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Ondernemers Partij Aalsmeer kondigt zich aan

OPA nieuwe politieke partij
in gemeente Aalsmeer?
Aalsmeer - Voorafgaande aan het
Beraad en de Raad van donderdag
26 november zijn de eerste stappen
gezet om het bestaan van de Ondernemers Partij Aalsmeer (OPA)
kenbaar te maken. Met behulp van
flyers en een grote banner in de
raadzaal en de drie ondernemers
Jan Sparnaaij, Ed Kriek en Dirk Box,
uitgedost met bedrukte OPA-shirts,
werd onderstreept dat het menens
was. Op de vraag of Ondernemers
Partij Aalsmeer een protestpartij
was, antwoordden de woordvoerders van de eventuele toekomstige
politieke partij dat zij het optreden
niet uit luxe deden. “Wij merken dat
de ondernemers van Aalsmeer hun
belangen slecht terugzien bij het
beleid van de gevestigde partijen
met landelijke bekendheid. Vooral
op de hoofdstukken bereikbaarheid,
leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Aalsmeer laat dit zeer te
wensen over. Maar ook de communicatie door gemeente en politiek is
een punt waar zeer veel aan schort.
Kortom, wij denken dat wij als On-

dernemers Partij Aalsmeer op dit
gebied veel kunnen bijdragen om
deze punten te verbeteren. Als ondernemers zijn wij als geen ander in
staat snel en adequaat te reageren
op zaken die leven in Aalsmeer. Een
belangrijke eigenschap van een ondernemer is luisteren naar de klant.
De inwoners (de klanten van de gemeente Aalsmeer) zouden volgens
ons nog beter betrokken moeten
worden in de besluitvorming. Volgens ons moeten bestuurders ook
werkelijk ten dienste staan van de
inwoners van Aalsmeer”, aldus de
woordvoerders van OPA.
Hoe nu verder?
Op de vraag of de partij al ingeschreven is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart
2010 is het antwoord: “Nog niet,
maar we hebben de tijd tot 7 december om dit te doen.” Dat er OPA
voor draagvlak is, zijn de initiatiefnemers van overtuigd. “Wij vertegenwoordigen als ondernemers een
zeer grote groep mensen in de ge-

meente Aalsmeer. Daarnaast zijn
ondernemers vaak zelf vertegenwoordigd in onder andere de Ondernemers Vereniging Aalsmeer
(OVA) waar alle winkeliersverenigingen van Aalsmeer bij zijn aangesloten plus de industriële bedrijven,
de watersport en horecagelegenheden. Daarnaast zijn alle medewerkers van deze ondernemers ook een
potentiële groep die door ons vertegenwoordigd kunnen worden. Kortom, een zeer grote groep mensen.
Wij zullen de komende dagen gebruiken om met diverse mensen te
gaan praten. Dat kan zijn met potentiële kandidaten voor deze nieuwe partij. Maar ook willen wij in gesprek gaan met de zittende politieke
partijen om te inventariseren welke
partij ons gedachtegoed wil en kan
uitdragen. Kortom, wat OPA betreft
kan het nog alle kanten op”, besluiten de woordvoerders van Ondernemers Partij Aalsmeer. Via de website
www.ondernemerspartijaalsmeer.nl
kunt u reageren en meer informatie inwinnen.

Betonnen ‘eieren’ ter
bescherming van huizen
Aalsmeer - Bijna een maand geleden is het dat bewoners van nummer 73 op Baanvak opgeschrikt
werden door enorm lawaai. Rond
vijf uur in de middag ramde een 78jarige automobiliste de pui van hun
woning. De vrouw had waarschijnlijk willen remmen voor de naderende, scherpe bocht, maar heeft
per ongeluk gas gegeven. Het huis
van de familie Terlouw raakte zwaar
beschadigd met brokstukken in de
kamer en een volledig weggevaagd
toilet.
En dit was niet het eerste ongeluk
in deze straat. Nog geen jaar geleden reed een auto de pui aan van
de buren, de familie Hoogendoorn.
Deze auto botste eerst tegen een
andere wagen, ketste af en belandde tegen de woning. Begrijpelijk dat
de families zich niet veilig meer voelen in hun huis en om maatregelen
hebben gevraagd bij de gemeente.

De schrik zit er goed in. “Het zoontje van onze buren durft nog steeds
niet beneden naar het toilet”, aldus
René Terlouw. Medewerkers van de
gemeente en de Meerlanden zijn ter
plaatse geweest. In eerste instantie was de gemeente ietwat afwijzend, maar de Meerlanden vond dat
er wel iets geregeld moest worden.
“Er zijn betonnen blokken neergelegd eind vorige week. Er liggen er
nu vijf en er komen er nog twee bij,
voor nummer 71”, vertelt René. “Het
is overigens wel een tijdelijke maatregel. Van die antiram paaltjes vind
ik vriendelijker staan. Maar zowel
de gemeente als wij bewoners gaan
verder kijken naar oplossingen.” Er
is nog twijfel of de betonnen ‘eieren’
daadwerkelijk voor voldoende veiligheid zorgen, want ondanks dat ze
300 kilo per stuk wegen, blijven de
auto’s als buffer voor de deuren geparkeerd staan!

Tegen paal door
hydraulische olie
Aalsmeer - Een auto die hydraulische olie heeft gelekt op een aantal plekken in de gemeente heeft
afgelopen vrijdag 27 november minimaal twee eenzijdige ongevallen veroorzaakt. Even na de middag raakte een auto in de slip op
de Zwarteweg, net na de rotonde,
en belandde tegen de lantaarnpaal.
De lichtmast is afgebroken en de
auto raakte total loss. De bestuurster had twee pijnlijke knieën. Op
de Bachlaan is een bromfietser door
dezelfde olie onderuitgegaan. De 44
jarige Aalsmeerder raakte gewond
en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Winkeldief
betrapt
Kudelstaart- Op woensdag 25 november om kwart over twee in de
middag is een winkeldief op heterdaad betrapt in een zaak in Winkelcentrum Kudelstaart. De 15 jarige Kudelstaarter dacht snoepgoed
zonder te betalen te kunnen ontvreemden. Hij had voor 17 euro aan
snoepgoed bij elkaar verzameld. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

Bloemetje van de politie!
Aalsmeer - De politie van Aalsmeer
heeft afgelopen week de medewerkers van een supermarkt aan de
Beethovenlaan op een bloemetje
getrakteerd.
Vrijdag 6 november rond drie uur in
de middag betrapten enkele personeelsleden een winkeldief op heterdaad. De man wilde er met een
fles drank vandoorgaan. Gezien
werd dat hij de fles in zijn binnenzak stopte. De man ontvluchtte de
winkel, maar kon dankzij de medewerkers later in een nabijgelegen
woning door de politie in de boeien
worden geslagen.

De manager van de supermarkt
deed aangifte bij de politie van de
diefstal en een medewerker volgde
de dief op afstand. Het huis, waar de
man zich bevond, werd bewaakt tot
agenten arriveerden en de man alsnog konden aanhouden. De 42 jarige dief uit Haarlem bleek nog een
gevangenisstraf van 68 dagen open
te hebben staan en moest nog boetes met een totaalbedrag van meer
dan 4.000 euro betalen. De politie is uiteraard blij met deze medewerking van inwoners en vond een
bloemetje als dank op z’n plaats. En
dat is het ook!

Auto te water, inzittenden
gered door omstander
Aalsmeer - Op vrijdag 27 november rond half twaalf in de avond is
op de Bosrandweg een auto te water geraakt. De wagen was na een
botsing met een andere personenauto naast de weg beland en op z’n
kop in de sloot terecht gekomen. De
oorzaak van deze aanrijding wordt
nog door de politie onderzocht. De
gealarmeerde politie, ambulance
en brandweer hoefden niet te water. De twee inzittenden van de in
het water belande auto waren reeds

Foto Ronald van Doorn.
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uit de wagen gehaald door een omstander. Deze redder, die een ruitje intikte om de twee inzittenden te
bevrijden, verdient een pluim, want
buiten een nat pak en lichte verwondingen, had het ongeval heel
anders kunnen aflopen. In verband
met mogelijk alcoholgebruik is een
bloedproef afgenomen van de 40 jarige bestuurder uit Aalsmeer.
De twee inzittenden zijn onderzocht
door medewerkers van de ambulance.

Zie ook
onze
advertenti
e
elders

VERHUIZING UITVERKOOP
KOOP
www.kunstuitleen-timeless.nl

Westeinderderby
Aalsmeer-SCW

Bezoek deze wedstrijd met
veel strijd & passie

ZATERDAG 5 DEcEmbER 2009
AANVANG 14.30 UUR

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 3 december 2009

INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Meer dan 1.440,- voor Alzheimer
Aalsmeer - Alzheimer. Dementie.
Een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische gevolgen voor
mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland werkt
al 25 jaar aan een betere kwaliteit
van leven van mensen met dementie én hun naasten. Door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Van 9 tot en met 14
november collecteerden weer zo’n
25.000 collectanten in het hele land
om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken.
De collectie in Kudelstaart heeft dit
jaar 1.414,49 opgebracht. Hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Elke Nederlander heeft een kans

van 1 op 5 om dementie te krijgen.
De belangrijkste en meest bekende
oorzaak van dementie is de ziekte
van Alzheimer. Er zijn in Nederland
zo’n 230.000 mensen met dementie en dat aantal groeit de komende jaren sterk, tot naar verwachting een half miljoen in 2050. Ongeveer 12.000 mensen met dementie
zijn jonger dan 65 jaar. Nu al moet
ruim een miljoen mensen leren leven met dementie in de familie of
naaste omgeving. Een zorg die jaren achtereen, soms 24 uur per dag,
wordt volgehouden. Alzheimer Nedereland komt op voor de belangen
van mensen met dementie en hun
naasten, en biedt hen concrete hulp
en informatie.

Straatreacties
Huisartsen slecht bereikbaar
Aalsmeer - Regelmatig houdt men
mij op straat aan en dat gaat als
volgt: Hoi Marie, alles goed? Ja en
met jou ook?
“Ja prima maar ik moet iets kwijt. Jij
werkt toch voor de krant? Werkte ja,
maar wat wil je kwijt?
Kijk, ik hoor veel mensen klagen
over het feit dat de huisartsen in
Aalsmeer telefonisch slecht bereikbaar zijn. Maar goed, dan bel je nog
een keer. Erger vind ik het dat ze
om vijf uur sluiten. Moet je nagaan,
huisartsen die om vijf uur de deur
dicht doen.
De kleine zelfstandigen werken tenminste nog tot zes uur. Ik ben niet
de jongste, ik loop niet echt goed
zoals je ziet en ik mankeer nog wel
eens wat.
Moet ik na vijf uur, in de spits naar
Amstelveen, weet je hoe lang ik
daarover doe? Laatst belde iemand
de huisartsenpost.
Ze zou terugbellen, duurde drie uur!
Voordat iemand bij je komt ben je zo
een paar uur verder, vertelde Kees
mij. In Aalsmeer hebben we tien
huisartsen. Wanneer ze om de beurt
een avonddienst draaien, dan is dat

een keer in de tien weken. Trouwens
iemand vertelde mij dat een bezoek
aan de huisarts negen euro kost en
aan de huisartsenpost kost dat zeventig euro, geen wonder dat de
premie weer omhoog gaat.
Wanneer de huisartsen, ik zeg
maar wat, vijfendertig euro voor de
avonduren vragen, is dit goedkoper
dan de huisartsenpost en worden zij
er zelf ook beter van. Weet je hoeveel mensen er in Aalsmeer wonen?
Zo’n 23.000!
Oké, je verhaal is duidelijk. Wat wil
je dat ik doe? Kun jij dit naar de
krant sturen? Jij schrijft beter dan
ik.
Marie-Louise Boom
‘Straatreacties’ is een nieuwe rubriek,
die Marie-Louise Boom eens per
maand gaat verzorgen in de Nieuwe Meerbode. De naam zegt het al,
de rubriek gaat over ditjes en datjes,
ergernissen of juist positieve ervaringen, etc. die deze Aalsmeerse op
straat, bij de supermarkt of de bakker
te horen krijgt. Reageren kan via redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Hadleystraat bij dierenarts is ontsnapt een cyperse poes. Zij heeft
kale achterpoten en staart. Zij woont in de Julianalaan.
- Oosteinderweg, gestreepte rood bruine cyperse poes zij is erg
schuw omdat zij nooit buiten komt haar naam is Caesy.
- Begoniastraat, oude cyperse kater, erg vermagerd, witte bef en
pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet Willem.
- Herenweg, een zwart-witte oude kater. Hij heet Sammy.
- Herenweg, Harley een muisgrijze kater met witte bef en buik.
Heeft krom puntje aan zijn staart.
Gevonden:
- Van Cleeffkade, muisgrijze gecastreerde kater, loopt er al sinds
begin november.
- Hoek Ophelialaan/Kastanjelaan, grote stevige zwarte kat met witte bef en buik.
- Oosteinderweg, forse witte kat.
- Ampèrestraat, een magere half langharige lapjeskat.
- Jac. Takkade een zwart-wit konijn.
- Ophelialaan, zwart poesje, ongeveer 5 maanden oud.
- Uiterweg, recreatiepark Aalsmeer, wit katertje met 2 zwarte vlekken en zwarte vlekken om oren en wangen die boven op kop samen komen, ongeveer7 à 8 maanden oud.
- Galvanistraat, 2 rode katten op galerij van flat.
- IJsvogelstraat, wit/bruin zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjespoes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar oud. Zij heeft een Felix
masker met een zwart vlekje op haar witte neus. Witte bef loopt in
een streep door op de buik en de twee voorpootjes zijn wit.

Aalsmeer en Rijsenhout steunen
Diabetes Fonds met 15.634,Aalsmeer - Meer dan 200 vrijwilligers gingen begin november in Rijsenhout, Aalsmeer en Kudelstaart
op pad voor het Diabetes Fonds.
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus ruim15.634 euro op. “Bedankt. Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en
iedereen die zich heeft ingezet”, zegt
Bert Kuipers, directeur van het Diabetes Fonds.
“Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we
uitleg over de ziekte”. Ongeveer 1
miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan
het krijgen, en iedere dag komen er
in ons land 200 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook
vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten. Het opgehaalde geld
gaat naar onderzoek om diabetes
beter te behandelen of te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalt in
Nederland het meeste onderzoek
naar diabetes. Dankzij onderzoek
is al veel bereikt waardoor mensen
met diabetes gezonder en langer
kunnen leven. Ook is er nu bijvoorbeeld betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat
vaak samengaat. Daardoor voelen
mensen zich beter en ze blijven ge-

zonder. Geld voor meer onderzoek
is hard nodig. Wie niemand aan de
deur heeft gehad, kan alsnog geld
overmaken op giro 5766 t.n.v. het
Diabetes Fonds in Amersfoort.
Voor meer informatie: bel 033–
4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl.
Sonja Tepas was één de collectanten
die huis aan huis geld heeft opgehaald voor het Diabetes Fonds

Zondag
6 december
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno
Post, Aalsmeer.

Aalsmeer - Begin november is
poes Krummel ontsnapt bij de dierenarts in de Hadleystraat.
Het dier woont in de Julianalaan en
is mogelijk de weg naar haar huis
kwijt.
Krummel is een cyperse poes met
kale achterpoten en staart. Wie deze poes heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.

Oecumenisch Avondgebed
lukken, is dagelijks te zien. Zonde is
iets dat de mens onweerstaanbaar
aantrekt: Iedereen neemt keer op
keer voor om het niet meer te doen,
maar doet het toch. Deze innerlijke strijd is vanaf de vroege middeleeuwen tot aan het heden veelvuldig in beeld gebracht door onder
andere Jeroen Bosch en vele andere kunstenaars. Een zonde is een
on-deugd. Maar daar kan deugd tegenover gesteld en geoefend worden. Tijdens het Avondgebed zal
pastor A. Blonk een korte overdenking houden naar aanleiding van de
zevende ‘zonde’: Afgunst. In 2010
zal een nieuw thema een jaar lang
centraal staan. Iedereen is van harte welkom.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. drs. A.G. vd Heijden,
Zaanstad. 19u. ds. G. Nederveen,
Alkmaar.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. Dienst met zr.
Paulien Walch en zr. Ans Goezinne,
2e Adv. zondag. Extra collecte: Sedidea-project.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. Henzen, Alphen a/
d Rijn. Tienerdienst. 2e Adventszondag.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. P. Stolk, H.I. Ambacht.
Bijbelstudie: dinsdag 8/12 in Rode
Kruisgebouw, Spoorln 5a, 20u. door
H.B. Slagter.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. met Jan v/d Akker.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. T.H.P. Prins. 2e Advent. Jeugddienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds E.J. Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren. HA. 18.30u. ds. A. van
Vuuren, DHA.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Samenkomst om 10u. met spreker Pablo
Perez. 19u. Baan7 jongerensamenkomst. Spreker: Martin Koornstra.
Woensdag 9/12: 12-14u. Open (inloop) kerk.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 december haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier op. Inwoners worden verzocht na 18.00 uur het papier aan
de weg zetten op die plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse
sportverenigingen. Dus verzamel
het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand.

Krummel uit Julianalaan
ontsnapt bij dierenarts

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. In Zorgcentrum Aelsmeer om 10u. woordcomm. viering met A. Blonk. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Rijsenhout: Geen viering. Zondag
10.30u. in Karmelkerk euch. viering
met L. Seeboldt. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.

Oud papier de
deur weer uit!

Waar is deze poes?

Aalsmeer - Op woensdag 9 december wordt van 19.15 tot 19.45
uur weer een Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t
Kloosterhof aan de Clematisstraat
16. Elke maand staat één van ‘De
zeven Hoofdzonden’ centraal. De
zeven hoofdzonden die in de zesde eeuw na Christus zijn vastgelegd
door paus Gregorius I zijn: luiheid,
hoogmoed, woede, gulzigheid, wellust, hebzucht en afgunst. De zonde
is een begrip dat omgeven is door
geheimzinnigheid. Oorspronkelijk is
de term door de christelijke kerk in
het leven geroepen om het kwaad
te kunnen duiden en uit de wereld
te helpen. Dat dit niet is gelukt, of
misschien wel gedoemd is te mis-

KERKDIENSTEN

Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.

