij een voorliefde voor arties-
ten als Tom Waits en Frank Zappa 
duidelijk hoorbaar is. Dat er 10 ja-
nuari ook belangrijke festivalboo-
kers komen kijken naar deze band, 
zegt genoeg! 
The Shack is geopend op zondag-
middag 3 januari vanaf 15.00 uur en 
het optreden van Southside Blues 
Revue start rond de klok van 16.00 
uur. Entree is 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kleurige ukelele's
vanaf

€ 29,95

Klassieke gitaren
(1/2, 3/4 en 4/4)

vanaf € 69,-

STAGE MUSIC SERVICE
WENST AL HAAR NIEUWE KLANTEN

EEN MUZIKAAL 2016

AGENDA‘Point Break’ in bioscoop
Aalsmeer - De spannende film 
‘Point Break’ is vanaf zaterdag te 
zien in Bioscoop Aalsmeer. Wat 
heeft een team extreme sporters te 
maken met een serie gewelddadige 
bankovervallen? Jonge FBI-agent 
Johnny Utah (Luke Bracey) besluit 
te infiltreren in de groep van de cha-
rismatische Bodhi (Édgar Ramírez). 
Zijn team lijkt niets anders te doen 
dan big-wave surfing, wingsuit fly-
ing, extreme snowboarding, free-
climbing en motorracen… of bero-
ven ze ook af en toe een bank? Om 
het vertrouwen van de mannen én 
vrouw (Teresa Palmer) te winnen, 
moet Utah meedoen aan hun ex-
treem spectaculaire acties. Under-
cover, met zijn leven constant in ge-

vaar, wil hij bewijzen dat het team 
verantwoordelijk is voor bizar uit-
gevoerde misdrijven. Point Break 
barst van de meest gewaagde ac-
tiescènes ooit vastgelegd op film, 
uitgevoerd door de allerbeste ex-
treme sporters ter wereld zoals sur-
fers Laird Hamilton en Ian Walsh, 
snowboarder Louis Vito, skateboar-
ders Bob Burnquist en Eric Koston. 
De film duurt 113 minuten en wordt 
vertoond op zaterdag 2, dinsdag 5 
en woensdag 6 januari vanaf 21.00 
uur in de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade. Kijk voor het comple-
te filmprogramma op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de site, via 0297-753700 en 
te koop in de biosbar.

‘The Sound of Silence’ over 
duo Simon en Garfunkel
Aalsmeer - Op zaterdag 2 januari 
zijn belangstellenden welkom voor 
een Nieuwjaarsborrel van 17.00 tot 
23.00 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Om 20.30 uur begint in 
de bovenzaal het theaterprogram-
ma ‘The Sound of Silence’ van Joost 
Botman en Niels van der Gulik. Het 
verhaal gaat over twee jonge jon-
gens uit New York die uitgroeiden 
tot het meest succesvolle muzika-
le duo aller tijden. Het programma 
neemt het publiek mee naar de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw. Aan 
de hand van anekdotes wordt het 

verhaal verteld van Paul Simon en 
Art Garfunkel, hun weg naar suc-
ces, de botsingen tussen de twee, 
hun split-up en het legendarische 
concert in Central Park in 1981. De 
voorstelling is een feest van herken-
ning. De eigen interpretatie van de 
band geeft weer een nieuwe blik op 
tijdloze hits als The Boxer, Mrs. Ro-
binson, The Sound of Silence, Ceci-
lia en Bridge over Troubled Water. 
De voorstelling start zaterdag 2 ja-
nuari om 20.30 uur en de toegang 
bedraagt 10 euro. Kijk voor meer ac-
tiviteiten op www.deoudeveiling.nl.

KCA Jazz: Maartje Meijer 
kwintet in Bacchus
Aalsmeer -  Een opzienbarend mu-
zikaal talent maakt voor de twee-
de keer haar opwachting in Bac-
chus. Maartje Meijer is de rijzen-
de ster die hier op zaterdag 2 janu-
ari een indrukwekkend nieuwjaars-
concert komt geven. Maartje Me-
ijer (1985) begon als kind met klas-
siek piano, zong tijdens de middel-
bare school in diverse pop-bandjes. 
Ze studeerde twee hoofdvakken, pi-
ano en zang, aan het conservatori-
um van Amsterdam. In Berlijn stu-
deerde Maartje arrangeren en com-
positie bij Jörg Achim Keller (chef-
dirigent NDR bigband). Ze schreef 
arrangementen voor The Jazz Or-
chestra of the Concertgebouw en 
Frommermann. Ze is huisarran-
geur en muzikaal leider van New 
Amsterdam Voices en geeft work-
shops close harmony aan verschil-
lende conservatoria. Maartje neemt 
met haar trio naast Tobias Nij-
boer (contrabas), Joan Terol Amigó 
(drums) ook als speciale gasten de 
saxofonist Maarten Hogenhuis (van 
Bruut!) en basklarinettist Joris Roe-

lofs mee. De muziek van het Maartje 
Meijer Kwintet is te bestempelen als 
jazz met invloeden van klassiek en 
pop. De tweede CD staat gepland 
voor medio januari en het optre-
den in Bacchus is een try-out voor 
de CD release tour die op 9 janua-
ri in het Bimhuis van start gaat. Het 
KCA jazzconcert in cultureel café 
Bacchus aan de Gerberastraat be-
gint zaterdagavond 2 januari om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtin-
gen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 
en Reinoud Staps, tel. 0297-325304..

Uitreiking diverse prijzen
Nieuwjaarsreceptie SPIE
Aalsmeer - Vrijdag 8 januari or-
ganiseert de Stichting Pramenrace 
In ere weer haar Nieuwjaarsrecep-
tie. Net als vorig jaar wordt deze ge-
houden In de Zotte Wilg aan de Ui-
terweg. Alle medewerkers, racers, 
sponsors en de genieters aan de 
kant worden hiervoor uitgenodigd. 
Nog geen uitnodiging ontvangen? 
Laat dat even weten via de facebook 
pagina van de pramenrace.
Net als voorgaande jaren worden 
ook nu weer een aantal prijzen uit-
gereikt: De rode lantaarn gaat naar 
het team wat het langste over de 
race heeft gedaan. Dit jaar was 
team De Kleine brug de traagste. 
De Pacific Prinsess mag ook (ein-
delijk) haar prijs ophalen. Door om-
standigheden was de prijs in sep-
tember niet aanwezig bij de prijsuit-

reiking. Maar de uitreikceremonie 
wordt vrijdag 8 januari met veel ple-
zier herhaalt voor dit team. En dan is 
er nog de mooiste, leukste en gezel-
ligste prijs. Het etentje met het be-
stuur. Alle teams moesten een slo-
gan bedenken en deze inleveren 
bij de post de Zotte Wilg. De top 5 
in willekeurige volgorde: ‘Een pot 
nat’, ‘Team Bubbels’, ‘Beurtskippers’, 
‘De meiden van Staal’ en ‘De Lega-
le Beppies’. De foto’s van alle slo-
gans staan op de facebook pagi-
na van de pramenrace. De winnaar 
maakt SPIE tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie bekend. SPIE ziet iedere pra-
menracer en liefhebber van dit feest 
op het water graag vrijdag 8 janua-
ri vanaf 16.30 uur in de Zotte Wilg. 
Spie raadt iedereen wel aan om met 
de fiets, brommer of boot te komen.

Weergaloos pianoconcert 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 10 januari trak-
teert KCA piano minnend publiek 
op een verrukkelijk concert. Erwin 
Rommer Weerstra begon op 3 jari-
ge leeftijd piano te spelen. Hij was 
7 jaar toen hij werd toegelaten tot 
de afdeling jong talent van het Ko-
ninklijke Conservatorium Den Haag. 
In 2011 rondde hij zijn studie cum 
laude af. Tijdens zijn conservatorium 
tijd werd hij twee maal uitgeroepen 
tot winnaar van het Steinway Pia-
no Concours. Als winnaar vertegen-
woordigde hij Nederland twee keer 
op het Internationale Steinway Fes-
tival in Hamburg. Naar aanleiding 
hiervan nodigde professor Detlef 
Kraus Erwin bij hem thuis uit voor 
een masterclass. Erwin volgde ver-
der masterclasses door heel Euro-
pa. In 2011 nam hij deel aan de ‘In-
ternationale Engadine Summer Pi-
ano Academy Samedan’. Novem-
ber 2014 won Erwin in Warschau 
(Polen) de eerste prijs bij het Leo-
pold Godowsky ‘young virtuoso’ Pi-
anoconcours. In mei 2015 won de-
ze virtuoze pianist ook nog eens de 
‘Prix Neuburger’ voor de beste uit-
voering van het in opdracht ge-

schreven werk bij het 17de piano-
concert International de Piano d’lle 
de France. En recent won Erwin het 
Concours Klassiek in Neerijnen. De 
pers schreef lovend over zijn sublie-
me vertolking van Claude Debussy 
en Philip Glass. Erwin is lid van de 
Sociétè des Mucisiens Extra Ordi-
naires.
Programma: Rondo D Majeur K 485 
van W.A. Mozart, Nocturne opus 
37 no. 2 en Sonate nummer 3 van 
F. Chopin, 1. Allegro Maestoso, 2. 
Scherzo Molto Vivace,  3. Largo, 4. 
Finale Presto mano tanto. In de pau-
ze wordt traditie getrouw een glas 
glühwein geschonken. Daarna weer 
terug in de banken voor Rondo opus 
16 en Fantasie opus 49 van F. Cho-
pin en Estampes, 1. Pagodes, 2. La 
Soirée dans Grenade, 3. Jardins 
sous la pluie en I’ Isle Joyeuse van 
C. Debussy.
Het concert in De Oud Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg 394 be-
gint om 15.30 uur. De kerk is vanaf 
15.00 uur open. Losse kaarten kos-
ten 17 euro (inclusief koffie of thee) 
Tot 16 jaar halve prijs. Voor verder 
inlichtingen: Tini Man 0297-329592.

OVA start zoektocht naar 
nieuwe musicaltalenten
Amstelland - Musicalvereniging 
OVA uit Amstelveen start op don-
derdag 7 januari met een open re-
petitieavond en een nieuwjaars-
borrel voor donateurs, bekenden 
en geïnteresseerden. In mei 2016 
staat een eigen samengesteld the-
maconcert “OVA taLENTEn” in de 
planning om ten tonele te brengen 
in het Noordamcentrum in Amstel-
veen. Deze productie is geschreven 
door een aantal leden en het OVA-
ensemble is kort geleden begonnen 
om de eerste nummers in te stude-
ren. Iedereen tussen 18 en 55 jaar, 

die houdt van zingen, dansen en 
spelen is van harte welkom om op 
de open repetitieavond een kijkje te 
komen nemen. Voor vragen of aan-
meldingen, mail naar:ovabestuur@
gmail.com onder vermelding van 
open avond. OVA heeft in oktober 
2015 de musical ‘Wat Zien Ik!?’ op 
de planken gebracht in Schouwburg 
Amstelveen. Voor 2017 heeft OVA 
de rechten aangevraagd om ‘Evita’ 
te gaan brengen. Voor meer infor-
matie over OVA kan gekeken wor-
den op www.ova-amstelveen.nl  of 
op Facebook.

Nieuwjaarsborrel met trio Taek, 
Blank en Frank in Bacchus
Aalsmeer - Op heerlijke relax-
te muziek trakteerde het trio Taek, 
Blank en Frank (TBF) de bezoekers 
van Bacchus op 5 december. Niet 
heel druk was het in het culture-
le café, maar wel gezellig en sfeer-
vol. Een soort huiskamer-concert 
maakte het trio er van en dit kon het 
publiek wel waarderen. Dampen-
de blues, classic rock tunes, oude 
soulklassiekers en groovy jazz, het 
kwam allemaal voorbij. Een swin-

gend feest met een uitgekiende re-
pertoire van oude klassiekers en re-
center werk. 
Het optreden van zanger en bassist 
Rob Taekema, gitarist Herman Frank 
en drummer Johannes Blanksma 
gemist? Een herkansing wordt ge-
geven. De drie heren komen zich 
weer laten zien en (belangrijker) 
horen tijdens de Nieuwjaarsborrel 
op vrijdagavond 8 januari van en in 
Bacchus in de Gerberastraat. 

