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Zakelijk geschil Aalsmeer en Amstelveen

LET OP:

Adviescommissie buigt
zich over samenwerking

Kerstkrant en
Oud en Nieuw

Aalsmeer - Het lijkt misschien
nog ver weg, maar Kerst en Oud
en Nieuw naderen gestaag. Volgende week donderdag 19 december presenteert de Nieuwe
Meerbode haar kerstkrant met
een mooi kerstverhaal en natuurlijk allerlei ander ‘gewoon’ nieuws
over de vele activiteiten in bruisend Aalsmeer. Ook wordt de
Kerstkrant opgevrolijkt met allerlei kerstwensen in advertenties. Nog een advertentie zetten
of teksten aanleveren? Voor de
Kerstkrant geldt dezelfde aanlevertijd: uiterlijk dinsdag 16.00 uur
voor teksten en uiterlijk woensdag 10.00 uur voor advertenties.
Voor de twee volgende kranten,
de laatste van het jaar en de eerste in 2020, gelden wel andere
aanlevertijden.
De laatste krant verschijnt op vrijdag 27 december, maar wordt
voor de Kerst, op dinsdag 24 december, opgemaakt. Teksten en
advertenties voor deze editie aanleveren kan tot dinsdag 12.00 uur.
Voor de eerste krant in 2020 geldt
ook deze dag en tijd. De krant
wordt opgemaakt op dinsdag 31
december en wordt huis-aan-huis Aalsmeer - Het tiener- en jongerenwerk in Aalsmeer krijgt per 1 javerspreid op donderdag 2 januari. nuari 2020 een nieuw gezicht. In de wijken en buurten start stichting Buurtwerk.nl, onder het motto ‘Wat aandacht krijgt groeit’.
Buurtwerk wil bijdragen aan een veerkrachtige buurt, waar het
Teksten sturen kan naar:
goed opgroeien is en waar iedereen participeert op zijn of haar
redactieaalsmeer.meerbode.nl
eigen manier.
en voor advertenties naar:
aanlever@meerbode.nl of
Buurtwerk neemt de taken over De Binding blijft voor Aalsmeer
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
van Dock en De Binding. Die laat- en omgeving heel belangrijk, bijste organisatie had al eerder bij voorbeeld bij het organiseren van
de gemeente aangegeven dat de bekende en zeer gewaardeerhet tiener- en jongerenwerk beter de jeugdkampen. Daar verandert
door één aanbieder uitgevoerd gelukkig niets aan.”
zou kunnen worden. Volgens
wethouder jeugdzaken Robbert- Kracht van jongeren
Denk niet langer aan schade dan nodig is
Jan van Duijn zegt de verandering De, voor Aalsmeer, nieuwe orgaook niets over de manier waarop nisatie Buurtwerk bouwt aan viDock en De Binding de afgelopen tale en (veer)krachtige buurten
Vertrouwd, vakkundig en snel
jaren hun werk hebben gedaan. door ontmoeting en samenwer“Het is het gevolg van een nieu- king dichtbij bewoners te faciPijnaker Aalsmeer
we aanbesteding van het jeugd- literen. Ze doen dat samen met
werk. Het aanbod van Buurtwerk buurtbewoners, vrijwilligers en
sluit simpelweg op dit moment professionals. En zeker ook met
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
het beste aan op de actuele vra- jongeren, want die houden de
gen die spelen in onze gemeen- buurt levendig en zorgen voor
te”, zegt Van Duijn. ”Dock en De een veranderlijke wind. Zij zorgen
Binding hebben de afgelopen ja- voor energie, zijn creatief en zijn
ren uitstekend werk verricht. En graag buiten. De organisatie stelt

Aalsmeer - Burgemeester en
wethouders hebben besloten om
een adviescommissie in te stellen die zich gaat buigen over het
zakelijk geschil met de gemeente Amstelveen over de ambtelijke samenwerking. Uiterlijk 1
maart verwacht het college een
advies van de commissie. De heren en dames zijn vast als eerste
naar de vergadering in Amstelveen geweest op woensdag 11
december waar de ambtelijke samenwerking door de gemeenteraad werd besproken. Door bureau Berenschot is een quick scan
uitgevoerd naar de gevolgen van
beëindiging van de ambtelijke

samenwerking. Het college van
Aalsmeer heeft de resultaten van
de quick scan ook ontvangen. Er
zijn drie mogelijke scenario’s onderzocht: Voortzetting met andere aansturing, voortzetten in aangepaste vorm of volledig stoppen. Het college van Amstelveen
ziet het liefst de samenwerking
behouden en voortgezet worden
in een vorm die dicht bij de huidige situatie ligt, maar of Aalsmeer
zich hierin kan vinden? Uiteraard
gaan de beide gemeenten met
elkaar in gesprek om de scenario’s verder te verkennen. Eind
maart 2020 is de uiterlijke beslisdatum.

Motto: ‘Wat aandacht krijgt groeit’

Buurtwerk aan de slag in
gemeente Aalsmeer

Logiesvoorziening voor arbeidsmigranten in Green Park

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - Met een dertigtal rake klappen sloegen Lex en Naomi, het vierjarig zoontje en zevenjarig dochtertje van ontwikkelaar Peter Ruigrok, op dinsdag
10 december de symbolische
eerste paal van de Flower Tower
aan de Japanlaan in Green Park
Aalsmeer. Op deze locatie komt
een permanente logiesvoorziening voor arbeidsmigranten, die
ruimte biedt aan tweehonderd
bedden.

Verantwoordelijkheid
Een kleine honderd belangstellenden waren aanwezig bij de
symbolische eerste paal. Wethouder Robert van Rijn gaf in
zijn speech aan dat hij er trots
op is dat de bouw van de permanente logiesvoorziening nu echt
van start gaat. “De vraag naar arbeidsmigranten blijft onverminderd hoog. De bouw van deze voorziening past bij het uitgangspunt van het college dat ie-

www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Nieuwe Meerbode

E AL 1 31 J
EJ

131
SINDS 18

88

R PAKT!

IN DE

!
aangenaam persoonlijk
AA

Feestelijke eerste paal
ADVERTEREN? voor de Flower Tower
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Passende ondersteuning
Volgens de wethouder past de filosofie van Buurtwerk precies in
die van het college van burgemeester en wethouders. “Wij willen als college zoveel mogelijk
zorg op maat verlenen en willen
uitgaan van de kracht van inwoners”, zegt Van Duijn. “De jongerenwerkers van Buurtwerk proberen zoveel mogelijk maatwerk
te leveren door precies te weten
wat er speelt in een buurt.” Buurtwerk biedt, naast support bij initiatieven en een luisterend oor,
ook hulp bij vragen over onderwijs, geld, relaties, gezondheid,
vrije tijd en sociale media.

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

DE

Schade?
Welke schade?

dromen, kansen en capaciteiten
van jongeren centraal. De kracht
van de jongeren zelf wordt gebundeld en benut. Op die manier
ontstaat volgens Buurtwerk blijvend zelforganiserend vermogen
en ontstaan kansen op school,
op straat, thuis, op het werk en in
vrije tijd.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
VOOR AALSMEER DORP

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

V.l.n.r.: Robert van Rijn, Lex, Peter Ruigok, Naomi en John Celie.

ding gestart kan worden met de
realisatie van het migrantenhotel
in Aalsmeer en dat de arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in de omgeving waar zij werken.”

dereen goed en veilig moet kunnen wonen. Ook arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat we daarin als overheid en bedrijfsleven

Complexe periode
Ook Dick van der Harst, directeur
van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. gaf aan

onze verantwoordelijkheid nemen.” Ontwikkelaar Peter Ruigrok vult aan: “Ik ben blij dat na
een lange periode van voorberei-

verheugd te zijn met de start van
de bouw. “We hebben een complexe periode achter de rug. We
hebben met veel verschillende
partijen overlegd, veel aan inspraak gedaan en er zijn ook enkele beroepsschriften ingediend.
Maar heel fijn dat de bouw nu
echt kan beginnen.” De bedoeling is dat de Flower Tower eind
2020 gereed is.
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Ontmoeting voor iedereen

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

Open huis viert kerstfeest

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Bindingkoor ‘scoort’ met
gevarieerd kerstconcert
Aalsmeer - Het eerste kerstconcert in Aalsmeer heeft plaatsgevonden. Deze eer had het Bindingkoor afgelopen zondag 8 december. In de sfeervolle Doopsgezinde kerk werden de bezoekers getrakteerd op bekende, oude en nieuwe kerstevergreens in
het Nederlands, Engels en Duits.
Het Bindingkoor onder leiding
van Henk Trommel wist te boeien met bijzondere arrangementen. De muzikale medewerking
door Marije Clemens en Dorine
Schoon op hobo bracht nog extra variatie. Het publiek was na
afloop lovend. “Heerlijk om naar
te kijken en naar te luisteren. De
kerststemming zit er nu helemaal
in.”
Meezingen en luisteren
Uiteraard worden in Aalsmeer
meerdere kerstconcerten gegeven, die eveneens voor een gezellige (kerst)sfeer zullen zorgen.
Vanavond, donderdag 12 december, presenteert Da Capo’s Popkoor een bijzonder (pop)kerst-

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

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

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

Aalsmeer - De programmamakers van Radio Aalsmeer kun je
op veel evenementen en tijdens
ALARMNUMMER 112
festiviteiten in Aalsmeer tegenwww.112.nl
komen. Zo zijn ze er ook weer bij
op de Kerstmarkt, die aanstaande zaterdag in de Historische
Tuin plaatsvindt. Tussen 10.00 en
15.00 uur worden de programma’s ‘Sem op Zaterdag’, ‘Weekend
Magazine met Jan’ en ‘Weekend
Magazine met Rinus’ live uitgezonden vanaf de overdekte kerstSpreker: Wim van Putten. Ba- markt, die georganiseerd wordt
byoppas en aparte bijeenkom- door de Lionsclub Aalsmeer Opsten voor kinderen. Vertaling in helia.
het Engels en Spaans.
Donorkind bij ‘Echt Esther’
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder- Te gast bij ‘Echt Esther’ op donweg 751, Rijsenhout. Zondag derdag 12 december vanaf 19.00
Diensten om 10u. met ds. J. Weij uur is Roséanne Timmer–Aukes.
en 16.30u. met ds. P.A. van Vee- Roséanne (1991) is een donorlen uit Bennebroek, gez. dienst kind, opgegroeid bij twee moeders en verwekt door middel van
met CGK.
een anonieme zaaddonor. Na
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg. een moeilijke zoektocht van bijZaterdagdag 17u. Oecumeni- na 10 jaar is Roséanne een half
sche adventviering o.l.v. Van jaar geleden achter de identiteit
Zoelen en Wesselius in Kloos- van haar donorvader gekomen,
terhof. Zondag om 9.30u. Eu- Ze wil haar verhaal graag delen
charistieviering en 14u. Poolse om andere donorkinderen te indienst met Andrzej in Karmel- spireren. Ook wil ze donoren oproepen zich te melden, zodat dokerk.
norkinderen achter hun identiOud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Rus- teit kunnen komen. Esther is besisch-orthodoxe dienst: Heilige nieuwd of Roséanne daar blij
Maria van Egypte Kerk. Zater- mee is en wat voor band ze heeft
dag 17.30u Avondgebed. Zon- of graag wil krijgen met haar dodag 10u. Goddelijke Liturgie. norvader. Ook een vraag voor
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
dag in gebouw Mendel, ZwarHeilige Liturgie. Voorganger:
teweg 98. Op 6 januari met
Father Loan.
drs. Steve van Deventer.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouw- Evangelisatiekring
straat. Zondag 10u. Dienst met - Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontds. J.C. Bos uit Heemstede.
moetingsruimte Ons Tweede
Samen Op Weg Kudelstaart
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 7
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
januari om 20u. Hoite Slagter
Zondag 10u. Dienst met ds.
over ‘Het getuigenis van ChrisN.J.M. Goedhart uit Utrecht.
tus in de Psalmen’.
RK St. Jan Geboorte
Radio-uitzendingen
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. - De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
Zondag 11u. Eucharistieviering
wekelijks uitzendingen. Dinsm.mv. dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
- Bijbelstudie-avond op maanen ether 105.9.

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten

Zondag 15 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Matthew Helland. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J. van
Mulligen en om 16.30u. met ds.
P.A. van Veelen in Het Lichtbaken, Rijsenhout. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Jan Broere sr.
Collecte: Adventsproject. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins. Viering Maaltijd
van de Heer.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist: H.
van Voorst.
- Oosterkerk,
Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.

concert, inclusief een kerstquiz,
in café Op de Hoek in Kudelstaart
vanaf 20.00 uur. Liever meezingen met kerst-smartlappen? Dan
vanavond naar cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en zing
als sopraan of bas mee met de
heren en dames van Denk aan de
Buren tussen 20.00 en 22.00 uur.
Zaterdag 14 december verzorgt
interkerkelijk koor Caritas een
luisterrijk (kerst)-concert in de
Karmelkerk aan de Stommeerweg vanaf 20.00 uur. Ook Con
Amore gaat komend weekend
met een speciaal voor dit concert samengesteld projectkoor
van zich laten horen middels een
kerstconcert in de Open Hofkerk
aan de Ophelialaan. Deze presentatie vindt aanstaande zondag 15
december vanaf 14.30 uur plaats.
En, alvast noteren: Aalsmeers
Christelijke Oratorium Vereniging
laat zich zien en horen met sfeervolle kerstcarols op zondagmiddag 21 december van 16.00 tot
17.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Radio Aalsmeer zaterdag
live vanaf de Kerstmarkt
Roseanne of zelf een soortgelijke ervaring? Mail deze dan naar
esther@radioaalsmeer.nl.
Software en Amnesty
Ondernemen in dat wat nieuw
is; dat is wat Maarten Lens-Fitzgerald doet. Hij begon ooit met
websites en een Augmented Reality-app en is nu bezig met voice-services. Zijn bedrijf ontwikkelt hardware en software voor
het verwerken van spraakinvoer.
Maandag 16 december van 18.00
tot 19.00 uur wordt hij bij ‘Blikopener Radio’ uitgehoord.
Maandag 9 december was het
Natasja Kluinhaar die als 276e
gast aanschoof achter de microfoon van talkshow ‘Door de Mangel’. Zij werd gevraagd door Thamar van den Bergen. Natasja
heeft samen met haar partner
en dorpsdichter Marcel Harting
een kunstkast beschilderd. Ondanks de ziekte van Natasja maken zij er samen het beste van. Ze
heeft uiteraard ook een volgende
gast aangedragen. De 277e schakel aan de inmiddels zeer lange
ketting is Martine Kroon. Zij zet
zich onder andere in voor Amnesty International en het klimaat en
komt hierover vertellen op maandag 16 december vanaf 19.00 uur.
Als luisteraar een vraag voor Martine? Mail deze dan naar: studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending naar: 0297-325858.
Afscheid Laurens
Na zo’n zes jaar vrijwilliger te
zijn geweest bij Radio Aalsmeer
heeft Laurens Niezen aangegeven voorlopig te stoppen met
programma’s maken bij de lokale radio-omroep. De 18-jarige Aalsmeerder heeft een passie voor media en was al jong bezig met cassettebandjes inspreken en muziek draaien. Bij Radio Aalsmeer heeft hij een tijdje
meegekeken, werd technicus bij
een aantal programma’s en heeft
nu met Jonas en Ilse zijn eigen
jeugdprogramma ‘Young Ones’.
Ook is hij betrokken bij ‘DIT’, Dj’s
in Training, op de zaterdagavond.

Aalsmeer - Op dinsdagmorgen
17 december viert het Open Huis
van 9.45 tot circa 11.30 uur het
kerstfeest. Predikant Mirjam Vermey zal deze morgen het Kerstverhaal voordragen. De liederen
die de aanwezigen gaan zingen
worden begeleid door Maarten
Noordam. Het kerstconcert is in
het Baken aan de Sportlaan 86 en
iedereen is welkom.
Het Open Huis is een inloophuis
van de kerk voor iedereen. Een
plek waar men het gevoel heeft
welkom te zijn. Elke dinsdagmor-

Kerk-Inn in de
Oosterkerk
Aalsmeer - Wie is Hij toch? Dit
thema staat centraal in de KerkInn van zondag 15 december in
de Oosterkerk. Komt u bijna elke zondag of komt u zelden of
nooit, iedereen is welkom in deze samenkomst. Dominee Menno Zandbergen en de Oké-band
nemen de aanwezigen mee op
een zoektocht naar God. Wie is
Hij, hoe heet Hij, met welke naam
wil Hij zichzelf laten zien? Voor
en na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en onderling contact. De dienst zelf duurt
van 10.00 tot 11.00 uur. Er is oppas voor de kleinsten en nevendienst voor de grotere kinderen.
De Oosterkerk is te vinden aan de
Oosteinderweg 269. Informatie:
Betty Boor via 0297 321636 of via
hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk.

fie drin en
in Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 17 december zijn belangstellenden
weer hartelijk welkom in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. Om 10.00 uur
staan koffie en thee klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen
kan en mag aanschuiven. Rond
half twaalf gaat ieder weer naar
huis. Verdere informatie bij Klaas
Kersloot via 0297-323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Kerstlunch bij
de Oost-Inn
Aalslmeer - Op woensdag 18 december wordt van 9.30 tot 11.30
uur weer een inloop en ontmoeting, onder het genot van een
kopje koffie of thee, gehouden in
de Oost-Inn. Ook is er van 9.30 tot
11.30 uur de Taal-Inn. Komt u uit
het buitenland en wilt u het Nederlands beter leren spreken en
schrijven, dan kunt meedoen. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aansluitend vindt van 12.00 tot
13.00 uur de Kerstlunch plaats.
Samen genieten van een overheerlijke maaltijd in kerstsfeer.
Belangstellenden zijn hartelijk
welkom bij deze activiteiten van
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina-Amalialaan 66. In verband met de kerstvakantie is de
eerstvolgende Oost-Inn in het
nieuwe jaar op woensdag 8 januari 2020. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op
de website hervormdaalsmeer.nl/
oosterkerk
Maar door drukke werkzaamheden en een interne opleiding bij
AT5, moet hij tot zijn verdriet een
tijdje stoppen bij Radio Aalsmeer.
De ‘Young Ones’-uitzending van
woensdag 18 december is voorlopig zijn laatste radio-optreden.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. en is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel, digitaal radiokanaal
868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl.

gen kunnen inwoners hier terecht om een kopje koffie of thee
met elkaar te drinken. Dit Open
Huis voorziet in een belangrijke behoefte aan contact en een
gesprek over alledaagse dingen.
Het Open Huis start om 9.45 uur
en eindigt rond circa 11.30 uur.
De koffie en thee worden gratis verstrekt. Weet ook dat u van
harte welkom bent. OP 17 en 24
december is er geen Open Huis
in verband met Kerstavond en
Oudejaarsdag. Op dinsdag 7 januari 2020 is er weer Open Huis.
Heeft u geen mogelijkheid om
op eigen gelegenheid te komen? Neem dan contact op met
het Open Huis team via Panc Eikelenboom, e-mail: eikel026@
gmail.com, telefoon 327915, Annie Stoof via 328326 of Annie Vijfhuizen via 322131
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Samenwerking KCA en Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Radio Aalsmeer en
KCA werken vandaag, donderdag 12 december, nauw samen
voor het kunst- en cultuurprogramma van presentatrice Jenny Piet. Vanaf 20.00 uur wordt er
live uitgezonden vanuit het Oude
Raadhuis waar die dag de nieuwe expositie ‘Aan Tafel’ van start
gaat. Vier kunstenaars waaronder twee uit Aalsmeer exposeren
in het Oude Raadhuis met hun visie op ‘de Tafel’ in de samenleving.
De opening is aanstaande zaterdag om 16.00 uur door wethouder Wilma Alink. De interviews en
de muziek vinden donderdag letterlijk plaats aan een met speciaal
porselein gedekte tafel, tussen de
kunst over ‘de Tafel’.
Voormalige gemeentehuis
Jenny Piet en haar redactie hebben drie van deze vier kunstenaars weten te strikken voor de
uitzending. Karin Borgman, Annelie Klein Sprokkelhorst en Jeroen Luijt komen gaandeweg de
uitzending allemaal aan bod. Verder komt Mieneke de Vries vertellen over haar huwelijk dat lang
geleden in dit voormalige gemeentehuisje werd gesloten. Zij
is één van de weinigen in dit dorp
die dat nog kunnen vertellen.
Poelboekje en muziek
Dan is het de beurt aan Jan Daalman die in een project verzeild
is geraakt waarin zijn teksten uit
onder meer de dichtbundel Het
Poelboekje op muziek worden
gezet. De teksten leveren soms
heel vette blues op en dan weer
lichtvoetige Americana. Het grappige van dit project is dat de mu-

zikanten elkaar allemaal wel kennen, maar elkaar niet of nauwelijks ontmoeten. Jan komt er over
vertellen en ook wat laten horen.
Tot slot van het eerste uur van
That’s life gaat Jenny in gesprek
met Miep Maarse en Annemieke Rozenberg van de commissie beeldende kunst van KCA. Ze
gaan het vooral hebben over wat
er bij het inrichten en het openen
van een tentoonstelling allemaal
komt kijken. Het tweede uur van
That’s life opent met Mark Kuppenvelt die komt vertellen over
zijn nieuwste expositie. Kuppenvelt wordt als oud-bloemsierkunstenaar nog steeds geïnspireerd
door de groei en vergankelijkheid van planten, de natuur. Tussen de interviews door wordt er
live gezongen door de sopranen
Ireen van Bijnen en Mirella Verheijen en voor hun optreden is ook
een mysteriegast uitgenodigd.