Kerstmiddag bij
PCOB Aalsmeer
Aalsmeer - Op de bijeenkomst van
woensdag 9 december staat bij de
PCOB afdeling Aalsmeer het kerstthema centraal. Ook dit jaar is er
weer een speciaal programma rond
het prachtige, eeuwenoude kerstevangelie. Medewerking wordt verleend door dominee Westerman.
Een speciaal koortje, met nagenoeg
de mooiste dameszangstemmen uit
Aalsmeer Oost, zal optreden en de
samenzang ondersteunen. En natuurlijk ontbreekt het ‘vrije verhaal’
niet.
Mevrouw Boor heeft aangegeven
een mooie nieuwe ‘oude geschiedenis’ te hebben gevonden. De middag is in de grote zaal van zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad
en begint om 14.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Open Hof Kerk
op internet
Aalsmeer - Sinds kort zijn de diensten van de Open Hof Kerk ook te
beluisteren via internet. Ga naar http://www.pgaalsmeer.nl, zoek in het
algemeen menu de kerkdiensten op
en klik deze aan. Onder ‘kerkdienst
beluisteren’ staat een kolom met
diensten die al geweest zijn en de
dienst die op dat moment gehouden wordt.
Deze dienst kan rechtstreeks meegeluisterd worden. Ook is het mogelijk te luisteren naar een eerder
gehouden dienst. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Panc
Eikelenboom, tel. 327915.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. R. Poesiat. 2e Adventszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. Woordcomm. viering met Fiore. 2e Advent.
Stadhartskerk Amstelveen
Meentwerf, Langs de Werf 8. Aanv.
10.30u. dienst met Theodoor Meedendorp. Kruiskerk: 19u. ds. Tim
Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 7 december om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: br. Avakhti.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 3 december 2009

3 december 2009

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met
een van de wethouders: tel. 387512.
Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren
vinden plaats op 8 december 2009 en
12 januari 2010.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Wijzigingen in de dienstregeling van Connexxion
Per 13 december zijn er wijzigingen in de dienstregeling van Connexxion.
In een aantal gevallen gaat het om andere vertrektijden en voor een
aantal buslijnen vinden er grotere wijzigingen plaats. Hieronder vindt
u een overzicht. De nieuwe dienstregeling vindt u ook op www.connexxion.nl Voor telefonische informatie bel klantenservice Connexxion
0900-2666399

Buslijnen met gewijzigde rijtijden:
140 Haarlem – Uithoorn
172 Kudelstaart – Amsterdam
188 Schiphol – Uithoorn
198 Schiphol – Aalsmeer
Zijn de rijtijden van uw bus gewijzigd?
Kijk op www.connexxion.nl voor de nieuwe rijtijden.
Overige wijzigingen:
171 Aalsmeer – Amsterdam
De eerste rit van Aalsmeer naar Amsterdam vervalt. Tussen Amstelveen en Aalsmeer rijdt lijn 171 in het vervolg meer in afstemming
met lijn 172. Hierdoor ontstaat er een hogere frequentie van bussen
op dit traject. In de ochtendspits vertrekken drie ritten van lijn 171
vanuit Kudelstaart.
N71 Amsterdam – Kudelstaart
De N71 is een nieuwe nachtlijn en rijdt in de nacht van vrijdag op
zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag van Amsterdam via
Amstelveen en Aalsmeer naar Kudelstaart.
N88 Uithoorn – Schiphol
De nieuwe buslijn N88 vervangt buslijn N72 tussen Uithoorn en
Schiphol. De buslijn rijdt alle nachten van de week tussen Uithoorn
en Schiphol via de Bloemenveiling in Aalsmeer.
Vooraankondiging gedeeltelijke
onteigening bestemmingsplan “Noordvork”
In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningwet en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang van
vrijdag 4 december 2009, gedurende zes weken, bij de Centrale Balie
van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer, voor een ieder kosteloos ter inzage, een plan tot onteigening in het belang van
de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting van de Gemeente
Aalsmeer. De openingstijden van de Centrale Balie zijn op maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
de openbare voorbereidingsprocedure ten behoeve van de onteigening (opnieuw) te starten voor de percelen kadastraal bekend
gemeente Aalsmeer, sectie C, nummers 2956, 5347, 6168 en 6397,
zoals vermeld op het, bij het (concept) raadsbesluit behorende en
als zodanig gewaarmerkte, grondplan en de lijst van te onteigenen
onroerende zaken en rechten.
De onteigening geschiedt ten name van de Gemeente Aalsmeer, ter
realisering van de bestemming “verkeer” zoals opgenomen in het,
op 22 januari 2009 door de raad van de gemeente Aalsmeer, vastgestelde bestemmingsplan “Noordvork”. Voor de uitvoering van voornoemde bestemming dient de gemeente over genoemde percelen te
kunnen beschikken.
De bij deze onteigening betrokken percelen zijn gelegen binnen
het plangebied van het bestemmingsplan “Noordvork”, welk plan
de aanleg mogelijk maakt van de Noordvork gelegen in de Stommeerpolder tussen de kruising van de Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan (toekomstige Zevensprong) en de kruising Stommeerkade-Burgemeester Kasteleinweg (N201).
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen zienswijzen
omtrent het onderhavige onteigeningsplan, naar keuze schriftelijk
en/of mondeling, kenbaar gemaakt worden. Schriftelijk kan dit geschieden bij de Gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Indien men mondeling zienswijzen naar voren wil brengen
dan dient men tussen vrijdag 4 december 2009 en uiterlijk donderdag 14 januari 2010 contact op te nemen met mevrouw A.B. van der
Poel (telefoonnummer 0297-387587).
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Koopzondag
Het college maakt bekend dat voor 2010 de volgende dagen als
koopzondagen zijn vastgesteld:
• 28 maart, 5 april (2e paasdag), 11 april, 25 april, 2 mei, 13
mei (hemelvaartsdag), 16 mei, 24 mei (2e pinksterdag), 13
juni, 28 november, 12 december en 19 december.
Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Primulastraat 70, 1 den
Datum verzending vergunning: 4 december 2009
• Roerdomplaan 14, 1 berk
Datum verzending vergunning: 10 december 2009
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat op grond van artikel 2.3.1.4 van de APV ontheffing sluitingstijd voor de nacht van 13 februari op 14 februari 2010 en voor
de nacht van 1 mei op 2 mei 2010 is verleend aan ’t Holland Huys.
Datum verzending ontheffing: 27 november 2009.
Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:

• Kermis
Parkeerplaats De Dreef. De ontheffing geldt voor maandag 1
maart tot en met maandag 8 maart 2010 17.00 uur.
Verkeersbesluit Johan Frisostraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het
verkeerbesluit nr. 2004/3051/Le van 4 mei 2004 waarmee eenrichtingsverkeer, met uitzondering van fietsers, in de Johan Frisostraat
werd ingesteld, in te trekken.
Tijdelijk verkeersbesluit Molenpad
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat met
ingang van 4 januari 2010 aan beide zijden van het Molenpad tussen Zijdstraat en Praamplein tijdelijk een parkeerverbod wordt ingesteld tot 1 juni 2010 of zolang door werkzaamheden noodzakelijk is,
door het aanbrengen van borden E1 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Ampérestraat 13, het vergroten van de woning;
• Distelvlinderstraat 24, het wijzigen van een gevel;
• Handelstraat 64, het vergroten van de woning;
• Helling 20, het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 97-99, het samenvoegen van 2 huizen
tot één woning;
• Karekietstraat 2, het vergroten van de zolderverdieping;
• L.A. Braakstraat 16, het plaatsen van een dakkapel;
• Linnaeuslaan 64, het vergroten van de woning;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten;
• Stommeerweg 72 ws4, het vernieuwen van een recreatieark.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kudelstaartseweg naast 50, het bouwen van een woning met
bijgebouw en botenhuis;
• Oosteinderweg tussen 114 en 116, het bouwen van een
woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen
en vergroten van Hotel/ Restaurant;
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Dorpsstraat 107, het slopen van 2 kassen,
een woning en een schuurtje;
• Vrouwentroostpad 5, het slopen van diverse opstallen.
Deze besluiten worden op 3 december 2009 verzonden.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 49
t/m 11 dec
t/m 11 dec
t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 24 dec
t/m 25 dec

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
Hotel/Restaurant;
• L.A. Braakstraat 35, het wijzigen van een gevel.
ONTHEFFINGEN INGEVOLGE DE WET RUIMTELIJKE ORDENING
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
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
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Meervalstraat 27, het gebruiken van de benedenverdieping
van de woning voor kinderopvang.
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen
van een dorpspomp (kunstwerk).
Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse
ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, een tijdelijke
ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning
te verlenen voor:
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen van
2 prefab kantoorunits, met een instandhoudingtermijn van 1,5
jaar.
VRIJSTELLING INGEVOLGE DE WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

t/m 4 jan
t/m 5 jan
t/m 9 jan
t/m 12 jan

t/m 16 jan
t/m 16 jan
t/m 22 jan

Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 2
essen en 2 berken;
Conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid
gemeente Aalsmeer 2010 – 2014: “Gezondheid op
peil”;
Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s, 1
juniperus en 1 acer;
Ontheffing sluitingstijd: Chris en John BV, De Blitzz,
Marktstraat 22;
Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr.
48, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum; Anne
Frankstraat voor nr. 58, Aesculus hippocastanum;
Beethovenlaan 120, RKAV, Betula pendula;
Berkenlaan voor nr. 2b, Betula ermanii; Berkenlaan
voor nr. 10, Betula ermanii; Cyclamenstraat naast
Hadleystraat 60, Corylus colurna; Cyclamenstraat
achter nr. 57, Malus; Cyclamenstraat achter nr.
59, Malus; Dreef voor nr. 52, Ulmus x hollandica;
Goudenregenstraat voor nr. 18/20, Aesculus
hippocastanum; Goudenregenstraat voor nr. 22,
Aesculus hippocastanum; Hornweg voor nr. 1
en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor nr.
16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa;
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4 x Salix alba;
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg,
3 x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr.
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium;
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54,
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56, Acer
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60, Acer
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64, Acer
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78, Fraxinus
excelsior en 2 x Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg
voor nr. 86, Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor
nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg voor nr. 344,
Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr. 521, 3 x Alnus
glutinosa; Oosteinderweg voor nr. 266, Sorbus;
Oosteinderweg schuin tegenover nr. 30, 2 x Aesculus
hippocastanum; Oosteinderweg tussen Burg.
Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus hippocastanum;
Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, Acer
pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr. 22, Alnus
cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus intermedia;
Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3 x linde; Seringenpark
in park, Ailanthus altissima en Sorbus; Stommeerkade
tegenover nr. 39, Alnus glutinosa; Waterhoenstraat
voor nr. 10, Robinia pseudoacacia; Wetenschapperpad
achter Huygensstraat 14, Aesculus hippocastanum;
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 16, Aesculus
hippocastanum; Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer
pseudoplatanus; Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan
en Clusiusstraat, Alnus incana; Zwarteweg hoek
Zwarteweg – Clusiusstraat, 2 x Alnus incana;
Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg 2,
3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;
Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje;
Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van 13
februari op 14 februari 2010 en voor de nacht van 1
mei op 2 mei 2010 is verleend aan ’t Holland Huys;
Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13, 2 x
chameacyparis; Kudelstaartseweg 225, 18 diverse
bomen (eiken, berken, wilgen, acers, essen,
kastanjes);
Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening
bestemmingsplan “Noordvork” ;
Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.
Inzagetermijn tot vrijdag 11 december 2009
• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 18 december 2009
• Maarse & Kroonhof / hoek Anjerhof,
het plaatsen van een kunstwerk.
Inzagetermijn tot vrijdag 1 januari 2010
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.
Inzagetermijn tot vrijdag 7 januari 2010
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Vrijdag Into the Groove met
dj Feigo in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijdag 4 december presenteert De Oude Veiling weer Into
the Groove met dj Feigo. Even lekker
ontsnappen aan de drukte en genieten van lounge en nu-jazz. En genieten van een hapje en een drankje. DJ Feigo draait op deze avonden
de lekkerste lounge en nu-jazz. Deze muzieksoorten zijn momenteel
heel populair en zeer geschikt om
even lekker te relaxen (of te swingen) na een drukke week! Aanvang:
rond 22.00 uur, entree gratis, en van
22.00 tot 23.00 uur happy hour.
Hint Big Band en popquiz
Vrijdagavond 11 december is het de
beurt aan De Hint Big Band om een
optreden te verzorgen in De Oude
Veiling. De Hint Big Band is een heftig swingend gezelschap dat alweer

ruim 15 jaar bestaat. Aanvang rond
21.30 uur.
Welke zanger was grafdelver, wat is
de eerste zin uit ‘ademnood’ en hoeveel snaren heeft een çitar? Deze
en vele andere vragen worden beantwoord op zaterdag 12 december tijdens een avondje Trivia in het
café van De Oude Veiling. De quiz
wordt gepresenteerd door Joran van
Liempt en is van 22.00 tot 23.30 uur.
Muzikaalsmeer met Gigs
In het kader van stichting Muzikaalsmeer staat zondag 13 december de band Gigs op het podium van
De Oude Veiling. Gigs bestaat uit
vier multi-instrumentalisten en zowel rock en pop als country en Ierse folk staan op het repertoire. Aanvang vanaf 16.00 uur.

Definitions en All shall be well

Vrijdag kussentjesavond
met bands in de N201
Aalsmeer - De laatste kussentjesavond in de N201 is al best weer
een tijdje geleden. Komende vrijdag 4 december is het echter weer
zover: kussentjes avond met twee
echt goeie postrock bands; Definitions en All shall be well. Definitions
is een Aalsmeerse band bestaande
uit Aldert van Dam en Ruben Kieftenbelt op gitaar, Joost van Itterzon op bas en Koen Persoon achter
de drums. Geen zanger inderdaad,
maar dat heeft deze band ook helemaal niet nodig, want de muziek
spreekt voor zich! De band maakte
al eerder dit jaar indruk op het N201
podium met mooie, sferische postrock. Soms heftig, soms ingetogen
en dat zonder te vervelen, iets wat
er bij sommige postrockbands nogal eens in sluipt als ze zich verliezen

in al te veel langdradigheid.
All shall be well omschrijft haar muziek als volgt: “Onze muziek is instrumentaal, doordrenkt met veel
aanzwellende geluiden, crescendo en contemplatieve melodieën
die groeien in epische spanningspieken.” De band bedient zich bovendien van twee vj’s die de spanning in de muziek nog extra diepgang geven met bijpassende visuals
op groot scherm. Al met al dus een
heel bijzondere avond voor de boeg
in de N201. En voor degenen die het
nog niet wisten: als je zelf een kussentje of kleedje meeneemt, krijg je
een muntje cadeau, want hoe meer
kussentjes, hoe beter. De zaal van
het jongerencentrum aan de Zwarteweg gaat open om 21.00 uur en de
entree is gratis.

Kleurrijke tentoonstelling
te zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Duizenden kleurrijke
verftoetsen brengen de bezoeker
van de wintertentoonstelling in het
Oude Raadhuis in een aangename
zomerse stemming, daar kan geen
reisbureau tegen op. Stichting KCA
presenteert hier een schilder die gegrepen was door het licht: Jaap Hillenius (1939-1999). Aalsmeer was in
1984 een plaats waar de kunstenaar
direct binding mee had. Niet voor
niets had hij een atelier buiten de
stad gezocht in Loenen, naast een
tuin met een wildernis van magnolia’s, helianten, witte vlier en perelaars. Deze bloemen in olieverf op
doek, maar ook landschappen en
portretten zijn bijeengebracht in
een overzichtstentoonstelling, die
tot en met 3 januari 2010 te zien is
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Bauke Marinus, die het werk
van Hillenius vanaf het begin ver-

zamelde, schonk onlangs genereus zijn omvangrijke grafiekcollectie aan het Rijksprentenkabinet van
het Rijksmuseum en presenteerde
ter gelegenheid daarvan een boekje in Aalsmeer. Het Rijksprentenkabinet heeft een deel hiervan uitgeleend aan KCA en dit biedt inwoners de mogelijkheid om dicht bij
huis kennis te maken met een unieke schilder. Het Oude Raadhuis is
iedere donderdag tot en met zondag gratis te bezoeken tussen 14.00
en 17.00 uur.
Lezing met diabeelden
Op zondagmiddag 13 december
om 15.00 uur geeft meesterverteller
Bauke Marinus, vriend en verzamelaar van het werk van Jaap Hillenius, een lezing met diabeelden in het
Oude Raadhuis. Belangstellen zijn
welkom. De toegang is gratis.

Zondag live optreden van
John en Merel in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond presenteert
Blitzz zoals iedere donderdag weer
een flitsende pianoshow. De basis
vormen de zanger, pianist en drummer en wekelijks komt een andere muzikant het drietal versterken.
Vorige week was dit een saxofonist.
Blitzz pianoshow begint om 21.00
uur en is gratis toegankelijk. Vrijdag en zaterdag wordt het publiek
getrakteerd op swingende muziek
uit de jaren zeventig tot negentig
door bekendje dj’s. En aanstaande
zondag 6 december naar deze uitgaansgelegenheid in de Marktstraat

gaan, is een aanrader. Gitarist John
van der Polder geeft samen met
zangeres Merel Meijdam een optreden. Het Aalsmeerse gelegenheidsduo was te zien en te horen tijdens
de kunstroute afgelopen september op de Uiterweg en dit optreden
oogstte veel lof van alle kijkers. Het
optreden in Blitzz begint om 16.00
uur en de toegang is gratis.
Alvast een notitie waard: Op zondag 13 november is het podium van
Blitzz voor zangeres Sasja Brouwers.
Aanvang eveneens 16.00 uur, toegang 5 euro.

Muziek
Donderdag 3 december:
* Pianoshow, nummers op verzoek,
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u. Iedere donderdag. Iedere vrijdag en
zaterdag gastdj.
Vrijdag 4 december:
* Winterwonderland, après ski in de
Praam, Zijdstraat met dj’s en livemuziek vanaf 21u. Tot 19 december
iedere vrijdag en zaterdag.
* Kussentjesavond met bands Definitions en All Shall be Well in N201,
Zwarteweg vanaf 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zaterdag 5 december:
* Bacchus da Musica met gitarist en
zanger Janko in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Basic Night voor jeugd vanafa 13jr
in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Zondag 6 december:
* Optreden John v/d Polder en Merel Meijdam in Blitzz, Marktstraat,
16u
Woensdag 9 december:
* Open mic. in Blitzz, Marktstraat
voor zangers/ressen vanaf 21u.
Vrijdag 11 december:
* Hint Big Band in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Zanger Wolter Kroes in Bon Ami,
Dreef. Toegang vanaf 18jr.
Zaterdag 12 december:
* Slotconcert accordeonver. Het
Oosten in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a. Aanvang: 20u.
* Cabaret van Murth Mosel in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20.15u.
Zondag 13 december:
* Muzikaalsmeer met optreden band
Gigs in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 16u.
Exposities
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hillenius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beelden en schilderijen in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open: zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 5 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Vrijdag 4 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-

huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat.
Les: 19u. Competitie: 20u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 5 december:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van n14 tot 16.30u.
Maandag 7 december:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 8 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd Binding Oostkriebels, Machineweg v/a 15u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Murphy’s quiznight in Joppe van
20.30 tot 23u.
Woensdag 9 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kerstbijeenkomst PCOB in zorgcentrum, Molenpad vanaf 14.30u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 10 december:
* Kerstkien Vogelver. in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
* Dia-lezing over planten in Iran bij
Groei en Bloei in Wellantcollege,
Thijsselaan v/a 20u.
Zaterdag 12 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad van 10 tot 17u.
* Kerstmarkt in De Spil, Spilstraat
Kudelstaart van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 11-13.30u.
* Popquiz in Oude Veiling met Joran
van Liempt van 22 tot 23.30u.
Zondag 13 december:
* Lezing met diabeelden Bauke Marinus over werk schilder Jaap Hillenius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat
vanaf 15u.
Vergaderingen
Woensdag 9 december:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in
Dorpshuis.
Donderdag 10 december:
* Beraad en Raad in gemeentehuis,
raadzaal. Aanvang: 20u.

Weer gezellig aprèsskiweekend

Dj’s Marco en Roy vrijdag
en zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Super gezellig en druk
was het afgelopen weekend in de
Praam met zanger Jerick en de
aprèsski dj’s. Aanstaande vrijdag 4
en zaterdag 5 december is het weer
feest in de Praam met deze week als
gast dj Roy Spaargaren. Hij zal zijn
favoriete muziek draaien op zaterdag van 17.00 tot 19.00 uur. Om 22.00
uur neemt dj Henk het van hem over
met een speciale verrassings act.
Vrijdag draait de bekende Amsterdamse dj Marco en het is weer happy hour van 21.00 tot 23.00 uur. Alle gasten krijgen dit weekend weer

een gratis skipas die zij aan de bar
in kunnen wisselen voor een winterse shooter. Al met al staat weer een
gezellig après-skiweekend in danscafé de Praam in de Zijdstraat op
het programma!
Meer over de winterwonderland
maand in de praam op www.cafedepraam.nl
Kaarten voor de laatste werkdag
en kaarten voor de nieuwjaarsparty met optredens van Robert Leroy, Lange Frans, Jeff van Vliet en dj
Marco zijn vanaf heden verkrijgbaar
achter de bar.