Opgeven nu mogelijk!
Korendag in Amstelveen  
Aalsmeer - Op 19 maart vindt de 
Korendag Amstelveen plaats in de 
Paaskerk aan het Augustinuspark 
1. Ook uw koor kan hieraan deel-
nemen. Zingen in de Paaskerk is 
een ervaring die je niet wilt missen. 
De akoestiek in de kerk is prach-
tig! De Korendag Amstelveen biedt 
u de gelegenheid om andere ko-
ren te horen, inspiratie op te doen 
en nieuw repertoire te leren kennen. 
Mocht uw koor willen deelnemen, 

dan kan dat zolang er nog plaats 
is. U kunt uw koor aanmelden door 
een inschrijfformulier aan te vragen 
bij Alie Verlaan: alie.verlaan@zig-
go.nl. De kosten om mee te mogen 
doen of te komen luisteren zijn 3 eu-
ro per persoon. De opzet is gezellig-
heid, voor elkaar en publiek zingen 
en vooral genieten van de prachti-
ge akoestiek in de Paaskerk Amstel-
veen. Zaterdag 19 maart van 10.00 
tot ongeveer 16.30 uur.
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Sfeervol kerstconcert van 
Concertina’s en AdHoc
Amstelveen - In een prachtige am-
biance is zaterdagavond 19 decem-
ber het tweejaarlijks kerstconcert 
van Concertina’s accordeonorkes-
ten in een volle Paaskerk te Amstel-
veen gehouden in samenwerking 
met het AdHoc koor. Zowel orkes-
ten als koor stonden onder leiding 
van Elly Meekel.
Door de inzet van veel leden was de 
Paaskerk omgetoverd tot een Kerst-
kerk. Waxinelichtjes in glazen pot-
ten op de traptreden begeleiden 
de ruim 250 bezoekers naar de in-
gang van de kerk. Enkele zangers 
van het AdHoc koor zingen, bege-
leid door twee accordeonisten, tra-
ditionele kerstliederen. In de kerk 
branden ook veel kaarslichtjes. De 
kerstman loopt rond. Deze ambian-
ce én een volle kerk geeft het orkest 
en het koor een extra boost om het 
door Elly uitgekiende en zeer goed 
ingestudeerde programma zo goed 
mogelijk ten gehore te brengen. 
Het Recreantenorkest bijt de spits 
af en roept als het ware de koor-
leden naar het podium met Christ-
mas, Christmas, Christmas. Er is tra-

ditionele kerstmuziek met de Christ-
mas Suite, Ave Maria en Candle-
light Silent Night - samen met het 
koor -, maar ook hippe kerstmuziek 
met een rock and rollende kerstman 
door de schoorsteen en de kerst-
man die het publiek vertelt dat het 
in bedwang houden van de rendie-
ren helemaal niet zo eenvoudig is.
Daarna zingt het AdHoc koor, met 
aan de piano Rina van Houten, hun 
programma. Ook dat bestaat voor-
namelijk uit kerstmuziek, variërend 
van Still a Bach Christmas tot een 
Jazzy Saint Nick. Na de pauze speelt 
het A-orkest bijna alleen maar nieu-
we muziek. Kerstnummers uit de 
popmuziekwereld met Mary’s Boy 
Child en Feliz Navidad en een White 
Christmas in bossa nova style. Zij 
sluiten gezamenlijk af met het Ad-
Hoc koor. Wim Valenkamp heeft ar-
rangementen gemaakt van It’s the 
most wonderful time of the year 
en Great is our joy. Met ‘Time to 
say goodbye’ van Sarah Brightman 
& Andrea Bocelli en ‘We wish you’ 
wordt dit prachtige concert afgeslo-
ten.

Kerstspel de Binding weer 
een daverend succes!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
24 december vond het Kerstspel 
van de Binding plaats in de Doops-
gezinde Kerk in de Zijdstraat. Meer 
dan 50 jongeren en vrijwilligers wa-
ren betrokken bij het produceren 
van de kerstvoorstelling genaamd 
‘Circus Hanz’. Het publiek werd wel-
kom geheten door een charmante 
circusdirecteur en kreeg een aan-
tal spectaculaire acts voorgescho-
teld. Van acrobaten tot clowns, die-
rentemmers en zelfs een menselij-
ke kanonskogel! Naar mate het stuk 
vorderde kwam het publiek erachter 
dat niet alles is wat het lijkt achter de 
schermen van het circus. Machts-
verhoudingen liggen zeer onge-
lijk en de artiesten worden in veel 
gevallen slecht behandeld. Daarop 
nam een jonge idealist het voortouw 
om de artiesten een nieuw tijdperk 
van gelijkheid en samenspraak in te 
leiden. Na drie kwartier vierde het 
circus feest en werd de jonge ide-
alist gekroond tot nieuwe directeur. 
Dit kon toch nog niet het einde zijn 
van het toneelspel? 
Regisseur Wouter Bakker betrad het 
podium en nodigde het publiek uit 
om een keuze te maken. Degenen 
die graag de Kerst in wilden met dit 
blije, feestelijke gevoel van eufo-
rie en overwinning mochten de zaal 
voortijdig verlaten, opdat ze dit ge-
voel vast konden houden. Degenen 
die echter benieuwd waren naar 
het ‘echte’ einde en hoe het de jon-
ge idealist zou vergaan in zijn nieuw 
verworven rol als circusdirecteur, 
mochten blijven zitten. 
Natuurlijk bleef iedereen zitten voor 
het ‘echte’ einde en in de tweede 
akte zag het publiek hoe de idea-
len van de hoofdrolspeler langzaam 
naar de achtergrond verdwenen. De 
macht corrumpeerde hem en esca-

leerde uiteindelijk in een ware tan-
go-dans tussen alle circusartiesten! 
De jonge idealist werd letterlijk een 
spiegel voor gehouden en hij schrok 
toen de oude directeur van de an-
dere kant van de spiegel terug keek. 
Hij was geworden waar hij tegen 
geageerd had! Het stuk werd afge-
sloten met een prachtig gezongen 
versie van ‘Clown’. De tekst van de-
ze bewerkte versie is op veler ver-
zoek terug te vinden op de websi-
te van de Binding onder het kopje 
‘Nieuws’. Via deze weg wil de Bin-
ding haar dank uitspreken naar ie-
dereen die geholpen heeft dit kerst-
spel tot stand te laten komen. Spe-
ciale dank gaat uit naar Richard 
van den Broek voor het leveren van 
de prachtige lichtconstructie, naar 
Thomas en Jeroen de Bie voor de 
prachtige clownsauto en naar jon-
gerencentrum N201 voor het lenen 
van de theatrale aankleding. En na-
tuurlijk naar alle spelers, decor-bou-
wers, techneuten, muzikanten, kos-
tuumnaaiers, koffiezetters, etenko-
kers en andere helden die gehol-
pen hebben om dit kerstspel tot een 
succes te maken. 

CliniClowns en kampen
Het kerstspel heeft een totaalbe-
drag van 1.045 euro opgebracht bij 
de collecte na afloop. Dit bedrag 
zal voor de helft gedoneerd wor-
den aan de CliniClowns, die hun 
best doen om bij zieke kinderen 
voor even weer een lach op hun ge-
zicht te brengen en zo bij te dragen 
aan een spoedig herstel en emoti-
onele ontwikkeling. De andere helft 
van dit bedrag komt ten goede aan 
het niet gesubsidieerde werk van de 
Binding. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan de Bindingkampen en 
de Kindervakantieweek. 

Langs januari-
wegen
Straten bezaaid met kale pijlen 
Sporen van dwaze keukenmeiden
Gillend in hun snelle vlucht 
Flitsen van veelbelovende kussen 
Onder een of andere mistletoe 
Ploffen als champagnekurken
Nauwelijks uit de avondjurken.

Katers kermen in lege magen
Kinderen jengelen op de achterbank
Bezoek aan ouders mokt gedwee
Het zijn de vertrouwde wegen
Van appelflap en oliebol
Met zorg heel zacht gerezen
Naar een hoopvolle vrede.

Michelle De la Haye
Aalsmeer, 1945.

Foto: www.kicksfotos.nl

Circus Martin Hanson: Feest 
voor blinden en zienden
Aalsmeer - Maandag 28 decem-
ber toonde de parkeerplaats van het 
Crown Theater een heel ander aan-
zicht. Aan de zijkant van de hoofd-
ingang stonden de circuswagens en 
de campers van de artiesten ver-
bonden aan Circus Martin Hanson. 
Een wintercircus dat al 37 jaar op-
treedt in de landelijke theaters. Ge-
lukkig biedt ook het Crown Theater 
alle faciliteiten en zo kon Aalsmeer 
en de wijde omgeving genieten van 
een romantiek die het circus met 
zich meebrengt. Maar liefst drie 
voorstellingen waren er deze dag 
gepland en de meest bijzondere 
was wel die voor blinden en slecht-
zienden. Voor aanvang van de voor-
stelling konden de bezoekers op het 
‘voelplein’ uitgebreid kennis maken 
met kostuums, het decor, attribu-
ten en alle artiesten. Vooral de hoe-
pel met een doorsnede van 1.95 me-
ter vond veel aftrek. Cilia was met 
haar ouders en ziende broertje naar 
het circus gekomen. In het begin 
vond zij alles wel een beetje grie-
zelig, zelfs met mama in de buurt. 
Maar zoals de artiesten haar op 
haar gemak wisten te stellen, haar 
lieten voelen hoe het decor er uitzag 
en vertelde over de geld machine - 
die gedurende de voorstelling een 
belangrijke rol speelt - was gewel-
dig. “Dan gaat er over dit balkje een 
gouden bal rollen en die verdwijnt 
dan hup, hier in de machine.” Cilia 
ontspande meer en meer en werd 
een heerlijk spontaan kind dat blij 
was en steeds meer durfde. Een be-
zoekster - toch al behoorlijk op leef-
tijd - trok zelfs de stoute schoenen 
aan om onder begeleiding van de 
artiest in de hoepel te gaan staan, 
hoe zij genoot. Super! 

Succesvolle uitvinding
Twee jaar geleden kreeg Arlette 
Hanson - die het circus van haar ou-
ders heeft overgenomen - het ver-
zoek van een blindeninstituut. Dat 
was naar aanleiding van een circus-
project. Of hun leerlingen niet eens 
langs mochten komen. Natuur-
lijk, maar hoe ‘vertaal’ je het circus 
naar een beeldtaal die ook begrij-
pelijk is voor mensen die niet kun-
nen zien? Arlette zag het als een 
grote uitdaging. Een jaar lang werk-
te zij met acteurs en blinden institu-
ten aan een concept dat uiteindelijk 
heeft geleid tot een succesvolle uit-
vinding, zoals Arlette het zelf noemt. 
Zeven voorstellingen per jaar wor-
den er gegeven. Steeds in verschil-
lende provincies, op plaatsen dicht 
bij een hoofdstad of een blindenin-
stituut. De artiesten kregen les hoe 
een blinde of slechtziende te bena-
deren. Een blinden panel bepaalde 
de duur van een voorstelling. De rol 
die Hilbert - kampioen goochelaar 
en altijd in het circus gewerkt - nu 
speelt is briljant. Samen met Ange-
lique, “heerlijk om te doen”, vertelt 
hij via een koptelefoon wat er op het 
podium gebeurt en dat doen zij op 
zo een ongelooflijke geestige en ra-

zend knappe wijze. Dat er ook live 
muziek is vind Anouk - zij werd op 
latere leeftijd blind - prachtig. Sa-
men met haar hond Maarten was 
zij - met lieve begeleiders - naar het 
Crown Theater gekomen “Je kan zo-
veel met muziek doen. Een roffel op 
de drum betekent spanning en het 
bespelen van de viool romantiek. Ik 
zat op een gegeven moment zo te 
lachen om iets wat Hilbert en An-
gelique zeiden, maar degenen naast 
mij zaten zonder koptelefoon hoor-
den niet wat ik hoorde. Ja ik heb het 
allemaal goed kunnen volgen.” Een 
oudere bezoeker had als kind altijd 
maar één wens: Een keer naar het 
circus en nu was het er dan eindelijk 
van gekomen. “Het was zo mooi.” Na 
de voorstelling vormden alle arties-
ten een erehaag. Anouk mocht even 
aan de spierballen voelen van een 
van de acrobaten. “Wow hé”, was 
haar reactie. Tenslotte wachtten aan 
het einde van de rij ook het paard - 
‘met zwart/wit vlekken als een koe’ 
- heel geduldig. Dat hij door zo-
veel handen werd geaaid was dui-
delijk geen probleem. Ook een van 
de sneeuwwitte herdershonden kon 
de aandacht zeer waarderen. Voor 
de blindengeleidehonden was al-
le popcorn op de grond, het res-
tant van een eerdere voorstelling, 
wel even een ‘dingetje’. Zij waren in 
functie en dan wordt er van hen ge-
acht niet iets van de grond te eten. 
Het was een lange dag voor Circus 
Martin Hanson. ’s Morgens kon de 
jeugd onder leiding van de artiesten 
zich even acrobaat voelen. De mid-
dag voorstelling was een drukte van 
belang, honderden kinderen en hun 
ouders, grootouders kwamen met 
rode wangen de zaal uit. Dan de 
voorstelling voor blinden en slecht-
zienden waarvoor iedereen zich in-
spanden en tot slot nog een avond-
voorstelling. Om 22.00 uur kon het 
decor en alle attributen weer wor-
den opgeborgen. Konden de hon-
den, het paard en de papegaaien 
aan hun nachtrust beginnen. Maar 
dat wat zij hun publiek hebben ge-
geven drukt zich niet uit in woorden. 
Of ja misschien deze: ‘Het was een 
feestje.’ 
Janna van Zon 

Vrijwilliger in hart en nieren

Mike (Multi) van der Laarse: “Nee 
zeggen is niet mijn sterkste kant”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Wijkagent Erik van 
den Brun was vorige keer aan het 
woord. Dit keer staat de schijnwer-
per op Mike van der Laarse. Hij doet 
heel veel vrijwilligerswerk. Voor de 
waardering die hij daarvoor krijgt is 
Mike dankbaar, maar het geeft hem 
vooral de stimulans om ermee door 
te gaan. “Ik krijg er een warm hart 
van.”