Ook op televisie
That’s life vanuit het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat wordt een
bijzondere uitzending op locatie
te meer omdat het ook één van
de eerste keren is dat That’s life
ook op het televisiekanaal van
Radio Aalsmeer te zien zal zijn.
Kortom een bomvol programma
waar wat te genieten valt.

Prachtig eerbetoon aan blueslegende

Zondag in The Shack: Stevie
Ray Vaughan undercover
Oude Meer - Vijf doorgewinterde
muzikanten die behoren tot de
top van Nederland brengen aanstaande zondagmiddag 15 december in The Shack een fantastisch eerbetoon aan de in 1990
omgekomen Texaanse gitarist
en zanger Stevie Ray Vaughan.
SRV en zijn band Double Trouble
staan voor dampende blues en
zware shuffles vol vuige gitaarsolo’s, beukende drums, een scheurende Hammond en smekende
zang. Dat is precies waar de leden van Stevie Ray Vaughan Undercover van houden, dus stelde
ze een band samen waarmee het
fantastische repertoire van ‘SRV’
gevierd wordt. Denk aan ‘Pride
And Joy’, ‘Cold Shot’, ‘Tightrope’,
‘Texas Flood’, ‘Scuttle Buttin’ en
vele andere klassiekers, gespeeld
door een tóp band met een grenzeloze liefde voor de songs van
deze blueslegende. Kom op zondagmiddag kijken en luisteren
naar dit prachtige eerbetoon gebracht door deze klasse muzikanten: Martin van der Starre
(zang), Rob Winter (gitaar), Fokke de Jong (drums), Ruben Mulder (hammond) en Rick Nieuwenhuizen (bas).

Seventies party
in Sportzicht
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 14 december organiseert café Sportzicht een Seventies Revival Party met DJ Zwekko. Tijdens
deze avond zal er een keur aan

Dave Chavez Band
Zondag 22 december staat Dave
Chavez Band op het podium in
The Shack, een fantastische band
uit Schiedam. Onvervalste Amerikaanse Rhythm ’n Blues in combinatie met de prachtige donkerbruine stem van Dave bezorgen
je een super swingende zondagmiddag met de nodige kippenvel
momenten.

▲

That’s Life live vanuit
het Oude Raadhuis

12 DECEMBER

Zaterdagavond in de Karmelkerk

Concert Charles Dickens
Vocal Group van Caritas
Aalsmeer - The Charles Dickens
Vocal Group van het interkerkelijk koor Caritas zingt Christmas
Carols, zoals ‘Ding dong merrily on high’ en ‘Away in a manger’,
en heel veel meer van dit soort
kerstsongs. De zanggroep verzorgde al een aantal jaren de muzikale invulling in de kersttijd op
veel plaatsen, zoals in winkelcentra, bij lichtjestochten en ook in
zorgcentra. Het zingt meestal op
straat, en laat menige voorbijganger genieten van de à capella gezongen liederen. De zangers
en zangeressen zijn uitgedost in
de kleren, die in de tijd dat Charles Dickens leefde, werden gedragen. Afgelopen week waren zij op
een kerstmarkt in Haarlem. Op de

website is te vinden waar er komende weken nog meer wordt
opgetreden.
Het kerstconcert van Caritas ‘Come and find him here’ wordt op
zaterdag 14 december in de Karmelkerk aan de Stommeerweg 13
uitgevoerd. Tijdens dit concert zal
het koor de musical ‘The Mercy
Manger’ zingen. Deze musical is
nog niet eerder gezongen in Nederland en het thema is ‘de kribbe
vol genade’. De avond begint om
20.00 uur en de kerk is al vanaf
19.30 uur open. Kaarten à 10 euro
zijn te koop via de website www.
caritasaalsmeer.nl. Indien nog beschikbaar kunnen er kaarten gekocht worden bij de ingang van
de kerk.

KCA Jazz met Jeroen Pek
kwartet in Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert jazz
in cultureel café Bacchus op zaterdag 14 december met Jeroen
Pek op fluiten, Christian Doepke
op piano, Joris Teepe op bas en
Owen Hart op drums. Een kwartet van topmusici, dat is samengebracht door het Nederlandse
jazzlabel Zennez Records.
Jeroen Pek, docent bij het ArtEZ Conservatorium in Arnhem,
wordt internationaal gezien als
een van de meest creatieve, toonaangevende jazzfluitisten. De
Duitse Amsterdammer Christian Doepke, componist en beeldend kunstenaar, liet Bacchus al
eerder kennismaken met zijn lyrische, impressionistische pianospel en zijn geheel eigen, stijlvolle ‘groove’. Bassist Joris Teepe woont afwisselend in Amsterdam en New York, is hoofd van
de jazz-afdeling van het Gronings
Conservatorium en leidt in de V.S.
een eigen bigband. Op slagwerk
is Owen Hart Jr. te bewonderen:
een virtuoze Amerikaanse drummer die gevoelige drumpartijen

prachtig afwisselt met stevige salvo’s. De Amerikanen hebben vaak
samengespeeld – ook met grootheden als Randy Brecker, Ravi
Coltrane, Benny Green, Bob Shepard, Benny Golson, en Chris Potter. Bacchus kan rekenen op ‘luisterrijke jazz’ van hoog niveau.
Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdagavond
14 december om half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Lions Ophelia:
Kerstmarkt

STAGE
MUSIC SHOP
Lessenaarlampjes
€ 12,95

Klassieke (kinder)
gitaar vanaf €69,-

Kerstkoopjes

Ukelele

vanaf € 29,95

13 DECEMBER

Expositie ‘A Tribute to Flowers’ in Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg. Open: Vrijdag, zaterdag en zondag 11
tot 17u.
Kerstmarkt Lionsclub Ophelia
in Historische Tuin. Open 16
tot 20u. Ook zaterdag
Voetbalquiz in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19u.
Kaarten bij Buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis, Dreef
1 vanaf 20u.
Klaverjassen bij RKDES, Wim
Kan Dreef, Kudelstaart, 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.

14 DECEMBER

liefst drie keer zijn glansrol als veilingmeester vervullen.
Vrijdagavond is er livemuziek en
zaterdag zijn er twee optredens
Hucksters en Coolcast
Het optreden van de Hucksters Aalsmeer - Aanstaande vrij- van koren. Verder wordt weer een
op kerstavond is uitverkocht, dag 13 en zaterdag 14 decem- loterij gehouden waarmee leuke
maar er is nog een andere mo- ber vindt voor de vijfde maal prijzen te winnen zijn.
gelijkheid om de heren muzikan- de Kerstmarkt van Lions Ophe- De opbrengst van de Kerstten van deze band ‘aan het werk’ lia plaats in de Historische Tuin. markt komt geheel ten goede
te zien. De laatste zondagmid- Er worden allerlei leuke (kerst) aan de Historische Tuin. Bezoedag van het jaar (29 december) spulletjes te koop aangeboden, kers zijn welkom in de Tuin (insluit The Shack traditiegetrouw af er kan genoten worden van ver- gang Praamplein) op vrijdag van
met Coolcast & Friends. Ieder jaar se taart en winterse hapjes en 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag
weer een feest van herkenning drankjes en Coos Buis zal maar van 10.00 tot 17.00 uur.
voor muzikanten én publiek. Reserveren voor deze middag is uiDé vioolspecialist
teraard niet verplicht maar wel
mogelijk. Stuur dan even een
mail naar: info@the-shack.info
Zondag 15 december is The
Shack open vanaf 15.00 uur, aanvang SRV undercover 16.00 uur
entree is 10 euro. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.
hits uit de jaren zeventig uit de
speakers klinken. Zo zullen deze
avond onder andere Queen, Bee
Gees, Toto, Dire Straits en The Police te horen zijn. De party begint
om 20.00 uur. Zin een gezellige
avond en de voetjes van de vloer?
Dan ben je bij café Sportzicht in
de Sportlaan aan het juiste adres.
Verkleed komen is wel zo leuk.

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Damesbridgen in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13u.
Nieuwe expositie ‘Aan Tafel’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Tot en met 26 januari. Open:
donderdag tot en met zondag 14-17u. Zaterdag officiële
opening om 16u.
PCOB kerstmiddag met ds.
de Ruiter in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.
Keezenavond in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Kerstkienavond bij Vogelvereniging in het Kloosterhof,
Clematisstraat vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Meezingavond met ‘Denk aan
de Buren’ in Bacchus, Gerberastraat van 20 tot 22u.
Optreden en quiz Da Capo’s
Popkoor in café Op de Hoek,
Kudelstaart vanaf 20.30u.

Lessenaar

vanaf € 19,95

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

Winterbraderie in Centrum
van Aalsmeer van 10 tot 17u.
Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, Rijsenhout, 9.30 tot 15u.
Kerstmarkt Lions Ophelia in
Historische Tuin, 10 tot 17u.
Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
B(l)ingo bij RKDES, Wim Kandreef, Kudelstaart vanaf 20u.
Caritas kerstconcert in Karmelkerk, Stommeerweg, 20u.
Seventies Party met dj Zwekko in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 20u.
KCA Jazz met Jeroen Pek
kwartet in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.

16 DECEMBER

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Bijeenkomst over Sportakkoord in De Oude Veiling van
17.30 tot 21.15u.
Competitie Bridgeclub ‘t
Rondje in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 19.30u.
Kaartavond Allen Weerbaar in
het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

17 DECEMBER

.

Open koffie met kerstviering
in Baken, Sportlaan v/a 9.45u.
Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat.
Van 9.30 tot 11.30u. Ook donderdag. Bridgen 13.30 tot 16u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Kerstkaarten bij Ons Genoegen in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
Kerstworkshop in café op de
Hoek, Kudelstaart v/a 19.30u.
Dartavond in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.

18 DECEMBER

Inloop Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30
tot 11.30u.
Koffie- en spelochtend in wijkcentrum Hofplein, Clematisstraat, 10 tot 12u.
Walking Football voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
van 10 tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Kersteditie Popquiz met Ron
en Meindert in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.

19 DECEMBER

Kaartsoos 55+ in het Middelpunt, Wilhelminastraat, 11u.
Bingo-sjoelen bij Sjoelclub
Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

15 DECEMBER

Kerstconcert Con Amore in
Open Hofkerk, Ophelialaan
vanaf 14.30u.
High Tea in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat rond nieuwe expositie ‘Aan Tafel’ vanaf 15.30u.
Stevie Ray Vaughen undercover in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer v/a 16u.

Kerstmarkt in de
Ontmoetingskerk

verkoop van Kerstbomen. Tevens
zijn er stands van Mendel (OTT)
en het Odensehuis met een mooi
assortiment. In de grote ontmoeRijsenhout - Op zaterdag 14 de- tingsruimte kunnen bezoekers
cember wordt de jaarlijkse Kerst- genieten van een hapje en drankmarkt gehouden in de Ontmoe- je en heerlijke erwtensoep. De
tingskerk aan de Werf. Er wor- Kerstmarkt is geopend van 9.30
den mooie kerststukken in diver- tot 15.00 uur. De opbrengst van
se groottes te koop aangeboden, de Kerstmarkt is dit jaar bestemd
evenals veel leuke kerstartikelen voor twee doelen: Stille armoede
en diverse soorten planten (groot in Rijsenhout en Kerk in Actie proen klein). Helaas is er dit jaar geen ject Kinderen in de knel.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 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
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.
Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN EN
VERGUNNINGEN
Op dinsdag 17 december is de Balie Bouwen en Vergunningen alleen open van 08.30-11.30 uur.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Geijs

Voorletters
A.J.

GeboorteDatum
datum beschikking
01-01-1999

05-12-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over

een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VERGADERING DINSDAG 17 DECEMBER
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 17 december 2019, 20.00 uur
Tijd
20.00
20.00-20.45
20.45-21.30

Agendapunt
1.
2.
3.
4.

Onderwerp
Opening
Terugkoppeling participatieplan Afval
Dashboard Jeugdhulp
Sluiting

LOGIESVOORZIENING VOOR TIJDELIJKE
ARBEIDSMIGRANTEN
Gemeente Aalsmeer - Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied
Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor
tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan
14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer (Z18006642)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een tijdelijke omgevingsvergunning voor de termijn van 5 jaar hebben
verleend voor het realiseren van een logiesvoorziening met
bijbehorende parkeervoorzieningen in afwijking van de ter
plaatse geldende bestemmingsplannen. De afwijking van de
ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt.
- Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeervoorzieningen ter plaatse van de bestemmingen ‘Uit te
werken
Bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestemmingsplan ‘N201zone’ en de 1e herziening daarvan zijn niet toegestaan;
- Gebruik van 8 parkeerplaatsen ten behoeve van de logiesvoorziening binnen de bestemming ‘Wonen’ van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ is niet toegestaan.
Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 14 december 2019 t/m 24 januari 2020 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAB-VG01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.3016.30 uur en vrijdag van 8.30-10.30 uur.
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.3015.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is mogelijk van 14 december 2019 t/m
24 januari 2020. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder
zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek
om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling
kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.
Crisis- en herstelwet
Op dit besluit tot het verlenen van deze omgevingsvergunning
is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden
in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop
van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden
worden aangevoerd.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE
FEESTDAGEN
LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.
1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is op woensdag 25 en donderdag
26 december 2019 gesloten. Op 24 en 31 december
zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.
1 januari 2020
Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

room. Toelichting: Op 10 oktober 2019 is gepubliceerd dat
betreffende aanvraag door de aanvrager is ingetrokken.
Dit is echter niet juist; de aanvraag is op 4 oktober 2019
door gemeente Aalsmeer buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van benodigde gegevens. Verzonden:
04 oktober 2019
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dorpsstraat 93, 1431 CB, (Z19-073294), het doorbreken
van een draagmuur en deze verstevigen met een stalen
constructie
- Vlinderweg 62, 1432 MJ, (Z19-072961), het vervangen van
de schuur in de achtertuin door een overkapping
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg 41-43, 1432 JG, (Z19-043970), het wijzigen van de gevels met dak en het plaatsen van laadkuil
met damwanden en hekwerken aan de achterzijde van de
kassen. Verzonden: 04 december 2019

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
- Thailandlaan 10, sectie B nr. 4214 en 9652, (Z19-046258),
(Omgevingsvergunning, buiten behandeling gesteld) het
realiseren van een bedrijfspand met kantoor en show-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

12 december 2019

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 66A, 1433 HB, (Z19-056205), het aanbrengen van
een zoldervloer op de bestaande balklaag in een bijgebouw.
Verzonden: 03 december 2019
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Helling 19, 1431 BR, (Z19-049902), het koppelen van 2 dakkapellen op het achterdakvlak van de bedrijfswoning. Verzonden: 09 december 2019
- Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-056162), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 05 december 2019
- Venusstraat 13, 1431 XE, (Z19-066820), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
05 december 2019
- Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-056164), het realiseren
van een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden:
05 december 2019

-

-

Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-056163), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 05 december
2019
Aalsmeerderweg 416, (Z19-057780), het bouwen van een
woning. Verzonden: 02 december 2019
EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 7 (Z19-071889) Verkopen van verse vis en vis
producten van 4 december 2019 t/m 3 december 2024,
verzonden 5 december 2019
- Pompplein / Ophelialaan (Z19-072437) Verlenging Standplaats ten behoeve van Hollandse Gebakkraam van 1 december t/m 31 december in 2020 t/m 2024, verzonden 5
december 2019

INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z19-067845) Bandjesavond op 27 juni
2020, ingetrokken 4 december 2019

t/m 19-12-19

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Surfeiland, buiten naast Westeinder Paviljoen (Z19072662) Kerst op Surfeiland, kerkdienst in de openlucht op
24 december 2019, melding akkoord 5 december 2019
- Westeinderplassen (Z19-065117) Plaspop 2020 2e lustrum
editie op 27 juni 2020, melding akkoord 6 december 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

t/m 22-12-19

t/m 27-12-19
t/m 10-01-20

TER INZAGE
t/m 12-12-19

t/m 19-12-19
t/m 19-12-19

De omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom
fase 2 met bijbehorende stukken en het besluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)
Vastgestelde
exploitatieplan
Polder-

t/m 2401-20

zoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z19/032141)
Besluit omgevingsvergunning in afwijking
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’,
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’
en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (Z18-007348)
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en
de daarop betrekking hebbende stukken
(Z19-038111)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg
2020’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting (Z-2017/052407)
Verzoek om vaststelling van hogere waarden
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder vanwege het asfaltwerkzaamheden, op het perceel Aalsmeerderweg-Middenweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machineweg met de daarop betrekking hebbende
stukken.
Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer
(Z18-006642)
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“Religie speelt geen rol, er is voor iedereen respect”

Aalsmeer over Hoop is
mededogen voor elkaar

Aalsmeer - Maandag 16 december organiseert Aalsmeer over
Hoop - waarvan uitmaken de
Dorpskerk, Oosterkerk, Levend
Evangelie Gemeente, Alphakerk,
Cama en Lijnbaankerk - voor
de vierde keer weer een geweldig kerstdiner in de Studio’s van
Aalsmeer. In één van de prachtig
versierde zalen staan er fraai gedekte tafels klaar, flonkerende de
kroonluchters, en wordt er een
feestelijke drie gangen maaltijd
geserveerd. De genodigden komen terecht in een sprookje dat
werkelijkheid is. Voor hen is het
niet weggelegd om eens een keer
uit dineren te gaan. Eens even helemaal los te komen van dagelijkse zorgen. “Wij zijn blij dat deze avond een plek heeft gekregen in de samenleving. Ten eer-

ste zijn dat de donaties en sponsoren en het beschikbaar stellen
van deze mooie zaal die het financieel mogelijk maken. Verder dragen ook de drie wethouders hun
steentje bij om mensen die niet in
staat zijn met eigen vervoer te komen, op te halen en weer thuis te
brengen.” Aan het woord zijn Koos
de Meij en Ellen Vollmuller, zij dragen, met nog vele anderen, de
zorg voor dit feestelijke gebeuren.
Welke gezinnen er op deze avond
komen is hen niet bekend, de namen en adressen worden aangereikt door de Voedselbank, via het
sociaal loket van de gemeente en
de diaconie van de kerken.
Wensboom
De populariteit voor dit diner is
inmiddels zo gestegen dat er vo-

BOVENLANDEN

Zwarte Jaap:
Het vervolg
Aalsmeer - Waar komt de bijnaam van Jaap Spaargaren eigenlijk vandaan? Ik ben het hem
gaan vragen. Zijn antwoord is
simpel. In het verre verleden zaten er twee Jaap Spaargarens in
dezelfde klas op de lagere school,
twee neefjes van dezelfde leeftijd. De ene jongen was blond
(Witte Jaap), de ander had donker haar (Zwarte Jaap). Zo kon de
juffrouw onderscheid maken tussen beide jongens. Zo is het tot
op de dag van vandaag. Zouden
die bijnamen ook tellen voor de
akkers, sloten en plassen in het
bovenlandengebied? Jaap geeft
het antwoord.
De waarheid
Hij vertelde mij het verhaal van
de Grote- en Kleine Brug. Ik had
gefantaseerd dat vroeger over
de doorvaarten bruggen lagen,

die de Westeinderdijk verbonden. Maar, de dijk is in 1840 weggespoeld, waarschijnlijk zijn toen
de doorgangen ontstaan. Mijn
verzonnen verhaal blijkt dus totale onzin... Volgens de overlevering van zijn vader (die in 1901
werd geboren), was er rond de
eeuwwisseling een zeer zware winter met veel ijsgang op de
Westeinderplassen. Er ontstonden in de twee grotere doorgangen van de Kleine- naar de Grote
Poel een grote ijsbrug, in wat nu
de Kleine Brug heet. En een kleine ijsbrug, waar nu de Grote Brug
is. Dit lijkt mij te verklaren dat de
grote doorgang de Kleine- en de
kleinere doorgang de Grote Brug
heet. Zou het mysterie hiermee
opgelost zijn?

rig jaar een wachtlijst is ontstaan.
Er moeten ook dit jaar waarschijnlijk weer mensen worden teleurgesteld. Zij krijgen overigens vast
wel weer een kans bij één van de
volgende activiteiten. Want dat
is de kracht van Aalsmeer over
Hoop. Het blijft niet bij deze ene
mooie avond. Vooral de wensboom is een sterke verbindende
factor. “Iedereen mag een wens
indienen: zoals een keer met iemand een kopje koffie drinken,
of samen een wandeling maken,
enz. Vanuit de verschillende gemeenten worden deze wensen
vaak ook ingewilligd. Maar, en
daar zijn wij heel blij mee, er zijn
ook mensen die zelf iets willen
doen. Bijvoorbeeld door traditionele gerechten uit hun geboorteland te koken voor de Aalsmeer-

IJsbrug
Wat is een ijsbrug eigenlijk? Als
een ijsvloer uitzet, kan het ijs vaak
geen kant meer uit. Wanneer de
wallekant schuin oploopt, zal het
ijs daar overheen schuiven. Als
er een rechte beschoeiing is lukt
dat niet. De spanning die ontstaat
door het uitzettend ijs, zal met
veel kabaal een scheur opleveren en dan krijgt het ijs de ruimte
om tegen elkaar op te gaan staan.
Hoe groter de ijsvlakte hoe hoger
de ontstane ‘brug’.
Piswetering
Onder het genot van een flesje wijn, dat wij in zijn gezellige
keuken meester maakten, vertelde hij het volgende smeuïge
verhaal: Achter de strekdam in
De Rijsen bij het Westerbalkengat ligt een klein slootje. Aan dat
slootje had Jaap een halve eeuw
terug een eiland waar seringen op werden geteeld. De beschoeiing moest vernieuwd van
het mooie landgoedje. Na gedane arbeid en een paar biertjes
kregen Jaap en zijn mannen de
natuurlijke aandrang. Het werd
een wedstrijdje waarbij de heren op de nieuwe schoeiing gingen staan en degene die met zijn
bewatering het verst kwam had

ders. In de loop der jaren zijn
daardoor al bijzondere contacten
ontstaan. Op deze manier komt er
steeds meer belangstelling voor
elkaars cultuur.”
Tafelindeling
Wanneer iedereen naar zijn/ haar
plaats is gebracht, volgt het handen schudden en kennismaken.
Vooraf wordt er aandacht geschonken aan de tafelindeling.
Een juiste mengeling bevordert
leuke gesprekken. Het is prachtig en ontroerend om te zien hoe
mensen zich ontspannen wanneer er aandacht voor elkaar is.
Voor de kinderen zijn er allemaal
leuke spelletjes dus die vermaken zich kostelijk. “Het mooie van
deze gezamenlijke internationale bijeenkomst is dat het gaat om
verbinding. Het gaat om mededogen, religie speelt geen rol, er is
voor iedereen respect. Zo wordt
er bij de samenstelling van het
menu ook rekening gehouden
met godsdienstige voorschriften.”
Maandag 16 december van 17.00
tot 21.00 uur is het feest waar nu
al met veel verlangen naar wordt
uitgekeken.
Janna van Zon

Voor iedereen die van stijldansen houdt

Kerstbal bij dansschool
Robert Bogaart
Aalsmeer - De danslessen voor
dit jaar zijn bijna klaar bij Dansschool Robert Bogaart. Het dansjaar wordt afgesloten met een gezellig kerstbal in De Oude Veiling
op zaterdag 21 december. Zowel
leerlingen als mensen van buitenaf zijn van harte welkom om
deze avond te genieten van een
mini walking dinner, als ook het
dansen en een dansshow. Het
kerstbal is van 20.30 tot 23.30 uur
Na deze afsluiting zijn er twee
weken geen lessen, maar wie na
de feestdagen de oliebollen er
af wil trainen kan op woensdag
8 januari weer terecht. Dan starten de lessen Latin Energy Workout weer (van 18.00 tot 18.45
uur), maar ook het stijldansen
voor beginners, gevorderden en

vergevorderden gaat dan weer
van start. Kijk voor meer informatie over alle danslessen op: www.
dansschoolrobertbogaart.nl of
stuur een mail naar: robertbogaart@gmail.com.