Papegaaien en vogels kijken
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel hield afgelopen weekend haar jaarlijkse vogelshow in
dorpshuis De Reede. Gelijk tijdens
de openingsavond vrijdag 27 november mochten veel bezoekers
verwelkomt worden. Tussen de trotse eigenaren, zeker de kwekers die
een prijs hadden gewonnen met
hun vogel, publiek in alle leeftijden
die gezellig kwamen kijken naar de
kanaries, zebravinkjes en andere
kleine vogelsoorten. Maar met name de parkieten en de papegaai-

Aalsmeer - Bands uit de omgeving
Amstelland en de Meerlanden kunnen zich inschrijven voor de Popprijs
van deze regio. Deze twaalfde editie
zal met de eerste voorronde op 13
februari van start gaan in De Bajes
te Amstelveen.
De totale voorronde zal in zijn geheel uit vier avonden op vier verschillende podia bestaan. De halve finales zullen net als vorig jaar
in de N201 in Aalsmeer en in The
Mix in Uithoorn plaatsvinden. De finale is op 28 mei 2010 in P60 Amstelveen. Bands uit de regio Amstelland en de Meerlanden kunnen zich
nog inschrijven voor de Popprijs. De
Popprijs is een wedstrijd voor bands
uit de omgeving Amstelland en de

Meerlanden. Via de Popprijs kunnen zij hun talenten ontwikkelen en
podiumervaring opdoen. Daarnaast
zijn er verschillende prijzen te winnen, waaronder een opnamedag in
studio Peggy51.
De Popprijs wordt georganiseerd
door stichting Cardanus en Poppodium P60. Om je aan te melden voor
deelname aan de Popprijs moet het
inschrijfformulier, biografie en demo uiterlijk 15 januari bij P60 binnen zijn. Afgeven kan bij P60 op het
Stadsplein 100a in Amstelveen, opsturen naar P60, t.a.v. de Popprijs,
Postbus 111, 1180 AC Amstelveen
of mailen naar popprijs@p60.nl. Het
inschrijfformulier is te downloaden
op: www.p60.nl/popprijs.

Bacchus da Musica met
zanger en gitarist Janko
Aalsmeer - Op sinterklaasavond,
zaterdag 5 december, vindt een speciale Bacchus da Musica plaats met
een optreden van zanger en gitarist Janko.
Sinds z’n veertiende is Janko al actief met het schrijven en uitvoeren
van muziek. Als zanger van een heavy-rockband, in bluesbands en als
freelance gitarist. Hij was al eerder
in Bacchus te zien in andere ensembles, maar nu treedt hij solo op. “Ik
heb altijd al persoonlijke nummers
geschreven, naast wat ik deed met
bands. En ik vind dat het nu de tijd
is om die ook op te voeren. Met mijzelf speel ik al een aantal jaren samen, dus ik denk dat die samenwer-

en kregen veel ogen te zien. De vogelshow van De Rijsenvogel staat
al jaren bekend om het tentoonstellen van veel grote vogelsoorten.
Vooral het papegaaienechtpaar met
jong trok deze keer veel belangstelling. In totaal presenteerden de leden 570 vogels en wie na het zien
van de kleurige fluiters besloot om
zelf ook een vogel in huis te nemen,
kon voor aankoop met uitgebreide
en eerlijke informatie terecht in de
door leden ingerichte en bemande
verkoophoek!

Inschrijfperiode Popprijs
Amstelland is begonnen!

Sinterklaasavond 5 december

STAGE
MUSIC SHOP
kAArT MET 4 klEUrIGE
PlECTrUMS

SInT-TIPS:

% 8,75
% 3,00 GITAArSTATIEf
nIEUWE
CASIO
kEybOArdS
MUzIEkbOEk
% 13,40
‘dit songboek zocht ik’
v.A. % 169,-

zATErdAG GITAArSnArEn ‘CObrA’ In dE AAnbIEdInG: % 3,75

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

king wel goed zal uitpakken.” Janko schrijft over de bekende artistieke thema’s als: eenzaamheid, slapeloze nachten, onbereikbare meisjes en whisky tranen. Tevens zorgt
hij voor een bijpassend snaarspel en
de nodige soundeffects. “Ik ben het
liefst vrij in wat ik doe, dus geen enkel optreden zal hetzelfde zijn, maar
een ding blijft hezelfde: ik begin altijd in Bacchus.” Bacchus da Musica
begint zaterdag om 21.30 uur, zaal
open vanaf 21,00 uur, in het culturele café in de Gerberastraat.
De toegangsprijs bedraagt: Uw/
jouw gift. Deze activiteit wordt geïnitieerd door stichting Cultureel
Café Bacchus.

Murphy’s quiz in Joppe
Aalsmeer - Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk op
dat moment net niet op. De Murphy’s Quiz Night is een algemene
kennisquiz (een soort triviant) die
uit tien ronden met vragen, muziekfragmenten en foto’s van onder andere beroemdheden bestaat. Je kan
individueel meespelen, maar het is
natuurlijk nog veel leuker als je samen met vrienden, kennissen of collega’s een team vormt. De vragen
worden per ronde gesteld door een
quizmaster. Ieder team ontvangt een
set antwoordformulieren waarop de
antwoorden worden ingevuld. Na
iedere ronde leveren de spelers het

antwoordformulier van de desbetreffende ronde bij de quizmaster in.
In café Joppe in de Weteringstraat
kan meegespeeld worden met deze hersenkrakende quiz. Van te voren opgeven is niet nodig. De eerste Quiz Night heeft 24 november
met succes plaatsgevonden. De uitslag was: Team Kluis op de eerste
plaats, Team de 3 J’s op de tweede
plaats en de derde stek werd door
Team Meijer gewonnen. De volgende en tweede quizavond is dinsdag
8 december vanaf 20.30 uur en zal
tot uiterlijk 23.00 uur duren. Deelname kost 5 euro per team. Naast de
roem op de avond zelf, de punten in
het klassement zijn er natuurlijk ook
prijzen te winnen!
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Kerstmarkt in zorgcentrum

Zangers en zangeressen gezocht

Caritas zingt The Crucifixion
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart
zal interkerkelijk koor Caritas The
Crucifixion van Sir John Stainer uitvoeren in de Paaskerk te Amstelveen. The Crucifixion, gecomponeerd in 1887, is een meditatie over
het lijden van Jezus Christus. Het
werk is geschreven voor koor, tenor
en bas soli.
Het verhaal begint op het moment,
waarop Jezus met zijn disci¬pelen
in Gethsemane komt en volgt verder het lijden van Jezus. Het slotlied
is een oproep aan de wereld om niet
aan het kruis voorbij te gaan. The
Crucifixion zal door Caritas scenisch
uitgevoerd worden. Dit wil zeggen
dat het koor geen vaste plek heeft
en dat de muziek en koorzang visueel ondersteund zal worden door
onder andere geprojecteerde beelden, tableaux vivants (stilstaande
gekostumeerde mensen) en uitgespeelde scènes.

Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt op
zaterdag 12 december een kerstmarkt gehouden in de grote zaal
van zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad. Het doel van de markt
is om bewoners van het tehuis in
kerstsfeer te brengen en hen de gelegenheid geven om kerstinkopen
te doen. De medewerkers versieren
het huis, maken het gezellig en omlijsten de dag met muziek. Natuurlijk is ook publiek van harte welkom
om kerstinkopen te komen doen. Er
zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerststukjes, kerstkaarten,
prachtige quilten, windlichten, kaarsen en onder andere wijn. Ook wordt
weer heerlijke erwtensoep, koffie,
thee en wat zoets verkocht. De op-

The Crucifixion is van origine een
klassiek stuk. Caritas zal dit stuk
echter anno 2010 gaan uitvoeren.
Het eigen combo van Caritas, bestaande uit piano, dwarsfluit, keyboard en drums, zal speciaal voor
The Crucifixion worden uitgebreid
met percussie en een basgitaar. En
het koor is op zoek naar zangers en
zangeressen tot 50 jaar die het mooi
vinden om met dit muziekstuk mee
te zingen. Caritas repeteert iedere
maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur in De Bron achter de Chr. Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan.
Geïnteresseerden zijn van harte
welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Voor meer informatie kan op de website www.caritasaalsmeer.nl gekeken worden.
Voor telefonisch contact kan gebeld
worden met Annemieke Siebeling,
tel. 0297-346450 of Judith Jonker,
tel. 0297-344879.

Liefst 227 aanmeldingen
voor Meerlandenfonds

Cabaretier Murth Mosel
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - In het kader van KCA
cabaret verzorgt de Surinaamse cabaretier Murth Mosel op zaterdag
12 december een optreden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Murth tourt al jaren al jaren door het land als lid als van de
Fresh Wagon en Comedy train. Tevens speelt hij wekelijks in het bekendste stand-up comedy café van
Nederland: de Toomler in Amsterdam. Als VJ verwierf Murth faam bij
TMF maar zijn daadwerkelijke erkenning kwam bij het programma
Paradisolife waar hij de presentator van was. Paradisolife kreeg de
Dutch Academy Award voor beste muziekprogramma van 2001. Als
‘Murth the Man-o-script’ staat hij
bekend als één van de beste Nederlandse rappers. Om dit talent
tot uiting te brengen maakt hij deel
uit van de rapgroep Flinke Namen.
Naast stand-up comedy optredens
en zijn muzikale carrière, is Murth

in 2004 ook begonnen met het inspreken van stemmetjes, onder andere in de film Thunderbirds. Om
zijn veelzijdigheid kenbaar te maken
heeft Murth besloten om het theater in te gaan. In 2005 is hij samen
met Roué Verveer theater optredens
begonnen. Beiden hebben nu ook
een soloprogramma. Roué is in 2006
in Bacchus geweest met zijn solovoorstelling. En nu is het de beurt
aan Murth die met zijn voorstelling
‘Eén pers. enkelvoud’ langs de kleine theaters trekt. Een leuke afwisselende voorstelling die ook het jonge
publiek zal aanspreken.
Kaarten zijn te verkrijgen op 12 december voor aanvang van de voorstelling. Om zeker te zijn van een
kaartje kan gereserveerd worden
via cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via 0297-342657 (na 18.00
uur). De entree bedraagt 10 euro en
de voorstelling begint om 21.00 uur.
Zaal open vanaf 20.15 uur.

brengst komt ten goede aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. Vorig jaar werd
het geld aan een Beamer besteed,
zodat bewoners nu de film of dia’s
op groot scherm kunnen zien. Dit
jaar wil het zorgcentrum graag het
geld besteden aan een camera om
foto’s te nemen van gebeurtenissen
in huis en tijdens de vakantie, die
elk jaar georganiseerd wordt. De
kerstmarkt op 12 december is van
10.00 tot 17.00 uur in de grote zaal
van zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad 2. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door A. Maarsen op
de piano en om 14.30 uur komen
de Brulboeien optreden. Iedereen is
van harte welkom.

Henk Pen: Portret van Jannie Harting (aquarel en contépotlood).

In de Kaartenbak: Henk Pen
portretteerde Jannie Harting
Aalsmeer - In de Kaartenbak opnieuw een afbeelding van een werk
van een gestorven Aalsmeerse kunstenaar. Het is een aquarel met contépotlood uit 2003 van Henk Pen. Al
het tweede portret van Henk Pen
dat in het kader van het Kaartenbakproject ingeleverd is bij Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat.
Het eerste portret was een vlugge
pastelschets van een telg van de familie Hilverda. Dit keer is het een
portret van Jannie Harting. Het vlotte handschrift van Pen is duidelijk
herkenbaar. Jannie schrijft over dit
portret het volgende: “Ik ben lid van
de Stichting Amstelveense Kunst
Belangen en neem wekelijks deel
aan portret- en figuurtekenen in
een inloopatelier dat wordt geleid
door vrijwilligers. Henk Pen was in
2003 ook een van die atelierleiders
die dat het gehele jaar door deed.

Op zekere dag verscheen het uitgenodigde model niet en daarvoor
in de plaats heb ik toen model gezeten. Ik voelde me duidelijk niet
op mijn gemak en ik kon daarom
niet goed stil zitten. Henk Pen was
een van de aanwezigen die mij toen
portretteerde. Op het moment dat
ik een rood hoofd kreeg, gooide hij
wat rode verf op zijn tekening. Dat
is duidelijk te zien. Zijn overlijden in
2008 is werkelijk een gemis voor de
SAKB. Hopelijk komt er gauw een
mooie overzichtstentoonstelling van
zijn werk in Het Oude Raadhuis.” Er
kunnen nog afbeeldingen van werk
van Aalsmeerse plekjes en/of personen aangebracht worden bij Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9,
iedere donderdag tot en met zondag
open tussen 14.00 en 17.00 uur. Voor
meer Kaartenbak informatie: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl.

Rijsenhout - Ook dit jaar was het
Meerlandenfonds weer een groot
succes. De Meerlanden kreeg maar
liefst 227 aanmeldingen binnen van
goede doelen en (sport)-verenigingen. Van deze 227 aanmeldingen krijgen 67 deelnemers een bijdrage toegekend uit het fonds. Op
17 december aanstaande vindt de
feestelijke uitreiking van de waardecheques plaats. De Meerlanden
maakte dit jaar, net als in 2007 en
in 2008, weer 50.000 euro vrij voor
het jaarlijks terugkerende Meerlandenfonds. Goede doelen of (sport)verenigingen en hun leden en vrijwilligers hebben de afgelopen tijd
een project of activiteit aan kunnen
melden bij De Meerlanden voor een
bijdrage uit het fonds. De maximale bijdrage voor goede doelen bedraagt 3.000 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro.
“De Meerlandestaat als regionaal

opererend bedrijf middenin de samenleving”, aldus Ger de Jong, directeur van De Meerlanden. “Ook
dit jaar willen wij via goede doelen
en verenigingen iets doen voor de
inwoners van de gemeenten waar
wij zorgen voor een schone en
duurzame leef- en werkomgeving.”
Het bestuur, bestaande uit Ger de
Jong, Joost Hoffscholte (oud-burgemeester van Aalsmeer), burgemeester Weterings (Haarlemmermeer) en
Hans de Boer (voorzitter Raad van
Commissarissen De Meerlanden),
hanteerde een aantal criteria om
deze week tot een toekenning of afwijzing te komen. Op 17 december
aanstaande zullen de cheques bij
De Meerlanden in Rijsenhout uitgereikt worden door burgemeesters
en wethouders van de verschillende gemeenten. De deelnemers krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Kerstmarkt in de Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 12 december organiseert de Samen op
Weg gemeente Kudelstaart weer
haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00
tot 15.00 uur in De Spil. Mooie creatieve kerststukken in alle soorten en
maten worden te koop aangeboden,
evenalsen leuke en originele vogeldecoraties.
Daarnaast worden zelfgemaakte kerstkaarten en andere kaarten
aangeboden, evenals zelfgebakken
tulbanden en koekjes. Er is een boe-

Expositie in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - De organisatie Capital Art en Conny Zijp–van der Maarel tonen van tot en met januari hun
kunstwerken in Ziekenhuis Amstelland.
Deze twee exposities zijn te bewonderen in de hoofdgangen van het
ziekenhuis en zowel voor patiënten
als bezoekers toegankelijk. Conny:
“Het doel van mijn expositie in Ziekenhuis Amstelland, is dat er bij de
bezoeker een vonk overspringt,zodat
hij of zij even deel kan nemen aan
mijn wereld”. Tot de kunstwerken
behoren tekeningen en aquarellen.
Ook maakt zij portretten en pastel
naar levende modellen. De werken
van Conny Zijp hangen in Gang B
van het ziekenhuis. De jonge en ei-

genzinnige organisatie Capital Art
richt zich op het bij een breed publiek onder de aandacht brengen
van het werk van reeds gevestigde
en veelbelovende beginnend beeldend kunstenaars.
Capital Art verzorgt namens de kunstenaars de bemiddeling en afhandeling van de verkoop en verhuur
van hun kunstwerken. De uiteenlopende werken hangen in de gangen bij het laboratorium, de afdeling
scopie en de gangen bij fysiotherapie en de RCA. Alle geëxposeerde
werken zijn te koop. Voor aankoop
van de werken kan contact opgenomen worden met het ziekenhuis.
Prijsinformatie is beschikbaar in het
ziekenhuis.

VGB vindt looneisen van
bonden onverantwoord

Aalsmeer - Werkgeversorganisatie VGB van de groothandel in bloemen en planten vindt het onverantwoord dat de vakbonden haar CAOvoorstellen met een negatief advies
aan hun leden voorleggen.
FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond wilden een loonsverhoging van circa 1,5 procent, maar
die is volgens de VGB bij het huidige slechte economische getij voor
de branche niet haalbaar. Vooral de
snijbloemenexport is fors in omzet
gedaald en veel bedrijven kampen
met financiële problemen, meldt de
brancheorganisatie. Zij wilden het
liefst de bestaande CAO ongewijzigd voortzetten tot 1 juli 2010, om
dan de situatie in de bedrijfstak opnieuw te bezien. Maar de bonden
legden een naar de mening van
VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten)

te zwaar wensenpakket op tafel, dat
toto onverantwoorde lastenverzwaring voor de ondernemingen zou
leiden. Behalve een verhoging van
de pensioenpremie, kwamen zij met
eisen voor onder meer de honorering van uitzendkrachten, werkgelegenheid, scholing, werkdruk, ouderen en wachtdagen. Volgens de
VGB zou - in het licht van de koopkrachtontwikkelingen en de al op
grond van de huidige CAO bestaande afspraken over een eindejaarsuitkering (1 procent) en periodieke verhogingen (0,75 procent) - het
totale aangeboden pakket voor de
werknemers gunstig uitpakken. De
VGB is de brancheorganisatie van
de binnenlandse, importerende en
exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de
omzet in die bedrijfstak.

kenhoek waarin een keuze gemaakt
kan worden uit boeken, kleine cadeautjes cd’s en dvd’s. En niet te
vergeten de inmiddels overbekende SOW kerstwijn is weer te koop.
Voor de inwendige mens is er erwtensoep met heerlijk belegde broodjes. En natuurlijk is er koffie. Dit alles wordt gepresenteerd in de sfeervolle in kerstsfeer aangeklede ruimte van De Spil aan de Spilstraat, zijweg Bilderdammerweg. Iedereen is
van harte welkom!

“Niet acceptabel”

Zorg voor kinderen met
beperking een sluitpost?
Aalsmeer - De financiering in de
zorg voor ouderen en mensen met
een beperking wordt gewijzigd:
vanaf 2010 is er sprake van zorgzwaartepakketten. Op zichzelf is het
systeem van zorgzwaartepakketten
beter en rechtvaardiger dan het tot
nu geldende systeem. De invoering
gaat echter gepaard met fouten. Zo
is uit onderzoek in opdracht van het
Ministerie van VWS duidelijk geworden dat de zorg voor kinderen
met een beperking niet goed opgenomen is. De zorg en begeleiding
voor kinderen in woonsituaties krijgt
zo’n 20% minder geld dan in het oude systeem het geval was. Dat komt
doordat er evenveel geld uitgetrokken is voor de zorg voor kinderen
als voor volwassenen in woonsituaties. Opmerkelijk is dat het onderscheid tussen kinderen en volwassenen wel gemaakt wordt bij dagbesteding. Kinderen hebben echter
andere zorg en veelal meer zorg nodig dan volwassenen. Het knelpunt
is erkend door de overheid en het
gat zal op termijn gedicht worden,

Kerstmarkt in
Ontmoetingskerk aan Werf
Rijsenhout - Zaterdag 12 december
wordt in de Ontmoetingskerk aan
de Werf een kerstmarkt gehouden.
De kerstmarkt wordt georganiseerd
door leden van de PKN gemeente in
Rijsenhout en de opbrengst is bestemd voor het werk van Stefan en

maar nog niet het komende jaar. Intussen komt de zorg en opvoeding
voor uithuiswonende kinderen met
een beperking wel onder druk te
staan. Bij Ons Tweede Thuis wonen
42 kinderen. Voor hen ontvangt deze organisatie in 2010 ruim 5000 euro per kind minder dan in 2009. Totaal gaat het om 210.000 euro op
jaarbasis. Ons Tweede Thuis heeft
besloten dat de zorg en opvoeding
voor deze kwetsbare groep niet in
gevaar mag komen.
Ook zonder adequate financiering
dient de opvoeding van de kinderen die wonen in voorzieningen van
Ons Tweede Thuis goed te zijn. Ook
al kan dit betekenen dat er hierdoor
geen sluitende begroting is voor
2010. Ons Tweede Thuis zal tot de
overheid het gat gedicht heeft, het
tekort aanvullen uit de eigen middelen. “Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking slachtoffer te laten worden van een fout in
het systeem is niet acceptabel”, aldus Ad van Leeuwen, directeur van
Ons Tweede Thuis.