Wie ben je?
“Ik ben Mike van der Laarse, maar 
noem mij maar Mike Multi. Ik ben 
tweeënvijftig jaar oud en ruim tien 
jaar getrouwd met Edith. Ik heb een 
zoon Glenn en mijn plastic dochter 
heet Demi. We hebben een bees-
tenboel thuis: drie grote konijnen, 
een stuk of honderd Koi karpers en 
twee Franse Buldogjes.” Mike’s alter 
ego is Sinterklaas. Al ruim tien jaar 
speelt hij de goedheiligman en doet 
hij meer dan vijftig huis-, school- en 
instellingsbezoeken met zijn gevolg. 
Bij de intocht speelt hij hoofdpiet. 
“Aangezien we het voorbeeld van de 
televisie volgen is dit tegenwoordig 
Prof Piet. We hebben trouwens dit 
jaar diverse televisieprogramma’s 
gehaald met Pink Sint. Het was hi-
larisch! Wij van Stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer zijn overigens nu al-
weer bezig met ideeën voor volgend 
jaar. Er komt weer een andere Sint 
hoor.” Het is duidelijk; Mike’s multi-
functionele hoofd zit vol ingevingen 
en gedachtenspinsels. 

 Waarom woon je in Aalsmeer?
“Daar kan ik kort in zijn: Ik ben hier 
geboren en getogen en ga er waar-
schijnlijk ook dood. Ik zou echt niet 

weten waarom ik weg zou moeten 
uit Aalsmeer.”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik ben op vierentwintigjarige leef-
tijd op een bakfiets begonnen in 
de bloemenveiling met het bezor-
gen van kantoorspullen, nadat ik vijf 
jaar in het papier zat. Dat is uitge-
groeid tot Multisupplies met twee 
vestigingen, één in Honselersdijk en 
één hier in de F.A. Wentstraat. Aan-
komend jaar wordt die locatie qua 
capaciteit en ruimte verdubbeld. We 
werken er met eenentwintig man 
personeel.” 

Wat zijn je hobby’s?
“Het hardlopen heb ik weer opge-
pakt, de motorsport vind ik prachtig. 
Ik ben zelfs naar een motorcoureur 
vernoemd, dus dat zat in de familie. 
Ik heb twaalf motoren, maar rij niet 
meer. Het gaat allemaal een beetje 
te hard. Verder is al het vrijwilligers-
werk wat ik doe een hobby, waar-
bij het ‘sinterklazen’ voor mij wel 
op nummer één staat. Daarnaast 
regel en organiseer ik veel. Mis-
schien kunnen we dat wel een hob-
by noemen; regelen en organiseren 
van onder andere Ferry Maat Soul-
show, Vuur en Licht, ik ben voorzit-
ter van het handbalbestuur van FI-
QAS, voorzitter van stichting Meer 
Armslag, opgericht door mijn moe-
der Lenie, ik ben bestuurslid van 
Ondernemend Aalsmeer, waarbij 
wij de spreekbuis zijn tussen onder-
nemers en de gemeente, dan ben 
ik nog voorzitter van Sport Passie 
en ik doe nog wel een paar dinge-
tjes. Zo fluit ik af en toe een hand-
balwedstrijdje en oh, de Mike Mul-
ti Moorkop voor Kika komt er weer 
aan.. Nee zeggen is niet mijn sterk-
ste kant, zoals je merkt! Maar wat 

 De Schijnwerper op...

worden van die prachtige Westein-
der Plassen?!”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Nou, dan komt toch dat Sinter-
klaas-verhaal weer terug; we doen 
dat met zo’n mooie groep mensen. 
Hun belangeloze inzet is hartver-
warmend. We komen op scholen, 
maar bijvoorbeeld ook bij kinde-
ren met Down syndroom en in een 
Hospice en maken zulke mooie, 
ontroerende en bijzondere din-
gen mee. Dat is echt onbeschrijfe-
lijk. Waar ik ook van kan genieten, 
het klinkt misschien raar, maar dat 
is een mooie begrafenis. Hoe zo’n 
event is georganiseerd. Daar ben ik 
dan altijd mee bezig. Ongedwongen 
genieten van een evenement wordt 
zodoende wel wat moeilijker.”

Mike tot slot: “Wat ik als laatste wil 
is iedereen motiveren om belan-
geloos eens iets voor de gemeen-
schap te doen om zodoende ook de 
voldoening te ervaren, die ik altijd 
ervaar. Niet alles hoeft voor geld, 
joh. Je zult echt merken dat je daar 
een warm hart van krijgt!”
Door Miranda Gommans

Einde jaar: 
Mijmeren
Aalsmeer - Zo aan het einde van 
het jaar ga ik altijd wat zitten mij-
meren. Wat is er allemaal gebeurd? 
Wat waren onze hoogte- en diepte-
punten als gezin, hoe stond ik er za-
kelijk voor, wat gebeurde er in mijn 
sociale leven? Zo ook nu. 2015 Was 
het jaar van drukte, dat woord staat 
helaas voorop. Speciale goede voor-
nemens heb ik niet echt, want dat 
er een paar kilo’s af moeten in janu-
ari en dat ik in april weer fatsoen-
lijk in een rokje pas of mouwloze 
top is een standaard terugkerend 
evenement. Minder drank is er ook 
zo eentje, maar daar begin ik pas 
ná alle nieuwjaarsborrels aan hoor. 
Proosten zonder wijntje vind ik maar 
niks. Mijn agenda echter iets min-
der volplannen met leuke, gezellige 
uitjes staat momenteel bovenaan 
mijn lijstje. Af en toe NEE zeggen 
dus. Niet overal bij hoeven zijn, om-
dat ik denk dat ik anders wat mis. 
Iets vaker ’s avonds thuisblijven en 
neerploffen op de bank met man en 
kind. Over het kind gesproken; die 
is afgelopen jaar behoorlijk in de 
dwarsstand beland... lees puberteit. 
NEE zeggen kan híj wel! Of ie de ta-
fel even wil dekken? NEE, of hij zijn 
huiswerk aan het doen is? NEE! Of 
hij wil leren koken van zijn moeder-
tje? NEE. Nergens echt zin in. ‘Chil-
lings zetten’ en filmpjes kijken op 
de mobiele telefoon mét (alles af-
sluitende) oortjes in. Dat is waar de 
veertienjarige huispuber JA op zegt. 
Beetje doelloos. Maar dat hoort bij 
volwassen worden zullen we maar 
zeggen. Ik herken het (helaas) wel 
van vroeger. Ik weet nog dat de zon-
dagen niet om dóór te komen wa-
ren en als ik niet mocht afspreken, 
om welke reden dan ook, dan kon 
ik mijn blije gezicht niet meer vin-
den. Kamer opruimen? Waarom? 
School? Niet het belangrijkste. Dus, 
tja, je zaait wat je oogst. Dat het met 
mij goed gekomen is, daar houd ik 
me dan maar angstvallig aan vast. Ik 
ga verder niet uitweiden over mijn 
zoon hoor. Als ik alleen al een fo-
to van hem plaats op Facebook 
krijg ik al strafpunten.. Nee dan on-
ze twee terroristen die we in augus-
tus in huis hebben genomen; Tinky 
en Gizmo. Prachtige (voor de helft) 
Maine Coons-kittens. Ik heb dat, op 
z’n zachtst gezegd, een beetje on-
derschat. Leuk toch een poes en 
een katertje. Wat kan er mis gaan? 
Al eerder schreef ik er columns 
over, maar ik geloof dat het gezeg-
de ‘je krijgt wat je toekomt’ bij deze 
nieuwe gezinsleden behoorlijk tref-
fend opgaat. Wát een tuig! Ze heb-
ben mijn eetkamerstoelen volledig 
gesloopt, mijn leren fauteuil, gordij-
nen, deurmatten, telefoonsnoertje, 
speakers, wijnglazen en -flessen, 

M iranda’s
omentenm borden, de thermostaatknop (tja die 

hing naast de krabpaal en móest 
ook stuk) en dan vergeet ik nog 
spullen. Een paar maanden geleden 
heb ik mezelf echt afgevraagd; waar 
ben ik aan begonnen?! Toen wer-
den ze ‘geholpen’ en daarna veran-
derde hun karakter als een blad aan 
een boom. Gizmo was al de rustig-
ste en is nog braver geworden en 
dame Tinky is een knuffelkontje ge-
worden en plast niet meer in huis. 
Ze was denk ik gewoon zwaar ge-
frustreerd, omdat ze naar buiten 
wilde. Eind november was dat zover 
en de rust is wat dat betreft weder-
gekeerd in huize Gommans. Toen ik 
de kerstboom een paar weken gele-
den neerzette heb ik bewust geko-
zen voor kunst, inclusief plastic bal-
len. Ben blij toe, want T&G hangen, 
slapen en spelen ín de boom. Ik kan 
er inmiddels wel om lachen. Ze pas-
sen eigenlijk prima in ons dynami-
sche gezin. Nu die volle agenda nog 
aanpakken. De werkzaamheden die 
ik vrijwillig doe voor het Crown The-
ater heb ik op een iets lager pitje 
gezet en ook Radio Aalsmeer laat 
ik voor wat betreft schrijfwerk een 
beetje in de steek, maar ik moet aan 
mezelf denken. Mijn boekhoud-
klantjes komen er in januari weer 
aan en die gaan voor. Wat er dit jaar 
wél op de planning staat is het aan-
pakken van alle kapotte meubeltjes. 
We gaan de woonkamer een flin-
ke opknapbeurt geven en, aange-
zien ik met een loodgieter getrouwd 
ben, vindt hij dat de badkamer ook 
aan verbouwing toe is. Dat dat een 
rotzooi geeft, daar kan ik wel tegen, 
maar waar ik écht iets aan moet 
veranderen is het leren NEE zeg-
gen op andere zaken. Manlief kan 
er trouwens ook wat van hoor, bang 
dat ie iets mist. Toch een goed voor-
nemen dus: Als wij nou eens NEE 
gaan zeggen en de huispuber JA, 
dan wordt 2016 voor ons wederom 
een top jaar. Voor mijn trouwe le-
zers: Ik wens jullie allemaal een ge-
lukkig, gezond en relaxt Nieuwjaar 
toe. JA JA!

ik bovenal wil zeggen; ik doe al 
die activiteiten natuurlijk nooit al-
leen; er staan fantastische mensen 
om mij heen én wat ook belangrijk 
is; ik krijg de vrijheid van thuis. De 
waardering is enorm fijn, maar van 
al dat vrijwilligerswerk krijg ik een 
warm hart en andere mensen moti-
veren geeft mij gewoon voldoening. 
En dát geeft mij weer de stimulans 
om door te gaan.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Er gebeurt hier veel. Er wordt veel 
georganiseerd in Aalsmeer. Daar-
naast is het een bedrijvig dorp. Zeer 
ondernemend. Ik heb gehoord dat 
hier de meeste bedrijven gevestigd 
zijn voor een dorp. Dat komt natuur-
lijk door de bloemenveiling, maar 
toch... Dat vind ik mooi. Ik hou van 
drukte. Fijn die hectiek.” 