Cum Ecclesia, Kudelkwetters en Flora

Kerstconcert in Sint Jan

Kudelstaart - Op zondag 22 december is het tijd voor het sfeervolle kerstconcert van het damesen heren koor Cum Ecclesia en
het kinderkoor De Kudelkwetters
in de Sint Jan Geboortekerk. Dit
jaar met medewerking van kinEen boek vol
derkoor Akkoord en middenkoor
Zwarte Jaap kent veel mooie Resonans, beiden uit Leimuiden.
anekdotes over de bijnamen in En, zoals al jaren een vast gegeAalsmeer, teveel voor een paar ven, zal ook muziekvereniging
columns van mij. Wie weet schrijf Flora acte de présence geven. Ieik er nog eens een boek over!
der koor zal enkele eigen mooie
Reacties zijn welkom:
kerstliederen ten gehore brenbob@bovenlanden.nl
gen, maar er zal ook veel samengewonnen. Sinds die tijd heet
het slootje: De Piswetering. Jammer dat er geen foto van is, want
anders had de foto mooi bij deze
column geplaatst kunnen worden.

Slot van BMW
gestolen

Greep in kassa
van sporthal

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 december
is ingebroken in een in de Saturnusstraat geparkeerde auto. Van
de BMW is het slot aan de bestuurderskant gesloopt en gestolen door
de dieven. De eigenaar trof zijn auto de volgende dag met een openstaande deur aan. Mogelijk zijn er
getuigen van deze best intensieve ‘klus’. Wie meer informatie heeft
wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Aalsmeer - Op woensdag 4 december is tussen vijf over twee en
tien voor half drie in de nacht opnieuw ingebroken in de sporthal
aan de Beethovenlaan. Om binnen te komen hebben de dieven
weer de nooddeur geforceerd.
Twee weken geleden werden diverse gereedschappen gestolen,
ditmaal is een greep gedaan in
de kassa en een flink geldbedrag
ontvreemd. Het onderzoek door
de politie is nog in volle gang.

zang zijn waarbij bezoekers heerlijk mee kunt zingen. Een mooie
gelegenheid om in de kerstsfeer
te komen! Het concert begint om
14.30 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. De deuren gaan
open vanaf 14.00 uur. De toegang
is gratis en na afloop is er op het
kerkplein gelegenheid om na te
praten onder het genot van warme chocomel en glühwein.

Klaverjassen en
B(l)ingo RKDES
Kudelstaart - Op vrijdag 13 december organiseert RKDES vanaf 20.00 uur kerstklaverjassen. In
koppels van twee wordt geklaverjast (Amsterdams) om mooie
prijzen. Kosten van deelname bedragen 5 euro per koppel. Opgeven kan via de website: www.rkdes.nl. De volgende dag, zaterdag 14 december, staat b(l)ingo
op het programma. Voor het derde jaar alweer wordt dit heerlijke avondje vol prijzen en gezelligheid georganiseerd. Deelname
kost 15 euro. Aanvang is eveneens 20.00 uur in de kantine van
RKDES aan de Wim Kandreef.
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Zondagmiddag in Open Hofkerk

Voor onderzoek naar borstkanker

Aalsmeer - Met een speciaal opgericht projectkoor verzorgt
mannenkoor Con Amore aanstaande zondag 15 december een
kerstconcert. Thema van het concert is ‘With every Christmascard
I write’ en de weg naar de kerst
wordt gevolgd via kaarten. Het
verhaal wordt verteld door Hans
Vernooij en daar aan verbonden
wordt (kerst)-muziek in vele soorten en stijlen van klassiek tot populair. De samenzang wordt ook
niet vergeten. De instrumentalisten Chandra, Danielle, en Saskia spelen de arrangementen van
Theo van der Hoorn en op percussie zal Willem de Vries te horen zijn. De sopraan Sandra Lakerveld, geen onbekende van
Con Amore, zal de solo´s zingen
bij het mannenkoor en ook zelf
enkele muziekstukken brengen.
Achter de vleugel neemt Oksana Polman Kresko plaats en de algemene leiding is in handen van

Aalsmeer - De hele oktobermaand borstkankermaand verkocht Deen roze boeketten bloemen in de winkel en in de webwinkel. Van ieder verkocht boeket
doneert Deen 2,50 euro aan Pink
Ribbon. Op deze manier hebben
de klanten van Deen dit jaar een
mooi bedrag van 21.600 euro opgehaald. Op 10 december overhandigden Geertje Meijer en Agnes van der Neut van Deen een
cheque aan Willemijn van den
Berg en Nel Veeken van Pink Ribbon. Agnes kreeg twee jaar geleden de diagnose borstkanker.
“Mede dankzij de onderzoeken
die Pink Ribbon heeft gefinancierd in de afgelopen jaren, heb ik
het geluk gehad dat ik inmiddels
genezen ben,” legt Agnes uit. “Het
is mooi dat we op deze manier,
samen met mijn werkgever, alle
vrouwen kunnen steunen die op
dit moment met de ziekte te maken hebben.” De opbrengst is wederom hoger dan vorig jaar. Vrijwilligster bij Pink Ribbon Nel Veeken kreeg in 2010 de diagnose. Zij

Roze boeketten bij Deen
voor Pink Ribbon

Kerstconcert Aalsmeers
mannenkoor Con Amore
Theo van der Hoorn. Op concert
op zondagmiddag 15 december
begint om 14.30 uur in de Open
Hofkerk aan de Ophelialaan, zaal
open vanaf 14.00 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de voorverkoop
adressen: Boekhuis, Annemieke’s
Kramerie (alleen contant ), bij de
leden en zo mogelijk nog aan de
zaal te koop. De entree is 10 euro per persoon en dit bedrag is inclusief een consumptie.

eu efilm an id ude
Kotte: Indrukwekkend
Aalsmeer - De Favofilm avond
van zaterdag 7 december was er
één die nog lang zal na-ijlen. In
de bovenzaal van De Oude Veiling was dit keer burgmeester Gido Oude Kotte uitgenodigd. Het
gesprek vooraf aan de film was al
zo bijzonder dat het doel van deze ontmoeting - de mens beter
te leren kennen - volledig slaagde. Oude Kotte vertelde over zijn
vriend - een 32 jarige wethouder
in Castricum - geboren in India en
als zes maanden oude baby geadopteerd door een Nederlands
echtpaar. Hij groeide liefdevol op
en kreeg alle kansen die je ieder
kind gunt. Toch kwam er een periode in zijn leven dat hij zich zo
eenzaam voelde dat hij in een crisis belandde. Het weinige materiaal dat er bestaat van zijn periode voor de adoptie wordt uitgeplozen en doet hem besluiten terug te gaan naar zijn geboorteland. Het hele ingewikkelde en
onzekere proces delen de beide
vrienden.
Zij reizen samen af naar India,
komen terecht in een omgeving van armoede en een ellende die hen als een steen op de
maag ligt. “Hoe ga je terug als je
weet dat je biologische moeder
zo in armoede leeft en je haar
taal niet spreekt?” Na veel speurwerk wordt het tehuis gevonden.
De toestand daar is onbeschrijflijk. Toch blijkt er een geboorteakte te zijn waarop zijn naam van
zijn vriend en die van zijn moeder
staat. “Voor mijn vriend was er
toen de waarheid: Ik besta!” Dan
komt ook het besef: “Mijn eenzaamheid bestaat, omdat ik geen
eigen bloed om mij heen heb.”
Maar ook is er het schuldgevoel
naar de adoptie-ouders.

Concert Neva-ensemble
in Sint an eb rte er
Kudelstaart - Het bij velen reeds
bekende Neva-ensemble uit Sint
Petersburg geeft een concert op
zondag 29 december vanaf 15.00
uur in Sint Jan geboortekerk aan
de Kudelstaartseweg.Van begin
december tot half januari verzorgt het Neva-ensemble wederom een groot aantal optredens
door heel Nederland. Het Russische klein koor (twee zangeressen, drie zangers en een pianiste) zingt een paar liederen van
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek,
kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en
leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten, begeleid door de pianiste,
met aria’s, duetten, romances en
trio’s van beroemde (Russische)
componisten. Als ensemble, maar
ook als solisten staat het Nevaensemble bekend om hun zuive-

kleine Saroo zorgt voor een drama. Hij belandt in een goederentrein en niemand hoort hem wanneer de trein gaat rijden en hem
1600 kilometer ver van zijn familie doet verwijderen. Hij komt terecht in een omgeving waar niemand hem verstaat. Hij leeft op
straat en zijn meest kostbare bezit is een stuk karton waarop hij
kan slapen. De heksenjacht op de
kinderen doet Saroo belanden in
een kinderthuis waar hij onder de
meest erbarmelijke omstandigheden leeft. Hem treft het geluk
te worden geadopteerd door een
Aalsmeer - Inwoners van
Australische familie.
Aalsmeer hebben de afgelopen
maanden mee kunnen denken
Tweede deel
In het tweede deel van de film over het nieuwe afvalinzamelsyloopt een aantal verhaallijnen steem in de gemeente. Met een
door elkaar. Inmiddels is Sa- online vragenlijst, bewonersbijroo student, ontmoet de lief- eenkomsten en lessen op schode van zijn leven, heeft geweldi- len zijn ideeën en adviezen opgege vrienden, lieve ouders en toch haald die nu verwerkt gaan workomt er ook voor hem een mo- den in het nieuwe beleid. Ruim
ment dat hij depressief raakt. Tij- 500 volwassenen en zo’n 150 badens een feestje ziet hij in de keu- sisschoolkinderen hebben meeken een schaal met koekjes, pre- gedacht over een betere manier
cies die koekjes uit zijn jeugd die van afval inzamelen. En over kanzijn moeder nooit kon kopen. En sen voor de gemeente om de
dan weet hij: “Ik moet terug naar landelijke ‘Van afval naar grondmijn geboorteland!” De zoek- stof’ doelstellingen te behatocht vooraf lijkt onmogelijk; als len. Het college van burgemeeseen speld in een hooiberg maar ter en wethouders van Aalsmeer
via Google map vindt hij de naam heeft het rapport van de particivan zijn dorp. Saroo vindt uitein- patie vastgesteld. Op dinsdag 17
delijk zijn moeder, hoort tot zijn december worden de resultaten
grote verdriet dat zijn broer Gudu met de gemeenteraad besprodood is. Saroo hoort ook dat hij ken.
zijn naam eigenlijk moet uitspreken als Shero hetgeen Lion (de ti- Landelijke doelstellingen
De meeste inwoners zijn betel van de film) Leeuw betekent.
Bij de aftiteling zijn de namen reid mee te doen met een bevermeld en worden de portretten tere scheiding van hun afval.
getoond van de familie die mo- Van de mensen die de vragendel stond voor de film. Gido Oude
Kotte - zijn moeder was mee om
voor het eerst de film te bekijken Eerste deel
vertelde na afloop dat zijn beleefDe gekozen film - een Australische de avonturen die hij had gedeeld
productie - vertoont veel parallel- met zijn vriend veel overkomst
len met het gesprek vooraf. Het vertoonden met de film. Hoewel
eerste deel van de film laat het le- deze niet zijn moeder terug vond. Aalsmeer - Zaterdag 14 decemven zien van een 5 jarig slim jon- Het meegenomen fotoboek van ber gaan de fractieleden van D66
getje Saroo dat zijn moeder helpt de reis naar en in India werd na Aalsmeer op de gezellige Wintermet stenen sjouwen. Hij adoreert afloop van de film uitvoerig door markt in de Zijdstraat weer in gesprek met inwoners van Aalsmeer
zijn oudere broer Gudu en be- de aanwezigen bekeken.
delt om met hem mee te mogen Zaterdag 11 januari 2020 is er en Kudelstaart. D66 heeft duidegaan. Het samen lopen over het weer een Favofilm. Dan is de keu- lijke ideeën hoe het verder moet
spoor is prachtig verfilmd ook de ze aan notaris Geert Labordus.
muziek is goed gekozen en ver- Iets om als filmliefhebber naar uit
sterkt de mooi uitgelichte beel- te kijken!
den. De nieuwsgierigheid van de Janna van Zon

Aalsmeer - Ook benieuwd naar
de mogelijkheden om zonder
aardgas te kunnen wonen? Kom
dan zaterdag 14 december naar
de stand van Sienergie en het Regionaal Energieloket op de Win-

Van links naar rechts: Willemijn van den Berg relatiemanager en Nel Veeken vrijwilligster van Pink Ribbon, Agnes van der Neut afdelingschef Bloemen en Geertje Meijer manager marketing & communicatie van Deen.

Bespreking met gemeenteraad

Rapport ‘Van afval naar
grondstoffen’ vastgesteld

In gesprek met
D66 Aalsmeer

Bespaaradvies
van Sienergie

re vocaleprestaties. Naast de concerten werkt het koor ook mee
op de zondagmorgen aan kerkvieringenen en kerkdiensten met
liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk.
Het gezelschap keert elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar
Nederland. Zij krijgt zeer veel
waardering voor hun op geheel
eigen wijze gezongen Russische
liederen. Op zowel radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan het koor
besteed. De concerten zijn gratis
toegankelijk. Na afloop van het
concert staan de zangers zelf aan
de deur om de mondelinge-en
geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Valerya Matigulina vua 072-5128555 of via www.
neva-ensemble.narod.ru

is trots op het bedrag. “De overlevingskans na de diagnose borstkanker is de laatste 20 jaar sterk
toegenomen, dankzij dit soort
donaties.” Mede dankzij de verkoop van de speciale Pink Ribbon
boeketten bij Deen worden wetenschappelijke onderzoeken en
projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker gefinancierd.
Deen organiseerde in 2011 voor
het eerst een spaarcampagne
voor Pink Ribbon. Door de verkoop van mooie kookboeken
heeft Deen toen, samen met haar
klanten, een mooie cheque met
een bedrag van maar liefst 80.000
euro mogen overhandigen. De
afgelopen 6 jaar zijn er door Deen
iedere oktobermaand speciale
Pink Ribbon boeketten verkocht.
Samen met haar klanten heeft
Deen met de jaarlijkse bloemenactie inmiddels zo’n 105.000 euro kunnen doneren aan borstkankeronderzoek. Meer informatie
op deen.nl en pinkribbon.nl.

termarkt in de Zijdstraat. De energieadviseurs geven woningeigenaren graag weer informatie en
gratis deskundig advies over woningisolatie, zonnepanelen, duurzaam verwarmen, subsidies en de
duurzaamheidslening van de gemeente. Of boek voor een zeer
scherpe prijs een energieadviseur aan huis voor een energiescan van uw woning.

lijst hebben ingevuld, vindt 63%
het belangrijk dat de gemeente Aalsmeer de landelijke doelstellingen nastreeft. Verder vindt
9% het niet belangrijk en staat
26% hier neutraal tegenover. De
overige 2% geeft aan het niet te
weten. Als Aalsmeer de landelijke doelstellingen nastreeft, betekent dit dat al in 2020 75% van
al de ingezamelde huishoudelijke grondstoffen te hergebruiken
is én er maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar wordt
ingezameld. In 2025 moet ieder
jaar nog maar 30 kilo restafval per
persoon ingezameld worden.
Nieuw beleid
Om deze doelstellingen te behalen is nieuw beleid nodig voor de
gemeente Aalsmeer. De resultaten uit de participatie worden als
advies meegenomen bij het maken van dit beleid. Medio 2020
wordt het nieuwe beleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Na
vaststellen kan worden overgegaan tot een aangepast inzamelsysteem.
met Aalsmeer en Kudelstaart,
maar is ook altijd op zoek naar
nieuwe ideeën, naar nieuwe mogelijkheden. Daarom gaan de
fractieleden van D66 Aalsmeer
geregeld het gesprek aan met inwoners over de kansen die zij zien
voor hun buurt. Kom zaterdag
gezellig langs voor een kop koffie
of thee en deel uw zorgen, suggesties en wensen voor Aalsmeer
en Kudelstaart.

Ruim 400 zangers en zangeressen

Feestelijk kerstconcert
Amstelring voor ouderen
Amstelland - Zo’n duizend ouderen komen op donderdag 12 december naar de 20-jarige jubileumeditie van het Amstelring Kerstconcert in het Concertgebouw. Het
belooft weer een feestelijk concert
te worden waar ouderen met volle teugen kunnen genieten. Het
Grootkoor Holland met haar 400
leden zingt kerstliederen en kinderen komen muziek maken en
voorlezen. Vrijwilligers en zorgorganisatie Amstelring maken het
mogelijk, met hulp van vele gulle sponsors. De kerstperiode kan
voor ouderen een eenzame periode zijn met emotionele herinneringen aan vroeger. Zorgorganisatie
Amstelring organiseert dit kerstconcert zodat ouderen de kerstsfeer op een gezellige en muzikale manier beleven in een bijzondere omgeving. Dit draagt bij aan het
welbevinden, de vitaliteit en het
geeft inspiratie. Uit Amstelveen,
Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp,
Zwanenburg en alle delen van Amsterdam komen ouderen uit verpleeghuizen en verzorgingshuizen van Amstelring naar het Concertgebouw. Ook mantelzorgers
en leden van Amstelring Ledenservice komen genieten van een middag uit. Amstelring ontvangt ruim
1.000 bezoekers, waarvan circa 200
in een rolstoel. Het Kerstconcert is
volgeboekt.

bilisten om: kortom een goed geoliede logistieke machine in hartje
Amsterdam.
Muziek en optredens
Met ruim 400 enthousiaste zangers en zangeressen verzorgt het
Grootkoor Holland in Het Concertgebouw de twintigste editie van
het Kerstconcert voor ouderen.
Onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei zingt
het koor prachtige kerstklassiekers. Meezingen mag, alleen luisteren en genieten natuurlijk ook.
Er zijn optredens van Rob van Dijk,
Martin Mans en de jonge talenten
Morjemke Barkaszi en Eline van
Dijk. Ook lezen schoolkinderen een
kerstverhaal en gedicht voor.