Helga Cotoarba in Valchid, een klein
plaatsje in Roemenië waar zij een
christelijke school met veel inzet en
weinig geld in stand houden. Het
geld wordt gebruikt voor leermiddelen, verwarming en elke dag een
warme maaltijd voor de kinderen.
In het jeugdhonk wordt twee maal,
om 11.00 en om 13,30 uur een presentatie gegeven over het project
in Valchid.
De kerk staat vol met kerststukken
en er zijn ook planten, bloemen en
bloembollen te koop.

De tieners met de Kikaberen, die daarna overhandigd werden aan Ziekenhuis Amstelland

Sponsoractie tienerclub Rock Solid

Kinderafdeling ‘Amstelland’
krijgt 25 KiKaberen
Amstelveen - De Rock Solid club,
de tienerclub van de Urbanusparochie in Bovenkerk, heeft een KiKa
beren actie georganiseerd. Zij zochten sponsoren voor het kopen van
Kika beren.
De beren zijn geschonken aan vier
ziekenhuizen in de omgeving. Ziekenhuis Amstelland heeft 25 beren
in ontvangst mogen nemen. De tieners van de Rock Solid club organiseerde de actie in het kader van
het landelijke Diaconaction weekend, dat in het teken staat van ‘iets
doen voor een ander’.
De tieners zochten sponsoren om
KiKa beren te kunnen kopen. De KiKa beer is de mascotte van de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en
staat symbool voor steun en liefde
voor kinderen in moeilijke tijden. In
totaal heeft Rock Solid 123 beren
kunnen kopen.
De beren zijn uitgedeeld in het OLVG, VUmc, AMC en Ziekenhuis Amstelland. Job, Kevin, Robert, Sanne,
Manon en Olivia kwamen naar Zie-

kenhuis Amstelland om de beren te
overhandigen. “Met het uitdelen van
de beren doen we in één keer twee
goede dingen: we maken de zieke
kinderen blij met een lieve beer én
we steunen KiKa door het kopen
van de beren”, vertelt Manon van elf.
En dat is zeker waar. De helft van
het geld wat KiKa met de beren ophaalt, gaat direct naar onderzoek op
het gebied van kinderkanker. Daarnaast krijgen kinderen in het ziekenhuis die dit heel hard nodig hebben,
een knuffelbeer. Ziekenhuis Amstelland is heel blij met de beren. Tessa
Boelens, pedagogisch medewerker
in Ziekenhuis Amstelland, mocht de
beren in ontvangst nemen: “Soms
liggen er kinderen op de Kinderafdeling die verdrietig zijn en hun
knuffelbeer niet bij zich hebben. Of
een kind is heel ziek en heeft normaal gesproken geen knuffelbeer,
maar heeft daar in deze situatie wel
behoefte aan. Dan is het heel fijn om
toch een knuffel te krijgen, dat kan
veel troost bieden.”

Hoogste opkomst uit Aalsmeer
bij vaccinatie Mexicaanse griep
Aalsmeer - Van de ruim 65.000 inwoners van Amsterdam en de regio Amstelland, die zijn opgeroepen
voor de eerste vaccinatieronde tegen Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep), heeft 60 procent de eerste prik ontvangen. Van maandag 23
tot en met woensdag 25 november
zijn in totaal bijna 40.000 inwoners
uit Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen naar de RAI gekomen voor een
vaccinatie. De gemeente Aalsmeer
had met 70 procent de hoogste opkomst. Totaal waren 2.301 ouders
met kinderen opgeroepen en van dit
aantal zijn 1.605 ook daadwerkelijk
gegaan.
De laagste opkomst was in de

hoofdstad zelf, 58 procent. In Uithoorn is door 65 procent gehoor gegeven aan de oproep.
De vaccinatiecampagne in de RAI
was een enorme logistieke operatie
die gericht was op een snelle doorlooptijd en daardoor zo kort mogelijke wachttijden. Mede door de inzet van ruim 400 GGD-medewerkers per dag is dat probleemloos
verlopen.
De vaccinatie bestaat uit twee prikken. De tweede vaccinatieronde is
gepland op 14 en 15 december, ook
in de RAI.
Zo goed als zeker gaat de gemeente
Aalsmeer opnieuw vervoer naar de
hoofdstad regelen.
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Doek valt voor accordeonvereniging

Schitterend hoorcollege
tijdens talk of the town

Slotconcert ‘Het Oosten’
Aalsmeer - Na 72 jaar valt het doek
definitief voor accordeonvereniging
Het Oosten. De vereniging werd opgericht in het najaar van 1937 door
een paar accordeonliefhebbers in
een tijd van hard werken en weinig
vertier. De eerste repetities vonden
plaats in een bloemenschuur van
één van de leden.
De eerste dirigent was de heer Iterson en de eerste uitvoering werd gegeven in de grote zaal van veilinggebouw Bloemenlust. In 1947 nam
de heer Rorijen het dirigeerstokje
over. Bij de oprichting bestond het
orkest uit 14 leden en groeide in de
loop der jaren uit tot 40.
Na 35 jaar voor het orkest te hebben
gestaan gaf de heer Rorijen in 1982
de muzikale leiding over aan Elly
Meekel. Zij is inmiddels al meer dan
25 jaar dirigent van Het Oosten.
De leden hebben zich altijd ingezet voor leuke en gezellige concer-

ten, onder andere voor verzorgingsinstellingen, bejaardenhuizen en het
Rode Kruis. Op dit moment bestaat
de vereniging nog maar uit 9 leden,
te weinig om verder te gaan. In een
vergadering is daarom besloten de
vereniging met ingang van 1 januari
2010 op te heffen.
Om niet ongemerkt van het toneel te verdwijnen geeft Het Oosten een slotconcert met medewerking van oud-leden. De leiding is in
handen van dirigente Elly Meekel.
Het slotconcert wordt gegeven op
zaterdag 12 december in gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en begint om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Entree 7,50 euro per persoon. Na afloop van het concert is er
live muziek. Langs deze weg wil accordeonvereniging Het Oosten het
trouwe publiek en de donateurs bedanken voor de steun die zij al die
jaren van hen mocht ontvangen.

Nieuw cursus bij Vita

Luisteren naar klassieke
muziek voor ouderen
Aalsmeer - Binnenkort start bij voldoende belangstelling een nieuwe
cursus Luisteren naar klassieke muziek voor ouderen.
Na succesvolle cursussen vorig jaren continueert de Vita deze luistercursus. In totaal tien bijeenkomsten
worden vele muziekstukken besproken en beluisterd. Vita wil meer muziekliefhebbers nader kennis laten
maken met klassieke muziek. Iedereen die belangstelling heeft voor
muziek en zijn ervaringen wil delen met anderen is welkom. Met anderen naar muziek luisteren kan de

beleving van muziek verhogen. Initiatiefnemer Jan Swart zegt hierover:
“Met gelijkgestemden over muziek
spreken, van gedachten wisselen,
verhoogt het muzikale genoegen. Je
hoort meer, wanneer je er meer van
weet.”
De groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers. Er is plaats voor
nieuwe belangstellenden. De bijeenkomsten starten op maandagmiddag 11 januari en zijn van 14.00
tot 16.00 uur. De kosten voor tien
lessen zijn 40 euro. Opgeven bij Vita tel. 344094.

Basic Night voor jeugd vanaf
13 jaar zaterdag in de N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
5 december is er weer Basic Night.
Vanaf 20.30 uur is iedereen vanaf
13 jaar welkom in de N201 aan de
Zwarteweg.
De leeftijd is verlaagd naar 13, omdat de N201 bij bezoek aan de scholen gemerkt heeft dat veel mensen
van 13 jaar ook graag uit willen. Er
wordt tijdens het feest geen alcohol
geschonken.
Om binnen te komen heb je een

Leven in de brouwerij met
de pubquiz van Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond heeft de pubquiz in Bacchus
opnieuw het licht gezien, Bacchus
Barrage is de nieuwe naam. Volgens de Dikke van Dale betekent
dit: versperring, stuwdam en spervuur. Kees en Reinoud hadden deze betekenis goed begrepen en zodoende de uitstekend visueel vormgegeven quiz inhoud gegeven. Zeker waren er regelmatig versperringen opgeworpen om je punten te
scoren. Een enkele keer waren deze van cryptische aard. Regelmatig werd het publiek op humoristi-

sche wijze op het verkeerde been
gezet en gelachen is er zeker. Vooral
de scene met Sinterklaas op bezoek
bij Jiskefet was schitterend om weer
eens te zien.
Natuurlijk waren er ook de vragen
‘raad een lied of niet’, veelal geïllustreerd met prachtige muziekfilmpjes. Vier teams hebben drie rondes
van dertig vragen voor hun kiezen
gekregen. Al met al een avond die
de hersens behoorlijk aan het werk
heeft gezet, maar ook een heel gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is!

Optredens van Con Amore
Aalsmeer - Succesvol was het optreden van Aalsmeers mannenkoor
Con Amore op de ouderendag vrijdag 20 november. In een volle burgerzaal bracht Con Amore een programma van veel Nederlandstalige
liederen, maar er werden ook enkele geheel nieuwe nummers gezongen. Twee keer een programma van een half uur met begeleiding van Rob Goudkuil op de piano
en soms nam dirigent Theo van der
Hoorn zijn accordeon ter hand. Op
12 december verzorgt Con Amore
een optreden in Amstelveen, op 19

december laten de mannen van zich
horen op de kerstmarkt in Amsterdam-Noord en medewerking wordt
verleend aan het kerstconcert in de
Karmelkerk op 20 december vanaf
14.30 uur. Kerstnacht is het mannenkoor te horen in de Paaskerk te
Amstelveen
Er zijn overigens nog geluidsdragers te koop voor verlaagde prijzen bij het secretariaat. Hier kunnen
ook reeds kaarten voor het kerstconcert in Aalsmeer besteld worden. Kijk Meer informatie op www.
conamore.nl.

identiteitskaart nodig of een schoolpas met een goede foto. De toegang
is 3 euro.
Heel speciaal deze avond is DJ Dux,
alias Jordy Brink. Hij is een lokaal
talent op DJ-gebied. Kijk ook op: djdux.hyves.nl! Natuurlijk is ook DJ
Norman van de partij. De overige
data van de Basic Night zijn te vinden op hyves!
Kijk op N-201.hyves.nl of op de site
van de N201: www.n201.nl.

fotoshoot. En dat zag het! Een voor
een gingen de meiden op de foto. Verschillende poses, sterke gezichtsuitdrukkingen met mooie foto’s als eindresultaat. Het was een
gezellige afsluiting met een mooi resultaat.
Voor meer informatie over de beauty
cursus of andere activiteiten van de
Binding Zolder kan gekeken worden op www.debinding.nl of neem
contact op met Manon Zwart. Telefonisch 06-13989304 bereikbaar op
dinsdag en vrijdag tussen 15.00 en
17.30 uur of via de mail Manon@debinding.nl.

Kerstkienen bij
Vogelvereniging
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer organiseert op donderdag
10 december haar jaarlijkse kerstkienavond, waarin vele mooie prijzen te winnen zijn.

In totaal gaan er vier rondes gekiend worden.
Tussendoor wordt een grote loterij
gehouden waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen. waaronder een
fraaie hoofdprijs. De kienavond is in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en de aanvangstijd is
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Jazz in Bacchus: ‘Where
East meets West’
richs dat alles bij elkaar hield.Zaterdag 19 december is het volgende KCA jazz concert in Bacchus en
wordt het Ruud Breuls en Simon
Rigter Quintet ontvangen. Afgelopen zomer stond dit illustere vijftal
nog op North Sea Jazz, nu zullen ze
Aalsmeer leren wat hard bop is!

Schrijven tot je honderdste
Lenie Paul geniet al jaren van haar
AOW. “Het is heerlijk om te blijven
werken en ik ben een nieuwsgierig mens. Je hebt geen diepe vakkennis nodig, als je een beetje pen
hebt dan kun je overal over schrijven en schrijven doe je tot je honderdste, als je tenminste goed in je
hoofd blijft.” Oud Nuus, de bloemenkrant, Aalsmeerder Courant profiteren allemaal van haar schrijftalent.
Zeventien jaar was zij toen zij een
door de Aalsmeerder Courant uitgeschreven wedstrijd won. “Wat zou je
doen als je honderd gulden kreeg?”
Lenie wist het wel. Zij zou met de
boot naar Engeland varen en haar
accordeon moest mee.
Al heel vroeg wist zij wat zij wilde
worden. Het was of kweker of journalist. De journalistiek won, maar
zij trouwde wel met een orchideeënkweker. Inmiddels heeft Leni zes
boeken geschreven en accordeon spelen doet zij ook nog steeds.
Dat muzikale talent heeft zij tot haar
vreugde doorgegeven aan haar nageslacht. Het blijft heerlijk om te reizen en verder is zij behoorlijk van
de tongriem gesneden. Verontwaardigd is zij dat geen van de goede in
Aalsmeer wonende architecten betrokken zijn bij Greenpark, en waarom zijn er in de nieuwe buurten
geen namen te vinden van de vroegere onderwijzers? Zij had graag
bij de straatbenoeming een mijnheer de Hertogstraat gezien. “Van
hem leerde je uitstekend Nederlands. Neen, wel twee Mensinghlanen, terwijl die man een autoritaire
rotzak was.”
“Zeg wanneer komt jouw boek nu
eens af?”, wil de journaliste weten van Theodore van Houten. Even
lijkt de spraakwaterval met stomheid geslagen. “Volgend jaar”, is het
antwoord.”Ok, dan nodig ik jou bij
deze uit voor een talk of the town en
dan ga ik jou interviewen.” Dat is nu
echt iets om naar uit te kijken. Dus
Theodore, een beetje vaart erin!
Janna van Zon

Café Bacchus blij met gift
uit Coöperatiefonds

recensie

Aalsmeer - KCA presenteerde afgelopen zaterdag in Bacchus zijn
avontuurlijke kant met de unieke
jazzcombinatie van vier ‘all star’ musici: de Israelische Yoram Lachish
op hobo, Rembrandt Frerichs op piano, Tony Overwater op bas en Vinsent Planjer op drums. ‘East meets
West’. Joodse muziek en Arabische
toonladders in combinatie met de
vrijheid van jazzimprovisaties en de
warmte van Perzische muziek. Zo
moeilijk als deze combinatie op papier klinkt zo moeilijk was het live
toch ook wek. Louter eigen composities werden ten gehore gebracht
waarbij Yoram Lachish naast de hobo ook allerlei oosterse varianten
van ‘onze’ hobo bespeelde en zelfs
een traditionele joodse ramshoorn
aan de mond zette. Muziek voor geoefende oren en open geesten. Het
publiek in Bacchus had er een hele kluif aan en niet iedereen kon het
even makkelijk waarderen. De improvisaties op Arabische toonladders door de hoboïst in combinatie met de Jazzy speelwijze van het
trio leiden tot complexe harmonieëen. Gelukkig was er steeds weer
het virtuoze, maar toch toegankelijke, spel van pianist Rembrandt Fre-

dierlijke vetten nodig. Anders zijn zij
vatbaarder voor ziektes.” De jaren
dertig, de collaborateurs, de NSB,
de huishoudboekjes, er werd veel
besproken in driekwartier waarvan
de slotconclusie was dat de tweede
wereld oorlog een zeer complex fenomeen is.

Diverse donaties Rabobank

Laatste les beauty cursus
van De Binding Zolder
Kudelstaart - De laatste les van de
beauty cursus is alweer geweest.
Woensdag 18 november kwamen
de meiden zenuwachtig maar met
veel zin binnen voor de fotoshoot!
De laatste les stond in het teken
van alles wat er in de beauty cursus
is behandeld en geleerd. Dit werd
vastgelegd door middel van een fotoshoot. Maar voordat je op de foto gaat, moet er natuurlijk eerst nog
van alles gebeuren. Zo werden de
haren gedaan, make-up, nagellak
en waren er hele kledingkasten mee
genomen.
Alles moest er tiptop uitzien voor de

Aalsmeer - De hongerwinter had
niet langer moeten, duren want dan
waren er veel meer slachtoffers gevallen, maar voor de rest? Economisch gezien ging het in Nederland
zo slecht nog niet in de oorlogsjaren.” Het zijn de woorden van
Professor Dr. Hein Klemann, hoogleraar sociale en economische geschiedenis faculteit Historische en
Kunstwetenschappen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Theodore van Houten had de hoogleraar uitgenodigd voor de laatste talk
of the town van dit jaar en deed daar
de aanwezigen een buitengewoon
groot plezier mee. Ook Lenie Paul,
zijn tweede gast, wist na de pauze de aandacht goed gevangen te
houden. Zondag 29 november was
het weer volle bak in de bovenzaal
van De Oude Veiling. Theodore van
Houten had er zin in, biertje voor zijn
neus en een vracht aan documentatie waar hij uit kon putten.
De goed gestelde vragen werden
door de hoogleraar met veel enthousiasme beantwoord. Wat moet
het een vreugde voor studenten van
de Erasmus Universiteit zijn om bij
zo een bevlogen mens te kunnen
studeren. De talk of the town liefhebbers werden tenminste getrakteerd op een schitterend hoorcollege. Getallen, feiten en wetenswaardigheden kwamen in een sneltreinvaart voorbij.
“De veiling ging een mooie tijd tegemoet waar de kwekers goed gebruik van konden maken. Tijdens de
oorlog schoot de omzet als een raket omhoog.
Met karrenvrachten gingen de
mooiste bloemen richting Duitsland. Een van de importeurs heeft
nog zelfs een onderscheiding van
Hitler gekregen. Bij iedere parade
in Duitsland, en dat waren er nogal wat, werden er rozen uitgedeeld.
En iedere dode verdiende wel een
krans. Tja, als je vraagt iemand zijn
zoon te laten sneuvelen voor het vaderland dan mag hij ook best een
bloemetje verkopen. 95 Procent van
de bevolking was held noch verrader. Het was tranen drogen en weer
aan de slag. Stoppen met de productie kon niet, want dan was er gewoon geen geld. De kindersterfte,
een drama, maar het waren er toch
te weinig om op te vallen. Voor volwassenen was het gedwongen dieet
ideaal, niemand had meer maagklachten, maar kinderen hebben

Aalsmeer - Cultureel Café Bacchus
biedt al zestien jaar een podium aan
onder andere (on)bekend talent,
films, exposities, kunstprojecten en
vrijetijdsverenigingen. Bacchus ontving uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Regio Schiphol een donatie van 4.000 euro. Met deze gift
willen de vrijwilligers het bestaande
onderkomen verbeteren. Hierbij valt
te denken aan verbetering van het
licht, het geluid, het theaterdoek of
de kleedruimte van de artiest. Met
al deze verbeteringen kunnen zowel de bezoekers als de artiest nog
meer genieten van de unieke ruimte van Bacchus. Naast Cultureel Café Bacchus ontvingen diverse andere verenigingen uit Aalsmeer en Kudelstaart een bijdrage uit het Coöperatiefonds.
Zo ontving Stichting Oranjecomité
Aalsmeer een bijdrage voor de aanschaf van een popcornmachine. Een
kinderattractie die ingezet wordt bij
verschillende evenementen die de
stichting organiseert. Dorpshuis De
Zwarte Hoed in Kudelstaart ontving
een bijdrage van 25.000 euro voor
de renovatie van het gebouw. Het
bedrag wordt gebruikt voor de modernisering van de grote zaal, de
centrale bar, de hoofdingang en de
toiletpartij.