En wat zou je willen veranderen?
“Ik vond dat sommige beslissingen 
van ambtenaren soms nogal be-
krompen waren. Bijvoorbeeld met 
het verlenen van vergunningen voor 
evenementen. We zijn op de goede 
weg met Ondernemend Aalsmeer 
om dat te versoepelen. Samenwer-
king tussen burgers en gemeente 
kan en moet veel eenvoudiger. Wat 
tevens verbeterd mag worden is het 
toerisme in Aalsmeer. Er zou toch 
veel meer gebruik gemaakt kunnen 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Voorkom misbruik van 
identiteitsbewijs!
Aalsmeer - Bij identiteitsfraude 
maken criminelen misbruik van val-
se of gestolen identiteitsgegevens. 
Ze kopen bijvoorbeeld op naam van 
iemand anders spullen zonder te 
betalen. De kans op identiteitsfrau-
de kan verkleinen als eenieder zijn 
of haar identiteit beter beschermd. 
Om mensen hierbij te helpen heeft 
minister Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
diverse hulpmiddelen ontwikkeld: 
een animatiefi lm, een interactieve 
fi lm en de KopieID app. Een korte 
animatiefi lm geeft aan hoe identi-
teitsfraude beter herkend kan wor-
den en voorkomen. Na een inleiding 
over de gevaren worden drie tips te-
gen identiteitsfraude gegeven. Ter 
ondersteuning van deze fi lm is er 

ook een interactieve pdf met tips 
voor ‘slim voorkomen en vlot her-
stellen’. De animatiefi lm en de inter-
actieve pdf is te vinden op de web-
site van de Rijksdienst voor Identi-
teitsgegevens. Met de KopieID app 
kan men gemakkelijk met een ei-
gen smartphone een veilige kopie 
van een identiteitsbewijs maken. Via 
de app is het mogelijk om het Bur-
gerservicenummer (BSN) op het ko-
pie door te strepen en daarna een 
watermerk met datum en doel van 
de kopie in te voeren. Een duidelij-
ke handleiding is in de app opgeno-
men. De app is te downloaden in de 
App Storen, Play store of Windows 
Phone Store. Bekijk voor meer infor-
matie de website van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken.

Aalsmeer - Op dinsdag 5 januari 
komen college en fracties voor het 
eerst ter vergadering bijeen. Een in-
formatief overleg vindt plaats en be-
langstellenden zijn welkom. 
Het overleg begint om 20.00 uur in 
de raadskelder (kamer 020) en heeft 
als onderwerp ‘Citymarketing Me-
tropool Amsterdam’. Een presenta-
tie wordt gegeven door mevrouw A. 
Dees (Amsterdam). Na afl oop is er 

Aalsmeer - 2016: Een nieuw jaar 
met nieuwe kansen en uitdagingen. 
Graag heffen het college van burge-
meester en wethouders en Onder-
nemend Aalsmeer samen met inwo-
ners het glas op een gezond, geluk-
kig en voorspoedig 2016. De nieuw-
jaarsreceptie vindt plaats op woens-
dag 6 januari vanaf 19.30 uur in de 

Stelling van Amsterdam klimaatverdediging

Aalsmeer en Amstelveen 
voor Serious Ambtenaar
Aalsmeer - De gemeenten Amstel-
veen en Aalsmeer doen dit jaar ge-
zamenlijk mee aan Serious Ambte-
naar. Beide wethouders Duurzaam-
heid, Jop Kluis van Aalsmeer en Pe-
ter Bot van Amstelveen, doneren 
gezamenlijk 5.000 euro aan 3FM 
Serious Request. Voor deze donatie 
werkt een groep professionals vrij-
willig twee dagen lang aan het op-
lossen van de adviesopdracht: Hoe 
transformeren we de Stelling van 
Amsterdam van oorlogsverdediging 
naar klimaatverdediging. 
De stelling van Amsterdam werd 
van oudsher gebruikt om Amster-
dam te verdedigen tegen de vijand. 
In totaal vormen 46 forten de verde-
digingslinie in 36 gemeenten. Van-
daag de dag is dit niet meer nodig. 
Er ligt wel een andere vijand op de 
loer: klimaatveranderingen. Daar-
om is het plan geboren om de Stel-
ling van Amsterdam in te gaan zet-
ten als klimaatverdediging. Dit kan 
door langs de Stelling een groe-

ne, duurzame gordel aan te leggen 
met innovatieve planten die sneller 
groeien, geluiddempend zijn, meer 
CO2 opvangen en veel fi jnstof op-
nemen. De 36 gemeenten zijn stuk 
voor stuk enthousiast, maar er vindt 
er nog niet veel actie plaats. Deze 
adviesopdracht kan hier verande-
ring in brengen.

Inzameling
Serious Request zet zich dit jaar in 
voor de generatie van de toekomst 
in oorlogs- en confl ictgebieden: kin-
deren en jongeren die leven onder 
de meest extreme omstandigheden 
en daardoor weinig kans hebben op 
scholing en ontwikkeling. Voor deze 
stille ramp, deze miljoenen kinderen 
en jongeren, zamelen de DJ’s van 
3FM samen met de rest van Neder-
land geld in. In totaal is er door Se-
rious Ambtenaar 450.000 euro op-
gehaald. Dit bedrag is woensdag 23 
december bij het Glazen Huis over-
handigd.

‘Komgrenzenbesluit’ in 
gezamenlijke commissie
Aalsmeer - Op dinsdag 12 janu-
ari vindt een gecombineerde ver-
gadering plaats van de commis-
sies Ruimte en Economie en Maat-
schappij en Bestuur. De vergadering 
begint om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis en is open-
baar. Voorzitter deze vergadering is 
Dick Kuin van AB. Na het vaststel-
len van de agenda komt het onder-
werp ‘Komgrenzenbesluit Wegen-
verkeerswet 1994’ aan de orde. De 
behandeling is gericht op het vast-
stellen van de komgrenzen als be-
doeld in artikel 20a van de Wegen-
verkeerswet 1994. Het intrekken van 
alle hieraan voorafgaande beslui-
ten over de vaststelling van de be-
bouwde kommen van de gemeente 
Aalsmeer als bedoeld in de Wegen-
verkeerswet 1994 en het delegeren 
van de bevoegdheid tot vaststel-
ling van de komgrenzen Wegenver-
keerswet 1994 aan burgemeester en 
wethouders. Portefeuillehouder is 
wethouder Ad Verburg. Besluitvor-

ming wordt voorgesteld in de raads-
vergadering van 28 januari. En, op 
verzoek van de fracties, wordt de-
ze avond opnieuw gesproken over 
de Woonagenda Aalsmeer 2016-
2020. De behandeling is gericht op 
het vaststellen van de Woonagen-
da Aalsmeer 2016-2020. Portefeuil-
lehouder is wethouder Tom Verlaan. 
Besluitvorming wordt voorgesteld in 
de raadsvergadering van 28 janua-
ri. Laatste onderwerp deze avond is 
een evaluatie Jeugd en Gezin. Deze 
nota wordt gepresenteerd door het 
college aan de raad. Er wordt een 
korte inleidende presentatie gehou-
den vanuit de ambtelijke organisatie 
waarin de raad en publiek wordt bij-
gepraat over de evaluatie jeugd- en 
gezinsbeleid. Hierna is er gelegen-
heid voor discussie. Portefeuillehou-
der is wethouder Gertjan van der 
Hoeven. De vergaderavond wordt, 
zoals altijd, besloten met het vra-
genkwartier. De planning is sluiting 
even over 22.00 uur.

Kleurwedstrijd voor jeugdige inwoners

Maak kans op een ritje en 
rondleiding bij de politie 
Aalsmeer - De politie Aalsmeer en 
Uithoorn heeft iets leuks bedacht 
voor alle jeugdige inwoners. De klei-
ne speurders maken kans op een 
privé rondleiding in één van de po-
litiebureaus en een ritje in een poli-
tieauto. Deze spannende prijs is te 
winnen met een kleurwedstrijd. De 
kleurplaten liggen klaar op de balie 
van het politiebureau aan de Dreef 

en kunnen hier, gekleurd, geverfd 
en ‘bewerkt’, ook weer ingeleverd 
worden. Deelnemen kan tot maan-
dag 4 januari en de kleurwedstrijd 
is bedoeld voor jongens en meiden 
tussen 4 en 13 jaar oud. De win-
naars worden na 4 januari bekend 
gemaakt en het vervullen van deze 
leuke prijs gaat in overleg met de 
ouders en/of verzorgers.

N201 belangrijke speler op gebied 
van cultuur en jongerenwelzijn
Hoewel het artikel “Subsidiever-
zoek N201 vooralsnog afgekeurd” 
(Nieuwe Meerbode 23 december 
2015) geen feitelijke onjuistheden 
bevat, wekt het toch de indruk dat 
het bestuur van stichting CJA niet 
haar uiterste best zou hebben ge-
daan om het activiteitenprogram-
ma zo effi ciënt mogelijk uit te voe-
ren. Ten onrechte, want in ons korte 
bestaan (stichting CJA is opgericht 
in 2011) is het gelukt om ervoor te 
zorgen dat N201 de gemeente bij-
na 100.000 euro minder kost. Des-
ondanks bruist het centrum als 

ingezonden

nooit tevoren: er worden muziek-
lessen gegeven, er oefenen diverse 
bands, er zijn veel meer activiteiten 
en de bezoekersaantallen nemen 
weer toe. Dit is bereikt in een perio-
de met een kwakkelende economie 
en waarin de cultuursector over de 
hele linie zware klappen te verdu-
ren heeft gekregen. Dat we nu nog 
‘maar’ 51.800 euro nodig hebben is 
daarom een prestatie van formaat. 
Zeker als je bedenkt dat N201 bij-
na volledig wordt gerund door vrij-
willigers die dit naast hun studie of 
werk doen. N201 is in de afgelopen 
paar jaar uitgegroeid tot een be-
langrijke speler op het gebied van 
cultuur en jongerenwelzijn. Ook de 
komende jaren willen we ons daar-
voor blijven inzetten, met een breed 
cultureel activiteitenprogramma ge-
richt op jongeren. We doen dus ons 
uiterste best, maar vooralsnog heb-
ben we daarbij ook steun vanuit de 
gemeente nodig.

Rutger Jongkind
Bestuursvoorzitter Stichting CJA
Info@n201.nl

Aanrijding vrachtwagen 
en auto op Legmeerdijk
Aalsmeer - Op donderdag 24 de-
cember rond drie uur in de middag 
zijn een auto en een vrachtwagen 
op elkaar gebotst op de Legmeer-
dijk. De truc had nauwelijks scha-
de, de auto liep forse deuken op en 
moest weggesleept worden. De be-

stuurder van de auto is gewond ge-
raakt en is per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. De politie doet 
onderzoek naar de oorzaak van de 
aanrijding. De Legmeerdijk is enige 
tijd afgesloten geweest.
Foto: Yvonne van Doorn

Extra controles op afsteken vuurwerk

Vandalisme bij Samen Een
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zaterdag 19 op zondag 20 de-
cember is basisschool Samen Een in 
het Centrum slachtoffer geworden 
van een groepje vandalen. Diverse 
ramen van de school zijn bekogeld 
en onder gesmeerd met eieren. Op 
het schoolplein zijn diverse bierfl es-
jes kapot gegooid. Op het plein ach-
ter bij de Helling komen regelma-
tig hangjongeren bijeen. Geen pro-
bleem natuurlijk, maar het is niet de 
bedoeling dat er vernielingen wor-
den gepleegd en rotzooi wordt ge-
trapt. 
Het schoolplein wordt momenteel 
ook regelmatig gebruikt door jonge-
ren om vuurwerk af te steken. Dit is 
verboden. Sinds vorig jaar geldt na-
melijk een nieuwe landelijke regel. 

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, loopt kans een (forse) boe-
te te krijgen. Bij het in bezit hebben 
van illegaal vuurwerk (cobra’s, mor-
tieren) wordt niet alleen een bekeu-
ring gegeven, maar wordt de he-
le partij in beslag genomen. Overi-
gens zijn sinds dit jaar babypijlen en 
Romeinse kaarsen verboden, omdat 
ze veel hand- en oogletsel veroor-
zaken.
De politie gaat extra controles hou-
den bij het schoolplein van Samen 
Een en uiteraard op andere loca-
ties waarvan zij te horen krijgt dat er 
veel (vuurwerk)overlast is. Melden 
kan via 0900-8844.