Samen zingen
Het Kerstconcert is een gezamenlijk initiatief van Amstelring en de
dirigenten Etty van der Mei en Nan
van Groeningen. Al vele jaren verzorgen zij met het Grootkoor Holland het kerstconcert. Grootkoor
Holland is samengesteld uit koorleden van de dertien Grootkoren
die actief zijn in Nederland. De
koorleden komen uit het hele land
naar Amsterdam om mee te zingen in dit speciaal samengesteld
Grootkoor Holland. Het Kerstconcert voor Ouderen begon in het
jaar 2000. Eerst was de Westerkerk
in Amsterdam de plek van samenEen logistieke uitdaging
komst, later de Grote Kerk in MonZo’n 200 vrijwilligers zorgen dat al- nickendam en vervolgens de Noorles goed, snel en vooral feestelijk derkerk in Amsterdam. Het enverloopt. Vrijwilligers bieden ou- thousiasme voor het concert nam
deren een arm om op te leunen of ieder jaar steevast toe. In 2011 kreduwen de rolstoelen. Vlak voor en gen Amstelring en het Grootkoor
na het concert speelt zich buiten de unieke kans om het Kerstconeen logistieke operatie af. Rolstoel- cert in Het Concertgebouw te labussen en touringcars rijden onder ten plaatsvinden. Sindsdien is dit
leiding van Connexxion af en aan, iconische muziekgebouw van Neverkeersregelaars leiden automo- derland dé plek van samenkomst.
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“Begrip in Aalsmeer en ver daarbuiten”

EK Passion Award aan
Kraan Mode uitgereikt
Aalsmeer - Vrijdag 6 december
werd een bijzondere dag voor
Peter en Sabrina Kraan. Dat telde overigens ook voor alle dames die werkzaam zijn in modezaak Kraan. Zij werden geregeld tijdens het officiële gedeelte genoemd. Een speciale delegatie uit Duitsland kwam de prestigieuze EK Passion Award overhandigen. Een zeer gewaardeerde en begeerde prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een onderscheidende ondernemer. Dr.
Claudia Wasser, Chefredakteurin
Trend and Style en Kitchen Trend
en voorzitter van de jury, Susanne Sorg, directielid EK, en Melina
Meijer van EK hadden alleen maar
lovende woorden voor het stralende echtpaar. Een aantal Duitse genomineerden hadden zoiets
van: Wat? Hoe kunnen die Nederlanders nu deze prijs krijgen?
Maar bij het lezen van het juryrapport moesten zij ruiterlijk hun
meerderen in hen erkennen. Ook
Jan Bongers, directeur van Euretco, Alm, accountmanager Euretco Nederland, en Mike Spoelder,
directeur Fashion Nederland Euretco, staken hun bewondering
voor Kraan Mode niet onder stoelen of banken. “Vanmorgen ging
ik vroeg op pad het was donker,
koud akelig weer en ik stapte hier
binnen en de zon scheen! Dat gevoel is de personificatie van de
winkel, je voelt de passie, en het
gevoel van hoe kan ik zorgen dat
de klanten zo positief mogelijk
de deur uitgaan. De toegankelijkheid, de aandacht voor duurzaamheid. Het midden-en kleinbedrijf is de grootste werkgever
en moet tot het cultureel erfgoed
gaan behoren. Jullie hebben de
trofee dik en dik verdiend. Ik kan
niet anders dan een diepe buiging voor jullie maken.”

te zien, is het nostalgische aantoonbare bewijs van een familiebedrijfje dat zou uitgroeien tot
een kledingzaak waar nu met een
krachtige visionaire kijk op de
wereld, heel veel blije vrouwen
hun kleding kopen en daarmee
zekerheid en schoonheid weten
uit te stralen. Waar ook met grote betrokkenheid en een wereldse blik naar de menselijke waarde, de arbeidsethos en duurzaamheid wordt gekeken. Vooraf
aan alle feestelijkheden heeft Peter Kraan - geboren en getogen
op het adres waar hij met liefde
zijn vak uitoefent - tijd voor informatie. “De laatste tien jaar hebben wij een omslag gemaakt. Zijn
een eigentijdse winkel geworden op een vestigingspunt waar
je moeite voor moet doen. Maar
via social media en mond tot
mond reclame weet een nieuwe
doelgroep ons te vinden. Wij zijn
geen bedrijf dat met de massa
mee loopt en dat wordt ten zeerste gewaardeerd door onze cliënten. Mede door ons fijne personeel bieden wij een meerwaarde.
Wij trainen op meedenken met
de klant. Wij werken samen met
Euretco, zijn lid van deze ondersteunende organisatie, vinden de
samenwerking met andere collega’s belangrijk, worden door hen
geïnspireerd. Wij zijn volop bezig
met duurzaamheid, werken met
leveranciers waar een humaan arbeidsethos heerst. Wij zijn aangesloten bij een organisatie die microkredieten verleent, wij sturen
maandelijks een bedrag en het
is prachtig om te ervaren dat het
ook echt helpt. De mensen zijn
echt in staat om ook af te lossen.
Verder liggen er zoveel zonnepanelen op het dak dat wij nu 80%
energie neutraal zijn.”

Respect vanuit het college
1937 - 2019
Wethouder Robert van Rijn hoorEen wat wazige zwart/wit foto de vele lovende woorden en
uit 1937 waarop een klein huis is deed er nog een schepje boven-

op. “Kraan Mode is een begrip,
niet alleen hier in Aalsmeer maar
ook ver daarbuiten. Door de verbouwing is het nu een aantrekkelijke winkel voor jong en oud.
Kraan Mode is een jarenlang familiebedrijf en inmiddels werkt hier
de derde generatie. Wat de familie Kraan typeert is dat zij, door de
jaren heen, altijd vooruitstrevend
zijn en er voor zorgen dat zij een
onderscheidende winkel hebben
die er toe doet. Een goed concept, mooi aanbod van merken,
klantvriendelijk en zich inzetten
op duurzaamheid van zowel bedrijf als de kleding die wordt verkocht. Het is een Maatschappelijk ondernemen in de breedste
zin van het woord. Het investeren in microkredieten dat mensen in ontwikkelingslanden de
gelegenheid biedt een eigen bedrijf te beginnen en zij niet meer
afhankelijk zijn van slechte werkomstandigheden is een prachtig
voorbeeld. Daarvoor hebben zij
de stichting www.wakibi.nl opgericht. Kraan Mode is een terechte winnaar waar wij in Aalsmeer
trots op zijn.” Tot slot was er het
dankwoord van Peter en Sabrina, een echtpaar dat elkaar aanvult en kan sparren. “Wij kunnen
het niet alleen, want samen staan
wij sterk. De prijs is een mooie stimulans voor de toekomst.”
Janna van Zon

Waarom nou jij?
Ik kwam op bezoek bij Cor
(84) en Jannie (79). Cor
was al jarenlang bedlegerig
en Jannie was al die tijd zijn
steun en toeverlaat. Zij was
nog vol energie, want naast
haar zorg voor Cor, was ze
een bezige bij in het vrijwilligerswerk in haar woonplaats.

Wethouder schrijft eerst
brief voor schrijfactie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
december is in de bibliotheek de
jaarlijkse schrijfactie van Amnesty
International gehouden. Dit keer
werd speciale aandacht gevraagd
voor kinderen en jongeren, die
vastzitten in gevangenissen, gemarteld of bedreigd worden in
verschillende landen, omdat ze
zijn opgekomen voor de rechten
van anderen. Met de schrijfactie hoopt Amnesty het leven van
deze kinderen en jongeren posi-

tief te veranderen. Een lawine aan
brieven maakt veelal indruk en
dwingt wetshandhavers om deze jongeren en kinderen juist te
helpen. De schrijfactie in de bibliotheek werd geopend door wethouder Wilma Alink. Zij schreef
de eerste brief, maar nog meer inwoners namen pen en papier ter
hand, net als de organisatoren
van deze Amnesty-actie, Martine
Kroon en Danny Tol.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagmorgen ging mijn
telefoon. Ik keek op mijn
scherm, zag de naam van Cor
verschijnen en nam de telefoon aan: “Met Alexander.”
“Dag lieve jongen, ik ben er
nog… maar Jannie is niet meer.”
Ik wist niet wat ik hoorde. We
hadden alles zo goed voorbereid om Jannie te ontlasten
en nu dit… Jannie was in haar
slaap overleden.
Samen met Cor regelden wij
een uitvaart voor zijn Jannie.

Inloopspreekuur
Op woensdag 8 januari heeft
Dunweg Uitvaartzorg inloopspreekuur. Dit is van 9.00
- 10.00 uur in het uitvaartcentrum in Hoofddorp.
Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken
bij het regelen van een uitvaart.

Cor belde mij, omdat hij inmiddels opgegeven was en nog
•
maar een paar maanden te le•
ven had; hij wilde alles regelen.
Hij was een goedlachse Amsterdammer, die op humoristische
wijze het gesprek inging. Haalde anekdotes over vroeger aan
en wijsheden die hij maar al te
graag op mij over wilde brengen. “Geniet van het leven, het
duurt maar even”, zei hij met
een grote dosis zelfspot.
lieve jongen, kom mij ook maar
gauw halen.”
In de dagen na ons gesprek belde hij mij regelmatig. Hij wilde Afgelopen dinsdag ging mijn
Jannie gewoon goed verzorgd telefoon. Nummer onbekend.
achterlaten. “Alexander,” zei hij “Hallo Alexander, je spreekt met
dan, “doe maar geen adverten- de zus van Cor. Cor is naar Jantie in De Telegraaf, dat is mij nie gegaan.”

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

‘Stichting zorgt voor slagroom op de taart’

Gouwerok en 75+ club

Lekkere etenswaren, leuke cadeaus

Gezellige winterbraderie
in het Centrum zaterdag

Aandacht Amnesty voor jongeren

te gortig. Mijn vrienden krijgen
toch al een rouwkaart.” Of twee
dagen later aan de telefoon: “Ik
ben er nog hoor, Alexander! Ik
ga nog even wat wijzigen. Het
worden bitterballen in plaats
van cake.”

Aalsmeer - Zaterdag 14 december is er weer een gezellige Winterbraderie in Aalsmeer Centrum.
Tussen 10.00 en 17.00 uur staan
er in de Zijdstraat een flink aantal kramen met lekkere etenswaren en leuke cadeaus.
Natuurlijk zijn alle winkels in het
centrum ook geopend. Een aantal winkeliers is ook buiten te vinden met een kraam, maar er zijn
ook standhouders van buitenaf.
En natuurlijk wordt op de Winterbraderie ook de kerstgedachte
hoog gehouden, daarom is ook
een aantal goede doelen en verenigingen aanwezig.
Drankjes en hapjes
Bij de plaatselijke horeca en de
verschillende kraampjes kunnen
bezoekers genieten van verschillende winterse drankjes en hapjes. DJ Ronny V is weer van de partij met zijn mobiele bar waar je
terecht kunt voor een Glühwein,
warme chocomel of een lekkere koffie. Bij de Korenmolen worden poffertjes gebakken en bij de
Duitse barbecue van Jeff en Steve
kan er gesmuld worden van huisgemaakte curryworst met zuurkool en een Duits biertje.

rie voor een Meet & Greet met de
kleine bezoekers. Natuurlijk mag
iedereen met de prinsessen op de
foto en als er tijd is wordt er ook
nog geschminkt.
Van alles te doen
Op zaterdag 14 december is
er nog veel meer te doen in
Aalsmeer Centrum. Naast de Winterbraderie in de Zijdstraat vindt
ook het evenement Food in de
Veiling in de Marktstraat en een
Kerstmarkt op de Historische Tuin
plaats. Dus kom zaterdag 14 december lekker shoppen in het
centrum en geniet van alles wat
er te doen en te zien is.

Gratis parkeren
Met een blauwe schijf kunnen
bezoekers 2 uur gratis parkeren
in Aalsmeer Centrum. Wilt u langer blijven? Voor slechts 5 euro
kan de hele dag zorgeloos geparkeerd worden in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer, ingang
aan de Van Cleeffkade. Het is
maar een kleine wandeling naar
het winkelgebied. De Wintermarkt wordt georganiseerd door
organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking met Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. Kijk
Muzikale kerstmannen
voor meer informatie en vragen
Om de decembersfeer te verho- op www.meeraalsmeer.nl.
gen brengt de Kerstman ’s middags een bezoek aan de Winterbraderie en selfies maken mag!
Tussen 12.00 en 16.00 uur speelt
een Kerstmannentrio een gezellig muziekje. Om 13.00 en 13.30
uur wordt er gedanst op een
kerstmedley door Dansschool
Pleunie uit Aalsmeer.
Meet & Greet met Anna en Elsa
Speciaal voor de Frozen fans komen Elsa en Anna tussen 11.30 en
16.30 uur naar de Winterbrade-

Aalsmeer - Meer dan vijftig
Aalsmeerse bedrijven steunen
het werk van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer.
Zij zijn, net als jacht- en scheepswerf Gouwerok, lid van de zogenaamde 75+ club. De jacht- en
scheepswerf wordt gerund door
Esther Gouwerok samen met haar
zakelijke partner Michel Vermeulen. Jachtwerf Gouwerok heeft
een lange historie. Het bedrijf
werd opgericht in januari 1851
in Amsterdam en was gespecialiseerd in de bouw en onderhoud
van houten pramen. Toen de stad
zich uitbreidde werd het bedrijf
verplaatst naar de Omval (nu Bijlmer) en ook daar kon het op den
duur niet blijven. Er was een verhuizing naar de Sloterpolder en na
een aantal jaren kwam het bedrijf
in 1955 in Aalsmeer terecht. Overigens niet op de huidige locatie,
maar daar waar nu de Ringvaartzijde is. Niet alleen de locaties wisselden, ook de leiding.
Zesde generatie
Esther is de zesde generatie Gouwerok die leiding geeft aan het bedrijf. Na de stichter Arien Gouwerok, volgden een Jasper, een Adrianus, weer een Jasper, vader Aat
en nu Esther. Door de jaren heen
werden er schepen gebouwd.
Aanvankelijk was dat van hout,
later van staal en nu is Gouwerok
volledig gespecialiseerd in Aluminium constructies. In de naoorlogse periode, toen mensen gaandeweg meer te besteden kregen,
ontstond er meer vraag naar pleziervaartuigen. In die tijd bouwde Gouwerok jachten en salonboten van ongeveer 7 tot 11 meter, waarbij er met name veel Westend kruisers werden gebouwd.
Deze werden volledig bij Gouwerok vervaardigd. Daarna specialiseerde het bedrijf zich in de toelevering van het metalen casco
waarna bedrijven als Van Dam, De
Vries en anderen de afbouw verzorgden. Dat is hun specialiteit tot
op de dag van vandaag.
Van boten naar casco’s
In de zestiger jaren veranderde de
markt. Het polyester werd uitgevonden en dat maakte het mogelijk om zeiljachten in serie te maken waardoor ze veel goedkoper
werden. Dat was een lastige tijd
voor de gevestigde werven en bij
Gouwerok werd een omslag gemaakt naar grotere schepen van
ruwweg 12 tot 30 meter. Tegenwoordig zijn de schepen nog groter. Het grootste casco dat ten behoeve van De Vries scheepsbouw
is gebouwd had een lengte van 78
meter. De gekozen strategie om

alleen rompen te bouwen heeft
het bedrijf sindsdien geen windeieren gelegd. Er zijn in Nederland circa 15 werven die volledig
afgebouwde superjachten afleveren. Gouwerok levert zijn aluminium rompen aan verschillende van
hen. Zij hebben dus eigenlijk maar
een gering aantal klanten. Tegelijk zijn zij heel deskundig geworden op dat gebied, ware specialisten, die een kwalitatief zeer goede
romp kunnen bouwen. Daar staan
ze in binnen en buitenland om bekend, vooral bij ontwerpers van
jachten.
Gouden randje
Gouwerok is al vele jaren lid van
de 75+ club, waar alleen bedrijven
die ouder zijn dan 75 jaar toegelaten worden. Maar waarom? “Omdat het zo leuk is”, antwoordt Esthers onmiddellijk. “De reden is in
ons geval eigenlijk tweeledig. Ik
heb een persoonlijke ervaring via
mijn schoonvader die weliswaar
niet lang in het Zorgcentrum is
geweest, maar daar wel van genoten heeft. Er wordt goede zorg gegeven, maar er is ook veel er om
heen, veel reuring. Er worden dan
ook goede dingen gedaan met
onze bijdrage. Maar behalve dat
het geld goed besteed is, ontvang
je als bedrijf ook een mooie ‘beloning’. Door de jaren heen is er een
leuke club bedrijven ontstaan en
via de bedrijfsbezoeken, die twee
maal per jaar worden gehouden,
heb je de mogelijkheid om als ondernemers elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en een
kijkje te nemen in elkaars bedrijven. Zo kom je op plekken waar
je anders niet zou komen.” En wat
vindt Esther verder van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer? “Ik ben daar enthousiast over. De combinatie van
het steunen van een goed doel
en een bedrijvenclub vind ik behoorlijk uniek. En ook hun slogan
spreekt mij aan: Ouderen dagen
met een gouden randje bezorgen. Zorgcentrum Aelsmeer is een
goed huis, dus de basis is goed. De
Stichting Vrienden zorgt voor de
slagroom op de taart en wij als bedrijven dragen daar graag aan bij.”
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FNV: Staking bij Offerman
voor goed sociaal plan
Aalsmeer - De vakbondsleden
van FNV Voedingsindustrie wijzen het eindbod voor een sociaal
plan van vleeswarenfabrikant Offerman uit Aalsmeer af. Ook zijn
de medewerkers bereid om actie te voeren. Maar eerst krijgt het
bedrijf Offerman Terbeke nog één
mogelijkheid om die te voorkomen: er volgt nog een ultimatum.
Karel de Buijzer, bestuurder FNV
Voedingsindustrie: “De medewerkers van Offerman gaan staken,
want hun eisen voor een goed sociaal plan zijn heel redelijk. Eerst
stellen we een ultimatum, maar
als die zonder goede afspraken
voor een sociaal plan wordt genegeerd, dan volgen nog voor
de kerst stakingen. Die treffen de
vleeswarenproductie en dus de
aanvoer naar supermarkten zoals
de Jumbo.” FNV eist in een goed
sociaal plan afspraken dat de vertrekvergoeding voor iedereen
gaat gelden. Andere onderwerpen waar de onderhandelingen
op zijn vastgelopen, zijn de vergoedingen voor extra reistijd na

verplaatsing van de productie en
de extra reiskosten die personeel
nu moet maken. De Buijzer: “Ook
mag niemand onder slechte voorwaarden gedwongen worden om
vanuit Aalsmeer in Ridderkerk of
elders te moeten werken.” De fabriek in Aalsmeer is al sinds oktober gesloten sinds de ontdekking
van een listeriabesmetting in een
van de productiehallen. De totale productie ligt sindsdien stil in
Aalsmeer. De grootste productiehal wordt niet meer opgestart en
blijft gesloten. Om deze hal weer
te gebruiken, moeten er grote
investeringen worden gedaan.
De productielijnen daaruit zijn
al verplaatst. In één hal wordt de
productie weer opgestart, maar
slechts in beperkte mate. De sluiting treft honderd medewerkers,
waarvan er zestig hun baan zullen
verliezen en de rest moet naar de
vestigingen in Wijchen en Ridderkerk. “Als die medewerkers gaan
staken, dan kunnen ook de lijnen
in Wijchen en Ridderkerk stil komen te staan”, aldus De Buijzer.

Afvallen is meer dan een
gezond voornemen!
Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen zijn
doelen die we onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roken
na - de belangrijkste risico’s voor
kanker in onze leefstijl. Ze verhogen de kans op maar liefst twaalf
soorten kanker. Een gezond gewicht behouden is dus één van
de belangrijkste stappen die je
kunt nemen om je kans op kanker, maar ook diabetes, een hoog
cholesterol, hoge bloeddruk en
hart- en vaatziekten te verkleinen. Wie hun goede voornemen
werkelijkheid wil laten worden
kan terecht bij Slimness, dé ervaringsdeskundige op het gebied van afvallen. Slimness heeft
een tienweekse cursus met nuttige informatie om effectief en efficiënt af te vallen. Deze cursus kan
zowel individueel, samen als in
groepsverband gevolgd worden
en wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed. De resultaten in een groep zijn vaak hoger, doordat deelnemers elkaar
extra motiveren. Op 8 januari
gaan er weer twee nieuwe groepen van start. Individueel en met
z’n tweeën, afvallen kan op elk
moment worden gestart. Tot en
met 20 december kunnen geïnteresseerden een gratis en vrijblijvende intake inplannen en kun
je in het nieuwe jaar meteen beginnen met afvallen. Wie zich nu
meteen wil opgeven voor de cursus afvallen in groepsverband of
meer informatie wil, kan de website bezoeken: www.slimness.nl.

Inzameling Voedselbank
Aalsmeer bij Jumbo

Lekkerste streekmarkt van Aalsmeer

Food in de Veiling ‘kerstspecial’ deze zaterdag
Aalsmeer - De lekkerste streekmarkt van Aalsmeer in De Oude
Veiling! Aanstaande zaterdag 14
december is er van alles te proeven bij het evenement Food in de
Veiling ‘Kerstspecial’.
Kom diverse streekproducten
proeven, ontdek nieuwe culturele smaken bij het Cultuurpunt
en hang een wens in Joris’ Kerstboom. Ook gaat Gewoon Doen
de keuken in om alle bezoekers
te verwennen met heerlijke hap-

jes onder het genot van prachtige kerstmuziek.
Kom helemaal in de kerststemming in de bibliotheek tijdens het
voorlezen van een sfeervol Kerstverhaal met muziek.
Leuk om te bezoeken met je familie, vrienden, kinderen en andere
gezellige lekkerbekken. Kom gezellig binnenlopen op 14 december in De Oude Veiling in de
Marktstraat 19 tussen 12.00 en
18.00 uur. De toegang is gratis.

Slimness werkt niet met eiwit
shake’s, zakjes of met pillen dus
geen jojo-effect, maar blijvend
resultaat. Bij Slimness leren de
deelnemers
voedingspatroon
aan te passen oftewel afvallen
zonder poespas.
Eerste hulp bij terugval
“Ben je al een keer bij Slimness geweest en zitten je kilo’s
er - voor het grootste gedeelte - weer aan of ben je goed bezig, maar sta je op het punt om
terug te vallen in je oude eetgewoonten? Ook dan kan men zich
opgeven om mee te doen in de
groep. Slimness biedt sinds kort
ook de cursus Eerste Hulp Bij Terugval – oftewel EHBT – aan. Een
wereld zonder verleidingen bestaat niet, maar goed omgaan
met deze verleidingen en eventuele terugvallen wél. Waar en wanneer ging het fout? Wanneer ben
ik toe gaan geven aan die verleiding? En wat kan ik doen om dit
in het vervolg te voorkomen? Dit
ontdek je tijdens deze cursus van
Slimness. Van belang hierbij is dat
je in balans bent en dat je ontdekt
waar de valkuilen liggen. Alleen
dan kun je een plan opstellen met
als doel controle krijgen over wat
en hoeveel je eet, zodat jij uiteindelijk weer lekkerder in je vel zit
en blijft. Letterlijk én figuurlijk”, aldus de gewichtsconsulent.
Slimness is gevestigd aan Bozenhoven 19a in Mijdrecht en bereikbaar via 0297-765027 en via
info@slimness.nl.

Open dag
Op zaterdag 4 januari tussen 9.00
en 14.00 uur organiseert Slimness een open dag. Hier kunnen
geïnteresseerden kosteloos hun
BMI en middelomtrek laten meten, krijgen zij informatie over gezond afvallen en is er de mogelijkheid om aan te melden voor
de groepscursus. Het maximum
is twaalf personen per groep.