Tot slot ontving de Stichting Muzikaalsmeer een bijdrage voor het
vastleggen en verspreiden van muziekmateriaal. De stichting inventariseert alle muziekactiviteiten in
Aalsmeer tussen 1950 en 2010 met
als doel om dit voor nu en toekomst
een zicht- en tastbare plaats te geven.
Steun nodig?
Heeft uw vereniging steun nodig
voor een project? Denk dan ook
eens aan de Rabobank. Want de Rabobank Regio Schiphol is dicht betrokken bij de lokale gemeenschap.
Dat uit zich onder andere in het Coöperatiefonds. Elk jaar wordt een
deel van de nettowinst in dit fonds
gestort. Zo vloeit een deel van de
winst rechtstreeks terug naar de
gemeenschap. Met het Coöperatiefonds wil de Rabobank graag helpen om ambities te realiseren. Naast
geld wordt ook immateriële ondersteuning geboden. Essentieel is wel
dat het project of initiatief past bij de
kernwaarden van de Rabobank. Kijk
voor meer informatie over het Coöperatiefonds op www.regioschiphol.rabobank.nl. Uiteraard is het ook
mogelijk om een brochure Coöperatiefonds op één van onze kantoren
op te halen.

Fons Thuis, lid van de Coöperatiefondscommissie overhandigt de cheque van
4.000 euro aan Jacko Hansen, vrijwilliger bij Bacchus.

Jongeren enthousiast over
nieuwe ontmoetingsbus!
Aalsmeer - Vrijdag 20 november
heeft wethouder Jaap Overbeek de
aftrap gegeven voor de inzet van
de nieuwe ontmoetingsbus. Hoewel
het slecht weer was en nog vroeg op
de avond, waren de bezoekers, circa 18 jongeren, enthousiast over de
nieuwe bus. De bus is ruim, warm,
gezellig ingericht en biedt ruimte
voor kleinschalige activiteiten zoals gamen, kaarten, tv-kijken en er
is sport- en spelmateriaal aanwezig
voor in de buitenruimte. Met de bus
kunnen de jongerenwerkers naar
de jongeren toe. De avonden en
plekken die de bus aandoet, kunnen daarom veranderen. Voorlopig
zal de bus rijden op de dinsdag- en

zondagavond tussen 19.00 en 23.00
uur en bezoekt vooralsnog de Jongeren Ontmoetings Plaats bij sporthal de Bloemhof, de Dreef ter hoogte van de voetbalvereniging en als
laatste de hoek bij Robend en Joke
Smitstraat in Kudelstaart. Informatie over de avonden waarop de bus
rijdt en de standplaatsen van de bus
zijn binnenkort te vinden op hyves:
busaalsmeer.hyves.nl of via de jongerenwerker die met de bus de jongeren bezoekt. Dit is Remy Backer
en hij is bereikbaar via: r.backer@
cardanus.nl. En naast jongeren zijn
omwonenden natuurlijk ook van
harte welkom om een kijkje te komen nemen!
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Donderdag 3 en vrijdag 4 december

Leuke activiteiten en acties

Woensdag 9 december opening
winkelcentrum Nieuw Oosteinde

Sintkoopavonden in Centrum
Aalsmeer - Met pakjesavond in het
vooruitzicht bieden de winkeliers
in Aalsmeer Centrum de mogelijkheid om ook in de avonduren sinterklaas-inkopen te doen. Op donderdagavond 3 en vrijdagavond 4
december is een groot aantal winkels in het Centrum geopend. Dus,
ga lekker winkelen in het sfeervolle verlichte centrum van Aalsmeer
voor uw laatste sinterklaasinkopen.
Tijdens de sinterklaaskoopavonden
wordt in een aantal winkels kassakorting gegeven of zijn er speciale
aanbiedingen.
Deze winkels zijn te herkennen aan
de speciale poster. Aan de inwendige mens is ook gedacht. Bij de drie
bakkers die Aalsmeer Centrum rijk
is, is iedereen van harte welkom om
te proeven van allerlei lekkernijen
of te genieten van een lekker kopje koffie. Tijdens de koopavonden

is er meer dan genoeg gratis parkeergelegenheid op het Drie Kolommenplein, het Raadhuisplein en het
Praamplein.
Decembermarkt
Op vrijdag 18 december wordt het
centrum van Aalsmeer tussen 14.00
en 21.00 uur weer volledig gehuld
in een gezellige winterse sfeer door
de jaarlijkse Decembermarkt. In de
Zijdstraat staan aan weerszijden
verlichte kramen en in de avonduren kunnen bezoekers zomaar het
Davanti koor tegen het lijf lopen dat
kerstliederen zingt in Charles Dickens kleding. Natuurlijk worden ook
winterse hapjes en drankjes geserveerd. Op de Decembermarkt worden leuke kerscadeaus aangeboden. Behalve winkeliers staat ook
een aantal goede doelen en verenigingen op de markt.

Caiway breidt als eerste
HD-pakket uit met BBC HD
Aalsmeer - Doordat Caiway het
aantal analoog doorgegeven zenders heeft verminderd sinds 30 november is de benodigde ruimte op
de kabel vrij gekomen. Hierdoor kan
de aanbieder van televisie direct het
HD zenderaanbod versterken. Sinds
afgelopen maandag geeft Caiway
als eerste in Nederland BBC HD via
de kabel door. BBC HD wordt opgenomen in het HD pakket op voorkeuze 419. Aart Verbree: “Zenders
met een aansprekend aanbod voor
specifieke doelgroepen komen in
ons HD pakket. BBC HD is zo’n zender. Eerder dit jaar is het HD pakket al uitgebreid met MTVN HD, Fashion TV HD en Sundance Chan-

nel HD. Met de BBC HD bestaat het
HD pakket nu in totaal uit elf zenders.” BBC HD is de High Definition
zender van de BBC. Op deze zender
zijn veel series, films en sportwedstrijden in HD-kwaliteit te zien die
gelijktijdig of op een ander tijdstip
ook op de standaard zenders van de
BBC te zien zijn. Zie ook www.bbc.
co.luk/bbchc/.
Caiway is kabelexploitant in onder
andere de gemeente Aalsmeer. Caiway bedient ruim 143.000 radio- en
televisieabonnees met daarbij circa 75.000 kabelinternetklanten en
zo’n 28.000 telefoonaansluitingen.
Zie voor meer informatie www.caiway.nl.

Zwarte pieten en dweilorkest
zaterdag in de Ophelialaan

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
5 december is het helemaal feest
in de Ophelialaan. Dan is er heerlijke muziek van de sint met allerlei
bekende liedjes. Verleden jaar was
het een enorm succes. Een paar uur
lang was het een waar feest. Vele mensen liepen achter de muziek
aan en de pieten liepen van winkel naar winkel. Regelmatig werd
er een tijdje ergens stilstaand gespeeld en gedanst, want dat is wat
dit dweilorkest met je doet: Stilstaan
is geen optie meer! De muziek is zo

aanstekelijk dat niemand meer stilstaat. Dus kom naar de Ophelialaan
zaterdag 5 december waar tussen
11.00 en 13.00 uur het dweilorkest
de straat op stelten komt zetten! De
foto’s van verleden jaar staan binnenkort op de site: www.opheliaplaza.nl. En of de Sint meekomt? Sinterklaas heeft het heel druk, dus hij
kan dat niet beloven. Het is te hopen
dat hij eventjes tijd kan vrij maken
voor de Ophelialaan, in ieder geval
heeft hij beloofd wel een groep pieten te sturen.

Finaleplaats Ondernemersprijs
Amsterdam voor Ger Loogman

Echt familiebedrijf
De Amsterdamse Ondernemersprijs werd in november uitgereikt en
Ger Loogman behoorde tot de laatste drie finalisten, geselecteerd uit
een groep van 57 innovatieve ondernemers. Ger werd aan verschillende vragenrondes en interviews
onderworpen en vond het al met al
een leuke uitdaging. “Ik heb meegedaan omdat ik trots ben op het
bedrijf en de mensen die voor ons
werken”, zegt de enthousiaste Ger.
“Het was mooi om te laten zien dat
een echt regionaal opgestart familiebedrijf in Amsterdam ver zou
kunnen komen.” Ook ziet Ger het als
een eerbetoon aan zijn ouders, want
zij zijn met het bedrijf begonnen. In
1959 startten zij met een tankstation, toen nog hoofdzakelijk voor de
handel in petroleum, huisbrandolie

en stookolie. Zijn moeder was op
dat moment zwanger van Ger, die
zeventien jaar later bij het bedrijf
ging werken. “Mijn ouders hebben
me van onderaf aan van alles laten doen, waardoor ik alle facetten
van het bedrijf heb leren kennen.” In
1983 werd de beslissing genomen
om het bedrijf uit te breiden met een
wasstraat, wat een slimme zet bleek
te zijn. Daarin kon Ger Loogman zijn
passie kwijt en hij besteedt dan ook
veel tijd en energie aan de nieuwste ontwikkelingen binnen de autowasbranche. Continue is hij bezig
met verbeteringen en uitbreidingen
van de grote en snelle wasstraten
met verschillende uitgebalanceerde wasprogramma’s. Op het gebied
van milieu voldoet de wasstraat van
Loogman aan de hoogste eisen. Zo
is er een uitgekiend en biologisch
recyclingproces opgezet voor de
driehonderd liter water die tijdens
een wasbeurt wordt gebruikt. Uniek
is ook dat er niet met borstels, maar
met textiel wordt gewassen. Dit is
een veilige manier en het geeft in
combinatie met de beste waxen
die gebruikt worden, een optimaal
wasresultaat. Na de hypermoderne
voorwas- en hoofdwasstraat, kunnen de klanten gratis stofzuigen.

Kerstproefavond bij C1000 Koster
Aalsmeer - Op dinsdag 8 december organiseert C1000 Koster voor
de derde keer achter elkaar een
kerstproefavond. Deze begint om
20.00 uur. Van 19.00 tot 20.00 is de
winkel in de Ophelialaan een uurtje dicht om alle voorbereidingen te
treffen. De avond zal de bezoekers
veel inspiratie opleveren voor een
gezellige kerst. Er is een professionele kok die ter plekke heerlijke gerechten klaarmaakt en tips en uitleg
geeft. Daarnaast zijn er vele demonstraties en proeverijen, van kopjes
soep tot bonbons, zodat mensen
zelf kennis kunnen maken met de
producten uit het eindejaarsassortiment van C1000 Koster. Veel verse producten ontbreken natuurlijk
niet, zoals manchego con membrillo tapas, gehaktballetjes met fruit,
champignons met een kaasvulling
en heerlijke vers gebraden bistro-

rollade. Bij de brood en banketafdeling zijn heerlijk puntjes appeltaart
te proeven. Ook de eerste oliebollen zullen uit de olie komen! Officieel is de supermarkt voor verkoop
gesloten, maar er worden wel bijzondere geschenken te koop aangeboden. Prachtige kerststukjes en
kleine kerstboompjes, kaasgereedschap, een boek van Hans Melissen ‘Het festijn van kaas en wijn’.
Ook het boek ‘Juist! Amstelland’, een
uniek document over Aalsmeer en
de regio Amstelland, is deze avond
te koop. Natuurlijk zorgen de medewerkers van C1000 Koster ervoor
dat de sfeer in de winkel helemaal
bij een gezellige proefavond hoort.
Sneeuw, kerstbomen, live muziek
door het kerstduo De Flageolettes.
Kortom: een bezoek aan deze proefavond zal een ieder nog lang bij blijven!

Vertrouwen in toekomst
Ger heeft vertrouwen in de toekomst en is er trots op dat het financieel goed gaat met zijn bedrijf.
“Vlak voor de crisis zijn we gestart
met ons personeel op vele vlakken
te trainen en daar plukken we nu
de vruchten van“, vertelt de gedreven ondernemer. “Daarbij komt ook
dat veel mensen de verkoop van
een nieuwe auto uitstellen. Ze rijden
langer in hun huidige auto en moeten die goed onderhouden. Wij kunnen ze daarbij helpen met onze producten en diensten.” Het bedrijf blijft
volop in ontwikkeling en blijft doorgroeien. Aalsmeer mag er best wel
een beetje trots op zijn dat een van
origine Aalsmeers familiebedrijf hoge punten wist te scoren bij de Amsterdamse Ondernemer van het Jaar
wedstrijd.
Door Ilse Zethof

organiseerd door Dio Drogisterij en
Duoplant. Om 6 uur ’s avonds gaat
de Albert Heijn officieel open, die
dan ook zorgt voor de nodige leuke
activiteiten en openingsacties. Zo
krijgt iedereen, die tijdens de eerste drie dagen meer dan vijftien euro besteedt, een lekker gratis taartje
bij de Albert Heijn. Woensdagavond
wordt een speciale koopavond gehouden waarbij alle winkels open
zijn ter kennismaking voor de bewoners uit de wijk.
Openingsfeest
Zaterdag 12 december vindt het officiële openingsfeest plaats, waarbij
de winkeliers de opening uitgebreid
gaan vieren. De winkeliers pakken dan groots uit met verrassende acts, muziek, kinderactiviteiten
en veel lekkers te eten en te drinken. De buurtbewoners worden uitgenodigd voor een buurtborrel, gesponsord door de Nieuw Oosteinde winkeliers. Eindelijk kunnen de
mensen in Aalsmeer Oost hun dagelijkse boodschappen nu ook om
de hoek doen, in het langverwachte
gloednieuwe winkelcentrum.

Kerststallen en kerstgroepen
in Wereldwinkel Aalsmeer

Voordelig tanken en autowassen

Aalsmeer - Eén van de bekendste
bedrijven uit Aalsmeer is toch wel
de Loogman Groep, gevestigd aan
de Aalsmeerderweg. Vele Aalsmeerders, Kudelstaarters en autobezitters
uit de wijde omgeving rijden er regelmatig heen om voordelig te tanken of hun auto te wassen. Hondenbezitters kunnen er zelfs hun trouwe viervoeter handig en eenvoudig
wassen, want er is een zogenaamde DoggyWash. En naast het tanken en wassen biedt de Loogman
Groep ook een grote selfstorage locatie, HuurEenBox. Er kan al een
opslagruimte gehuurd worden vanaf 1 m³. Nieuw is ook de Smart-verhuurservice. Een veelzijdige onderneming dus. Ger Loogman staat aan
het roer van dit succesvolle familiebedrijf en sinds kort mag hij zeggen dat hij tot één van de drie beste
ondernemers van de regio Amsterdam behoort. En terecht, want de
Loogman Groep is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met zes vestigingen (Aalsmeer/Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Lelystad en Rotterdam) en maar liefst
130 medewerkers. De wasstraten in
Aalsmeer/Amstelveen en Amsterdam zijn zelfs de grootste en snelste
van Nederland. Daarnaast behoort
Aalsmeer/Amstelveen tot de grootste onafhankelijke tankstations.

Aalsmeer - Het nieuwe winkelcentrum Nieuw Oosteinde krijgt steeds
meer vorm. Het langverwachte winkelcentrum gaat open en de winkeliers staan vol enthousiasme klaar
om de bewoners van Nieuw Oosteinde en de rest van Aalsmeer Oost
van dienst te kunnen zijn. De eerste winkels zijn al open, maar vanaf woensdag 9 december is het
nieuwe winkelcentrum officieel geopend. De Aldi en bakker Gorthuis
openden hun deuren al eerder en
9 december volgen de Albert Heijn,
Dio Drogisterij en Duoplant. Andere zaken die binnen nu en een aantal dagen open gaan zijn Toko Sari Plaza, kapper Brainwash, gezondheidscentrum Symphony en de Rabobank. Begin volgend jaar openen Foodmaster en Nico Optiek.
Twee winkelpanden staan nog leeg,
maar deze zullen naar alle waarschijnlijkheid ook op korte termijn
worden ingevuld. De appartementen boven de winkels worden begin 2010 verhuurd. Op de officiële
openingsdag woensdag 9 december staan overdag allerlei feestelijkheden op het programma, mede ge-

Aalsmeer - In de Wereldwinkel
Aalsmeer is een grote variatie aan
prachtige kerststallen en kerstgroepen afkomstig uit alle delen van de
wereld te koop. Van klein tot groot
en van eenvoudig tot luxe, alle handgemaakt. Uit Vietnam komen fraaie
kersttafereeltjes van stof, uit Peru
van de edelsteen onyx en Indonesische handwerklieden hebben zeer
vakkundig en precies echte kunstwerkjes vervaardigd van gerecycled
blik. Afkomstig uit kleine werkplaatsen op de Filippijnen zijn de delicate
kerstfiguren gemaakt van capiz. Deze platte, bijna doorzichtige schelp
lijkt op de oesterschelp en komt veel
voor in de zeeën rond de Filippijnen.
Speciaal zijn ook de kerststallen en
kerstgroepen van aardewerk uit Peru. Het maken van keramiek kent
in dit land van eeuwenoude culturen een lange traditie. Het ambacht
wordt er beoefend door families
die het van generatie op generatie
doorgeven. De vanouds gebruikte
klei komt uit het pottenbakkersstadje Quinua en geeft het aardewerk
zijn typerende rode kleur. Ook de
kerststal met houten figuren uit Sri
Lanka mag niet onvermeld blijven.

Deze mooie, handzame uitbeelding
van het kerstverhaal is speciaal gemaakt voor kinderen. Het hout komt
van milieuvriendelijk onderhouden
rubberbomen en de figuren zijn
handbeschilderd met verf die voldoet aan de Europese regels. Zo zijn
de producten helemaal kindveilig en
kan er naar hartelust mee gespeeld
worden. De Wereldwinkel Aalsmeer
is gevestigd in de Zijdstraat 59 en in
de maand december geopend van
maandag tot en met m zaterdag van
10.00 tot 17.00 en natuurlijk ook tijdens de (extra) koopavonden.

Specialist in banden bottelt ‘eigen’ water

Bronwater van Profile Tyrecenter
betekent geld voor Oxfam Novib
Aalsmeer - Profile Tyrecenter biedt
haar klanten vanaf heden met een
eigen flesje mineraalwater een verantwoorde verfrissing aan. Want
door middel van dit zuiver bronwater draagt Profile Tyrecenter tegelijkertijd bij aan verbetering van de
leefomstandigheden in derde wereld landen. Leverancier Fair Water
Springs staat 25% van de bruto-opbrengst af aan Oxfam Novib. Zij besteden dit geld aan projecten in arme landen om daar schoon en veilig
drinkwater te leveren. “We hadden
de wens om klanten mineraalwater
aan te bieden en dat samen te laten gaan met een bijdrage aan een
goed doel”, aldus Harm Nieboer, Directeur Retail van Profile Tyrecenter.
“Wij zochten naar een leverancier
die mineraalwater van hoge kwali-

teit én een bijdrage aan een goed
doel levert. Fair Water Springs bottelt nu honderd procent zuiver bronwater in flesjes met het Profile Tyrecenter logo er op. Zij hebben bovendien een duidelijke visie en missie
om mensen in arme landen te helpen met schoon en veilig drinkwater
en goede sanitaire voorzieningen.
Profile Tyrecenter ondersteunt dat
gedachtegoed. Dat de prijs van het
water wat hoger is dan bij een ander
merk, vinden we vanwege het maatschappelijke doel niet bezwaarlijk.
Van de bruto-opbrengst garandeert
Fair Water Springs namelijk dat 25%
rechtstreeks bij Oxfam Novib terecht komt. Hoe meer flesjes onze
klanten kopen, hoe groter onze bijdrage aan dit maatschappelijk belangrijke project.”

Cadeaus voor elf winnaars
kleurwedstrijd Kudelstaart

Holland International reisbureau
LePas vijf jaar in Kudelstaart
Kudelstaart - Op 7 december is het
alweer vijf jaar geleden dat reisbureau LePas een filiaal in Kudelstaart
opende. Sinds vorig jaar is daar de
naam Holland International aan toegevoegd. Zoals waarschijnlijk wel
bekend organiseren de Holland International Reisbureaus regelmatig
acties voor hun klanten.
Zo ook hete reisbureau in het winkelcentrum. Iedereen die in de
maanden december en januari een
vakantie boekt bij Holland International Reisbureau LePas in profiteert niet alleen van aantrekkelijke vroegpreek kortingen, maar ontvangt bovendien een leuke atten-

tie, speciaal om de koude wintermaanden door te komen. Deze actie
is geldig zolang de voorraad strekt
en geldt alleen op pakketreizen van
de bekende grote reisorganisaties.
Internetboekingen en losse tickets
zijn uitgesloten van de actie. LePas
is maandag geopend van 13.00 tot
18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag heten medewerkers bezoekers welkom tussen 9.30 en 18.00
uur en zaterdag staat de deur open
tussen 10.00 en 16.00 uur. Tijdens
de feestdagen hanteert het reisbureau afwijkende openingstijden die
op de website www.lepas.nl vermeld
staan.