Lokale omroep blikt terug en kijkt vooruit

Burgemeester tweemaal 
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Na de gezellige kerst-
dagen op Radio Aalsmeer, wordt er 
de komende week terug geblikt op 
2015 en vooruit gekeken op 2016. 
Burgemeester Nobel is maar liefst 
tweemaal te gast: in ‘Halte Zwarte-
weg’ en ‘Aalsmeer Politiek’. Donder-
dag 31 december is om 18.00 uur in 
‘Halte Zwarteweg’ een exclusief in-
terview te beluisteren met Jeroen 
Nobel, waarnemend burgemeester 
van Aalsmeer. Nobel zal antwoord 
geven op vragen als ‘Waarom bent 
u de politiek ingegaan?’, ‘Wat was 
de opdracht die u meekreeg van 
de Commissaris van de Koning?’ en 
‘Hoe is de kanteling van de AWBZ 
naar de WMO verlopen in de ge-
meente?’ Verder wordt er ook ge-
sproken over zijn verdere politieke 
ambities. Het interview zou in eerste 
instantie uitgezonden worden op 24 
december, maar door een technisch 
probleem is dit niet gelukt. Komen-
de donderdag een nieuwe poging! 
De burgervader heeft het druk, want 
zaterdag 2 januari begint ‘Aalsmeer 
Politiek’ het nieuwe jaar met waar-
nemend burgemeester Jeroen No-
bel en wethouder Jop Kluis. Men 
blikt terug op de belangrijkste ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar 
en hoe deze in het komende jaar 
een vervolg krijgen, zoals onder an-
dere de ontwikkeling van de dorps-
kern en de verkeersontsluiting van 
Oosteinde naar de N201. Verder ko-
men punten van besluitvorming aan 
bod die in 2016 op de agenda staan.

Amerikaanse jazz 
Elke week stelt presentator Sem van 
Hest een muzieklijst samen met mu-
ziek uit de jaren dertig tot vijftig van 
de vorige eeuw in ‘Sem op zaterdag’. 
Zaterdag neemt hij de luisteraars 
om 11.00 uur mee op een muzikale 
reis door de Amerikaanse jazz. On-
der meer Ella Fitzgerald, Louis Arm-
strong en Billie Holiday passeren de 
revue. Tevens maakt Sem een rondje 
langs groepen uit dezelfde tijd, zo-
als Benny Goodman, Count Basie en 
trio Oscar Peterson.

‘De Top 10 van’
‘De Top 10 van…’ is één van de po-
pulaire programma op de maan-
dagavond van Radio Aalsmeer. We-
kelijks mag een Aalsmeerder tus-
sen 20.00 en 21.00 uur zijn of haar 
tien favoriete nummers laten horen. 
In het nieuwe jaar op maandag 4 
januari mag Jasper Schouten aan-
schuiven aan de studiotafel. Zan-
ger Jasper is vooral bekend onder 
Aalsmeerse jongeren en zingt voor-
namelijk Engelstalige muziek. Hij 
begeleidt zichzelf op de gitaar. Be-
nieuwd welke muziek hij waardeert? 
Luister dan maandag.

‘Door de Mangel’ 
De wekelijkse talkshow op Radio 
Aalsmeer heet ‘Door de Mangel’. Ie-
dere uitzending is er een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter te gast die 
wordt doorgezaagd over zijn of haar 
leven. In de laatste uitzending van 
2015 nam de plantenexporteur en 
eigenaar van een audiovisueel be-
drijf Frank van Klingeren plaats ach-
ter de microfoon. De Amsterdamse 
Aalsmeerder rijdt als hobby in een 
Rover SD1 en gaat graag naar het 
North Sea Jazz Festival. Natuurlijk 
heeft Frank ook weer een nieuwe 
gast uitgenodigd voor de eerste uit-
zending van 2016. Maandag 4 janu-
ari zal tussen 19.00 en 20.00 uur zijn 
schoonvader Jan Kwak bevraagd 
worden. Hij doet sinds zijn pensio-
nering veel aan vrijwilligerswerk en 
Van Klingeren wil daar graag meer 
over horen. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. De 
omroep is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht en 
doordeweeks overdag kan genoten 
worden van fi jne non-stop muziek. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twit-
ter en Facebook. Bezoekadres Ra-
dio Aalsmeer: Van Cleeffkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer. 

Rabocollectie tot en met 17 januari
Werken Reinoud van Vugt 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Reinoud Van Vught 
(Goirle 1960) is een echte schilder 
uit de Tilburgse school (2002-2006), 
waartoe ook kunstenaars als Marc 
Smulders, Ronald Zuurmond, Guido 
Geelen en Paul van Dongen behoor-
den. In het Oude Raadhuis hangen 
twee schilderijen van Reinoud Van 
Vught uit 1999 die met acrylverf en 
inkt geschilderd zijn. Reinoud Van 
Vught heeft een natuurlijke en orga-
nische manier van werken. Het doek 
en de verf nemen hem mee in zijn 
zoektocht naar nieuwe natuurlijke 
vormen, een nieuwe wereld. Hij ge-
bruikt warme kleuren, de verf wordt 
dik opgezet. Hij voelt, ruikt en kijkt 
naar de doeken waaraan hij werkt. 
Inspiratie vindt hij in de natuur, die 
hij op zijn manier interpreteert en 
deels abstraheert. Hij werkt impul-
sief, laat zich door zijn eigen werk 
verrassen en is vaak tegelijkertijd 
met meerdere werken bezig. Het 

kan soms wel 10 jaar duren voor-
dat een werk defi nitief af is. Rein-
oud van Vught maakt zichtbaar hoe 
mooi en geweldig de natuur is. Net 
als Van Gogh dat in zijn tijd deed. 
De zonnebloemvelden in Frankrijk 
krijgen een andere dimensie als je 
de schilderijen van Van Gogh hebt 
gezien. 
Het werk van Reinoud van Vught zit 
in de collecties van meerder musea, 
zoals het Rijksmuseum, Museum 
de Pont en het Frans Hals Museum. 
Twee werken maken deel uit van de 
Rabobank collectie Regio Schip-
hol en kunnen, net als schilderijen, 
sculpturen en foto’s van negentien 
andere kunstenaars, bewonderd 
worden in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 tot en met 17 janua-
ri. De expositieruimte is iedere don-
derdag tot en met zondag geopend 
tussen 14.00 en 17.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Informatief overleg over 
economie en recreatie

gelegenheid voor reacties en vra-
gen. Om 20.30 uur volgt een pre-
sentatie ‘Visie Economie’ door wet-
houder Ad Verburg. Ook deze pre-
sentatie eindigt met de mogelijk-
heid voor reacties en vragen. Om 
21.15 uur tot slot een presentatie 
‘Visie Recreatie en Toerisme’ door 
wethouder Jop Kluis met eveneens 
tot besluit de gelegenheid om reac-
ties te geven en vragen te stellen.

Nieuwjaar met college B&W
burgerzaal in het gemeentehuis 
op het Raadhuisplein De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door het 
Popjazz Trio met zangeres Katelijne 
van Otterloo.
Vanwege de nieuwjaarsreceptie 
gaat het gemeentehuis op 6 janua-
ri eerder dicht, om 14.00 uur gaat de 
deur op slot. 
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Veilig voetpad bij Hoogvliet
Aalsmeer - Het parkeerterrein bij 
de Hoogvliet supermarkt aan de 
Aalsmeerderweg heeft een flinke 
aanpassing ondergaan. Om de vei-
ligheid te bevorderen is een om-
heind voetpad aangebracht, waar 
fietsers en automobilisten omheen 
moeten rijden.
Bedrijfsleider Walter Belt van de 
Hoogvliet supermarkt beaamt dat 

op het parkeerterrein soms onvei-
lige situaties ontstonden. “Het was 
niet altijd duidelijk waar men vei-
lig kon lopen. Door het aanbren-
gen van de omheining kan hierover 
geen misverstand meer ontstaan.”
In januari 2016 wordt de aanpassing 
van het parkeerterrein afgerond met 
een zebrapad binnen het omheinde 
voetpad.

Meten is weten bij Ed Kriek 
Optiek & Hoortechniek
Aalsmeer - Waarom besteedt Ed 
Kriek Optiek & Hoortechniek zo 
veel aandacht aan de meting van 
uw oog? Ed Kriek geeft zelf het ant-
woord: “Natuurlijk doen wij bij iede-
re klant een uitgebreide oogmeting. 
Deze wordt uitgevoerd door onze 
gediplomeerde opticiens, contact-
lensspecialisten of optometrist. Zo 
wordt exact bepaald hoe sterk de 
afwijking van ieder oog afzonder-
lijk is. We testen ook de samenwer-
king van de ogen, want vaak heb-
ben mensen niet door dat één oog 
minder is dan het andere. Misschien 
heeft u wel een leesbril nodig? Geen 
nood, denkt u wellicht. Ik loop even 
naar de Action, Hema of het Kruid-
vat en het probleem is opgelost. Dat 
lijkt misschien zo, maar dit is natuur-
lijk niet de echte oplossing voor uw 
leesprobleem. Want voor welke af-
stand gaat u de leesbril gebruiken? 
En welke sterkte heeft u nu echt no-
dig? Is het voor het lekker ontspan-
nen lezen van het mooie boek dat 
u met Kerst heeft gekregen, of om 
de laatste App op je smartphone te 
installeren, of juist wat chatten op 
je verouderde notebook, of heeft u 
nog het 21 inch computerscherm op 
tachtig centimeter afstand staan? 
Misschien is het toch wel makke-
lijk als u de collega aan de ande-
re kant van de tafel ook goed kunt 
zien zonder steeds die leesbril op en 
af te moeten zetten. Herkenbaar? 
Daar zijn tegenwoordig prachtige 
oplossingen voor, want in de huidi-
ge moderne supersnelle tijd kom je 
niet meer uit om alleen een simpe-

le leesbril te dragen. Daarom advi-
seren wij dan ook echt een indivi-
duele oplossing voor uw lees-com-
puterprobleem. Met een goed ad-
vies en de beste persoonlijke oplos-
sing voor dit probleem. Met de hui-
dige generatie moderne Hoya in-
door leesbrillen is er voor iedereen 
een perfecte kijkoplossing voor de 
korte en middenafstanden te vin-
den. Daar blijft het niet bij. Wij me-
ten ook de oogdruk. Het woord zegt 
het al. Ieder oog heeft een bepaal-
de spanning en als die spanning te 
hoog wordt, kan er schade ontstaan 
aan de oogzenuw, met glaucoom 
tot gevolg. En dat kan weer leiden 
van beperkingen in het gezichtsveld 
tot zelfs blindheid. Het is dus zaak 
om de oogdruk regelmatig de laten 
controleren. Let wel, wij halen er in 
onze zaken bij 1 op de 40 oogme-
tingen glaucoomvermoedens uit, 
waardoor deze mensen wél op tijd 
geholpen kunnen worden. Wij wer-
ken dan, indien noodzakelijk, nauw 
samen met de huisarts en via hem 
of haar met de oogarts. Nieuws-
gierig geworden? Om 2016 goed 
van start te laten gaan hebben wij 
tot en met 1 maart drie geweldige 
aanbiedingen voor u geselecteerd. 
Zie hiervoor onze advertentie in de 
krant. Maak daarom snel een vrij-
blijvende afspraak in één van on-
ze drie winkels, voor een uitgebrei-
de oogmeting door één van onze 
specialisten en vertel ons uw per-
soonlijke wensen, zodat wij voor u 
de juiste kijkoplossing kunnen ver-
zorgen.”