Jolanda Burgers: Zaai zorgt
voor nieuw zakelijk inzicht
Aalsmeer - Gezondheid is onmisbaar! Daarom zijn huisartsen
blij met Jolanda Burgers, werkzaam als coach bij het instituut
U.N.L.P., waarvan het hoofdkwartier in Amsterdam huist, maar
ook een praktijk Leefstijlcoaching
Aalsmeer heeft. Zij hebben een
adres waarzij mensen naar kunnen doorsturen die toe zijn aan
een nieuwe gezonde leefstijl.
Voor veel mensen is het doorbreken van een voedings-, leef-, be-

Vrijdag 13 en zaterdag 14 december

Opbrengst: Rollator Wandelclub en meer bomen

500ste ‘Schoonheid van
Aalsmeer’ verkocht!
Aalsmeer - Elf weken na de presentatie van de kalender van ‘de
Schoonheid van Aalsmeer’ is het
500ste exemplaar verkocht. “Super, woorden schieten te kort. We
zijn heel blij”, aldus de initiatiefnemers. Het 500ste exemplaar is gekocht door Willem Spaargaren bij
Nico-Optiek in Oosteinde. Met de
verkoop van de kalender worden
twee goede doelen gesteund: De
Rollator Wandelclub en het aanplanten van bomen in samenwerking met de gemeente en de Histor in leefstijl - zegt hierover het
volgende: “Wij leven in een maatschappij waarin wij veel moeten,
willen en hebben. Maar wat heb
je aan een gezond bedrijf als het
lichaam failliet is. Zakelijk succes zonder gezondheid, geluk en zingeving - dat is geen beste deal.
Wij willen allemaal gezond en gelukkig oud worden. Toch worden
mensen steeds eerder moe, prikkelbaar en ziek.” Het gaat Jolanda Burgers duidelijk aan het hart,
omdat zij weet dat het zo anders
kan. “Er komen mensen bij mij die
al een heel traject hebben gelopen zonder dat dit geleid heeft
tot een positief resultaat. Ik kan
mensen helpen met het vinden
en toepassen van een gezonde
leefstijl die bij die persoon past.
Want ieder mens is anders en wat
voor de een goed is telt niet altijd voor de ander. Ik kan in een
vrij korte tijd uitleggen waardoor
een bepaald patroon is ontstaan
en die wetenschap helpt mensen om makkelijker uit hun comfort zone te komen. Ik zet hoog in
op een gedragsverandering maar
vooral ook op het volhouden van
nieuwe gezonde gewoontes.”

weeg-, ontspan-, denk- en slaappatroon best ingewikkeld, want
hoe dat je dat? Hoe laat je die sigaretten liggen of hoe leuk is
sporten nu eigenlijk? En wat doe
je met het gevoel van minder willen eten, want er moeten nodig
een paar kilo’s af, waardoor je alleen nog maar aan eten kan denken? Voor al deze mensen kan
een leefstijlcoach een uitkomst Een leven vol uitdaging
zijn. Jolanda Burgers - op haar vi- Jolanda Burgers heeft een lesitekaartje staat: Jouw inspira- ven geleid waarbij veel uitdaging

torische Tuin. De Rollator Wandelclub groeit en bloeit. Buiten het
wandelen met oefeningen wordt
er ook een bakkie koffie gedronken en gezellig gekletst.
De kerst komt eraan. Een goede reden voor een mooi cadeau:
De kalender ‘de Schoonheid van
Aalsmeer’. De initiatiefnemers en
makers van de foto’s staan ook op
de kerstmarkt van de Lions Ophelia in de Historische Tuin aanstaande vrijdagavond en zaterdag.

hoorde, waar de buitenwacht vol
ontzag naar keek. Tot zij iemand
tegen kwam die haar een vraag
stelde waarop zij geen antwoord
kon geven: ‘Wat is de zin van het
leven?’ Het werd een eye-opener!
“Ik ben er mee aan de slag gegaan. Vaktechnisch heb ik heel
veel geleerd, ben veel trainingen gaan doen en dat heeft mij
gebracht op het antwoord dat ik
nu kan geven: Ik ben gelukkig in
waar ik nu sta en wat ik nu doe!
Ieder leven is stuurbaar, gezondheid is veel meer te beïnvloeden
dan je denkt en die kennis wil ik
graag delen. Ik weet nu dat de natuur voor ons allemaal heel belangrijk is. Voor mij een inspiratiebron, daarom organiseer ik ook
één op één of groep boswandelingen.”

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
13 en zaterdag 14 december zal
er bij de Jumbo in de Ophelialaan een inzameling worden georganiseerd door Voedselbank
Aalsmeer. De voorbereidingen
zijn gedaan en met bedrijfsleider en personeel zijn op een prettige manier goede afspraken gemaakt.
De vrijwilligers delen bij de ingang kleine boodschappenlijstjes uit, waarop ongeveer 20 artikelen vermeld staan, waarmee
de basis-voedselpakketten voor
de cliënten van de Voedselbank
worden samengesteld. In de supermarkt is een speciale plaats ingericht voor een flink aantal van
deze houdbare dagelijkse boodschappen. Bij de uitgang kan het
winkelend publiek dan de voor

de Voedselbank aangeschafte artikelen doneren. De Voedselbank
is extra benieuwd naar de opbrengst omdat deze inzameling
vlak voor Kerst plaatsvindt en de
Voedselbank hoopt haar klanten
zo ook wat extra’s te kunnen meegeven voor de Kerst. De boodschappenlijstjes zijn daarom deze keer ook in Kerstsfeer. Sinds de
oprichting van de Voedselbank
stelt Total Copy Service deze gratis ter beschikking bij alle winkelinzamelingen en dat scheelt de
Voedselbank veel kosten. Deze
keer dus extra feestelijke gekleurde flyers die vorige week aan de
coördinator
winkelinzameling
werden overhandigd.
De Voedselbank is blij met alle
steun en hoopt op een recordopbrengst.

Jan van Dam nieuwe CCO
bij Dutch Flower Group

Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2020 duurzame groei voor Dutch Flozal Jan van Dam aantreden als de wer Group, haar bedrijven, haar
nieuwe Chief Commercial Offi- partners en haar klanten.” Marcer (CCO) bij Dutch Flower Group co van Zijverden, CEO van DFG,
(DFG). Hij maakt deel uit van het heeft te kennen gegeven begin
Executive Committee van DFG. 2021 toe te treden tot de AdvisoJan van Dam (47) is, na studie be- ry Board. Jan van Dam zal op dat
drijfskunde, zijn loopbaan gestart moment Marco als CEO opvolgen
bij Ahold met verschillende com- en toetreden tot de Raad van Bemerciële posities binnen Albert stuur van DFG.
Heijn. Vervolgens vervulde hij diverse CEO- en directieposities in
zowel Nederland, Centraal Europa als de Verenigde Staten. In zijn
laatste functie was hij als lid van
de Albert Heijn directie verantwoordelijk voor speciaalzaken en
nieuwe markten. Van Dam maakt
bewust een overstap naar de sierteeltsector met deze nieuwe rol
binnen DFG: “Ik zie ernaar uit om
met mijn jarenlange ervaring binnen de internationale retail, mede vorm te gaan geven aan de

“Meebouwen aan toekomst Groenland”

M. Heemskerk managing
director bij Celieplant
Aalsmeer - In verband met de
groei van Celieplant stelt Groenland B.V. per 1 januari 2020 Monique Heemskerk aan als managing director van Celieplant.
Monique Heemskerk: “Het is voor
mij een enorme eer om te mogen meebouwen aan de toekomst van Groenland. Celieplant
is een prachtig modern bedrijf én
het bedrijf waar het allemaal mee
is begonnen. In mijn nieuwe rol
binnen Celieplant kan ik mijn visie op processen en strategieën
en brede kennis van de sierteeltsector goed inzetten.”
Heemskerk was de afgelopen jaren (internationaal) werkzaam bij
Royal Flora Holland en heeft daar
diverse project- en managementfuncties vervuld. Haar grote internationale netwerk en ervaring in
de sierteeltsector, komt in haar
nieuwe functie goed van pas.
John Celie (CEO Groenland):
“Door de groei van onze bedrijven hebben wij besloten een
aparte directie aan te stellen
voor zowel Bouquetnet als Celieplant. Peter Janmaat zal zich volledig gaan richten op Bouquetnet en overige taken voor Groenland. Met de invulling van deze
functie bij Celieplant door Moni-

que Heemskerk verwachten wij
een grote stap in professionalisering te kunnen maken. Gezien
haar brede ervaring en kennis is
zij ook een prachtige aanvulling
op ons directieteam.”
Groenland B.V. is een holding die
faciliteert in het succes van haar
bedrijven: Celieplant, Bouquetnet, Bloominess, Spira en Greenpackers. Stuk voor stuk bedrijven
die actief zijn in de sierteeltbranche. De ecologische manier van
werken in de duurzaam gebouwde panden maakt Groenland koploper op het gebied van schoon
produceren en groen ondernemen. Tevens staat naast de focus
op het milieu de mens centraal bij
Groenland.

Ontwikkeling
Dat Zaai inmiddels algemeen
bekend is bij de Aalsmeerders,
wordt bevestigd door deze lichting Zaalingen. En met pleitbezorger Mike Multi - een goede bekende van Jolanda - was
het als vanzelfsprekend dat op
het moment dat zij met haar bedrijf startte, zij zich aanmeldde
voor Zaai. “Ik houd van ontwik-

keling zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak. En voor mij is
nu al duidelijk dat Zaai mij nieuwe zakelijke inzichten geeft.”
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met
projectmanager Kirsten Verhoef
via 0297-366182 of via de mail
kirsten@stltsupport.nl
Janna van Zon
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Extra groen in gemeente
dankzij geveltuinen

Weer spullen gedumpt:
“Ze leren het nooit!”
Aalsmeer - Op de locatie waar de
glas- en papiercontainers staan
aan de Zwarteweg zijn opnieuw
afgelopen weekend allerlei spulletjes gedumpt. Regelmatig gebeurt het dat hier oude stoelen,
banken, kastjes en ander ‘afval’
gedumpt worden.
De gemeente heeft de plek al
voorzien van extra borden waarop te lezen is dat hier geen goederen gestort mogen worden,
maar dit lijkt tegen dovemansoren te zijn. Er is al geopperd
om hier een camera op te zetten ter voorkoming, maar in deze
zijn door de gemeente nog geen
stappen ondernomen. Na het
weekend trof een bewoner uit de

nabij gelegen Clusiusstraat opnieuw allerlei rommel aan bij de
containerplek. Een keukenkastje, een stoel en onder andere een
ijskast zijn, zo lijkt bijna wel, snel
uit de auto gegooid om maar niet
betrapt te worden.
“Wel geld voor een nieuwe keuken, milieubewust, ho maar! Ze
leren het nooit”, aldus de geïrriteerde bewoner. Uiteraard is melding gedaan bij de gemeente en
inmiddels zijn de goederen opgehaald door Meerlanden. Wel heel
jammer dat dit gebeurt, overtollige en kapotte spullen kunnen
gratis ingeleverd bij Meerlanden
aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.

Bestuurder loopt weg

Flinke schade na botsing
Aalsmeer - Even voor elf uur in
de avond van zondag 8 december heeft een aanrijding plaats
gevonden op de Provinciale weg
ter hoogte van de Legmeerdijk.
Een auto en een bus van Connexxion zijn op de kruising met
elkaar in botsing gekomen. Met
een flinke snelheid is de bestuurder van de auto, een 24-jarige man uit Hoofddorp, vol in de
bus gereden. De chauffeur van
de bus was behoorlijk geschrokken, heeft de bus op de vluchtstrook geparkeerd en is bij de
auto gaan kijken. De bestuurder
bleek echter niet meer in de auto te zitten. Door getuigen is de

politie gealarmeerd. Agenten zijn
vervolgens een zoektocht gestart
en troffen de Hoofddorper na een
kwartiertje aan op het fietspad
naast het veilingterrein. De 24-jarige is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. De man bleek diverse middelen bij zich te hebben. Er is
bloed afgenomen om te testen
op drugs en alcohol. De uitslag
hiervan is nog niet bekend. De
Hoofddorper zal zich moeten verantwoorden bij justitie. Zijn auto
raakte zwaar beschadigd. De bus
heeft een flinke deuk aan de aanrijding overgehouden.
Foto: Jan Uithol

Aalsmeer - Ook inwoners van
Aalsmeer zonder tuin kunnen
vanaf 1 januari 2020 hun steentje bijdragen aan extra groen in
hun gemeente. Zij kunnen een
aanvraag indienen voor een geveltuin. De gemeente krijgt regelmatig verzoeken binnen van bewoners om een geveltuintje aan
te mogen leggen, maar dat kon
volgens de regels niet. Het college heeft nu bepaald dat dit wil
moet kunnen, omdat het aanleggen van geveltuinen verschillende voordelen heeft. De geveltuinen dragen niet alleen bij aan een

groener straatbeeld, het regenwater dat van de gevel af stroomt
kan ook makkelijker de grond in.
En wanneer er klimplanten worden gebruikt, zorgt dit voor een
koeler huis in de zomer. Alle spelregels voor de geveltuinen staan
op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl). De belangrijkste regels zijn dat de grond eigendom blijft van de gemeente en de geveltuin maximaal 45
centimeter breed mag zijn. Verder mag er niet meer dan 40 centimeter diep gegraven worden in
verband met mogelijke kabels en

Informatiebijeenkomst op maandag 16 december

Meedenken over sportakkoord

Aalsmeer - Alle sportorganisaties, instellingen uit onderwijs,
welzijn en zorg en bedrijven in
Aalsmeer zijn uitgenodigd om
mee te praten en mee te denken
over het nog te sluiten sportakkoord. Op maandag 16 december is de start- en informatiebijeenkomst in De Oude Veiling in
de Marktstraat 19. Inwoners zijn
uiteraard ook van harte welkom.
Het belangrijkste van de avond is
inspiratie op doen om samen aan
de slag te kunnen gaan voor een
op alle fronten vitaler Aalsmeer.
De gemeente wil op zoek naar
een krachtige samenleving waarin inwoners door meer sport en
beweging actiever bij de gemeenschap betrokken zijn. Sport-

clubs, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven kunnen
daarin een grote rol spelen. De
bijeenkomst in De Oude Veiling
is bedoeld om ideeën op te halen en met elkaar te delen. Daarbij valt te denken aan ideeën om
een sportaccommodatie toegankelijker te maken en slimmer te
gebruiken. Of antwoord op de
vraag hoe een bewegingsaanbod
onder de aandacht van een specifieke doelgroep gebracht kan
worden.

gemaakt worden van elkaars capaciteiten en faciliteiten. Die
vorm van samenwerking moet
er toe leiden dat ideeën ook werkelijkheid kunnen worden. Tijdens de start- en inspiratiebijeenkomst geeft de sportformateur
tekst en uitleg en worden inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en al bestaande
samenwerkingsvormen gedeeld.
Alle ideeën, kansen en uitdagingen gaan uitgewerkt worden om
te komen tot het nieuwe Sportakkoord Aalsmeer. De bijeenkomst
Capaciteiten en faciliteiten
op maandag 16 december beHet doel is slimme verbindingen gint om 17.30 uur en duurt tot
te leggen tussen de verschillende 21.15 uur. Aanmelden is wel een
partijen die een rol kunnen spe- vereiste en dit kan via sportaklen. Daarbij gaat beter gebruik koordaalsmeer@gmail.com.

Burgemeester blijft aandacht vragen

“Extra capaciteit politie
in regio hoognodig”
Aalsmeer - Burgemeester Gido
Oude Kotte is net als veel van zijn
collega’s niet heel blij met de genomen beslissing om op korte termijn maatregelen te treffen om
de structurele tekorten in de capaciteit en de toegenomen werkdruk bij de politie in de regio Amsterdam-Amstelland aan te pakken. Doel van de maatregelen is
om de politiebasiszorg weer op

een acceptabel niveau te krijgen
en de bezetting in de basisteams
op orde te brengen, zodat de politie zichtbaar op straat aanwezig is. Voor Aalsmeer betekent dat
dus sluiting van het politiebureau
aan de Dreef vanaf het nieuwe
jaar. De inzet van de wijkagenten
blijft echter onveranderd, evenals het bieden van (nood)hulp.
Burgemeester Oude Kotte: “De-

Ontwikkelingen dossier Tata Steel

PvdA-Gedeputeerde
Adnan Tekin treedt af
Gemeente op zoek naar
energieambassadeurs
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer wil in 2040 van het
aardgas af zijn. Daarom kunnen inwoners zich nu bij het Regionaal Energieloket en Sienergie melden als energieambassadeurs. De ambassadeurs helpen
hun buren met tips om woningen
duurzaam te maken en energie
te besparen. Ze krijgen daarvoor
een training van een deskundige.
Verduurzamen
”Er is nog veel te doen om voor
elkaar te krijgen dat in 2040 alle
woningen in de gemeente aardgasvrij zijn. Binnen deze termijn
wil de gemeente af van het gebruik van niet duurzame brandstoffen, zoals gas en aardolie.
Veel eigenaren van woningen en
huurders zoeken hier hulp bij. En
die hulp kan komen van inwoners
die al ervaring hebben met energiemaatregelen: Energieambas-

sadeurs. Een energieambassadeur zet zich in voor het verduurzamen van woningen in de gemeente Aalsmeer. Hij of zij werkt
in een team en helpt andere inwoners op weg om energiezuinig
te gaan wonen. Dit kan bijvoorbeeld door een inloopspreekuur
te organiseren of gesprekken te
voeren bij bewoners thuis om informatie en tips te geven over
energiebesparing.
Training en begeleiding
Het Regionaal Energieloket en Sienergie geven eerst een uitgebreide training aan de vrijwilligers. Daarnaast zorgen zij voor
hulpmiddelen en is er begeleiding van een professionele energieadviseur. Interesse in de functie van energieambassadeur? Kijk
voor meer informatie op de websites van het Regionaal Energieloket en Sienergie.

leidingen in de grond. De bewoner is daarnaast zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en
er mogen geen hekjes of andere bouwwerken in de geveltuin
geplaatst worden. Inwoners met
een hoekhuis kunnen ook een
geveltuin aanvragen voor de zijkant van hun woning. Interesse
in een geveltuin? Stuur dan een
mail naar info@aalsmeer.nl of een
brief naar: Gemeente Aalsmeer,
afdeling wijkbeheer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer. De aanvraag
wordt binnen zes weken behandeld.

Regio - Dinsdagochtend 10 december heeft PvdA-Gedeputeerde Adnan Tekin met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend
bij de Commissaris van de Koning.
Adnan Tekin heeft zich de afgelopen 8,5 jaar, waarvan de laatste
drie jaar als Gedeputeerde, met
hart en ziel ingezet voor NoordHolland en haar inwoners. De recente ontwikkelingen in het dossier Tata Steel hebben tot zijn besluit geleid. Adnan Tekin heeft de
afgelopen periode getracht de
goede balans te vinden tussen de
volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata. Na drie jaar hard
gewerkt te hebben in dit dossier,
bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende
en toezichthoudende instanties

niet bracht wat daarvan verwacht
mocht worden. Daarop heeft hij
besloten zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in
te dienen. “De bewoners verdienen een bestuurder die met een
frisse blik dit ingewikkelde dossier
verder brengt”, aldus Adnan Tekin.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft respect voor het besluit van Adnan Tekin. “We vinden
het heel erg dat Adnan deze stap
heeft moeten zetten. Uit dit moedige besluit blijkt eens te meer
hoe hij altijd het algemeen belang boven zijn persoonlijke belangen stelt. Met zijn vertrek verliezen wij een gedreven integere
en benaderbare bestuurder die
zijn deskundigheid altijd heeft ingezet voor onze Provincie en haar

Duurzame brandstof voor
vliegtuigen van KLM
Schiphol - KLM koopt duurzame
vliegtuigbrandstof (sustainable
aviation fuel, SAF) in voor vluchten vanaf luchthaven Schiphol. De
duurzame brandstof wordt door
Neste vervaardigd van gebruikte kookolie. Hierdoor vermindert
de CO2-uitstoot tot 80% ten op-

zichte van fossiele kerosine. Het
is de eerste keer dat de brandstof
wordt geleverd via de bestaande
infrastructuur op Schiphol. Daarmee is deze aankoop de volgende
stap in het gebruik van duurzame
brandstof. Bovendien sluit Neste zich aan bij het KLM Corpora-

ze maatregelen zijn voor de korte termijn noodzakelijk, maar lossen de structurele capaciteitsproblemen niet op. Voor langere termijn moet de capaciteit van de basisteams in onze regio structureel
worden versterkt. Ook zullen wij in
de toekomst de specialistische inzet van de politie op onderwerpen
als ondermijning, e.d. hard nodig
hebben. Meermalen hebben (regio)burgemeesters de noodklok
geluid bij de minister van justitie en veiligheid. Dit tot op heden
zonder resultaat. Samen met collega-burgemeesters en regionale
ketenpartners zal ik bij de minister
aandacht blijven vragen voor de
hoognodige extra capaciteit.”
inwoners”, aldus Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA. “Wij danken de
groenste politicus van Nederland,
onze partijgenoot en Rode vriend
voor al zijn goede werk.”
Grote inzet
Het college van Gedeputeerde
Staten heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Adnan Tekin om af te treden als gedeputeerde voor de provincie
Noord-Holland. Adnan Tekin is
een zeer kundig en betrokken bestuurder. Hij heeft zich de afgelopen drie jaar als gedeputeerde ingezet voor Noord-Holland
op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid, Schiphol en milieu.
Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: “Voor Adnan stond
altijd de inwoner van Noord-Holland voorop. Namens het college danken wij hem voor zijn grote inzet.”
te BioFuel Programma (KCBP). Op
die manier vermindert Neste de
CO2-uitstoot van haar eigen zakenreizen op KLM-vluchten met
100%. “Het gebruik van duurzame
vliegtuigbrandstof is op dit moment een van de meest effectieve
manieren om de CO2-uitstoot in
de luchtvaartindustrie te verminderen. Mede dankzij de bedrijven
die deelnemen aan het KLM Corporate BioFuel Programma hebben we deze aankoop kunnen
doen. De aankoop geeft een verdere impuls aan de consistente productie van SAF”, aldus Pieter Elbers, president-directeur van

Fiets uit tuin
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van
zaterdag 7 op zondag 8 december is uit een tuin in de
Bernhardstraat een damesfiets gestolen. De fiets is van
het merk Cortina, is matzwart van kleur en het serienummer eindigt op 137. De
fiets is ongevraagd van eigenaar gewisseld tussen half
elf zaterdagavond en half
één zondagmorgen.