Kudelstaart - Op zaterdag 28 november iets na 11.00 uur in de ochtend hebben de gelukkige prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd uit handen van sinterklaas een
mooie prijs uitgereikt gekregen in
winkelcentrum Kudelstaart. Negen
van de elf winnaars kwamen de prijs
persoonlijk ophalen, de andere twee
konden helaas niet aanwezig zijn,
maar kunnen hun prijs op een later tijdstip ophalen. Sinterklaas en
zijn pieten hebben na de prijsuitreiking nog ruim de tijd genomen om

alle winkeliers van winkelcentrum
Kudelstaart te bezoeken en natuurlijk was de goedheiligman blij met
alle aandacht van de vele aanwezige kinderen en deelden de pieten
pepernoten uit aan de jeugdige bezoekers. De prijswinnaars zijn de 9jarigen Rick Zet en Joëlla Pol, Valery
v/d Rij van 8 jaar, de 2-jarigen Ben
Fridsma en Esther Fokkema, de 3jarigen Ellen ter Reehorst en Kevin
Stam, de vier-jarigen Nick Braam en
Mark Tackema, Ramon Stam van 6
en de 5-jarige Fleur Snoek.
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Raadsbreed ‘ja’ voor 38.500
euro promotie verkiezingen
Aalsmeer - In het Beraad van donderdag jl. werd het voorstel betreft
het beschikbaar stellen van een
budget van 38.500 euro voor de bevordering van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en de
wisseling van de gemeenteraad (afscheid en introductie) zonder slag
of stoot raadsbreed aangenomen.
De behandeling van het vaststellen
van het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer, gericht op het kennisnemen van de inspraakreacties
op het Gemeentelijk Rioleringsplan
voor de planperiode 2009 - 2012, leverde in eerste termijn weinig vragen op. Een tweede termijn bleek

Van de hak
op de tak

niet nodig waardoor besluitvorming kon plaatsvinden later op de
avond. De behandeling gericht op
het intrekken van het raadsbesluit
van 14 mei 2009 tot onteigening ten
behoeve van het bestemmingsplan
Noordvork van vier betrokken percelen, hoefde evenmin te wachten
op een tweede termijn en ook hiervoor gold dat besluitvorming later
op de avond plaatsvond.
De behandeling gericht op het vaststellen van dertien belastingverordeningen 2010 kende ook weinig problemen en hiervoor gold tevens dat besluitvorming later op de
avond kon plaatsvinden.

Nog niet voor
elkaar in Dorp

Fractie kiest voor vernieuwing

Gertjan van der Hoeven
lijsttrekker voor AB
Aalsmeer - Op een druk bezochte
ledenvergadering van Aalsmeerse
Belangen is de nieuwe kieslijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
3 maart 2010 vastgesteld. Het bestuur en de leden hebben drs. Gertjan van der Hoeven (37) gekozen als
lijsttrekker. AB kiest daarmee een
jonge lijsttrekker die de invloed van
de partij de komende jaren verder
kan uitbouwen. “Gertjan, in het dagelijkse leven werkzaam als projectleider bij gemeenten, heeft de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad
bewezen dat hij over een uitermate frisse, scherpe blik beschikt.”, aldus partijvoorzitter Coq Scheltens.
“We hebben, naast de nieuwe lijsttrekker, een veelbelovende lijst samengesteld met een prima mix van
jong, aanstormend talent en ervaren mensen. Met voldoende stemmen kan de fractie op alle fronten
worden versterkt, want we hebben
nieuwe mensen met kennis van financiën, de Wmo en bouwkunde
kunnen aantrekken.”
Ook keert Dick Kuin na enkele jaren
afwezigheid terug in de Aalsmeerse
politieke arena. Scheltens: “Wij zijn
blij dat hij terug komt: Aalsmeer kan
zijn visie en creativiteit goed gebruiken.” Tijdens de algemene ledenvergadering is ook het nieuwe verkiezingsprogramma aan de AB-leden
gepresenteerd. Het AB-program-

ma is herkenbaar, duidelijk en bevat veel speerpunten waar AB al jaren voor staat. Enkele daarvan zijn
meer aandacht voor de jeugd; het
betaalbaar houden van de Wmo;
bouwen voor starters, jongeren en
senioren; behoud van de Aalsmeerse cultuurhistorie en verbeteren van
het wijkgericht werken in Aalsmeer.
AB heeft haar ledenaantal in de afgelopen maanden fors zien groeien
en verwacht deze lijn in de komende
maanden door te kunnen trekken.
De partij zit momenteel als enige
partij in de oppositie maar weet met
frisse ideeën en goed onderbouwde tegenvoorstellen haar invloed uit
te oefenen. “Die lijn zetten we onverminderd voort. Het onderscheidt
ons van de andere partijen die soms
wel erg volgend zijn. Dat wordt gelukkig ook opgemerkt door heel veel
Aalsmeerders”, aldus lijsttrekker Van
der Hoeven. Het verkiezingsprogramma en de volledige lijst worden
op korte termijn bekend gemaakt.

Behandeling Vervoersplan
in raad van 10 december

Aalsmeer - De behandeling van het
onderwerp vaststellen Aalsmeers
Verkeer- en Vervoerplan gericht op
de beantwoording van de ontvangen zienswijzen op het concept,
het vaststellen van de Nota van
Wijziging alsmede het kennisnemen van het uitvoeringsprogramma
Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan
2009-2015, beleefde donderdag 26
november de eerste termijn. De belangstelling op de publieke tribune
was bijzonder goed te noemen. Voor
alle politieke fracties was duidelijk,

dat er nog tal van vragen open stonden en uiteraard passeerden zaken
als de knip in de Burgemeester Kasteleinweg, de Noordvork, ontsluiting
GreenPark, sluipverkeer, recreatieve routes, keerlus Uiterweg, veiligheid rondom scholen, Bilderdammerweg, Herenweg en fietsvoorzieningen weer de revue. Diverse politieke fracties hebben in eerste termijn al aangegeven om in de tweede termijn (donderdag 10 december
aanstaande) eventueel met amendementen en moties te komen.

Ulla Eurich lijsttrekker PACT
Aalsmeer - De leden van PACT
Aalsmeer hebben Ulla Eurich gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die
op 3 maart volgend jaar worden gehouden.
Ulla is nu voorzitter van de raadsfractie van PACT Aalsmeer, het lokale samenwerkingsverband van
PvdA, GroenLinks en D66. Het is
voor het eerst dat PACT Aalsmeer
de lijsttrekker kiest, voordat de overige kandidaten worden gekozen

en de lijstvolgorde wordt bepaald.
Half december wordt bekend hoe
het complete kandidatenteam eruit
gaat zien dat samen met Ulla Eurich
de verkiezingen ingaat. Dan zullen de PACT leden ook het nieuwe
verkiezingsprogramma van PACT
Aalsmeer vaststellen. Ulla Eurich is
geen onbekende in de Aalsmeerse politiek. Zij heeft haar sporen in
de afgelopen vier jaar verdiend als
fractievoorzitter van PACT Aalsmeer,
een rol die ze met verve vervult.

Jelle Buisma, afdelingsvoorzitter van PACT Aalsmeer, feliciteert Ulla Eurich
met haar benoeming tot lijsttrekker.

Feest der herkenning bij inwijding
Onderwijzerswijk Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - We voelden ons weer
even jong, waren in gedachten weer
bezig met de onregelmatige werkwoorden en met de Slag bij Nieuwpoort, keken gezamenlijk terug op
een volslagen andere tijd dan de
huidige en konden die middag niet
om het ophalen van herinneringen
heen. Ik spreek hier over woensdag 25 november toen het er eindelijk van kwam: het inwijden van de
Onderwijzerswijk waarbij diverse illustere namen uit de wereld van de
meesters en de juffen voorgoed zijn
vastgelegd voor de toekomst.
Het was geen zaak geweest van het
even vlot afhandelen van een voorstel. In de straatnamencommissie liep men niet direct warm voor
het idee. Er werden argumenten
gehoord over eventuele besluiten
waarbij namen van personen niet
meer zouden worden vastgelegd in
het straatbeeld. Maar vox populi, de
stem van het volk, klonk te nadrukkelijk, lobbyisten zetten hun schouders er onder en uiteindelijk was het
dan zover. Op het gemeentehuis had
men alle moeite gedaan de adressen van nakomelingen van de benoemden te achterhalen. Voor een
groot deel was dat gelukt en zij allen
waren aanwezig in een van de ruimten van de Mikadoschool in NieuwOosteinde.
Aan wethouder Jaap Overbeek de
eer op een deel van de benoemde
personen in te gaan. Overbeek had
zich goed voorbereid, hij schets-

te een beeld van het onderwijs in
Aalsmeer waarbij hij terugging tot
1800 toen er in Aalsmeer vier openbare scholen bestonden. Pas later
kwamen daar scholen van protestants-christelijke en katholieke signatuur bij.
Kees Zandvliet, de spil die zich met
enkele anderern jarenlang had ingezet voor de benoemingen, noemde in
zijn toespraak terecht de naam van
Piet Eveleens, de kort na de Tweede Oorlog gemigreerde Aalsmeerder die vanuit zijn verre nieuwe vaderland Australië met niet aflatende
ijver zich heeft ingezet voor met name het benoemen van de heer Den
Hertog, in de vorige eeuw vele jaren in hoofd van de Ulo en de Middelbare Handelsavondschool. Een
legendarische, markante figuur en
dat hij die middag postuum dan ook
de meeste aandacht kreeg was niet
verwonderlijk. Ook Kees Eveleens
blies de loftrompet over de meneer
Den Hertog en vooral diens ijver
voor gedegen talenkennis en rekenen werden geroemd. Eveleens verwees ook naar de eerste export van
bloemen naar Rusland, naar zijn lagere schooltijd waarbij, vanwege de
door de Duitse bezetter gevorderde scholen, moest worden uitgeweken naar voor lesgeven ongebruikelijke locaties, zoals onder andere het Oud-Katholieke kerkje en de
CAV. Hij wees ook op zijn eigen internationaal bekende succesvolle
onderneming Olimex waarbij hij de

Aalsmeer - Donderdag jl. bogen de
politieke fracties zich over de ingediende bezwaren voor de ‘Gebiedsvisie Aalsmeer 2020’. De visie werd
later tijdens de raadsvergadering
vastgesteld. Er werd tot in de late
uurtjes gediscussieerd.
Koers op hoofdlijnen
De Gebiedsvisie bevat fundamentele en gebiedsgerichte uitspraken
over verstedelijking, woningbouw,
groen, economie, verkeer en vervoer, voorzieningenaanbod etc. Er
zijn 28 ‘unieke zienswijzen’ van individuele burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties ontvangen.
Met de vaststelling van de Gebiedsvisie wordt een belangrijk beleidskader op structuurniveau gecreëerd. In het document draait het
voor een aanzienlijk deel om een
overzicht van thematische ambities
en de koers op hoofdlijnen. Uitwer-

king zal uiteindelijk zijn beslag moeten krijgen in bestemmingsplannen.
De politieke fracties hadden nogal wat vragen en opmerkingen omtrent de inhoud van de gebiedsvisie en de zienswijzen. Een en ander resulteerde in een aantal amendementen en moties. Een amendement van de PACT-fractie over de
criteria met betrekking tot gestapeld bouwen kreeg onvoldoende
steun. Een amendement van AB om
aan het concept raadsbesluit toe te
voegen dat de maximaal gewenste verkeersintensiteit voor de gehele Westeinderroute vast te stellen op
5.000 voertuigbewegingen per dag,
kreeg geen steun. Ook het amendement van de AB-fractie om aan
het raadsbesluit toe te voegen de
“knip” voor het autoverkeer tussen
de Mensinglaan en de Ophelialaan
te schrappen als onderdeel van de
Aalsmeerse Gebiedsvisie kreeg geen
steun. Het was vaststaand beleid, zo

Handen uit de mouwen tijdens
week van de jeugdzorg

Aalsmeer - Op zaterdag 28 november rond tien uur in de avond troffen surveillerende agenten een auto
aan op de Machineweg die met de
achterwielen boven de sloot balanceerde. De bestuurder van de wagen, een 37 jarige man uit De Kwakel, bleek veel diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben.
De ademanalyse wees uit dat de

man liefst vijf keer de toegestane
hoeveelheid alcohol, 1155 Ugl, gedronken had. Het rijbewijs van de
Kwakelaar is ingevorderd. Zijn passagier bleek eveneens teveel alcohol gedronken te hebben.
De vrouw bleek een kwade dronk te
hebben. Een agent werd door haar
geschopt. Ook de vrouw is aangehouden.

Acht schoolmeesters
De volgende acht schoolmeesters
zijn vernoemd in de Schoolmeesterswijk: G. den Hertog, hoofd MULO van 1927-1954 en hoofd Handelsavondschool van 1927 tot 1949
(G. den Hertoglaan); H. Buisma,
hoofd openbare school Oost van
1941 tot 1968 (H. Buismalaan); J.
Schaper, hoofd R.K. Antoniusschool
Kudelstaart van 1910 tot 1945 (J.
Schaperstraat); H. Bierling, hoofd
Prot. Christelijke school Dorp, van
1936 tot 1969 (H. Bierlingstraat);
W. Dam, hoofd Prot. Christelijke
school Oost, van 1938 tot 1961 W.
Damstraat); Dr. J. Wasscher, hoofd
Rijks Middelbare Tuinbouwschool
van 1948 tot 1966 (Dr. J. Wasscherstraat); J.E.E. Bekker, hoofd Neutrale Nijverheidsschool van 1925 tot
1946 (J.E.E. Bekkerstraat) en L.A.
Braak, hoofd openbare school Uiterweg, van 1866 tot 1908 (L.A. Braakstraat).
Leni Paul

Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
in late uurtjes vastgesteld

Politici lopen stage bij Spirit!

Auto balanceert boven sloot

link legde naar het genoten onderwijs onder meneer Den Hertog. Het
moet voor de nazaten van Den Hertog (zelfs een achter-, achterkleinkind was, weliswaar nog in de kinderwagen, aanwezig) een groots
moment zijn geweest hun voorvader
zo te horen roemen. Na de officiële
onthulling werden onder het genot
van een hapje en een drankje nog
veel herinneringen opgehaald.

Aalsmeer - Maar liefst vijf wethouders vonden tijd in hun drukke agenda om te ervaren wat werken in de
jeugdzorg nu precies inhoudt. Spirit,
organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in de stadsregio Amsterdam,
nam het thema van de week, openheid en transparantie, letterlijk en
nam de politici mee naar de werkvloer. En dat werd gewaardeerd: “In
de jeugdzorg werken voortreffelijke professionals, men zou moeten
ophouden steeds weer een negatief
stempel op het jeugdwerk te drukken. Dat werkt drempelverhogend
voor ouders en kinderen die hulp
zoeken.” In de regio Amstelland en
de Meerlanden liepen mevrouw B.
Wensing-Weber, raadslid HAP Haarlemmermeer, en wethouder Jaap
Overbeek van Aalsmeer stage bij
een Beter met Thuisvoorziening in
Hoofddorp. Beter met Thuis (BMT)
is een combinatie van hulp bij het
gezin thuis en begeleiding van het

kind (6 tot 15 jaar) in een locatie van
Spirit. Wethouder Arthur van Dijk,
gemeente Haarlemmermeer, draaide mee in groepsbijeenkomst van
Triple P, een opvoedingsprogramma
voor ouders met kinderen van 0 tot
en met 12 jaar. Hij stak zijn enthousiasme na afloop niet onder stoelen
en banken: “Deze sessie was zeer
waardevol.”
Warm en gezellig
Bij Beter met Thuis speelden de
wethouders met de kinderen op een
spelcomputer, hielpen met het huiswerk en staken de handen uit de
mouwen in de keuken. “De begeleidsters zijn opvallend jong, goed
opgeleid en hebben een zware verantwoording, vooral degene die ‘s
nachts in het huis slaapt”, viel Wensing op. ‘Zij begeleiden de kinderen op een lieve, haast moederlijke
manier. De begeleiding zorgt voor
een goede structuur voor de kinde-

luidde het antwoord. Een motie van
de PACT-fractie waarin het college
wordt opgeroepen om het bloemenimago Aalsmeer op te vijzelen door
de openbare buitenruimte van de
gemeente zodanig fleurig vorm te
geven, kreeg voldoende steun. Een
motie van de AB-fractie waarin het
college wordt opgeroepen om op de
kortst mogelijke termijn te starten
met het uitwerken van welstandseisen voor gestapelde bouw alsmede de Aalsmeerse lintbebouwing en
het gebied direct achter deze linten,
wordt raadsbreed gesteund.
Liever herstructurering
Een motie van de PACT-fractie
waarin het college wordt opgeroepen de Ruimtelijke visie tot 2020 zodanig aan te passen dat de energie
vooral gericht wordt op vernieuwing
en/of herstructurering en minder op
nieuwbouw in uitleglocaties, kreeg
steun van het CDA en VVD.
ren, zodat de kinderen de houvast
hebben die ze thuis hebben gemist.
Ze zorgen dat de kinderen de beleefdheid in acht nemen en aardig
voor elkaar en ook voor zichzelf zijn.’
De heer Overbeek vond dat een Beter met Thuislocatie zich kan meten met een echte gezinssituatie. Hij
vond dat er met veel inzet een warme en gezellige sfeer door de hulpverleners wordt gecreëerd.
Hulp aan 6.000 jeugdigen
Mieke Verschure, regiomanager
Amstelland en de Meerlanden van
Spirit, kijkt tevreden terug: “Door de
praktische stages konden we goed
laten zien wat we allemaal doen.
Veel is natuurlijk al bekend bij de
bestuurders, maar zo’n handen-uitde-mouwen-stage is toch net even
anders. Dat merk je ook aan de positieve reacties die je krijgt op zo’n
dag.” Spirit helpt per jaar ruim 6.000
jeugdigen en hun gezinnen bij het
oplossen van problemen met opgroeien en opvoeden.
Daarnaast begeleidt Spirit ruim
1200 pleeggezinnen. Spirit werkt
met zo’n 1.000 medewerkers vanuit negen regio’s in de stadsregio
Amsterdam en biedt verschillende
soorten hulp.