Boekpresentatie 
Pierre Tuning

Aalsmeer - Pierre Tuning heeft zijn 
Pennenstreken van de afgelopen 
twee jaar verzameld in een boek. De 
ruim honderd columns geven een 
mooi overzicht van het reilen en zei-
len van Aalsmeer en – soms verre 
– gebeurtenissen waaraan niemand 
voorbij konden gaan. Zo is het een 
kroniek geworden van een woelige 
tijd: een voort-etterende bestuurs-
crisis, grootmoedigheid en klein-
zieligheid, participatie en manipula-
tie en van alles wat je als betrokken 
burger zo tegenkomt.
Burgemeester Jeroen Nobel is be-
reid gevonden een eerste exem-
plaar van het boek in ontvangst te 
nemen, op donderdag 7 januari om 
16.30 uur in het Boekhuis in de Zijd-
straat 12. Tijdens de officiële pre-
sentatie wordt ook de titel van het 

Verkoop woensdag en donderdag
Hervormde Gemeente 
bakt weer oliebollen
Aalsmeer - De Hervormde Ge-
meente Aalsmeer houdt ook dit jaar 
weer een oliebollenactie en staat 
klaar om inwoners te voorzien van 
heerlijke oliebollen en appelbeig-
nets, uiteraard vers gebakken door 
een vakkundig bakker! Voor al dit 
lekkers kunt u op woensdag 30 én 
donderdag 31 december weer te-
recht bij één van de kramen! Deze 
zijn te vinden op de hoek Oostein-

derweg met Pontweg en Machine-
weg bij The Beach en binnen bij de 
Albert Heijn op het Praamplein. De 
openingstijden zijn van circa 09.30 
tot 15.00 uur. De opbrengst van de-
ze actie komt ten goede aan de Her-
vormde Gemeente van Aalsmeer. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op de websites www.dorps-
kerk-aalsmeer.nl of www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Goede voornemens?
Aqualine in de Waterlelie
Aalsmeer - Goede voornemens 
om fitter te worden? Doe meer met 
AquaLine in de Waterlelie. Zwem-
bad de Waterlelie en Deli Line gaan 
op donderdag 7 januari om 19.30 
uur voor de zevende keer van start 
met het gezamenlijke cursus Aqua-
Line. De cursus bestaat uit 12 we-
ken Aquajoggen, elke donderdag-
avond om 19.30 uur, 12 weken on-
beperkt zwemmen. Een uitgebreid 
intake gesprek en twee individue-
le consulten. Drie gezamenlijke bij-
eenkomsten met diëtiste van De-
li Line. Tussentijdse evaluatie, me-
ten en wegen. Recepten, adviezen 
en voedingsschema’s.
Met zwemmen heb je het grote 

voordeel dat je het gewicht van jouw 
eigen lichaam niet hoeft te dra-
gen. Hierdoor worden de gewrich-
ten minder belast. Het groepsge-
voel stimuleert extra om wekelijks te 
komen en om samen extra te gaan 
zwemmen. De persoonlijke consul-
ten en de bijeenkomsten helpen om 
uw leefstijl te verbeteren en om ide-
ale gewicht te bereiken. 
Wilt u meer informatie? Neem con-
tact op met zwembad de Waterle-
lie via 0297-322022 of Deli Line via 
0297-522824. Zorg en Zekerheid 
heeft een overeenkomst met zwem-
bad de Waterlelie waardoor zij 75% 
vergoeden in het aanvullende pak-
ket.

Receptie en veiling bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 4 ja-
nuari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Zoals ge-
bruikelijk komen er bubbels op ta-
fel om het nieuwe jaar in te wijden. 
Het is echter wel de bedoeling dat 
de postzegels droog blijven. Daarom 
zal Sjaak Burgers een presentatie 
verzorgen over ‘bier’ op postzegels. 
Voor het maken van deze presen-
tatie heeft hij Google en Wikipedia 
geraadpleegd tijdens de kerstda-
gen. Hij is tot de conclusie gekomen 
dat bier een prima hulpmiddel is om 
postzegels af te weken. Wel onder-

gistend bier gebruiken, geen bo-
vengistend bier, want dan verdwijnt 
de stempelinkt. Vragen kunnen na 
de presentatie gesteld worden. De 
avond begint om 20.00 uur, de zaal 
gaat echter al om 19.15 uur open. 
Verzamelaars wordt de mogelijkheid 
geboden om alvast de kavels te be-
kijken die geveild gaan worden. Op 
de website zijn vele afbeeldingen te 
zien van de te veilen kavels. Dus kijk 
ook eens op www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl . Ook is er een mini-
postzegelverzameling te bezichtigen 
van Cor van Meurs over ‘auto’s’. Ze-
ker de moeite waard om te bekijken! 
Iedereen is van harte welkom.

Afsluiting project met zwerfafvalactie
Amstelveen College zoekt 
oplossingen voor recycling 
Amstelveen - Afgelopen week 
hebben 330 leerlingen uit het eer-
ste jaar van het Amstelveen Colle-
ge zich gebogen over de afvalpro-
blematiek. De helft van de leerlin-
gen zocht naar oplossingen voor 
zwerfafval en de andere helft keek 
naar nieuwe mogelijkheden voor re-
cycling. De leerlingen bekeken de 
problematiek vanuit een onderne-
mersstandpunt en onderzochten 
ook de haalbaarheid van hun idee.
Na drie dagen presenteerden leer-
lingen hun ondernemersplan. De 
beste zes ideeën werden op don-
derdag voor een professionele jury 
onder leiding van wethouder Jeroen 
Brandes van Amstelveen gepresen-
teerd. De jury was onder de indruk 
van de Prulboot. Dit is een boot waar 
vooral op festivals het afval op wa-
ter meteen opgeruimd en gerecy-
cled kan worden. Ook de Basketbak 
maakte indruk: speciaal voor scho-
len gemaakte bakken met een netje 
erboven, zodat het veel leuker wordt 

om je afval gescheiden weg te gooi-
en. Verder viel de Stickermuur op, 
een enorme sticker waar je met-
een je afval op kan plakken, zodat 
het niet op straat komt. De juryle-
den gaan hun best doen de leerlin-
gen verder te helpen in het ontwik-
kelen van hun plan. Daarnaast mo-
gen de leerlingen hun eerste proto-
type printen op de 3D-printer die de 
school krijgt, omdat ze heft meege-
daan met dit project.
Als afsluiting van de projectweek 
maakten de leerlingen daadwer-
kelijk kennis met de zwerfafvalpro-
blematiek. De leerlingen gingen per 
klas de omgeving van de school in. 
In het gebied dat wordt begrensd 
door de Lindenlaan, de Hand-
weg, de Startbaan en de William 
Boothlaan werd fanatiek zwerfaf-
val verzameld. De leerlingen hadden 
voor deze actie sponsors gezocht. 
De opbrengst van de actie komt vol-
ledig ten goede aan het KNGF Ge-
leidehonden

Improviseren en reageren 
tijdens CombiFun
Aalsmeer - Op maandag 21 de-
cember stroomt het vol bij de Can-
Dance studio’s. De Binding, Sport-
service Haarlemmermeer en Cul-
tuurpunt Aalsmeer organiseren 
CombiFun. Elke vakantie staan wel-
zijn, sport en cultuur centraal bij de-
ze gezellige vakantie activiteit.
Nadat wethouder Gertjan van der 
Hoeven de kinderen welkom heeft 
geheten verspreiden zij zich in groe-
pen door het CanDance gebouw. De 
oudste kinderen volgen een work-
shop improvisatietheater bij Jan-
tijn Prins. Ze leren emoties te acte-
ren. Van een beetje boos tot heel erg 
boos, de kinderen spelen het alle-
maal. Zo moeten ze huilend vertel-
len dat ze moeten gamen van hun 
ouders. Hoe gek kan het lopen? 
Als afsluiter spelen ze de wachtka-
merscene. Stuk voor stuk komen ze 
de wachtkamer binnen en beelden 
ze uit waar ze last van hebben. Het 
is aan de anderen om te raden wat 
de patiënt in kwestie mankeert. Van 
een slappe arm tot een hartaanval, 
het passeert allemaal de revue.
Even verder is de workshop weer-
baarheid bezig. Onder leiding van 
‘IK ben IK’ trainer Gilbert Themen 
vanuit de ‘Leef Geef Geniet’ visie le-
ren de kinderen hoe ze dichter bij 
zichzelf kunnen blijven en overtui-
gend kunnen overkomen. Gilbert 
geeft hen verschillende opdrachten 
en commando’s binnen spelletjes. 
Hij confronteert de kinderen met 
hun gedrag in de groep en tijdens 

het spel en geeft ze daarbij handvat-
ten om dit gedrag te herkennen en 
waar nodig en mogelijk aan te pas-
sen. Met een hoop opgedane kennis 
en energie verlaten ze de workshop, 
op naar het volgende onderdeel.
Dat onderdeel is in handen van 
Sportservice Haarlemmermeer. De 
kinderen verzamelen zich rond een 
tafel vol ballen, pionnen en andere 
sport attributen. Ze mogen hun ei-
gen spel bedenken. Fantakiek star-
ten ze met brainstormen. “Er moet 
zeker een bal in”, roept iemand. “Ja”, 
reageert een meisje, “of twee bal-
len!”, en waarom ook niet. Het is im-
mers hun eigen spel. Al snel ko-
men de kinderen er achter dat het 
veld ook wel wat groter mag. Ze 
verschuiven snel de lijnen. Als snel 
spelen ze fanatiek hun eigen, net 
bedachte spel. De andere helft van 
de workshop is in handen van dië-
tistenpraktijk de Voedietist. Tijdens 
een interactief memoriespel le-
ren de kinderen allemaal bekende, 
maar ook onbekende groentes ken-
nen. Een diëtiste geeft uitleg over de 
verschillende groente en hoe ge-
zond ze zijn. 
In het kader van JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht) krijgen alle kinde-
ren ook een verkoelend glas water 
en is er fruit voor iedereen. Aan het 
einde van de middag komen de ou-
ders de kinderen weer ophalen. En-
thousiast en flink vermoeid gaan 
ze naar huis. Het was een leuke en 
leerzame dag. 

boek ‘onthuld’. Het boek is in hon-
derd genummerde en gesigneer-
de exemplaren vanaf deze dag ex-
clusief verkrijgbaar bij ’t Boekhuis. 
Belangstellenden zijn hartelijk wel-
kom.

Handbalcompetitie jeugd
FIQAS C1 geeft het goede 
voorbeeld en wint ruim
Aalsmeer - Zondag 20 december 
stonden er maar liefst drie wed-
strijden tussen Hercules en FIQAS 
Aalsmeer op het programma. De 
jongens C1 waren om 11.00 uur 
als eerste aan de beurt in sport-
hal Boswijk, gevolgd door jongens 
B1 en A1. Kijkend naar de stand in 
de poule zou het wel eens een leu-
ke, gelijkwaardige pot kunnen wor-
den. Jeromy opende al snel de sco-
re en Stan maakte dankbaar ge-
bruik van een balonderschepping. 
Aanvallend ging het vanaf het be-
gin prima, maar verdedigend gaven 
de jongens te veel ruimte weg. Her-
cules kwam daardoor weer op ge-
lijke hoogte. Het waren weer Jero-
my en Stan die de Aalsmeerders op 
voorsprong brachten: 2-4. Arman-
do werd goed aangespeeld op de 
cirkel en scoorde de 3-5, gevolgd 
door een doelpunt van linkerhoek-
speler Wessel. Na 10 minuten wist 
FIQAS zijn voorsprong iets te ver-
groten: een benutte strafworp door 
Jeromy en doelpunten van Arman-
do en Stan: 4-9. Toch kon Hercules 
opnieuw wat terugdoen en de voor-
sprong slonk weer iets, maar Stan 
scoorde inmiddels zijn vierde doel-
punt. Een mooi een-tweetje tussen 
Jeromy en Matt bracht de 8-11 op 
het scorebord. Met nog twee doel-
punten van Armando en Jeromy 
zochten de teams met een rust-
stand van 11-14 de kleedkamers op. 
Hercules had een andere opstel-
ling in de tweede helft, waaronder 
een andere keeper (die later ook bij 
de B op de bank zat). Toch was het 

Aalsmeer dat met doelpunten van 
Stan, Thijs en Pim makkelijker tot 
scoren kwam. Een fantastisch lange 
bal van keeper Cody rondde Arman-
do goed af: 15-19. Vervolgens brak 
er een fase aan waarin FIQAS moe-
lijker tot scoren kwam, mede door 
mooie reddingen van de keeper. En 
zo wist Hercules de achterstand tot 
één punt te reduceren: een straf-
worp bracht de 18-19 tot stand. Vlak 
daarna miste Aalsmeer hun 7-meter, 
maar spannender werd het gelukkig 
niet! Cody stond namelijk erg sterk 
te keepen en FIQAS had een manier 
gevonden om de Haagse keeper te 
passeren: hij had geen vat op de 
schoten die met een stuiter het doel 
in gingen. De C1 scoorde zes keer 
op rij, vooral het lobje van Thijs (18-
25) werd gewaardeerd door het in-
middels gegroeide Aalsmeerse pu-
bliek. Hercules kon alleen nog via 
een strafworp iets terugdoen. Stan 
en Armando namen de laatste vijf 
doelpunten voor hun rekening en zo 
werd er toch nog met groot verschil 
gewonnen: eindstand 19-30. En niet 
alleen de C1 jongens namen de 
punten mee terug naar Aalsmeer, 
ook de B1 en A1 lieten Hercules 
puntloos. Prima resultaten dus.
Zondag 3 januari, op Stans ver-
jaardag, wordt in alle vroegte afge-
reisd naar Schiedam voor de eer-
ste wedstrijd in het nieuwe jaar: te-
gen koploper DWS. Maar eerst even 
een korte trainingsbreak en genie-
ten van de feestdagen! Doelpunten: 
Stan 9, Armando 7, Jeromy 6, Thijs 4, 
Pim 2, Wessel en Matt 1. 