‘Papieren’ weg
na inbraak
auto
Aalsmeer - In de nacht van
donderdag 5 december is ingebroken in een in de Gerberastraat geparkeerde auto.
Een ruit van de wagen is ingeslagen. De dieven zijn er vandoor gegaan met het kentekenbewijs, identiteitskaart en
OV-jaarkaart van de eigenaar.

Inbraak
woning via
vuilnisbak
Aalsmeer - Tussen 23 november en 3 december is er
ingebroken in een woning in
de Goudenregenstraat. Via
een aanbouw aan de achterzijde zijn de dieven bij een
klapraam gekomen. Deze
hebben ze vervolgens open
gemaakt en zijn het huis ingegaan. De hele woning is
doorzocht, diverse kasten en
lades zijn overhoop gehaald.
Om op de aanbouw te komen, zijn de dieven op een
vuilnisbak geklommen, die
in de tuin stond. De politie
doet onderzoek. Vooralsnog
is de buit niet bekend.

Van inbreker
tot winkeldief

Aalsmeer - Op woensdag 4
december is rond half elf in
de avond een inbreker op
heterdaad betrapt door bewoners aan de Aalsmeerderdijk in Oude Meer. De bewoners wisten de 36-jarige
zonder vaste woon- of verblijfplaats uit Polen te overmeesteren. Bij de overdracht
aan de politie verzette de
man zich hevig. De 36-jarige is aangehouden en voor
verhoor meegenomen naar
het bureau. De volgende
dag is hij met een dagvaarding heen gezonden. Onder indruk van de aanhouding bleek de Pool niet te
zijn. Op vrijdag 6 december
werd hij door medewerkers
van een supermarkt op het
Poldermeesterplein betrapt
op winkeldiefstal. De man is
opnieuw aangehouden door
agenten en na verhoor met
een boete weggestuurd. Van
de betreffende supermarkt
heeft hij een winkelverbod
van een jaar gekregen.

KLM. “We zijn trots om met onze duurzame vliegtuigbrandstof
KLM te helpen met het realiseren
van ambitieuze doelstellingen
op het gebied van emissiereductie. Door samen te werken met
de voorlopers in de luchtvaart,
en onze klanten steeds meer hernieuwbare
vliegtuigbrandstof
aan te bieden, dragen we bij aan
een duurzamere toekomst. Ook
ben ik blij om aan te kondigen dat
we zijn toegetreden tot het KCBP,
waardoor we onze eigen CO2-uitstoot in de luchtvaart verminderen,” zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

16

12 december 2019

kinder- en jeugd
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Korte cursussen vanaf februari

Nieuw bij Cultuurpunt:
an dan en ra fiti

Aankomst per boot bij ‘t Stokkeland

Sint bezoekt Jozefschool
Aalsmeer - Ook dit jaar had de
Sint weer tijd vrij gemaakt in
zijn drukke schema om de Jozefschool te bezoeken. De Sint
kwam samen met zijn Pieten
en zakken vol lekkers aan met
de boot op het Stokkeland. Alle kinderen en vele ouders stonden langs het water vol spanning te wachten en zongen uit
volle borst, toen zij in de verte
de goedheiligman aan zagen komen. Sint moest even bukken om
onder de brug door te kunnen. Er
werd snel wat zout gestrooid op
de gladde steiger. Directeur Antoine Zwagerman verwelkomde
de Sint namens de school.

Sinterklaas en de Pieten liepen
vervolgens in een lange stoet
met de kinderen naar school om
daar het grote feest met elkaar te
vieren.
De kinderen zongen liedjes met
Sinterklaas en natuurlijk was er
voor iedereen een cadeautje en
wat lekkers. De kinderen van de
bovenbouw hadden fantastische
surprises voor elkaar gemaakt. Er
was weer veel zorg en creatieve
aandacht besteed aan de gedichten en de surprises die als ware kunstwerken betiteld konden
worden. Het was weer een prachtig feest voor iedereen op de Jozefschool.

Aalsmeer - Het eerste cursusblok
van Cultuurpunt Aalsmeer is bijna voorbij. De leerlingen zijn inmiddels beland bij hun eindpresentaties. Afgelopen week is het
aanbod voor het tweede blok bekend geworden. Naast de oude
vertrouwde cursussen zitten er
ook een aantal verrassende nieuwe cursussen tussen. De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend.
Boetseren en media
Cultuurpunt Aalsmeer heeft weer
een mooi nieuw aanbod samengesteld. Naast oude vertrouwde cursussen, zoals Ontdek je talent op een instrument en Toetsen en snaren, zitten er ook een
paar nieuwe cursussen tussen. Zo
kunnen de allerjongsten zich lekker laten gaan bij Kleuterdans of
Kidsdance, en is er voor de bovenbouw Junior zang. Schuilt er
een echte creatieve vogel in jou,
dan is Boetseren of Graffiti vast

iets voor jou. En ben jij niet weg
te slaan achter YouTube en wil
je zelf ook graag leren vloggen?
Vind je Instagram te gek en wil
je beter leren fotograferen vanuit
verschillende perspectieven? Wil
je zelf iets uit de 3D printer toveren? Dan is de cursus Nieuwe media geschikt voor jou!
Diverse locaties
De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en
Kudelstaart in de naschoolse
tijd. Onder andere in The Beach
Aalsmeer, De Oude Veiling, OBS
Kudelstaart en De Werkschuit.
Het cursusaanbod is bedoeld
voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar en start in de week van 3
februari. Uitgebreide informatie
over de cursussen, zoals dag, tijd
en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het
inschrijfformulier is daar te vinden.

Hartelijk welkom voor Sinterklaas

Twisterpiet en techniekpiet bij obs Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 4 december stonden alle kinderen
van de obs Kudelstaart vol verwachting op het schoolplein. Er
was al een Piet vooruit gekomen
die ervoor zorgde dat niemand
het koud kreeg, want er werd enthousiast gezongen en gedanst.
Na een kleine vertraging kwam
Sinterklaas met nog een groot
aantal Pieten het schoolplein oprijden.
Natuurlijk werd de Sint hartelijk welkom geheten en luisterde
hij ook aandachtig naar de liedjes die gezongen werden. Na dit
welkom gingen de kinderen de
school weer in en werd het feest
in de klassen verder gevierd.
De groepen 5 tot en met 8 hadden Sinterklaas heel goed geholpen door voor elkaar een cadeautje in een surprise te verpakken en daar ook nog een gedicht
bij te maken. Op dinsdagavond

heeft iedereen in de klassen de
kunstwerken kunnen bewonderen. De hele ochtend werd er enthousiast uitgepakt en gedichten
voorgedragen. De kinderen van
de groepen 1 tot en met 4 werden achtereenvolgens bezig gehouden door de schminkpiet, de
twisterpiet en de techniekpiet.
Die laatste Piet deed iedereen af
en toe opschrikken met een luide knal als er weer een proef mislukte. Volgend jaar beter oefenen
Piet!
Ook de kinderen van de bovenbouw mochten dit jaar naar de
speelzaal om te kijken naar de enthousiaste Pieten die er een echt
feest van maakten. Ook hebben
ze daar Sinterklaas nog even ontmoet. Aan het eind van de ochtend gingen alle kinderen met
hun cadeau tevreden naar huis!
Dank jullie wel Sint en Pieten voor
het bezoek. Tot volgend jaar!

Brandweerwagen met alleen maar Pieten

Sinterklaas komt naar
de Brug per ambulance
Aalsmeer - Woensdag 4 december was het even heel spannend
op basisschool de Brug. Alle kinderen stonden klaar voor het
bezoek van Sinterklaas aan de
school. Om 08.30 uur arriveerde een oude brandweerwagen
met alleen maar Pieten. Sinterklaas had teveel pepernoten gegeten en kon niet komen. De teleurstelling was bij de kinderen te
zien en te horen. Toen klonken er
sirenes en kwam er een ambulance aan met Zusterpiet. De ambulance kwam Sinterklaas brengen
die het feest op school niet aan

zich voorbij wilde laten gaan. Met
hulp van alle Pieten heeft Sinterklaas een bezoek kunnen brengen aan alle klassen van de Brug
en zijn de kinderen weer verwend
met mooie cadeaus en lekkere pepernoten. Nog dagen later
vonden de kinderen pepernoten
op de gekste plaatsen. Naast de
cadeaus voor de kinderen heeft
Sinterklaas ook een donatie gedaan aan het Emma Thuis Team
van het Amsterdam UMC. Zo
kwam alles toch nog goed met
het bezoek van Sinterklaas op de
Brug.

Feestelijke viering ter ere van jubileum

Vijftig jaar kinderkoor
De Kudelkwetters
Kudelstaart - Zondag 8 december vierde kinderkoor De Kudelkwetters uit Kudelstaart haar
50 jarig jubileum. Het was een
feestelijke viering in de Sint Jan
Geboorte kerk met veel liedjes en
een gebakje na afloop.
Het kinderkoor is ontstaan door
de huishoudster van de toenmalige pastoor van Dijk. Het leek haar
leuk om een viering op te luisteren met het gezang van kinderen. Zij is toen naar de school in
Kudelstaart gegaan en heeft aan
de kinderen uit de hoogste klassen gevraagd of ze mee wilden
zingen. Op zondag 7 december
1969 zong dit koortje voor het
eerst in de kerk. Meester Hoogenboom was de eerste dirigent van
De Kudelkwetters.
Na hem volgden nog vele diri-

genten en koorbegeleiders. Nu
wordt het koor gedirigeerd door
Paula Dogger. Leuk detail is dat
Paula 50 jaar geleden ook al in
het eerste koortje meezong.
Het kinderkoor telt nu zo een 18
leden en zingt elke maand een
keer in de kerk. Daarvoor worden speciale gezinsvieringen gemaakt.
Reünie in maart
Na deze jubileumviering wil het
koor ook nog een reünie viering
houden op zondag 15 maart. Iedereen die in deze 50 jaar in het
kinderkoor heeft meegezongen
is uitgenodigd om in deze viering
mee te zingen. Houdt hiervoor
deze krant en de Facebookpagina van kinderkoor De Kudelkwetters in de gaten.

Jeugdschaakcompetitie

Luuk Barnhoorn alleen
aan de leiding bij AAS
Aalsmeer - In ronde 11 van de
AAS jeugdcompetitie stonden
er weer interessante partijen op
het programma. Luuk Barnhoorn

mocht tegen regerend kampioen
Luuk Valkering bewijzen dat zijn
plaats bovenaan de ranglijst geen
toevalstreffer is. In een lang ge-

Jeugdhandbal Kudelstaart

D1 van RKDES vecht zich
naar de koppositie
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 7 december was het erop of eronder voor de jonge Kudelstaartse handbalformatie. Op
het programma stond de wedstrijd tegen de D1 van HAVAS, die
tot dat moment alle wedstrijden
had gewonnen en de ranglijst van
het seizoen aanvoerde. En RKDES,
dat deze week medespeler Nico
moest missen, zou bij winst de
koppositie over kunnen nemen
dus was erop gebrand goed uit
de startblokken te schieten. Mede onder aanvoering van Martijn, die binnen een mum van tijd
een balletje achter de doelman
van de bezoekers werkte, gingen
de handballers voortvarend van
start. Ook had Tristan er zichtbaar
zin in en laveerde tussen een paar
verdedigers door om de bal met
veel gevoel in het doel te werken.
Luuk, die op de bank begon, was
helemaal scherp. Binnen drie seconden nadat hij binnen de lijnen
stapte, knalde hij langs de verdedigers en scoorde in de verre
hoek. Na een luttele vijf minuutjes, stonden de Kudelstaartse helden riant voor met maar liefst 5-0.
Lucas, in de eerste helft op doel,
had tot dan toe een makkie. Maar
dit ging veranderen toen de Havas’ers, eenmaal bekomen van
het stormoffensief, een tandje bijschakelde. Lucas keepte voor wat
hij waard was en hield zijn team
echt op de been, maar de rest van
de eerste helft verliep voor RKDES
pittig. Ali gooide vanuit de tweede linie nog wel een hele mooie
strakke bal in het net (zo’n 130
kilometer per uur), maar verder
was het vooral HAVAS dat werkte aan het herstel en dat maakte het spannend. Aan het einde
van de eerste helft stond het 6 tegen 5 voor de Kudelstaarters. Het
beloofde een spannende tweede helft te worden. Coach Anne-

lies gaf de laatste tactische tips in
de rust en na het fluitsignaal hielden de beide teams elkaar redelijk in evenwicht. Bij vlagen waren de RKDES-handballers de betere ploeg, gevolgd door perioden waarin de tegenstanders
net wat meer tot scoren kwamen waardoor er een tussenstand van 10-12 halverwege de
tweede helft gaf. Maar toen lieten de Kudelstaartse handballers
hun vechtlust weer zien. Dat begon bij Ben, doelman in de tweede helft. Na een paar lastige ballen pakte deze doelman een paar
hele moeilijke ballen en groeide het zelfvertrouwen. En dat
gaf vertrouwen aan de rest. Lente verdedigde haar twee koppen
grotere tegenstandster met verve. En waar deze rots in de branding soms wat te bruut uit de
hoek kan komen, hield ze haar
tegenstanders heel correct weg
van de doelcirkel. Mees, gevreesd
voor zijn uitbraken, was ook weer
lekker op dreef. Hoewel de verdediging van HAVAS erop gebrand
was hem niet te laten scoren, was
deze razendsnelle aanvaller hen
vaak te snel af en menig bal verdween in de rechter beneden
hoek na een sprintje en sprongschot. Het was genieten. Justin,
het multitalent dat op werkelijk
elke positie van het veld ingezet kan worden, was bijna onvermoeibaar. Nu eens scorend, dan
weer verdienstelijk verdedigend.
Toen het fluitsignaal klonk stond
er 16-13 op het verder uitstekend
bijgehouden scorebord. De Kudelstaartse ranglijstaanvoerder
kon juichend aan de friet! Het was
dus weer ouderwets genieten, en
het mooiste van deze middag
was de teamspirit. Om deze klus
te klaren moesten de RKDES’ers
hun naam eer aan doen: Door
eendracht sterk. En dat waren ze.!

lijkopgaande partij waarin Luuk
V optisch licht voordeel leek te
hebben was het toch Luuk B die
na een onhandige torenzet van
Luuk V zijn tegenstander mat wist
te zetten. Medekoploper Konrad
mocht tegen Christiaan proberen Luuk B bij te houden aan de
kop. Christiaan had hier echter
geen boodschap aan en wist na
een goede partij het punt te scoren. Simon was tegen een steeds
beter in vorm rakende Jasper
nog een maatje te klein en moest
het punt aan Jasper laten. In het
broedergevecht tussen Robert en
Marien leek de oudste broer Robert simpel te gaan winnen. De
Sinterklaasstemming had Robert
blijkbaar nog niet helemaal verlaten want hij wist zijn broertje tot

zijn eigen afgrijzen toch nog pat
te zetten. Rune wist te winnen
van Pieter. Bryan stond beter tegen Kai, maar had nog maar weinig tijd om de partij te beslissen.
Desondanks wist hij Kai tijdig mat
te zetten en het punt te scoren.
Storm was tegen de bijna jarige
en trakterende Roan niet in de
stemming om cadeautjes weg te
geven en won zijn partij. Nieuweling Ekansh liet zien dat hij al aardig kan schaken en wist Maks te
verslaan. Tweede nieuweling Kai
van Leeuwen mocht het tegen
Daria proberen. De beide jongelingen (6 en 5 jaar) gaven elkaar
goed partij, maar aan het eind
was Daria toch iets te sterk voor
Kai. Rink was uitgeloot.
Door Henk van Leeuwen
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Voetbalcompetitie

Goed weekend voor RKDES handballers

Dames 1 met Volendam
aan kop in competitie

FCA zondag krijgt geen
loon naar werken
Aalsmeer - Vechtend FC
Aalsmeer zondag krijgt geen
loon naar werken. Dat was de
conclusie na de wedstrijd tegen
VSV afgelopen zondag 8 december, die een meer dan gelijk spel
voor de Aalsmeerders had moeten opleveren. Met weer op doel
de herstelde Pim Doeswijk, die
wederom op een prima wedstrijd
kon terugzien, en een team wat
de nare smaak van vorige week
tegen VVH van zich af wilde spelen. De eerste helft was gelijk opgaand met hier en daar een kansje, zowel VSV als FC Aalsmeer had
zich op een voorsprong kunnen
zetten en daar was Jeroen Ezink
er voor FC Aalsmeer toch wel het
dichtst bij, maar helaas zijn schot
ging aan de verkeerde kant van
de paal naast het doel. Ook vlak
voor rust kwam FC Aalsmeer
goed weg na niet goede wegwerken in het eigen strafschopgebied. De rust werd ingegaan met
0-0. De tweede helft zag het vele aanwezige publiek een andere
helft, fel op de aanval en er ontstonden meer kansen voor beide
doelen, maar Pim Doeswijk was
toch wel de eerste die zeer handelend moest optreden bij een
aanval van VSV. De achterhoede nog zonder Tim Millenaar trad
goed en rustig op en nam gelukkig weinig risico om de aanvallende impulsen van VSV onschadelijk te maken. In de 60e minuut
was er werkelijk een droomkans
voor Karel Mirowski die na een
goed lopende combinatie de bal
5 meter voor de doellijn op een
presenteer blaadje kreeg aangespeeld, maar zijn poging om te
scoren was veel te zacht om de
keeper te verontrusten, wat een

kans. De wedstrijd werd steeds
spannender en ook door de snelle aanvallers leuk om naar te kijken. In de 70e minuut kwam Sten
Piet erin voor de moe gestreden
Aleaxander Goes. Gelijk speelde Sten Piet met een prima pass
Jeroen Ezink aan, maar het zat
Jeroen niet mee. Zijn keiharde
schot verdween weer net naast
de paal. Ook VSV bleef de aanval zoeken, eerst bal net naast
en even later wederom handelend optreden van Pim Doeswijk
voorkwam erger. Wat er even later gebeurde was voor veel toeschouwers niet te zien, wel dat er
twee spelers van FC Aalsmeer en
Pim Doeswijk in het strafschopgebied op de grond lagen na een
corner en dat Kamstra van dichtbij de bal in het doel deponeerde.
Alom protesten, maar scheidsrechter Hoek was niet te vermurwen: 0-1. Een enorme tegenvaller
voor het vechtende FC Aalsmeer.
Dennis van Leeuwen er in voor
verdediger Richard Melman. Werkelijk onbegrijpelijk was het dat
vlak daarna Reme Pasternak in
het strafschopgebied onderuit
gehaald werd en daar tot onbegrip van velen door scheidsrechter Hoek geen penalty voor werd
gegeven. In de laatste 2 minuten
kwam Bewar er nog in als spits,
maar ging vreselijk in de fout
en werd terecht uit het veld gestuurd na een schandalige overtreding.
Aanstaande zondag 15 december
is de laatste, heel belangrijke, (uit)
wedstrijd tegen Van Nispen vanaf
14.00 uur. Het zou de ploeg rust
geven als er een goed resultaat
behaald wordt. Maar met dezelfde instelling moet dat lukken.