Aalsmeer - In ‘Aalsmeer actueel’,
een programma van Radio Aalsmeer,
vroegen de presentatoren Marianne Kaaijk en Willem Barentsen aan
de CDA fractievoorzitter Ad Verburg ‘hoe het nou zat’. Het ging over
de publicaties in deze krant gedaan
over de CDA wethouder Jaap Overbeek die, vrijwel kansloos op de kieslijst terecht kwam. De vraag waarom
werd niet beantwoord. Wel schamperde Verburg dat hij niet veel waarde hechtte aan de publicaties. Hij zei:
‘Van de hak op de tak’ wordt door de
voorzitter van AB geschreven en dat
ingezonden stuk is van een familielid
van Jaap Overbeek’, Nou, én?
Het debacle stond wèl in de krant. De
opmerking van Verburg dat mijn column door de AB-voorzitter geschreven wordt, is nogal flauw. Ad werkt
toch ook niet als CDA-er bij Flora?!
Zo schrijf ik niet als AB-er, maar altijd
als Coq Scheltens. Het is een zwak
argument van Ad om de teloorgang
van Jaap zogenaamd te relativeren.
Vorige week donderdag was het
druk op de publieke tribune in het
gemeentehuis. Tijdens de vergadering in de raadzaal werd onder andere gesproken over de knip die in
de provincialeweg moet komen: een
belangrijk onderwerp in het verkeeren vervoersplan. De zogeheten knip
valt bij velen niet goed, maar desondanks stemt een meerderheid van
de gemeenteraad in met de knip.
Alleen AB is tegen. De groep mensen die tegen de knip namens de ondernemers en winkeliers optraden,
zijn razend omdat zij vinden dat er
naar hun tegenargumenten nauwelijks is geluisterd. Ze hebben besloten om een nieuwe partij op te richten en mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.
Deze nieuwe partij gaat OPA heten. OPA is de afkorting van Ondernemers Partij Aalsmeer. Donderdag
maakten de ondernemers hun voornemen bekend. In de raadzaal was
een spandoek opgehangen en werden er flyers uitgedeeld. Het is nog
niet bekend wie de lijsttrekker van
OPA wordt. Ed Kriek, Dirk Box, Henk
de Groot of Jan Sparnaaij?
We wachten af. Er gebeurt nog zoveel. Gelukkig is het plan om nóg een
brug naar het Stokkeland te bouwen,
van de baan. Het is nog niet bekend
wat er met de bloemenschuur op het
Stokkeland gaat gebeuren: slopen en
nieuwbouwen of toch restaureren?
In elk geval moet dit dorpsgezicht
blijven bestaan. De beste optie is,
ook financieel, om de huidige schuur
flink aan te pakken: volgens deskundigen kan dat. Op korte termijn moet
hier ‘ns een besluit over genomen
worden. Vlakbij het Stokkeland is het
ongezellig geworden nu AH en het
postkantoor leeg zijn. Wat gaat daar
gebeuren? Als de boel daar lang leeg
staat is het geen gezicht. De TV Studio aan de Van Cleeffkade komt in
2010 ook leeg. Ik kan me nog goed
herinneren dat dit gebouw, de voormalige potplantenveiling, de CAV, jarenlang leeg stond. Eigenlijk is leegstand in een dorp heel erg. In de Zijdstraat zijn er toch ook nog winkels
te huur. Naast mr. opticien Nico Dames staat er al jaren een winkel leeg.
En er komt nog meer winkelruimte
bij: wat komt er toch allemaal in? In
het centrum kan je allang geen patatje meer kopen: wel zat fietsenwinkels, brillenzaken, drogisten en modewinkels. Die leuke speelgoedzaak
met dat houten speelgoed is er ook
al uit. Weer een lege winkel. Nee, het
is nog niet voor elkaar in het dorp.
Toch zal het wel goed komen. Super
AH zorgt alvast voor meer reuring, nu
de rest nog invullen...
Misschien iets voor OPA?
Coq Scheltens

Winkeldieven
aangehouden
Rijsenhout – Personeel van een
winkel op de Werf in Rijsenhout
betrapte vrijdag 27 november een
tweetal winkeldieven. Het duo ging
zonder te betalen met parfum, bier
en scheermesjes langs de kassa. De
politie nam de verdachten mee naar
het politiebureau waar proces-verbaal werd opgemaakt. Het betreft
een man van 37 jaar en een vrouw
van 36, inwoners van De Kwakel.

Navigatie uit
bestelbus weg
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 25 op donderdag 26 november is ingebroken in een in de
St. Janstraat geparkeerde bestelbus. Uit het voertuig is het navigatiesysteem gestolen. Het gehele
dasboardkastje is verder overhoop
gehaald. Deze spullen zijn door de
dief achter gelaten op de bestuurdersstoel.
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Auto weer retour

Inloop en vergadering
Dorpsraad Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 9 december komt de Dorpsraad van Kudelstaart, alweer voor de laatste
maal in 2009, bijeen in het dorpshuis
om belangrijke en minder belangrijke punten de revue te laten passeren tijdens inloop- en vergaderavond. Wat te denken van de bouw,
de verplaatsing van al die mensen
door en om het dorp, het wegennet,
recreatie en hoe gaat het oversteken
van al die kinderen naar hun nieuwe school in Rietland? De vergadering is openbaar en politiek en politie zijn hierbij aanwezig. Speciaal de
‘nieuwe’ bewoners van Kudelstaart
zijn bijzonder welkom. Het bestuur
van de Dorpsraad hoopt op een grote opkomst, want zonder suggesties

Aalsmeer - In de nacht van 14 april
zijn vanaf de Oosteinderweg acht
auto’s gestolen. Een wagen is afgelopen weekend terug gevonden
in Den Haag. Het chassisnummer
was door de dieven veranderd. Onderzocht wordt nog op de bestuurder wist dat hij reed in een gestolen auto.

en opmerkingen vanuit de dorpsgemeenschap hoeven en kunnen er
geen stappen ondernomen worden.
Er zijn genoeg items, van verkeer tot
het groen. Wie weet, kan Dorpsraad
helpen. De vergadering begint om
20.00 uur en wordt voorafgegaan
door een inloop-half-uurtje van
19.30 tot 20.00 uur. De Dorpsraad is
overigens op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor Kudelstaart. Kom eens
langs op één van de vergaderingen
of stuur een email naar dorpsraadkudelstaart@hotmail.com. Voorzitter van de Dorpsraad is Robert Uytenbogaardt, tel. 06-53153252 en
het secretariaat wordt beheerd door
Ria Boon, tel. 0297-328169.

Gereedschap en
koper weg
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 november
is ingebroken in een nog op te leveren winkel op het Poldermeesterplein in Nieuw-Oosteinde. Koper en
gereedschap, waaronder lasapparatuur, is ontvreemd.

Vernielers in
kraag gevat

Ondanks afwijzing Welstandszorg

Groen licht voor nieuw dak
voor monumentale boerderij
Aalsmeer - De eigenaar van de
boerderij Hornweg is voornemens
het dak te vervangen. Omdat de
boerderij in 2009 is aangewezen
als gemeentelijk monument kunnen
deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd nadat hiervoor een
monumentenvergunning is afgegeven. De gemeentelijke monumentencommissie heeft in haar vergadering van 24 september 2009 ingestemd met het plan.
De Centrale Monumentencommissie van de Stichting Welstandzorg
Noord-Holland heeft in haar vergadering van 28 oktober 2009 het plan
afgewezen. Ondanks het afwijzend

advies van de Centrale Monumentencommissie stellen burgemeester
en wethouders voor om toch, onder
voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek met als doel
verder verval van de boerderij te
voorkomen.
Mogelijk kan bij een eventueel toekomstig restauratieplan gebruik
worden gemaakt van de bestaande dakpannen. Het ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken liggen
nog vier weken ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer. Er bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Frisse ‘look’ voor speeltuin

Aalsmeer - De speeltuin tussen de
Clauslaan, Hendrik- en Irenestraat
heeft een nieuwe frisse ‘look’ gekregen. Volgens de planning van de
gemeente was de speeltuin nog niet
aan de beurt om opgeknapt te worden.
Omwonenden en de gemeente hebben toch de handen in een geslagen en zijn aan de slag gegaan. De

dichte beplanting rond de speelplek
is vervangen voor jonge planten en
plantenbakken en grotendeels is de
speeltuin opnieuw bestraat.
Klus samen geklaard
Verder is een nieuw klimrek geplaatst, de wipkipjes zijn op een andere plaats neergezet en nieuwe
bankjes zorgden voor de finishing

Watertoren in monumentenprogramma RTV N-Holland
Aalsmeer - Afgelopen zomer werden bij de Aalsmeerse Watertoren TV-opnames gemaakt voor het
programma ‘Schatten van Amsterdam’. Een educatief programma
waarin jongeren een bezoek brengen aan monumenten in Amsterdam en omliggende regio. De toren
van ir. Sangster bevindt zich ook onder het erfgoed dat belicht wordt en

deze aflevering is te zien op 15 februari volgend jaar. RTV-Noord Holland zendt de serie uit, die 11 afleveringen omvat. Maandag 7 december (18.30 uur) komt het eerste monument aan de orde.
Daarna is er elke week een deel te
zien. Onder meer brengen jongeren
Artis, Carré en de Stelling van Amsterdam in beeld. De uitzendingen

Traditionele sinaasappelactie voor kinderen
Politici lopen stage bij Spirit!

Handen uit de mouwen tijdens
week van de jeugdzorg
Aalsmeer - Maar liefst vijf wethouders vonden tijd in hun drukke agenda om te ervaren wat werken in de
jeugdzorg nu precies inhoudt. Spirit,
organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in de stadsregio Amsterdam,
nam het thema van de week, openheid en transparantie, letterlijk en
nam de politici mee naar de werkvloer. En dat werd gewaardeerd:
“In de jeugdzorg werken voortreffelijke professionals, men zou moeten ophouden steeds weer een negatief stempel op het jeugdwerk te
drukken. Dat werkt drempelverhogend voor ouders en kinderen die
hulp zoeken.” In de regio Amstelland en de Meerlanden liepen mevrouw B. Wensing-Weber, raadslid
HAP Haarlemmermeer, en wethouder Jaap Overbeek van Aalsmeer
stage bij een Beter met Thuisvoorziening in Hoofddorp. Beter met
Thuis (BMT) is een combinatie van
hulp bij het gezin thuis en begeleiding van het kind (6 tot 15 jaar) in
een locatie van Spirit. Wethouder
Arthur van Dijk, gemeente Haarlemmermeer, draaide mee in groepsbijeenkomst van Triple P, een opvoedingsprogramma voor ouders met
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Hij
stak zijn enthousiasme na afloop
niet onder stoelen en banken: “Deze
sessie was zeer waardevol.”
Warm en gezellig
Bij Beter met Thuis speelden de
wethouders met de kinderen op een
spelcomputer, hielpen met het huiswerk en staken de handen uit de

mouwen in de keuken. “De begeleidsters zijn opvallend jong, goed
opgeleid en hebben een zware verantwoording, vooral degene die ‘s
nachts in het huis slaapt”, viel Wensing op. ‘Zij begeleiden de kinderen op een lieve, haast moederlijke
manier. De begeleiding zorgt voor
een goede structuur voor de kinderen, zodat de kinderen de houvast
hebben die ze thuis hebben gemist.
Ze zorgen dat de kinderen de beleefdheid in acht nemen en aardig
voor elkaar en ook voor zichzelf zijn.’
De heer Overbeek vond dat een Beter met Thuislocatie zich kan meten met een echte gezinssituatie. Hij
vond dat er met veel inzet een warme en gezellige sfeer door de hulpverleners wordt gecreëerd.
Hulp aan 6.000 jeugdigen
Mieke Verschure, regiomanager
Amstelland en de Meerlanden van
Spirit, kijkt tevreden terug: “Door de
praktische stages konden we goed
laten zien wat we allemaal doen.
Veel is natuurlijk al bekend bij de
bestuurders, maar zo’n handen-uitde-mouwen-stage is toch net even
anders. Dat merk je ook aan de positieve reacties die je krijgt op zo’n
dag.” Spirit helpt per jaar ruim 6.000
jeugdigen en hun gezinnen bij het
oplossen van problemen met opgroeien en opvoeden.
Daarnaast begeleidt Spirit ruim 1200
pleeggezinnen. Spirit werkt met zo’n
1.000 medewerkers vanuit negen
regio’s in de stadsregio Amsterdam
en biedt verschillende soorten hulp.

Behandeling Vervoersplan
in raad van 10 december

Aalsmeer - De behandeling van het
onderwerp vaststellen Aalsmeers
Verkeer- en Vervoerplan gericht op
de beantwoording van de ontvangen zienswijzen op het concept,
het vaststellen van de Nota van
Wijziging alsmede het kennisnemen van het uitvoeringsprogramma
Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan
2009-2015, beleefde donderdag 26
november de eerste termijn. De belangstelling op de publieke tribune
was bijzonder goed te noemen. Voor
alle politieke fracties was duidelijk,

dat er nog tal van vragen open stonden en uiteraard passeerden zaken
als de knip in de Burgemeester Kasteleinweg, de Noordvork, ontsluiting GreenPark, sluipverkeer, recreatieve routes, keerlus Uiterweg, veiligheid rondom scholen, Bilderdammerweg, Herenweg en fietsvoorzieningen weer de revue. Diverse politieke fracties hebben in eerste termijn al aangegeven om in de tweede termijn (donderdag 10 december
aanstaande) eventueel met amendementen en moties te komen.

Aalsmeer - Maar liefst 160 leerlingen van de hoogste klassen van
de basisschool en de eerste klassen middelbare scholen zetten zich
in voor kansarme kinderen in Roemenie. Dit doen ze al dertien jaar
door sinaasappelen aan de man te
brengen. Alle schoolkinderen zijn
op scholen voorbereid op deze actie en ze weten dat er in Roemenie
nog veel kinderen zijn die geen normale toekomst tegemoet gaan. Nog
altijd worden er kinderen te vondeling gelegd of in een ziekenhuis
achtergelaten, verwaarloosd en aan
hun lot overgelaten of op straat gedumpt. Deze kinderen komen al

snel terecht in de criminaliteit, gebruiken drugs, belanden in de prostitutie terwijl kinderhandel en orgaantransplantatie ook voor komen.
Om effectief te helpen is het nodig om jonge kinderen van 1 tot 4
jaar, die hiervoor in aanmerking komen, onder te brengen op de beste plaats die er is, het gezin. Alle extra kosten die het pleeggezin heeft
worden langdurig bekostigd. Help
een Roemeens kind heeft verschillende contactpersonen in Roemenie
die de contacten met de pleeggezinnen, kinderen en kinderbescherming onderhouden. Van deze personen wordt verwacht dat zij elk kwar-

touch. De medewerkers van de gemeente en de omwonenden hebben
met elkaar deze klus geklaard. Hopelijk waarderen de gebruikers deze
opknapbeurt en houden zij hun plek
netjes schoon en wordt gebruik gemaakt van de toegangspaadjes naar
de speelplek, zodat de beplanting
zich kan ontwikkelen in plaats van
platgetrapt te worden!

worden diezelfde avond om de twee
uur herhaald.
De maandelijkse openstelling van
de watertoren zal in 2010 niet vanzelfsprekend zijn. In dat jaar staat
renovatie van het Rijksmonument
op het programma. Zoals het er nu
naar uitziet, zullen de bouwsteigers
in de maand juli rondom de toren
worden gezet. Naast voegwerk aan
de buitenzijde zal ook de schoeiing
op het terrein rond de toren worden
opgeknapt. Dat gebeurt mogelijk al
dit jaar.
taal een rapportage overleggen over
de ontwikkeling van het kind, de orthopedagoge gaat hiermee aan de
slag. Ook wordt een schriftelijk document ondertekend door een van
de pleegouders, waaruit blijkt dat
het geld bij het pleeggezin is aangekomen. Op dit moment ontvangen twaalf kinderen steun. Voor
meer informatie: www.helpeenroemeenskind.nl of bel het secretariaat: 0297-593635. Gehoopt wordt
dat u de schoolkinderen niet in de
steek laat, Bedenk ook dat deze circa 160 schoolkinderen een deel van
hun vrije tijd inzetten voor kinderen in Roemenie die zelf heel weinig kunnen doen.Bij Ranzijn tuin en
dier in Aalsmeer kunt u tot en met
zaterdag 19 december sinaasappelen kopen en de kinderen zullen met
veel plezier en enthousiasme de sinaasappelen aanbieden.

Designhotel op Bloomin’Holland
Aalsmeer - Op 30 november jl.
hebben directeur ir. P. van Ruler van
Green Park Aalsmeer en directeur ir.
J.J. Kloosterman van Kloos2, een intentieovereenkomst ondertekend.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van een designhotel met als thema ‘Bloemen’
op het nieuwe business-, kennis- en
belevingscentrum van de sierteeltsector Bloomin’Holland. Bij de ondertekening was ook aanwezig wethouder B. Nijmeijer (Aalsmeer).

Philipe Starck, Marcel Wanders
Kloos2 werkt als projectontwikkelaar met de thema’s duurzaamheid
en design. Kloos2 is exclusief agent
voor Nederland van YOO, het projectontwikkelingsconcept rondom
topdesigners als Philipe Starck en
Marcel Wanders. Kloos2 zal de komende jaren, in nauwe samenwer-

king met Green Park Aalsmeer, de
ontwikkeling van het hotel gaan oppakken. Het hotel moet één van de
pijlers van Bloomin’Holland worden.
In de intentieovereenkomst staat
dat Kloos2 voor eigen rekening en
risico het bloemenhotel gaat ontwikkelen en daarnaast een actieve bijdrage zal leveren aan de hele
ontwikkeling van Bloomin’Holland.
De overeenkomst met Kloos2 is voor
Green Park Aalsmeer een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van
Bloomin’Holland. Over deze ontwikkeling zal de komende tijd ook met
andere betrokken partijen gesproken worden.

Nieuw centrum bloemensector
Green Park Aalsmeer krijgt een innovatief centrum Bloomin’Holland,
dat het hart van de Greenport zal
worden. Op deze plek worden busi-

ness, publiek, ideeën, kennis en
trends bij elkaar gebracht.
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. Bloomin’Holland en Green Park Aalsmeer bevinden zich direct naast bloemenveiling
FloraHolland in Aalsmeer. Door aansluiting op de nieuwe N201 is Green
Park Aalsmeer uitstekend bereikbaar en slechts vijf minuten rijden
van Schiphol. Er zijn kavels beschikbaar. Een deel van het gebied is ook
beschikbaar voor vestiging van lokale ondernemers buiten de sierteeltsector uit de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn. Meer informatie op
o.a.: www.greenparkaalsmeer.com,

Links: wethouder B. Nijmeijer, midden ir. J.J. H. Kloosterman van Kloos2, rechts: ir. P. van Ruler, directeur Green Park.

Aalsmeer - De politie heeft rond
half vijf in de nacht van zaterdag 28
op zondag 29 november vier jongeren aangehouden die kort daarvoor
op het Drie Kolommenplein een grijze damesfiets hadden vernield. Het
rijwiel is in elkaar getrapt. De eigenaar van deze damesfiets is niet bekend. De daders zijn afkomstig uit
Aalsmeer, Uithoorn en De Kwakel
en zijn 21, 22, 23 en 26 jaar oud. De
benadeelde wordt uitgenodigd contact op te nemen met het wijkteam
Aalsmeer via 0900-8844.

Getuigen inbraak
super gezocht

Kudelstaart - Rond twee uur in de
nacht van donderdag 26 op vrijdag
27 november is ingebroken in een
supermarkt in winkelcentrum Kudelstaart in de Einsteinstraat. Om
binnen te komen hebben de dieven een ruit ingeslagen. Alle pinautomaten zijn door de dieven meegenomen. De politie onderzoekt de
inbraak en hoopt dat er getuigen
zijn. Mensen die iets gezien hebben, worden verzocht contact op te
nemen met wijkteam Aalsmeer via
0900-8844.

Sparta uit Mendelstraat gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 november is tussen half zeven en half acht
in de avond een fiets gestolen uit
de Edisonstraat in Kudelstaart. Het
gaat om een mountainbike, rood
van kleur. En in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 november
is uit de Mendelstraat een fiets gestolen. De Sparta is blauw van kleur,
type Ithaka.

11 Bekeuringen
na controles

Aalsmeer - Op woensdag 25 november heeft de politie verkeerscontroles gehouden op de Oosteinderweg en op de Hornweg. Er zijn
elf bekeuringen uitgeschreven, het
merendeel voor mobiel bellen en
het niet dragen van de autogordel.

12 Koopzondagen
in Aalsmeer

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft twaalf
zon- en/of feestdagen aangewezen waarop de winkels in Aalsmeer
in 2010 geopend mogen zijn: 28
maart, 5 april (2e paasdag), 11 april,
25 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaartsdag), 16 mei, 24 mei (2e pinksterdag), 13 juni, 28 november, 12 december en 19 december.

Verlichtingcontrole

Uithoorn - Politiemensen hebben
zaterdagavond een verkeerscontrole gehouden in Thamerdal, gericht
op de fietsverlichting. Bijna twintig
fietsers hadden hun verlichting niet
in orde en kregen een bekeuring.
Het is veiliger om licht op je fiets
te hebben en vooral in deze donkere maanden erg belangrijk. Losse lampjes zijn toegestaan en zijn
natuurlijk goedkoper dan een boete van 35,- euro.