Onderzoek naar verkeersveiligheid?
Weer botsing Legmeerdijk
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
23 december heeft een flinke aanrij-
ding plaatsgevonden op de kruising 
Legmeerdijk met de N201. Twee au-
to’s zijn op elkaar gebotst met be-
hoorlijk hoge snelheid. Beide au-
to’s raakten zwaar beschadigd en 
moesten weggesleept worden. De 
politie en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse geweest. De bestuurders 
zijn licht gewond geraakt. De Leg-

meerdijk is enige tijd afgesloten ge-
weest. Het is het zoveelste ongeval 
op dit kruispunt. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de exacte oorzaak van 
de aanrijding. 
En eigenlijk zou een onderzoek ge-
houden moeten worden naar de 
verkeersveiligheid op dit kruispunt. 
Waarom vinden hier zoveel aanrij-
dingen plaats?
Foto: Marco Carels
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Nieuwjaarsduiken in Oosterbad 
en Westeinderplassen

januari

februari

maart

01

Praatpaal voor verzoekjes 
bij Radio Aalsmeer11

Kerstbomen-
verbranding!16

Start jubileum-jaar 
‘Sonority’18

OBS Samen Een 
40 jaar29

Sportplaatjesactie 
bij RKDES31

Schoonmaakactie 
Westeinder21

Carnaval in 
Poelgilderdam15

College van astronaut 
André Kuipers18

Burgemeester Jobke Vonk 
biedt ontslag aan19

Kermis in 
Aalsmeer03

Laatste rit jeugdschaatsbus 
na 40 jaar14

Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschap18

Bovenlanden 
Boomplantdag28
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Koninklijke onderscheidingen (lintjes) voor: Mike van der Laarse, Ans de Kruijf,  
Ingrid Smit, Ria en Jan Amsing, Eppo Kramer en Bert van de Lagemaat.

april
Koninklijke onder-
scheiding Martin 
Moes van Volant’9011

Kom in 
de Kas11+12

Drie keer 
Musical Ruth!

Lintjes zeven 
Aalsmeerders24

Koningsdag, gezellig 
en druk27

jaaroverzicht2015

Nationale 
herdenking04

mei

Viering 70 jaar 
bevrijding05

Tuinhuis bij 
Historische Tuin08

Braderie en 
Geraniummarkt09

15e Veiling 
Kudelstaart09

Uniek transport over 
Provinciale weg19

Ovatie bij 
afscheid van 
burgemeester21 Verenigingsicoon 

Dirk van Leeuwen 
overleden29

Vijftig jaar 
zwemsportclub 
Oceanus29 Jubileum 

50 jaar 
Bindingkoor30

juni
Jeroen Nobel 
waarnemend 
burgemeester01

Elfde junior 
pramenrace13

Vince Boom 
eerste kinder-
burgemeester01

Voor 3e maal 
bruggenfestival20 Plaspop 

lustrumeditie20

Tweede editie Aalsmeer 
Flower Festival20+21

Bootje bouwen tijdens Westeinder 
Water Week26

Bandjesavond in 
het Centrum26
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juli

Zomer: De Waterlelie 
in trek15

Zomerstorm: 
70 bomen om25

Kindervakantie-
week10-14

augustus

Open huis nieuw 
clubgebouw FCA15

Prijsuitreiking 
Amazing 
Amateurs15 Toch 

circus20-23

Opening eerste 
natuurspeeltuin20

september
Braderie in het 
Centrum05

Vuur en licht 
op het water05 Verlichte 

botenshow05

Ride for the Roses 
in Aalsmeer06

Steppen voor 
Ride for the Roses06

Gevarieerde 
Feestweek07-12

Dertigste 
pramenrace12

Triest: Tom van Tol overleden 
na aanrijding13

Nivon Aalsmeer 
90 jaar19

Veel animo voor 
Kunstroute19

Wethouder opent 
nieuwe taalklas25

Eerste toerrit Aalsmeers Bromfiets 
Genootschap naar Amsterdam26

Bloementour 
voor cliënten 
OTT19

Amb8ten in 
Kudelstaart19 Hibra demo 

motorraces19
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En:
En 2015 was het jaar van: Woningen aan de Hornweg, Rooie Dorp, Spoor-
laan, Middenweg, Schiphol, komst Lidl, winkels zondag open, project Nieuw 
Calslagen, De Oude Veiling, kunstgrasvelden RKDES en FC Aalsmeer, Fort 
Kudelstaart, eigen weg voor vrachtverkeer FloraHolland, plannen herinrich-
ting burgemeester Kasteleinweg met vijf rotondes, discussie rond locatie 
feesttent, Raadhuisplein, transformatie postkantoor, Dorpshaven Noord, 
Tuinen van Aalsmeer, aanleg Braziliëlaan, verhuizing gemeentewerf, lustrum 
Crown Theater Aalsmeer en natuurlijk de politieke perikelen met onder an-
dere het rapport Eenhoorn. Op naar 2016!

jaaroverzicht2015
oktober

Bestuurdersspeld 
voor alle raadsleden 
en wethouders01

4e Soulshow met 
Ferry Maat10 Kunstkasten op 

Praamplein10

Lustrum 
Vitaliteitsmarkt03

 Zesde editie 
Step by Step03

Brandweerkazerne 25 jaar 
aan Zwarteweg26

Reünie 40 jaar 
Flower Shuttle31

november
Na drie jaar weer 
Van Vliet feest07

Bloemen 
overleden 
Frans Engel22 ‘Triade’ nieuwe 

naam brede 
school25

Jubileumfeest 15 jaar 
SV Omnia07

Ontbijten met de 
burgemeester11

Superintocht 
Sint in Centrum14

Sinterklaas in 
Kudelstaart21

december

Kerstmarkt op 
Boerenvreugd13

 Sloop scheepswerf 
Van Dam07

Protest op De Hoeksteen wegens 
vertrek directeur Hergo van Ginkel14

Monument bij 
Verzamelgraf02

Brug bij Helling 
ingestort22

Opening Taalpunt 
in bibliotheek15

Juf Elly Melkert van 
Jozefschool met 
pensioen na 43 jaar15 Mike vrijwilliger 

van het jaar21



 
20   Nieuwe Meerbode  •  30 december 2015

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Handbal
BeNe League ligt even stil
Aalsmeer - De BeNe League, waar 
de heren van FIQAS Aalsmeer in 
spelen, ligt even stil. De mannen 
hebben voorlopig vier weken geen 
competitie, voor die op zaterdag 23 
januari 2016 wordt hervat. Er volgen 
dan nog twee speelrondes en daarin 
treft FIQAS Aalsmeer nog twee keer 
een Belgische tegenstander: op za-
terdag 23 januari spelen ze thuis te-
gen Initia/Hasselt, op 30 januari uit 
bij Tongeren. In de BeNe League be-
zet FIQAS Aalsmeer de vijfde plaats 
met slechts 1 puntje verschil op de 
nummer vier, Achilles/Bocholt. 
Op één staat OCI/Lions, op twee 
Initia Hasselt en op drie Targos/Be-
vo. De wedstrijd FIQAS Aalsmeer 
tegen Hubo/Initia Hasselt op zater-

dag 23 januari begint om 20.00 uur 
in de Bloemhof aan de Hornweg. 
De uitwedstrijd op zaterdag 30 ja-
nuari Callant/Tongeren tegen FIQAS 
Aalsmeer begint eveneens om 20.00 
uur. De Final Four is op zaterdag 6 
en zondag 7 februari 2016. 

Dames in regiofi nale 
De dames van FIQAS Aalsmeer heb-
ben zich geplaatst voor de regiofi -
nale van het NHV bekertoernooi en 
moeten het opnemen tegen de da-
mes van VOC 2 uit Amsterdam. De 
wedstrijd wordt op dinsdag 5 januari 
gespeeld in sporthal Elzenhagen in 
Amsterdam en begint om 20.00 uur. 
VOC 2 komt uit in de Tweede Divisie 
en staat daarin momenteel vierde. 

Hennie wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 23 decem-
ber is het kaarten gewonnen door 
Huub Bouwmeester met 5379 pun-
ten, op twee Piet van As met 5277 
en op drie is Coby Bouwmeester ge-
eindigd met 5024 punten. Bij het jo-
keren was deze week Hennie de Wit 
met 57 punten de beste, gevolgd 
door Bets Teunen met 249 punten 
en Gerard de Wit met 407 punten. 
Belangstelling voor deze gezelli-
ge kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken en meekaarten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297 340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 23 december is het klaverjas-
sen gewonnen door Mary Akse met 
5409 punten, Ben Blom werd twee-
de met 5257 punten en Ria van ‘t 
Schip werd derde met 5174 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ton Schouten met 3357 punten. 

Crosscompetitie
Mooie strijd UWTC renners
Uithoorn - Zondag 27 december is 
de één na laatste wedstrijd van de 
Amsterdamse Crosscompetitie ver-
reden bij WVA op Sloten. In verband 
met de nieuwbouw van de kantine 
was de inschrijving bij Olympia. De 
plaats van het nieuwe clubhuis werd 
gebruikt als zandbak. Dat leverde 
een uitdagende passage op, want in 
het zand moest ook nog eens 180 
graden gedraaid worden. De on-
dergrond was aardig hard, dus het 
was een snelle koers. Bij de jeugd A 
was er een hele mooie strijd gaan-
de, want er zijn nog diverse renners 
die in aanmerking kunnen komen 
voor de derde podiumplaats, onder 
andere ook Duuk van der Haagen. 
Duuk ging sterk uit de startblokken 
en dook als tweede het veld in, ach-
ter de sterke Nienke Veenhoven van 
DTS. De fi nish was een echte foto-
fi nish, want Duuk kwam gelijktijdig 
met concurrent Pelle van de Putte 
over de streep. De jury plaatste Pel-
le op twee en Duuk moest genoe-
gen nemen met de derde plaats. 
Hierachter streden de trouwe ACC 
crossers Teun Wahlen en Sen Haas-
broek ook om de puntjes. Ook Siem 
van Smoorenburg was aanwe-
zig en hij wist plaats 8 te verove-
ren. Teun Wahlen eindigde op plaats 
10 en Sen Haasbroek op 15. Bij de 
jeugd B fi nishte de UWTC renners 
vlak bij elkaar: Danny Plasmeijer op 
7, Mees van Smoorenburg op 8 en 
Sven Buskermolen op 9. Sven en 
Danny staan ook dicht achter el-
kaar in het algemeen klassement op 
de vierde en vijfde plaats. In de 40- 
klasse was Tommy Oude Elferink al 
vrij snel solo aan de leiding. Hier-
achter reed Teun Mouris (de Am-
stel) en daar weer achter Bart de 
Veer. Menno van Capel reed hier-
achter in een groepje. In de laatste 
ronde moest Bart nog goed door-
rijden om Dennis Smit achter hem 
te houden. Winst dus voor Tommy, 
die hiermee nog dichter achter Bart 
komt te staan in het algemeen klas-
sement. Een derde plaats voor Bart 
en voor Menno de zesde plaats. Bij 
de 40+ iedere week weer een leuke 
strijd tussen de UWTC renners. Sjon 

van de Berg is de snellere starter en 
Peter van Capel de diesel die eerst 
op gang moet komen. Zondag had 
Sjon geen goede benen en was het 
gat tussen de mannen groter dan 
normaal. Peter van Capel werd 15e, 
Sjon 25e en Frank Jansen 30e. Bij de 
nieuwelingen was alleen Ian van de 
Berg aanwezig en Ian reed een goe-
de koers. Met de 12e plaats pakte 
hij weer lekker wat punten mee voor 
het algemeen klassement.

Veldritprogramma’s
Komende donderdag 31 december 
kunnen de die-hards zich weer uit-
leven op Sloten bij de Oliebollen-
cross bij WVA, daarna zondag 3 ja-
nuari de fi nale van de ACC bij Olym-
pia, het weekend van 9 en 10 janua-
ri het NK in Hellendoorn, 3 en 10 ja-
nuari de laatste clubcrossen en op 
17 januari de Fortcross in De Kwakel 
en 23 januari het NK voor de jeugd. 