Voetbalwedstrijd tegen EDO

Mazzeltje voor FCA (zat.)
Aalsmeer - Voor FC Aalsmeer
(zaterdag) stond 7 december de
voetbalwedstrijd tegen EDO hfc
uit Haarlem thuis aan de Beethovenlaan op het programma. Eindstand: 1–1. Met een ziedend afstandsschot vanaf 20 meter dat als
een bom achter keeper Max Hofer
van EDO in het doel sloeg voorkwam Daan van Huffel in de 92ste
minuut een blamage voor FC
Aalsmeer. Zestig minuten tegen
tien man spelend (keeper Monne
van Egmond kreeg rood) van het
laagstaande EDO en, ondanks een
groot overwicht met soms grote kansen, waren niet voldoende
om de achterhoede van EDO te
verontrusten. In de aanvallen van
Aalsmeer zat geen ‘gogme’, te veel
lopen met de bal en daarna onzuivere passes. Het publiek kon er
niet warm van worden en toog ondanks de late 1-1 met een naar gevoel huiswaarts. Over de wedstrijd
op zich is weinig te schrijven. Vanaf minuut één een aanvallend FC
Aalsmeer dat wel kansen opleverden, maar niet werden benut en
EDO dat met Frankie Zinhagel en
Romario Aroma de achterhoede
van Aalsmeer aardig bezig hield.
Vanaf de 30ste minuut toen keeper Monne van Egmond met rood
plaats moest maken voor tweede
keeper Max Hofer werd het accent
bij EDO op verdedigen gezet en
met succes. Tot aan de pauze bleef
de stand 0-0. Aalsmeer dacht de

klus in de tweede helft wel even te
klaren, maar de EDO achterhoede
gaf geen krimp. FC Aalsmeer zelf
hield EDO in de race. Een counter van EDO en een domme overtreding in de 51ste minuut in het
strafschop gebied bood EDO de
kans op een strafschop. Romario
Aroma wist hier wel raad mee. Onhoudbaar voor Nick van der Wiel
werd het 0-1 voor EDO. Wissel
58ste minuut: Thomas Steinhart
voor Daan Vaneman. De mooiste kansen werden door Aalsmeer
om zeep geholpen en EDO zag de
broodnodige drie punten al in de
tas zitten. Tot de 92ste minuut. Uit
een vrije trap van Mike Dam kogelde Daan van Huffel met een afstandsschot de bal langs de verslagen keeper en was de eindstand
met 1-1 nog een mazzeltje voor
Aalsmeer. Komende zaterdag 14
december speelt FC Aalsmeer uit
tegen S.V. Marken. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie: Walandweg 2, 1156 DJ Marken.
Jack van Muijden
Zondag 8 december speelde FC
Aalsmeer thuis aan de Beethovenlaan tegen VSV. Het publiek
zag Aalsmeer helaas verliezen met
0-1. RKDES Kudelstaart ging deze
dag op bezoek bij Spaarnwoude
en, net als vorige week, opnieuw
veel gejuich en vrolijk naar huis.
RKDES won het duel met 3-4.
Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal Eredivisie

Greenpark Heren 2 wint
van koploper Quintus!
Aalsmeer - Een hoogstandje
handbal heeft Heren 2 van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 7 december laten zien. Voor
de competitie in de Eredivisie
kwam koploper Quintus HS1 op
bezoek in De Bloemhof. De handballers uit Kwintsheul wisten echter niet te winnen van het tweede team van Aalsmeer. Een spannend duel was het wel, waar over
en weer gescoord werd. Greenpark opende de score en wist
Quintus steeds één of twee punten voor te blijven en wist uiteindelijk ook te winnen met 26-24.
Met dit verlies heeft koploper
Quintus dure punten laten liggen. Achtervolgers E&O en Hellas
wisten hun duels wel te winnen
en komen hierbij terug tot op één
punt. Voor Greenpark Aalsmeer
betekent de winst een plaats hoger in de ranglijst. Aalsmeer 2

staat nu op de vijfde plaats.
Aanstaande zaterdag 14 december wacht voor het team een
lange reis naar Limburg. Greenpark 2 speelt in Beek tegen Smezo/BFC. Voor wie ter aanmoediging op de tribune plaats wil nemen: Aanvang van de wedstrijd is
19.00 uur.
BeNe League in Bloemhof
Dichterbij huis tophandbal kijken
kan overigens ook. De vijftiende
ronde van de BeNe League staat
aanstaande zaterdag 14 december op het programma en in deze competitie neemt Greenpark
Aalsmeer Heren 1 het op tegen
OCI Lions. De wedstrijd is in De
Bloemhof aan de Hornweg en begint om 19.15 uur. Er wordt gerekend op een volle (supporters)tribune!
Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Zowel de dames als
heren van handbalvereniging RKDES boekten zondag 8 december
een makkelijke zege, terwijl daar
vooraf zeker geen rekening mee
was gehouden. De dames speelden tegen Zaanstreek, dat tot
zondag slechts één punt minder
op de ranglijst had. Van een gelijk opgaande wedstrijd was alleen de eerste 10 minuten sprake. Daarna was RKDES veel beter en met name door de snelle Mandy Dingenouts liepen de
Kudelstaartse dames snel uit. Bij
rust was het al 6-13. Na de pauze
probeerde Zaanstreek met meer
energie en snelheid de wedstrijd
nog te doen kantelen, maar RKDES liet zich niet van de wijs brengen en maakte voldoende doelpunten om niet meer in de problemen te komen. Uitslag 1524. Door de zege blijft RKDES samen met Volendam 2 de koppositie delen. Aankomende zondag
15 december spelen de dames
om 14.30 uur thuis in de Proosdijhal tegen de nummer laatst, Zeeburg 3.

Kudelstaartse ploeg door de afwezigheid van de geblesseerde Sander Spaargaren en de verhinderingen van Pascal Maarsen
en Martijn Jasper over slechts
één wissel beschikte, speelde de
ploeg veelal op de break-out. En
als dat even niet lukte, dan scoorde Hans Wessels wel met zijn verdekte afstandsschoten. Bij rust
was het 9-14. Na de pauze begon
Houten ook op snelheid te spelen
en leek het nog even spannend te
worden, maar na een tussenstand
van 16-17, kwam RKDES weer op
stoom en liep het snel uit naar
een comfortabele voorsprong.
Twee wonderschone doelpunten gaven de overwinning extra glans; eerst verschalkte Hans
Wessels vanaf de achterlijn de
keeper van Houten met een subliem lobje, waarna Ricardo de
Hartog op aangeven van Laurens van Kessel uit een vliegertje
scoorde. Uitslag 22-34. Door de
zege klimt RKDES op de ranglijst
over Houten heen en blijven de
koplopers nog enigszins in zicht.
Aankomende zondag 15 december komen de eeuwige stuOverwinning heren
denten van US4 op bezoek in de
De heren hadden eveneens een Proosdijhal. Aanvang wedstrijd
makkelijke middag. In en tegen 15.40 uur. Natuurlijk is publiek zoHouten 3 werd een prima eer- wel bij de dames- als herenwedste helft afgeleverd. Hoewel de strijd van harte welkom.

Aalsmeerse basketballers
bij eredivisiewedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
hebben de leden van Basketbal
Vereniging Aalsmeer een eredivisiewedstrijd basketbal van dichtbij mogen meemaken. Op uitnodiging van de eredivisieclub
Apollo Amsterdam zijn bijna 60
Aalsmeerders afgereisd naar Amsterdam om in de Apollohal te
kunnen kijken hoe het thuisteam het opnam tegen Zorg en
Zekerheid Leiden. Uitgerust met
klapstaven, om zo luid mogelijk
te kunnen aanmoedigen, werd
plaats genomen op de tribune die
heel erg dicht bij het veld staat.
Het warmlopen was voor velen al
bijzonder om te zien, de schoten
vielen van grote afstand zonder
moeite door het netje en de ene
na de andere speler liet zien hoe
spectaculair zij kunnen dunken.
De start van de wedstrijd begon
voor beide teams moeizaam en
de eerste score liet dan ook even
op zich wachten. Uiteindelijk vielen de scores toch, in het voordeel
van Leiden dan wel. Zij wisten 7
punten op het scorebord te zetten voordat Apollo mee kon gaan
doen. Het verschil van 7 punten
bleef enige tijd staan tot een stand
van 9-16, Echter, daarna bleek Lei-

den een stuk sterker te zijn en wist
een voorsprong van maar liefst 23
punten op te bouwen in de eerste
helft. De wedstrijd leek voor Apollo al bijna verloren Maar, waar Leiden de tweede helft opent met de
eerste score, pakt Apollo daarna
even de overhand door met een
9–0 run het gat een stuk kleiner
te maken. Met hernieuwde energie weet Apollo de achterstand in
het derde kwart te halveren. Het
vierde kwart levert dan ook weer
genoeg sensatie op. Apollo vecht
zich terug in de wedstrijd en weet
tot 8 punten achterstand terug te
komen, een verschil wat in een
basketbalwedstrijd goed te overzien is. Lang weten de teams het
spannend te houden en wordt er
geknokt voor elke score. Uiteindelijk is het toch Leiden die aan het
langste eind trekt en in de laatste minuten weer verder weet
uit te lopen. De wedstrijd eindigt
met 81-100, een verdiende overwinning voor ZZ Leiden. Het was
een prachtige ervaring voor alle
jeugdleden van BV Aalsmeer om
een wedstrijd op het hoogste niveau mee te kunnen maken. Dank
aan Apollo Amsterdam voor deze
mogelijkheid!

Zaalvoetbal

ZABO-competitie ronde
zes in de Proosdijhal
Aalsmeer - Zaterdagavond 14
december wordt de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet
met de zesde speelronde van het
seizoen. Speelronde zes vindt
plaats in de Proosdijhal aan de
Edisonstraat in Kudelstaart. Publiek is van harte welkom en de
toegang tot de tribunes van de
sportzaal is gratis. Om 19.00 uur
begint de zaalvoetbalavond met
de wedstrijd Green Fingers Uitzendbureau tegen International Smokers Team. Vervolgens
start om 19.45 uur het duel tus-

sen Woei en Street Football Team.
Om 20.30 uur is de aftrap bij Joga
Bonito tegen Polonia Aalsmeer
en om 21.15 uur tot slot de zaalvoetbalpartij tussen koploper
Football Fanatics en Amsec Piller. Stand vooraf: Football Fanatics 5-13, Polonia Aalsmeer 5-10,
International Smokers Team
5-10, Joga Bonito 5-9, Green Fingers Uitzendbureau 5-9, Amsec
Piller 5-4, Street Football Team
5-1, Woei 5-1. Meer informatie is te vinden op de website:
www.zaboaalsmeer.nl

Basketbalcompetitie

Wedstrijden
veldvoetbal

Aalsmeer - Alle wedstrijden voor
de teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer worden dit weekend uit gespeeld.

Zaterdag 14 december:
F.C.AALSMEER
Sv.Marken 1 - F.C.A. 1
14.30 u
Arsenal 35+1 - F.C.A.35+1 12.00 u
Martinus 45+2 - FCA 45+114.30 u
Vrouwen
FCA V1 - Zwanenburg V1 17.00 u
HaarlemKen.l V1 - FCA V3 12.30 u
S.C.W.
SCW 1 - GeuzenM’meer 1 14.30 u
S.C.W. 3 - sv.Overbos 3
14.30 u
H.B.C. 3 - S.C.W. 4
15.00 u

Zaterdag 14 december:
12.00 u: Onze Gezelle X12 BVA X12
15.30 u: Volendam M16 BVA M16
16.30 u: Flevo Musketiers X14 BVA X14
16.45 u: The Challengers M18 BVA M18
16.45 u: The Challengers MSE 2 BVA MSE1
cember in het Parochiehuis aan Zondag 15 december:
de Gerberastraat. De kaartmid- 16.00 u: BC Apollo Amsterdam
dag voor leden begint om 14.00
V16 - BVA V16
uur. De soos op 4 december is gewonnen door Loek Pieterse met
Aalsmeer - De volgende soos van 5462 punten, gevolgd door Ruud met 5042 en Adriaan van der
de OVAK is op woensdag 18 de- Bartels met 5114, Riet Hoekman Laarse met 5019 punten.

Loek wint weer
bij OVAK-soos

Zondag 15 december:
F.C.AALSMEER
Van Nispen 1 - F.C.A. 1
Alliance’22 5 - F.C.A. 3 1
F.C.A. 5 – D.S.O.V. 6
R.K.D.E.S.
V.S.V. 1 - R.K.D.E.S. 1
U.N.O. 2 - R.K.D.E.S 3
Kon.H.F.C. 3 - RKDES 4
Hoofddorp 9 - RKDES 5

14.00 u
2.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u
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Waterpolo Oceanus

Rustig tijdens pakjesavond

Heren comfortabel 3e
en dames aan kop!
Aalsmeer - De waterpoloërs van
Oceanus speelden afgelopen zaterdag in De Waterlelie tegen Alkemade uit Roelofarendsveen.
Kevin Melman opende de score en Dennis Reijnders wist deze vrij snel te verdubbelen. Alkemade wist een paar keer iets terug te doen, maar eind eerste en
in de tweede periode kwam de
Aalsmeerse doelpuntenmachine
op gang! Zo wist Istvan Spaargaren in kort tijdsbestek maar liefst
drie keer te scoren. Ook Dennis
en Kevin vonden beiden het net
voor hun tweede. En door doelpunten van Yves-Maurice Vork en
Yoeri Berk stond de stand halverwege op 9-3.
In de derde periode volgden veel
uitsluitingen voor 20 seconden,
maar deze werden niet tot doelpunten omgezet. Beide ploegen
scoorden slechts een keer in dit
partje (10-4). Voor Oceanus was
dit Remon de Hollander. In de
laatste periode werd de voorsprong nog wat verder uitgebouwd tot een uitslag van 14-7.
De laatste vier Aalsmeerse goals
kwamen van Yoeri Berk (2x), Davy
Nab en Kevin Melman (zijn derde). De comfortabele derde plek
in de competitie blijft hierdoor

Nieuwkomer Paul van den
Berg wint bij Sjoelclub

gehandhaafd.
Promotiepoule
De dames speelden hun eerste
wedstrijd in de promotiepoule
tegen het altijd sterke DAW uit
Alkmaar. Zoals wel vaker dit seizoen schoten de dames uit de
startblokken. Na de eerste periode stond er al een 4-0 voorsprong op het bord en wisten
de Alkmaarsen dat het een lange
avond ging worden. In de tweede
periode wisten ze de schade beperkt te houden, maar in de derde ging Oceanus vrolijk door met
scoren. Met een 10-2 score startte de laatste periode en ook daar
kreeg DAW weer alle hoeken van
het zwembad te zien. Bij een 133 stand konden de bezoeksters
de wonden gaan likken en neemt
Oceanus ook in de promotiepoule direct de koppositie in. Doelpunten van Oceanus kwamen
van Fabiënne Vork (5x), Marieke Spitteler (3x), Noortje van der
Meer (2x), Niké van Duijkeren,
Marieke Weijers en Sofie van der
Ven (allen 1x).
Overige uitslagen:
Otters Het Gooi 2 - Heren 3: 9-8
Heren 4 – De Fuut 3: 9-7.

Handboogschieten

Target trots op jeugdige
talenten
Kudelstaart - Zondag 1 december werd in Amsterdam bij handboogvereniging Concordia in
Amsterdam de competitie van
seizoen 2019 afgesloten. Na zeven competitiewedstrijden in de
regio en in de eigen accommodatie in Aalsmeer wordt er traditioneel afgesloten met een funwedstrijd. De organisatoren van
Concordia hadden er veel werk
van gemaakt met veel attributen
uit de film- en fantasyworld. Carmen Terlouw (rechts op de foto), één van de jeugdige talenten van HBV Target wist deze funwedstrijd te winnen in een deelnemersveld van 40 schutters. De
uitslagen van de competitie over
het afgelopen seizoen waren: Eer-

ste plaats voor Carmen Terlouw
in de discipline Cadet Recurve,
tweede plaats voor Rick van Gent
in de discipline Cadet Compound
en een derde plaats voor Danielle Raket in de discipline Junioren
Recurve. Dit betekent dat van de
vijf deelnemende jeugdschutters
bij HBV Target er drie een podiumplaats hebben behaald. De intensieve trainingen onder leiding
van trainers Marco Jongkind en
Johan Ruhe beginnen hun vruchten af te werpen en zij zijn dan
ook zeer trots op hun pupillen,
ook op Michelle en Lieke (midden
op de foto) die helaas deze keer
niet in de prijzen vielen. Meer weten over handboogsport? Kijk
dan op www.hbvtarget.nl

Duiken bij Duikteam Thamen

Ronald, Huib, John en Yuri vielen in de prijzen bij Poel’s Eye.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Huib en Yuri winnen finale
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye
was weer in de plaatselijke sporthal de Proosdijhal, de volgende
speelavond (morgen) is echter
weer gewoon in het Dorpshuis.
De speelavond werd gewonnen
door Martin Bax, Raymond was
(voor het eerst ooit) de finalist.
Het tweede niveau werd gewonnen door Danny Zorn, Gilbert van
Eijk werd voor de tweede keer op
rij ‘tweede van het tweede’. Ook
Tibor Hogervorst ging op herhaling, hij had voor de tweede keer
op rij de hoogste uitgooi van de
avond. Het was de zesde keer ooit
dat een darter dit presteerde in
296 speelavonden tijd. Tim van de
Poel werd winnaar van de tweede periode. Opmerkelijk in de finales van het derde en vierde niveau was dat de finalisten elkaar
eerder in de avond al waren tegen gekomen. John Guldemond
won in de poule van Huib Gootjes, zij mochten in de finale van
het derde niveau op herhaling.
Nu wist Huib wel te winnen, mede dankzij twee Bull’s Eye finishes.
Het was zijn veertigste finale ooit
en de twintigste overwinning. Yuri Beringel en Ronald van de Meer

mochten na hun ontmoeting eerder op de avond ook op herhaling in de finale van het vierde niveau. Beiden hadden tot nu toe
nog geen finale gewonnen, Yuri
was twee keer finalist, Ronald vijf
keer. Hier won de overwinnaar in
de poule wél ook in de finale, en
dat was Yuri, die zodoende voor
het eerst ooit won.

Kerstkaarten bij
Ons Genoegen

van het seizoen was weer gezellig
met een groot aantal deelnemers.
Het klaverjassen werd gewonnen
door Trien Wegman met 5593
punten. Plaats twee was voor Riet
Meyer met 5546 punten en op
drie is Dirk van Dam geëindigd
met 5083 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Gees Hulshegge
met 3320 punten. Bij het rummicuppen was met 28 punten Janny
Flameling de beste en de poedelprijs ging naar Jo Soest met 241
punten. Iedereen die zin heeft in
een gezellige, ontspannen kaartavond is van harte welkom.

Aalsmeer - Ons Genoegen nodigt
kaartliefhebbers uit voor de Kerst
speelavond op dinsdag 17 december in de zaal van het Kloosterhof aan de Clematisstraat.
Klaverjassen en rummikuppen
staan op het programma. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf
19.00 uur voor koffie, thee en inschrijving. Deelname kost 3 euro per persoon. De vorige avond

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 13 december, is
de volgende speelavond. Deze
speelavond zal weer plaats vinden in het oude vertrouwde en
verbouwde Dorpshuis. Zoals gewoonlijk kan elke darter zonder opgave vooraf meedoen en
dankzij het vier niveau systeem
komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van de
Poel’s Eye is: Zoveel mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. Deelname is geheel
vrijblijvend en houdt geen verplichtingen voor later in het seizoen in. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te
vinden.

Aalsmeer - Op 9 januari 2020
starten de nieuwe duikopleidingen bij Duikteam Thamen weer.
De opleiding vindt plaats in verenigingsverband en wordt verzorgd door instructeurs in het bezit van een geldige licentie. Hierdoor blijven de kosten beperkt
tot de standaard contributie.
De kosten voor gebruik van het
zwembad en duikmaterialen, zoals persluchtfles, ademautomaat
en trimvest zijn voor de openwater opleiding inbegrepen. Zelf
moeten de cursisten zorgen voor
een duikbril, snorkel en vinnen.
Voor het starten van een duikop-

leiding, dien je medisch goedgekeurd te zijn voor de duiksport.
Duikteam Thamen is een vereniging die sinds 1975 actief bezig
is met de fascinerende sport duiken. Er is dan ook veel te doen bij
Duikteam Thamen. Er kan op allerlei niveaus getraind worden,
van beginners tot ver gevorderden. Ook als je in het buitenland
je brevet al hebt gehaald kun je
bij Thamen terecht voor vervolgopleidingen. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden via mail marc.thamendiving@caiway.net . Kijk ook eens
op www.thamen-diving.nl

Rijsenhout - Op donderdag 5
december werd er voor de laatste keer in het jaar 2019 gesjoeld
voor de competitie bij Sjoelclub
Rijsenhout. Op deze avond was
het echter zeer rustig. Waarschijnlijk had dat iets te maken met het
feit dat het deze avond ook pakjesavond was. De top drie per
klasse ziet er als volgt uit. In de
Hoofdklasse is nieuwkomer Paul
van den Berg op de eerste plaats
geëindigd met 1979 punten. Elisa
de Jong werd tweede met 1936
punten en Marry Verhoeven behaalde de derde positie met 1917
punten. Ook de top drie van de
A-klasse ligt heel dicht bij elkaar.
Zo staat Til Vermeer deze avond
op plek één met 1672 punten.
Elly Lanser haalde 1659 punten
en werd tweede. Hiermee wint
zij het, met vijf punten verschil,
net van de nummer drie die deze avond wordt ingenomen door
Gert Lanser: 1654 punten. Hoewel hij niet zo hoog gooide als

twee weken geleden is het Jan
Joore opnieuw gelukt om eerste te worden in de klasse B. Deze keer gooide hij 1646 punten
in totaal. Ook Bertus Baas heeft
de smaak van het sjoelen goed
te pakken. Vanaf de derde sjoelavond staat hij ook in de top drie
van deze klasse. Deze keer op
plek twee met 1608 punten. De
derde positie gaat naar Willem
Romijn met 1569 punten. Dan tot
slot de top drie van de C-klasse.
Nummer één is Mahjan Yari met
1534 punten. Frank Tegelaar haalde precies 1400 punten en staat
hiermee tweede en Truus Arendse werd deze avond derde met
1374 punten.
Pas op donderdag 9 januari
wordt er weer voor de competitie
gestreden in dorpshuis De Reede te Rijsenhout van 19.30 uur tot
ongeveer 22.30 uur. Meer informatie? Bel dan naar 06-25214082
of kijk op de facebookpagina van
Sjoelclub Rijsenhout.

Teunen met 291 punten, Riet Pothuizen werd tweede met 369 punten en Jopie de Grauw eindigde op
plaats drie met 444 punten. Bij het
klaverjassen was deze week Huub
Kudelstaart - Iedere donderdag is Bouwmeester met 5467 punten de
er voor 55+ers van 13.30 tot 16.30 beste, gevolgd door Marga da Siluur een gezellige kaartmiddag in va met 5298 punten en Coby van
het Dorpshuis van Kudelstaart. Weerdenburg met 5258 punten.
Klaverjassen en jokeren staan op Belangstelling voor deze kaarthet programma en nieuwe kaar- middag? Ga gerust eens kijken.
ters worden van harte welkom ge- Voor inlichtingen kan contact opheten. Op donderdag 5 december genomen worden met mevrouw R.
is het jokeren gewonnen door Bets Pothuizen via 0297-340776.