Schermen
Daniël Giacon naar EJK
Aalsmeer - Daniël Giacon (15) uit 
Aalsmeer is geselecteerd voor de 
Europese Jeugd Kampioenschap-
pen (EJK) Schermen in Novi Sad. 
Tijdens een trainingsstage in de 
kerstvakantie maakte de bonds-
coach, Andrea Borella, de selectie 
op het wapen fl oret bekend. Dani-
el heeft een zeer goed seizoen ge-
had en mooie resultaten behaald op 
de kwalifi catietoernooien, met als 
hoogtepunt een bronzen medail-
le op een ECC Toernooi in Mödling 
(Oostenrijk). Hij staat bovenaan de 
Nederlandse Ranglijst voor zijn ca-
tegorie, de Cadetten (jongens tot 17 
jaar) en heeft zelfs een tijdje de Eu-
ropese Ranglijst Cadetten aange-
voerd. Door zijn Top 64 resultaten 
op toernooien voor Junioren (tot 20 
jaar) in Leszno (Polen) en Terrassa 
(Spanje) is hij ook voor deze catego-
rie geselecteerd om zowel individu-
eel als in het equipe deel te nemen 
aan het EJK. Dat betekent dat hij be-
gin maart vier maal op de schermlo-
per zal aantreden; twee maal indivi-
dueel en twee maal in teamverband. 
Selectie voor de Junioren betekent 
ook dat de schermer een week lan-
ger in Novi Sad zal moeten verblij-
ven. Dit zijn kosten die niet vooraf 
begroot waren. Daniël komt dan ook 
graag in contact met een sponsor 

die deze verblijfskosten op zich wil 
nemen zodat hij ook daadwerkelijk 
kan deelnemen aan het EJK in de 
hogere leeftijdscategorie. Uiteraard 
zal de sponsor in alle media uitingen 
en op de Facebookpagina van Dani-
el genoemd worden en kan er een 
logo van de sponsor op zijn scher-
moutfi t/tas gezet worden. 
Wilt u deel uitmaken van het team 
dat Daniël steunt op weg naar de 
top? Stuur dan een bericht naar 
dgiacon@hotmail.com.

Daniël Giacon. 
Foto: Dóra Barens

Mooi: Aalsmeer by Night!
Aalsmeer - De laatste mogelijk-
heid om in 2015 de watertoren te 
beklimmen werd afgelopen zondag 
27 december gegeven en van deze 
kans is behoorlijk goed gebruik ge-
maakt. Overdag was het prima weer 
om buiten te zijn, de trappen van de 
watertoren te beklimmen om tot slot 
te genieten van het weidse uitzicht. 
In de avond was de watertoren ook 
open en ‘Aalsmeer by Night’ ont-
dekken bleek bijzonder in trek. Het 
was een gezellig komen en gaan 
van mensen. En de bezoekers had-

den mazzel, het uitzicht was fenomi-
nabel. Ruim 200 treden beklimmen 
was best veel, maar eenmaal boven 
was iedereen het met elkaar eens: 
“De moeite waard, prachtig.” Voor 
dit jaar blijft de deur van de water-
toren dicht, maar de stichting, die 
zorgdraagt voor het beheer van dit 
gemeentelijke monument, gaat in-
woners ook in 2016 ‘gewoon’ weer 
de kans geven om de watertoren te 
bezichtigen en te beklimmen. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Open Kudelstaart zaterdag! 
Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
was de achtste van het seizoen 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Danny Zorn won deze speel-
avond. Hij kwam zodoende op ge-
lijke hoogte met Bak wat betreft het 
aantal speelavond overwinningen 
ooit (23 keer). Bak was deze speel-
avond echter in het tweede niveau 
terecht gekomen. Via een overwin-
ning in de halve fi nale op ‘good old’ 
Rene Verhoeven, die voor het eerst 
sinds vier jaar weer aanwezig was, 
bereikte Bak de fi nale. Hij trof hier-
in een tegenstander (Christopher 
Brouwer) die, net als Bak zelf, dit 
seizoen een speelavond wist te win-
nen. Het werd dan ook een span-
nende wedstrijd die nipt werd ge-
wonnen door Bak. De winnaar van 
de vorige speelavond, Erik Jan Geel-
kerken, was door een sterke pou-
le veroordeeld tot het derde niveau, 
net als een andere topper: Tom Ke-
ijzer. Zij troffen elkaar in de halve fi -
nale. Erik Jan won. Dit deed John 
Guldemond ook in de andere halve 
fi nale tegen Albert Geleijn. In de fi -
nale wist John te stunten door knap 
van Erik Jan te winnen. Het was de 
vierde fi nalewinst ooit van John. In 
het vierde niveau wist Lisa Bruggink 

knap de halve fi nale te bereiken. Het 
werd echter een internationale fi na-
le tussen een Pool, Jarek Sarna, en 
een Nederlander, Guido Maas. Voor 
Jarek was het zijn eerste fi nale ooit, 
maar dat weerhield hem er niet van 
de iets meer ervarenere Guido (der-
de fi nale ooit) knap te verslaan. 
Danny Zorn sloeg deze avond een 
dubbelslag, want naast de speel-
avond overwinning had hij met een 
fi nish van 120 de hoogste uitgooi 
van de avond. Hiermee toonde Dan-
ny dat hij op tijd in vorm was voor 
de Open Kudelstaart van aanstaan-
de zaterdag 2 januari. Danny is na-
melijk de enige darter die twee keer 
de Open Kudelstaart wist te winnen. 
William Hunitetu won echter de vo-
rige editie. Uiteraard zijn er nog vele 
kapers op de kust die de Open wil-
len winnen. En mocht het pardoes 
al mis gaan in de poule, is er altijd 
nog de verliezerronde. Dus, heeft u 
nog goede voornemens om het vol-
gend jaar gezelliger te maken? Kom 
dan komende zaterdag gezellig naar 
het Dorpshuis in Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de websi-
te www.poelseye.nl is meer informa-
tie te vinden.

Zaterdag en zondag in The Beach
Nationale top present op 
NK indoor beachvolleybal
Aalsmeer - The Beach is er klaar 
voor, de nationale top maakt zich 
voor een serie wedstrijden van 
hoogstaand niveau, de ‘oudjes’ be-
reiden zich voor op hun eigen kam-
pioenschap en de jongeren staan te 
trappelen om zich bij de nationale 
elite in de kijker te spelen met hun 
eigen toernooi. Tot zover een kor-
te samenvatting van wat er in het 
weekeinde van zaterdag 2 en zon-
dag 3 januari valt te verwachten bij 
het NK indoor beachvolleybal in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Tijdens het kwalifi catietoernooi dat 
20 december werd gehouden heb-
ben de laatste vier teams bij de da-
mes en heren zich voor het hoofd-
toernooi van komend weekeinde 
geplaatst en het deelnemersveld 
uitgebreid tot twaalf teams per ca-
tegorie. De eerste acht koppels wa-
ren al zeker van deelname op basis 
van hun positie in de ranking. 
Het NK indoor beachvolleybal staat 
op de kalender als de traditione-
le start van het nieuwe beachvol-
leybaljaar. In 2016 betekent dat de 
start van het olympisch beachvol-
leybalseizoen met de Olympische 
Spelen van Rio de Janeiro in au-
gustus van volgend jaar. Voormalige 
en toekomstige olympische beach-
volleybalteams zijn van de partij tij-
dens dit NK in Aalsmeer. Het eve-
nement wordt verder omlijst met 

een NK beachvolleybal voor vete-
ranen met talrijke oud-(beach)vol-
leybaltoppers – met onder ande-
re jongens als Richard Schuil, Mar-
tin Teffer, Marko Klok en leeftijds-
genoten - en een talententoernooi 
voor beachvolleyteams tot 18 jaar. 
Het NK indoor beachvolleybal krijgt 
extra glans door het vierde lustrum 
van The Beach dat in april 2016 
twintig jaar bestaat. Publiek is bei-
de dagen van harte welkom.
Programma zaterdag 2 januari: 9.00 
tot 21.00 uur hoofdtoernooi, 14 tot 
18.00 uur kidsprogramma, 19.00 tot 
22.00 uur NK voor veteranen. Zon-
dag 3 januari: 9.00 tot 17.00 uur 
kwart- en halve fi nales, 10.00 tot 
14.00 uur jeugdtoernooi, 14.00 tot 
18.00 uur kidsprogramma, 17.00 tot 
19.00 uur fi nales hoofdtoernooi en 
tussen 19.00 en 19.30 uur afsluiting 
met prijsuitreiking. 

Nieuw jasje Mensinglaan
Aalsmeer - Begin december is 
aangevangen met het bestraten 
van de Mensinglaan. In fases is de 
straat in een nieuw jasje geholpen. 
Eerst zijn alle leidingen en kabels 
onder de grond vernieuwd. Terwijl 
het gedeelte bij de Hortensialaan 
dicht werd gemaakt, lag het deel 
bij de Stommeerweg nog helemaal 
open. Maar nu zijn de werkzaamhe-
den hier helemaal klaar en is de weg 
weer open voor doorgaand verkeer. 
Het asfalt is vervangen voor stenen 
waardoor een meer dorps karakter 
is ontstaan. Nog even ‘pijnlijk’ zijn 
overigens de hoge drempels. 
Begin volgend jaar wordt aangevan-
gen met de reconstructie van de na-
bij gelegen Gloxiniastraat. Ook hier 

gaat de ‘boel’ volledig open om lei-
dingen en kabels te kunnen vervan-
gen. 

‘Abel, het tasmannetje’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Arthur Geesing 
brengt op zondag 3 januari om 
14.30 uur zijn voorstelling ‘Abel, het 

tasmannetje’ in het Amstelveens 
Poppentheater. Abel woont in een 
posttas en is al 50 jaar postbode en 
de baas van De Kwijtgemaakte Post. 
Hij leert zijn assistent alles over fl es-
senpost aan de zee, postordereitjes 
en Kikker voor Reiger en meer. Pak-
ketjes vol liefde, maar voor Abel 
nog steeds geen nieuwe liefdesbrief 
van zijn jeugdliefde Lies. Ze schre-
ven elkaar jarenlang liefdesbrieven, 
maar opeens kreeg Abel geen post 
meer. Vandaag besluit Abel om Lies 
te vinden, maar kan hij zijn post-
kantoor wel aan zijn assistent over-
laten? En als Lies ineens erg dicht-
bij lijkt, durft hij haar te vinden? Een 
beeldende en muzikale voorstel-
ling van de maker van ‘Wolfje’. Over 
moed, vertrouwen en de liefde. De 
voorstelling is geschikt voor ieder-
een vanaf 5,5 jaar. 
Reserveren kan via 020-6450439, 
info@amstelveenspoppentheater.
nl of via www.amstelveenspoppen-
theater.nl.

´Nieuwjaarsconcert van Aalsmeer Harmonie´
Een jaarlijkse traditie in Zorgcentrum Aelsmeer is het Nieuwjaarconcert 

dat wordt gegeven door ‘Aalsmeers Harmonie’. Op dinsdagavond 12 
januari 2016 van 19.30 – 20.15 uur zal het podium van de grote zaal 
afgeladen vol zitten met leden van de Harmonie. Waaronder enkele  

collega’s uit het zorgcentrum zelf, dat maakt het extra bijzonder. 
Ook dit jaar zal het weer een traditioneel Nieuwjaarsconcert worden 
met Weense invloeden. Het zal een extra feestelijk gebeuren worden, 

maar waarom en wat er verder gaat gebeuren houdt de Harmonie nog 
even geheim. U bent van harte welkom om bij het concert aanwezig te 

zijn. Na het concert heffen we het glas en proosten we met elkaar op 
een voorspoedig 2016.

‘Wijkpunt ´Voor Elkaer’
Namens de gastvrouwen van wijkpunt/ restaurant ‘Voor Elkaer´
wensen we u het allerbeste voor het nieuwe jaar. 2016 belooft een mooi 
jaar te worden, met veel gezelligheid, creativiteit, optredens, thema-
avonden en heerlijke maaltijden.
Vanaf woensdagavond 6 januari is het avondrestaurant weer geopend 
en kunt u heerlijk bij ons komen eten. Op 6 januari beginnen we met 
een heerlijke groentesoep, hoofdgerecht; kiprollade met tutti frutti, div. 
groente en gefrituurde aardappelen, nagerecht aardbeienpudding met 
slagroom.
Iedere woensdag én vrijdagavond vanaf 17.30 uur kunt u heerlijk bij ons 
komen eten. Ook voor een heerlijke lunch kunt u maandag t/m vrijdag 
tussen 12.00 - 14.00 uur bij ons terecht.
Op zondagmiddag is er gelegenheid om een kopje koffie bij ons te 
komen drinken van 14.30 - 16.30 uur.
Voor vragen en/ of reserveringen kunt u bellen met 0297 82 08 79 of

Facebook www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer/
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Graag tot ziens!!!

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

het zorgcentrum woont.
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