Bets en Huub
winnen Soos

fie of thee. De inleg is, zoals iedere
kaartavond, 1,50 euro per persoon.
Kaartliefhebbers zijn welkom. Tijdens de vorige speelavond is gezellig gekaart met pepernoten. De
Aalsmeer - Op maandag 16 de- winnaar deze avond was Tiny Buwcember organiseert Allen Weer- alda met 5346 punten, gevolgd
baar de laatste speelavond in dit door Adri Groenendijk met 5110
jaar. Klaverjassen en jokeren staan en Lida de Nooij met 5031 punop het programma. Er wordt ge- ten. Onderaan de lijst stond Greet
kaart in het Middelpunt aan de Oor met 3645 punten en de marWilhelminastraat vanaf 20.00 uur. senprijs was voor Jan Treur. Bij het
De deur gaat om 19.30 uur open jokeren was Leny Schuit eerste en
voor inschrijving en een kopje kof- Jopie de Vries laatste.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

55+ Soos in het
Middelpunt
Aalsmeer - De volgende 55+ Soos
is op donderdag 19 december vanaf 11.00 uur in buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Afgelopen donderdag is bij rummikuppen de eerste plaats behaald door Joke Harte met 68 pun-

ten, plaats twee was voor Bep Verhoef met 104 punten en op plaats
drie is Anthonia van der Voort geeindigd met 119 punten. De poedelprijs was met 164 punten voor
Geesje Millenaar. Bij het klaverjassen was de hoogste eer voor Joke
Bakker met 5315 punten, gevolgd
door Tiny Amsing met 4791 punten en Martha Bax met 4782 punten. De poedelprijs was deze keer
voor Piet Harting met 3980 punten.

19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op
vrijdag 6 december is gewonnen
door Frits Zeldenthuis en Paolo
Molia met 5627 punten. Rob en
Aalsmeer - Vrijdag 13 december is Cora Feenstra werden tweede met
er weer gewoon kaarten bij buurt- 5197 punten en Jan Meijer en Gevereniging Hornmeer. Natuurlijk rard Presser derde met 5097 punis iedereen van harte welkom in ten. De poedelprijs was voor Plony
het buurthuis aan de Dreef 1. Aan- de Langen en Martha Zeldenthuis
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf met 3400 punten.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Donateurtoernooi bij Kunst en Genoegen

Spetterende damfinale
in ‘t Fort De Kwakel
De Kwakel - Ruud v.d. Steeg en
Luuk Smit kregen afgelopen zaterdagmiddag in de finale van het
donateur damtoernooi de toeschouwers op de banken. Hun
eerste partij met tien minuten bedenktijd eindigde in remise, vervolgens kreeg de barragepartij
van ieder vijf minuten ook geen
winnaar. De bedenktijd werd teruggeschroefd naar drie minuten, de schijven vlogen over het
bord. Met een geschroeide dam
kwam Luuk als winnaar uit de
kruitdampen te voorschijn en prolongeerde daarmee zijn titel. Deze strijd was een waardige afsluiting van een mooie dammiddag
voor de huis-tuin-en-keuken dammers van Kunst en Genoegen die
hun clubje elk jaar met drie eu-

ro steunen. René had weer een
mooi systeem in elkaar gedraaid,
waarin elk niveau aan zijn trekken kwam en er menig derby uitgevochten werd. Familiestrijden,
vriendenstrijden, biljartstrijden en
het open Kudelstaart stonden allemaal op het programma. In de
voorrondes werd het kaf van het
koren gescheiden waarna men via
kwart- en halve finales de groepsfinale kon bereiken. De hoofdfinale is reeds gememoreerd, in de
troostfinale won Joris Voorn de
derde prijs via winst op de taaie
Gerrit v.d. Steeg. In de tweede
groep ging de finale tussen Frans
van Doorn en Bert van Wermeskerken. Frans zette zijn progressie van de laatste jaren om in een
mooie winst en verdiende daar-

woensdagavond vanaf 20.00 uur
gekaart in het Dorpshuis te Kudelstaart. Het klaverjassen op 4
december is gewonnen door Carl
Riechelman met 5622 punten.
Kudelstaart - Zin in een gezel- Martha Zethof werd tweede met
lige avond klaverjassen? Ieder- 5616 punten en Bert van der Jagt
een is van harte welkom bij kla- derde met 5350 punten. De poeverjasclub De Geluksvogels. Het delprijs was deze week voor Ubel
hele jaar door wordt er op de van de Blom met 3561 punten

Carl wint bij De
Geluksvogels

mee een fraaie ‘de best off de rest’
bokaal. Peter den Haan werd derde in deze groep ten koste van Luc
v.d. Meer die zijn aanmoedigingsprijs verspeelde aan trouwe deelnemer Jaap Zuidervliet. Martijn
Baars ging alleen met de eer van
beste Kudelstaarter naar huis.
Damclub K&G mag wederom op
een zeer geslaagde dammiddag
terug kijken, de club telt slechts

acht leden, maar weet zich gesteund door dik honderd enthousiaste donateurs. Zij geven het extra steuntje om door te gaan met
hun clubje. Daarvoor dank van de
damclub, ook dank aan Mark Hogenboom voor zijn inzet van het
Fort en extra lof voor René de Jong
die in het dankwoord werd vergeten. In het sfeervolle Fort werd er
nog lang gezellig na gedamd.
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Wintercombi-competitie
bij Midgetgolfclub
Aalsmeer - Afgelopen zondag 8
december werd de vierde wedstrijd gespeeld van de wintercombi Aalsmeer/Boskoop op de
midgetgolfbanen van Aalsmeer.
Daar er de vorige keer maar twee
rondes gespeeld konden worden in verband met langdurige
regenbuien begon de wedstrijd
1 uur eerder om deze ronde alsnog te spelen. Dus vier rondes in
plaats van drie. Gelukkig was het
weer ondanks de voorspelling
gunstig. Droog met wel veel wind
maar de vier rondes konden gespeeld worden.
Voor de inhaalronde werd gestart met een massastart op alle
banen, zodat na deze ronde opnieuw geloot kon worden voor
de volgende serie. Bij de inhaalronde was de beste score van
Dingina Dissel. Een ronde van
26 holeslagen. De andere dames
konden hier niet aan tippen. Wel
moet worden vermeld dat Sonja Kluver, nog niet zolang lid van
MGC Aalsmeer, een persoonlijk record sloeg van 31 holeslagen. Bij de dames is het podium
misschien al wel zeker, alleen de
plaatsen nog niet. Momenteel
staat Maxime van de Bosch eerste, Els van der Stroom tweede
met een prachtige laatste ronde van 27 holeslagen en de der-

de plaats voor Dingina Dissel. De
nummers vier en vijf zullen aardig moeten gaan scoren om deze dames van het podium te halen. Bij de heren is er een spannende strijd gaande tussen Ruud
Slappendel en DirkJan Jongkind,
gevolgd door vader en zoon van
Duijn. Doordat de banen tijdens
de inhaalronde nog behoorlijk
nat waren vielen de score’s wat
tegen. Maar daarna kwamen de
mannen op gang. Mooie score’s
van 28 en 29 holeslagen werden
gespeeld. DirkJan had de tweede ronde een flinke misser van 37
holeslagen, maar ook Ruud deed
dat de derde ronde met 34 holeslagen. De Heren Ruud en DirkJan
staan beiden op een totaal van
328 hls. Gevolgd door Pascal van
Duijn met 335 hls. Op de voet gevolgd door van Duijn senior, Wim
van der Meer en Peter Korver. De
volgende wedstrijd is in het nieuwe jaar en wel op 5 januari.
Winterse wedstrijden
Op de banen van Aalsmeer staan
nog wel wat winterse wedstrijden
op het programma in december.
Zaterdag 14 december de laatste
wintercompetitiedag, 21 december het kersttoernooi en op 28
december het traditionele oliebollentoernooi.

Regiotoernooi in Rijsenhout

Beinsdorp beste sjoeldorp
Rijsenhout - Afgelopen Zaterdag
7 december is het jaarlijks terugkerend Regio Haarlemmermeer
sjoeltoernooi in Rijsenhout gehouden. Er is door zeven verenigingen gestreden om het clubkampioenschap en om de titels
beste dame en beste heer. Na een
mooie verloting was het tijd voor
het bekend maken van de uitslag
en het uitreiken van de bekers.
Beinsdorp is eerste geworden met
een gemiddelde van 118.56 punten. Op twee Lisserbroek met gemiddeld 117.94 punten, op drie
Hillegom met 116.31 punten, op

vier Alkemade met 114.44 punten,
op vijf Nieuw-Vennep met 114.23
punten. Het organiserende Rijsenhout eindigde als zesde met
een gemiddelde van 113.51 punten en Lisse met 107.26 als laatste en zevende. Bij de dames is Petra Houweling eerste geworden
met gemiddeld 136.13 punten en
bij de heren is de titel gewonnen
door Leo van Tiem met gemiddeld
138.80 punten. Na de uitreiking
van de wisselbekers en een bloemetje aan de kampioenen kwam
er een einde aan een geslaagd en
sportief gespeeld regiotoernooi.

Hoofdklasse Leidse Schaak Bond

AAS ten onder in Leiden

Dansers van Juuds Dance
Centre vol in de prijzen
Amstelland - Afgelopen zondag 8 december waren de eerste
wedstrijden van het dansseizoen.
JuudsDanceCentre had dit jaar
gekozen om te starten bij de landelijke competitie van WeKnowYouCanDance in het Kennemertheater in Beverwijk. Teams uit
het hele land en zelfs uit België
komen hier samen om hun prestaties in een sportieve en gezellige sfeer met elkaar te meten. De
choreografieën worden beoordeeld door een vakkundige jury uit het professionele werkveld
wat de competitie extra spannend maakt. Het jongste team,
Mixed Sensation, is samengesteld
uit leerlingen van Dance Studio
Shanna Elleswijk en Juuds Dance
Centre. Voor Mixed Sensation was
het hun allereerste wedstrijd ooit,
zij dansen pas sinds september
met elkaar. Op de vroege ochtend
mocht deze jongste categorie als
eerste aantreden op het grote podium. Ze kwamen met stralende
gezichten oplopen en lieten zien
waar ze zo hard voor geoefend
hadden. Ze knalden van het podium met hun vrolijke gezichten
en iedereen stond op de goede
plekken. Dit plezier kwam duidelijk over op het publiek en de jury, bij deze eerste wedstrijd werden zij beloond met een derde
prijs! Sanne en Melanie dansten
voor het eerst hun duowedstrijd.
Met een eigen gemaakte choreo
lieten zij zien wat zij ook op modern niveau in huis hebben. Heel
goed en technisch sterk lieten zij

hun dans zien, maar hier was de
concurrentie erg groot (12 duo’s).
Met een klein verschil werden zij
vierde. X-Treme Motion danste
een leeftijdscategorie hoger en
had behoorlijk wat concurrentie in de Freestyle categorie. Met
iets compleet anders dan de concurrenten brachten de meiden
van X-Treme Motion hun dans
stoer, strak met de juiste uitstraling op het podium. Zelf stonden
ze zo te genieten tijdens het dansen, want alles klopte gewoon.
De jury genoot duidelijk mee,
want deze meiden hebben de beker voor de eerste plaats gewonnen! In de middag was het eerst
de beurt aan Formation, die ook
daadwerkelijk de middagshow
mocht openen. Hun vrolijke choreo Dance werd best hooggewaardeerd, maar helaas net niet
hoog genoeg voor een plaats
bij de beste drie, maar de vierde
plaats is ook heel knap in deze categorie. Definition was als laatste
aan de beurt in deze categorie en
had dus al heel wat concurrentie
voorbij zien komen, maar niets
wat te vergelijken was met hun
Dragqueenmix op hakken. Wat
stonden zij een geweldige show
weg te geven en dit vond de jury blijkbaar ook. Definition werd
beloond met een beker voor de
tweede plaats! Met al deze positieve tips en tops van de jury kunnen de dansers weer verder trainen, want aan het plezier en enthousiasme van de teams zal het
niet liggen!

Wielrennen

Jordy Buskermolen zesde
in stormrace Julianadorp
Kudelstaart - Jordy Buskermolen is afgelopen zondag als zesde geëindigd in de Duin tot Duinstrandrace bij Julianadorp. De biker uit Kudelstaart was bij windkracht zeven de snelste finisher
achter vijf koplopers die halverwege de race over 41 kilometer
uit het peloton waren weggereden. Ivar Slik kwam als eerste over
de streep vóór zijn teamgenoot
Rick van Breda. Daarna volgden
Rood, Imming en Van Zandbeek.
Jordy Buskermolen moest 44 seconden toegeven op de winnaar.
In de slotfase van de race wist hij

wel een kleine voorsprong te nemen op het groepje eerste achtervolgers. Boom, Ockeloen, Hoogerland en Zonneveld volgden in
zijn spoor. In de tussenstand van
de KNWU-competitie klom Buskermolen opnieuw: van plek 21
naar positie 13.
EK strandracen
Komende zondag wacht hem in
Duinkerke het Europees kampioenschap strandracen, één van
de hoogtepunten van het seizoen. Lars Boom is aan de Franse
kust de titelverdediger.

Vincent Beukman wint
weer bij dinsdag-darten
Aalsmeer - Dinsdagavond 3 december was een drukbezochte
dartavond. Alle vier de dartbanen
waren doorlopend bezet. Er werden twee grote poules gevormd
door middel van het trekken van
een kaart en toevallig kwamen de
meeste sterke spelers in één poule bij elkaar. Zodoende werden
zij gedwongen om hun beste pijlen te gooien. In de andere poule konden Ans Engel, Anno Knol
en Peter Bakker hiervan profiteren en eindigden daar bovenin.
Ans gooide zelfs een 96 score uit.
In de sterke poule wist Raymond
van der Weiden als eerste te eindigen, hij gooide ook nog een
fraaie 180-er. Vincent werd daar
tweede en Victor van Schie derde.

In de halve kruisfinales kregen Peter en Ans klop van Raymond en
Vincent. Jacco Piet en Victor wonnen van Anno en Alex Stroomer.
In een spannende best of five finale wist Vincent van Raymond
te winnen met 3-2 en daardoor
was hij weer de grote man van de
avond. Peter slaagde er in om Ans
te verslaan en werd zo derde. Victor versloeg Jacco en werd daarmee vijfde. Er zijn darters die hun
pijlen snel en soms schijnbaar
achteloos naar het bord gooien,
en het voordeel daarvan lijkt me
dat je niet afgeleid kunt worden.
Maar er zijn ook spelers die rustig staan te mikken en zich goed
concentreren op hun doel. Het is
niet te zeggen wat de beste me-

thode is. De ene keer wint de een cember wordt er echter niet geen de andere keer de ander. Ver- speeld vanwege kerst en oud en
rassingen zijn er altijd. Het uit- nieuw.
gooien van de dubbel is meestal
de cruciale factor. Ben je 16 jaar
of ouder en lijkt darten jou leuk?
Voor méér lokaal
Kom ook eens een pijltje gooien
in buurthuis ‘t Middelpunt in de
nieuws uit de regio!
Wilhelminastraat 55. Er wordt gedart op dinsdag vanaf 20.00 uur.
De entree bedraagt 2,50 euro. Ieder avond staat op zich, er is geen
lidmaatschap. Op 24 en 31 de-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
moest Aas naar het Denksport
Centrum Leiden om het op te nemen tegen het zeer sterke LSG A
in de Hoofdklasse van de Leidse Schaak Bond. De LSG-ers hadden twee Internationale Meesters opgesteld aan de topborden. Bord 1 Arthur Pijpers is zelfs
goed op weg om Grootmeester
te worden. Op de volgende vier
borden zaten spelers met een rating tussen de 2000 en 2100+. Alleen op de onderste borden zaten twee jeugdspelers, waarvan
altijd de vraag is, hoe snel worden ze goed? De wedstrijd begon
al meteen met een domper voor
AAS. Op bord 8 debuteerde de
jongste speler van het team Ivo
Andringa. Of het nu kwam door
de druk van een eerste wedstrijd
of de schoonheid van zijn vrouwelijke tegenstander is niet duidelijk, maar op zet 6 verloor Ivo al
een stuk. Er werd nog lang dapper
doorgestreden, maar wit maakte
de klus vakkundig af. Daarna sensatie op bord 1, Willem Hensbergen verknoeide eerst materiaal
op h2 en daarna zelfs twee zetten later weer, of in ieder geval zo
leek het. De meester sloeg zonder

nadenken weer op h2 en kon na
Paard g5 opgeven, hetgeen niet
gedaan werd. Sterker, er werd
nog onnodig lang doorgespeeld,
maar Willem haalde het verdiende punt binnen, Azen weer gelijk.
Naast de jongste speler van het
team zat de oudste speler: Ben
de Leur. Tot verrassing van zijn
jonge tegenstander opende Ben
met e4! Zwart pakte de opening
niet goed aan en stond gedrukt.
Een mooi Paardoffer kon Ben niet
weerstaan en na een fraaie manoeuvre kwam zwart moeizaam
te staan. Na een kwaliteitsoffer
van wit was de situatie voor zwart
onhoudbaar en kon er na een
paar zetten worden opgegeven.
De Azen op 2-1.
Maar hiermee was de koek even
op voor de Azen. Eerst geen Peter
Poncin ten onder tegen de sterke
Peter Passenier, daarna konden
Henk, Ron en Jeroen opgeven en
stonden de LSGers op 5-2 en waren de matchpunten binnen. Fide meester Jeffrey van Vliet redde
de AAS eer door de laatste partij
te winnen. Kijk voor uitslagen en
nadere informatie op www.aas.
leisb.nl.
Door Ben de Leur

Geslaagd en mooie afsluiting 2019

1e Onderlinge competitie
wedstrijdturnen SV Omnia
Aalsmeer - Op maandag 9 december vond in Sportcentrum
De Waterlelie de eerste wedstrijd
plaats van de onderlinge competitie bij wedstrijdturnen van
SV Omnia 2000 onder toeziend
oog van vele ouders, grootouders, broers, zussen en andere
belangstellenden. In totaal turnden er 42 turnsters onder leiding
van trainsters Anneke Nap, Mariet Tas en Ilse Sandifort. De groepen waren op leeftijd en niveau
ingedeeld. De prijzen bestonden
uit rode en zilveren kerstdennenappels en gouden sterren, die er
feestelijk uitzagen. De echte medailles worden pas bij de finale
wedstrijd uitgereikt. In de categorie instap D2 turnden tien meisjes. Op het erepodium eindigden
Fleur Bomert (1e), Jackie Kleerebezem (2e) en Desi Boots (3e). De
plaatsen 4 tot en met 10 werden
bezet door (in volgorde): Amara
van Lammeren, Romy Poort, Anna Pekelharing Taboada, Bente
Pickee, Wendy Kouwenhoven, Niki Schotman en Jasmin Planken.
In de categorie Pupillen 1 D2 waren er acht deelneemsters. Op de
1e plaats eindigde Mila van den
Heuvel; 2e werd Lotte Berbee en
Noortje Verbeek turnde zich naar
de 3e plaats. Op de 4e plaats eindigde Evi Vlek, die pas een jaar
turnt en bij de balk al zelfs een
1e plaats wist te behalen. De 5e
plaats was voor Nori Kuipers. Nori
kreeg voordat de einduitslag bekend werd gemaakt nog een cadeaubon en een certificaat voor
het feit dat ze de beste lotenverkoper van de hele vereniging was
in 2019. Een mooie prestatie. De
6e en 7e plaats waren respectievelijk voor Jayda Flinkevleugel en
Fenna Wijnberg. Ook zij turnen
net als Evi nog maar een jaar bij
de wedstrijdgroep. 8e werd Arwen Rosenkrantz. Arwen was ge-

blesseerd aan haar knie en kon
helaas niet alle onderdelen uitvoeren. In de categorie instap en
pupil 1 D1 turnden zeven turnsters om de prijzen. De eerste
prijs was voor Fien Bax, die zelfs
al een dubbel flickflack in haar
vloeroefening turnde. De tweede
prijs was voor Ellis Mulder en de
derde voor Zoë Lodder. De ranglijst werd aangevuld met Anne
Meijn (4e), Brit de Groot (5e), Roos
van Kessel (6e en de enige instapper), Roxanne Vermeulen (7e). In
de categorie pupillen 2 en jeugd
turnden acht turnsters. Op de
eerste plaats eindigde Roosmarijn de Rond da Silva Futre. Tweede werd Noël Tan en de derde
plaats werd ingenomen door Noa
Verbeek. Overige deelneemsters
waren Jente Tolsma (4e), Alicia
den Ouden (5e), die een gedeelde 1e plaats bij de brug veroverde samen met Roosmarijn. Alicia
turnde voor het eerst en als enige van deze groep de kip (spreek
uit kiep) op de brug. Wanneer
dit gebeurt ontvangt de turnster
een taart. Dik verdiend. Lotte Verzeilberg werd 6e, Fenne Vogel
(7e), Jente Spaargaren (8e), Lieke Brouwer (9e) en als 10e eindigde Amy Egberink. In de categorie junioren en senioren turnden
zeven turnsters. Helaas kon Fleur
Snoek niet mee doen wegens
een blessure. Op het erepodium
eindigden Jasmin Aileen (1e), Jet
van Kooten (2e), Ayanna Hardjoprajitno (3e). De overige turnsters
behaalden de volgende plaatsen:
4. Elaine van Bakel; 5. Britt Beelen,
die de 1e plaats bij de Sprong behaalde, 6. Danielle Lohuis en 7.
Tanya Karoui. Alle turnsters gingen met een mooie scorelijst in
kerstsfeer naar huis en kunnen
samen met de trainsters terugkijken op een geslaagde wedstrijd
en een mooie afsluiting van 2019.