Inbraak woning
Plesmanlaan
Uithoorn - Inbrekers hebben zaterdagavond 28 november toegeslagen
bij een huis aan de Plesmanlaan. De
daders kwamen binnen na verbreking van een raam aan de achterzijde en zijn onder andere met een
groot beeldscherm er vandoor gegaan. Omdat het om grote goederen gaat, zijn er wellicht mensen die
iets hebben gezien. Ze worden verzocht te bellen met wijkteam Uithoorn, 0900-8844.
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Kinderen uit Tsjernobyl
weer van harte welkom

Hartverwarmende reacties
op kerstactie voor ouderen

Aalsmeer - Na de ramp met de
kernreactor van Tsjernobyl ondervinden ouderen, maar zeker ook
kinderen die in het rampgebied wonen, nog steeds de gevolgen van
deze ingrijpende gebeurtenis. Kinderen zijn bijzonder vatbaar voor
schildklierkanker door de radioactiviteit die in dit gebied voorkomt. Al
vele jaren zijn de leden van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer
(STKA) actief om kinderen voor een
periode van ongeveer twee maanden bij gastgezinnen in Aalsmeer en
Kudelstaart te laten logeren. In deze
maanden leven deze kinderen in een
voor hen schone en stralingsvrije
omgeving en krijgen ze gezonder
voedsel. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het bloed
bij deze kinderen in die periode volledig wordt vernieuwd. Gemiddeld
komen de kinderen 1 tot 5 kilo aan
in gewicht en krijgen hun levenslust
weer wat terug. Een enorme verbetering van hun gezondheid. Iedere 2
à 3 jaar wordt een groep Wit-Russische kinderen in de leeftijd van 8
en 9 jaar uit het plaatsje Rakin en
omgeving uitgenodigd. Ieder kind
brengt maar één keer een bezoek
aan Nederland op uitnodiging van
de Stichting om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten ‘bijtanken’.
De kinderen worden begeleid door
een onderwijzer(es) en een tolk. De
laatste groep was in Aalsmeer/Kudelstaart aanwezig in het voorjaar
van 2007. Over ruim 3 maanden, op
vrijdag 5 maart, zal weer een groep
kinderen aankomen bij gebouw Het
Baken in de Sportlaan. Het bestuur
is heel blij met de toezegging van
burgemeester Litjens dat hij de kinderen wil verwelkomen op genoemde vrijdag. Nadat aanvankelijk sprake was van een groep van 28 kinderen, mogen volgens de laatste gegevens 32 kinderen afreizen. Alle voorbereidingen die nodig zijn, zoals vervoer, overnachtingsadressen, verzekering en visa, vinden momenteel
volop plaats. Het Stichtingsbestuur
is bijzonder blij dat zoveel gastgezinnen hun medewerking verlenen. Inmiddels is voor alle kinderen
een gastgezin gevonden. Per gastgezin zullen steeds twee jongens
of twee meisjes worden ondergebracht. Op 19 november vond in Het
Baken een gastouderavond plaats.
De avond werd geopend door voor-

Aalsmeer - Dat engelen geen
hoogtevrees hebben, blijkt nu al uit
de hartverwarmende reacties die
schrijver Gerard Zelen ontvangt tijdens het verkopen van zijn kerstbundel ‘Houtsplinters’. Van Tante
Truus om de hoek tot burgemeester
Litjens aan toe.
De opbrengst van de verkoop van
de kerstbundel gaat besteed worden aan oudere mensen in de gemeente. Hoe en in wat voor een
vorm uiteindelijk deze actie rondom
de kerstdagen gestalte krijgt, blijft
nog even een klein geheim. In ieder
geval spelen de vier zorgcentra Rozenholm, Kloosterhof, Aelsmeer en
Gloxinia en grote rol hier in. Maar
ook de niet in zorgcentrum wonende ouderen worden niet vergeten.
Hoe meer boeken er verkocht wor-

zitter Panc Eikelenboom. De bestuursleden werden aan de gastouders voorgesteld en de gastouders
vertelden waarom zij hadden besloten zich aan te melden als gastgezin. Veel informatie werd gegeven
en er was volop gelegenheid tot het
stellen van vragen. Inmiddels is ook
bekend dat de OBS in Kudelstaart
(onderdeel van het scholencomplex
De Rietpluim) de kinderen een leslokaal ter beschikking kan stellen,
zodat zij net als de Hollandse kinderen hun eigen lesprogramma kunnen blijven volgen. Directeur Jan
van Veen en zijn collega Karin Penne, die ook deze voorlichtingsavond
bijwoonden, zijn enthousiast over
de komst van de kinderen en willen hen van harte een goed onderkomen bieden. Het bestuur is uiteraard heel blij met dit aanbod in deze prachtige lokatie! Ook werd deze avond een dvd vertoond van de
groep kinderen die een aantal jaren
geleden hier zijn geweest. Diverse
gastouders die op deze dvd voorkomen hebben opnieuw kinderen uitgenodigd, omdat zij destijds zo genoten hebben van de aanwezigheid
van de Wit-Russische kinderen in
hun gezin. Een volgende gastouderavond staat genoteerd voor 21 januari 2010. U begrijpt dat de financiën altijd een heel belangrijke rol
spelen om dit werk te kunnen doen.
Mocht u de Stichting Tsjernobylkinderen Aalsmeer financieel willen steunen dan zal dit zeer op prijs
worden gesteld. Het banknummer
is: 3001.51.152 t.b.v. Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer. Mocht u
verdere info willen dan kunt u terecht op www. stka.dds.nl.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Donderdag 10 december wordt de volgende speelavond van buurtvereniging De Oude Spoorbaan gehouden. Klaverjassen staat op het programma en zowel leden als kaartliefhebbers zijn
welkom.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten
verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a.

Opleidingen ROC AmsterdamAirport Hoofddorp
Hoofddorp - Donderdag 10 december opent de vestiging van het ROC
van Amsterdam Airport in Hoofddorp haar deuren voor een informatie- en inschrijfmiddag. De locatie Airport verzorgt specifieke mboopleidingen die betrekking hebben op de luchtvaart en internationale studies en werkt hierbij nauw
samen met onder andere de KLM,
Lufthansa en de Koninklijke Lucht-

macht. Van 15.30 tot 19.00 uur is iedereen welkom om zich te oriënteren op een opleiding en zich direct aan te melden. Opleidingen die
gevolgd kunnen worden zijn: vliegtuigtechniek, steward(ess), toerisme
en leisure, luchthavenbeveiliger en
luchtvrachtmedewerker en international aviation operators en logistics.
Meer weten? Kijk op www.rocva.nl/
airport.

ingezonden
Een teleurgestelde scholier
Ik kom uit school en stap uit de bus
in Kudelstaart, loop naar de supermarkt voor een blikje drinken en ga
naar buiten. Daar zie ik wat vrienden staan en loop naar ze toe om
ze uit te nodigen voor mijn verjaarsdagfeestje.
Meteen komt er een politieauto aanrijden, een paar rennen weg. Misschien wat laf, maar als je met wat
vrienden bij elkaar staat krijg je zonder pardon een boete. Ik loop rustig weg, de wijkagent roept mij niet

terug. Het is dan kwart over vijf. ‘s
Avonds hoor ik van mijn ouders dat
de wijkagent had gebeld om met mij
te praten over het proces-verbaal.
En ja hoor, een paar dagen later een
boete in de bus. Dit waren wel dure
minuten om mijn vrienden uit te nodigen voor mijn feestje. Daar gaat
mijn verjaardagsgeld. Bedankt wijkagent...
Tim uit Kudelstaart, Gozewijnstraat 30.

Gezellige bingo bij Flora
Aalsmeer - Vrijdag 27 novemberwas een dag met storm en regen,
maar ‘s avonds was het bij muziekvereniging Flora een gezellige drukte. Het uitgelezen weer voor een sinterklaasbingo. Ter gelegenheid van
sinterklaas waren alle prijzen ingepakt in cadeaupapier, daardoor was
het nog spannender wat het prijsje zou zijn. Er werden acht rondes
gespeeld en een extra super ronde met een mooie hoofdprijs: een
mand vol met bad- en douchespul-

len en mooie handdoeken. Flora organiseert twee keer per jaar een
bingo-avond.
Zondag 20 december is Flora te beluisteren tijdens het Kerstconcert
in de kerk St.Jan Geboorte in Kudelstaart samen met de Kudelstaartse koren. Tijdens dit concert zal de
jeugd van Flora voor de eerste maal
meespelen met het ‘grote’ orkest.
Wie meer wil weten over muziekvereniging Flora, kan kijken op www.
muziekverenigingflora.nl

Winkelen met Zonnebloem
Rijsenhout - Vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Rijsenhout en Burgerveen zijn vrijdag 22 november met een groep gasten voor sinterklaas gaan
winkelen in Schalkwijk in Haarlem. Na een kopje koffie met banket verzorgd
door de winkeliersvereniging aldaar en geserveerd door Zonnebloem-vrijwilligers uit Haarlem ging een ieder zijn of haar inkopen doen. Er werd ook nog
een uitstekende lunch geserveerd. Het werd een gezellige dag, die getuige de
foto, goed benut werd.

Plantenexpeditie door
Iran bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Harry Jans staat bekend om zijn prachtige diaseries
over China en Kenia. Nu komt hij bij
Groei en Bloei een lezing verzorgen
over zijn planten expeditie door Iran,
een land met veel gezichten en tegenwoordig haast elke dag in het
nieuws. Iran is niet direct een land
waarvan je veel verwacht op planten
gebied. Toch komt hier de bekende Keizerskroon, Fritillaria imperialis vandaan. Ook de tulp komt oorspronkelijk uit het toenmalige Perzië. Wanneer je het land doorkruist,
blijkt dat het geen grote ‘zandbak’
is, maar dat de bergen in het noor-

den langs de Kaspische zee zelfs
iets van de Europese Alpen weg
hebben. De rijke cultuur zoals in de
stad Esfahan met werkelijk prachtige moskeeën, doen denken aan
sprookjes als duizend en één nacht.
Naast een contrastrijke natuur in
(zout)-woestijnen en besneeuwde
bergketens wordt in de serie ook
aandacht aan de cultuur en de bevolking geschonken. De lezing bij
Groei en Bloei is op donderdag 10
december, begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in het MBO Wellantcollege aan de Linnaeuslaan. De
toegang is gratis.

den, hoe meer geld er uitgegeven
kan worden aan acties voor ouderen. ‘Houtsplinters’ is verkrijgbaar
bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat, Coq Scheltens in de Chrysantenstraat, Espago en Denise in
de Ophelialaan, Stokman aan de
Hornweg en Total Copy service in de
Dorpsstraat. De schrijver gaat zelf
zijn kerstbundel verkopen en signeren op 9 december in ‘t Kloosterhof
in de Clematisstraat van 15.00 tot
17.00 uur, op 12 december in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad van 9.00 tot 17.00 uur, op 18 december tijdens de grote kerstbraderie in de Zijdstraat van 14 tot 21
uur en tot slot zal Gerard Zelen op
20 december van 11.00 tot 16.00 uur
in C1000 in de Ophelialaan aanwezig zijn.

Dienstregeling Connexxion
Aalsmeer - Per 13 december zijn er
wijzigingen in de dienstregeling van
Connexxion
In een aantal gevallen gaat het om
andere vertrektijden en voor een
aantal buslijnen vinden er grotere wijzigingen plaats. De nieuwe dienstregeling is te vinden op
www.connexxion.nl Voor telefonische informatie kan de klantenservice van Connexxion gebeld worden via 0900-2666399. Gewijzigde
rijtijden zijn er voor de buslijnen 140
van Haarlem naar Uithoorn, 172 van
Kudelstaart naar Amsterdam, 188
van Schiphol naar Uithoorn en 198
van Schiphol naar Aalsmeer. Verder
komt de eerste rit van bus 171 van
Aalsmeer naar Amsterdam te vervallen. Tussen Amstelveen en Aalsmeer
rijdt lijn 171 in het vervolg meer in
afstemming met lijn 172. Hierdoor
ontstaat er een hogere frequentie van bussen op dit traject. In de
ochtendspits vertrekken drie ritten
van lijn 171 vanuit Kudelstaart. De

N71 is een nieuwe nachtlijn en rijdt
in de nacht van vrijdag op zaterdag
en in de nacht van zaterdag op zondag van Amsterdam via Amstelveen
en Aalsmeer naar Kudelstaart. De
nieuwe buslijn N88 vervangt buslijn
N72 tussen Uithoorn en Schiphol.
De buslijn rijdt alle nachten van de
week tussen Uithoorn en Schiphol
via de Bloemenveiling in Aalsmeer.

Piet wint bij
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Piet van As met 5373
punten. De beste jokeraar bleek
Janny Lubbert met 101 punten.

D. Boer winnaar Rijk verliest bij
sjoelcompetitie BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Oostend heeft sinterklaas gevierd tijdens
de donderdag sjoelavond. Ook zijn
de sjoelschijven nog ter hand genomen. Grote winnaar van de avond
was de heer D. Boer. Prijzen zijn
verder ook uitgereikt aan de heer
J. de Nooij en de dames A. Bleeker
en Y. Tulp. De volgende sjoelavond
is donderdag 10 december vanaf
20.00 uur in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. De deuren gaan
om 19.30 uur open voor een kopje
koffie of thee. Leden van sjoelclub
Rijsenhout komen op visite. Het is
de laatste sjoelavond van dit jaar.

Aalsmeer - Het was niet de avond
van Rijk van Egdom afgelopen vrijdag 27 november bij buurtvereniging Honrmeer.
Hij was met goede zin binnen gekomen, maar moest met slechts 3088
punten genoegen nemen met de
poedelprijs. Het klaverjassen is gewonnen door Miep Bloemen met
5458 punten.
Tijdens de volgende speelavond op
vrijdag 4 december is er koppelklaverjassen.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang
20.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.

Jarige Milieufederatie deelt uit

Parel voor boer Paul Bos voor opzet
duurzaamheidsnetwerk Bouwland
Aalsmeer - Tijdens een inspiratiebijeenkomst donderdag 19 november voor pioniers en koplopers in
de regio Schiphol, heeft Paul Bos
van fortboerderij Dijkzicht aan de
Aalsmeerderdijk een lustrumparel
ontvangen van de Milieufederatie
Noord-Holland vanwege zijn bijzondere inzet voor een duurzame regio.
Hij kreeg de parel uitgereikt uit handen van de directeur van de milieufederatie Ernest Briet.
“Ik ben heel vereerd met deze lustrumparel, ben blij dat inmiddels zoveel mensen participeren in het netwerk, en zie het dan ook als een
mooie stimulans om door te gaan’,
aldus een trotse Paul Bos, die de
parel symbolisch doorgaf aan zijn
ouders, die hem van jongsaf aan
hebben geleerd hoe duurzaamheid
er uit ziet, en aan de aanwezigen.
“Netwerken doe je niet alleen, wij
hebben eigenlijk met elkaar die parel gekregen.”
Vanwege haar 40-jarig bestaan organiseert de Milieufederatie de tournee ‘Noord-Holland duurzaam en
mooi!’ Twintig initiatiefnemers ontvangen een bijzondere parel, omdat
zij een voorbeeld zijn door duurzame
en dwarse ideeën te realiseren. Paul
Bos is één van die mensen. Hij is initiatiefnemer van een nieuw netwerk
genaamd Bouwland regio Schiphol.

De ambitie van Bouwland is een betere balans tussen een mooie leefomgeving, een bloeiende economie
en prettig sociaal klimaat. Het netwerk telt inmiddels na een jaar zo’n
150 personen die met elkaar actief
zijn met duurzaamheid en innovatie
in de regio Schiphol. “Het zou mooi
zijn als wij deze interessante regio in
hoog tempo kunnen ontwikkelen tot
een soort proeftuin voor duurzame
ontwikkeling”, aldus Paul, die voor
het initiatief werd geïnspireerd door
de bedrijfsvoering op zijn eigen ecologische boerderij. “Ik heb hier weer
ontdekt dat een boer als geen ander
weet dat als je een gezonde oogst
wilt binnenhalen, je afhankelijk bent
van de natuur. De kunst is om daarin mee te bewegen, in plaats van te
manipuleren of te verstoren. Dit is
nu juist wat duurzame ontwikkeling ook zoekt: meebewegen met de
kringlopen die er overvloedig in de
natuur zijn, gebruik maken van afval
maar ook van wind, zonne-energie
en aardwarmte, en daarin slim en
innovatief worden. Leven en werk
wordt inspirerend als je met duurzaamheid aan de slag gaat. En het
leuke is, het levert je ‘pure winst op’.
Goed voor de aarde, goed voor onszelf en goed voor je portemonnee.
Wat wil je nog meer?” Info: www.
boerbos.nl.

Voorstelling ‘De Pepernotendief’
in het Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf
4 jaar brengt Max Verstappen met
zijn poppen op zaterdagmiddag 5
december de voorstelling ‘De Pepernotendief’ in het Amstelveens
Poppentheater. De Pepernotendief
is een lekker spannend en humoristisch sinterklaasavontuur over Meneertje Golome die een beetje zenuwachtig is, want sinterklaas is in
het land. Hij heeft zijn schoen gezet en is opgetogen als hij er de
volgende dag een zakje pepernoten in vindt. Als de pepernoten op
zijn vindt hij onderin het zakje een

briefje waarop staat: Help, help. Dan
wordt er aan de deur geklopt. Het
is een bange zwarte piet, die zegt
dat iemand de pepernoten pikt. Meneertje Golomee wil piet best helpen en samen gaan ze op zoek naar
de dief. Het wordt een spannend
avontuur, maar gelukkig loopt alles
goed af. Aanvang voorstelling 14.30
uur. Toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Fairtrade Kerk in Zijdstraat!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 29
november na de kerkdienst heeft de
voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Cocky Brouwer,
de titel Fairtrade Kerk uitgereikt gekregen door wethouder Jaap Overbeek. De kerk heeft aangetoond
dat zij zelf fairtrade producten gebruikt, dit gebruik promoot naar
haar achterban en acties organiseert om onder de lokale gemeenschap het bewustzijn van fairtrade
te vergroten. De titel Fairtrade Kerk

is een initiatief van de Fairtrade Gemeente campagne. Na afloop van
de uitreiking was er gelegenheid om
bij een Fair Trade drankje en hapje nog wat na te praten en tevens
Fair Trade artikelen van de wereldwinkel bij de verkooptafel te kopen.
Hier werd veel gebruik van gemaakt
en (h)eerlijke chocolade letters,
jam, koffie, thee noten en sap werden volop verkocht. Meer informatie
over de campagne is te vinden op:
www.fairtradegemeenten.nl

Vrijdag 11 december vanaf 20.30 uur

Vuurwerkshow bij LEMO
Aalsmeer - LEMO BV is bekend als
aannemer, klusbedrijf, probleemoplosser in de ruimste zin van het
woord. Tevens is LEMO vastgoed
een erkend projectontwikkelaar
en gespecialiseerd in bedrijfsruimtes vanaf 150 vierkante meter. Directeur Leo Moolhuijsen is niet iemand die stil kan zitten en voorzag
het probleem dat een aantal jaren
ontstond op het gebied van vuurwerkverkooppunten. Hij heeft tijdens de bouw van het project aan
de Aalsmeerderweg 249 daarom
rekening gehouden met een grote
vuurwerkopslag die aan alle eisen
voor de toekomst voldoet.
Omdat het in de aannemerij gebruikelijk is om de weken tussen kerst
en nieuwjaar vrij te zijn, is LEMO
BV daarom helemaal ingericht op

de verkoop van vuurwerk. Levering
en/of verkoop vindt alleen aan personen van 16 jaar of ouder plaats.
Dit geldt ook voor het zogenaamde
schets en fopvuurwerk. Legitimatie
verplicht. De verkoopdagen zijn 29,
30 en 31 december.
Om eenieder alvast een voorproefje te geven, wordt op vrijdag 11 december een grootse vuurwerkshow
verzorgd op het terrein van LEMO
aan de Aalsmeerderweg 249. De
aanvang is 20.30 uur en de presentatie is in handen van Kees Markman. U/jij bent welkom. Aan de innerlijke mens wordt ook gedacht.
Bakkerij Hulleman trakteert deze
avond op overheerlijke oliebollen.
Voor meer informatie en bestellingen: www.vettebommen.nl of lemo.
vuurwerkexpert.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 december
AALSMEER
Aalsmeer 1 – SCW 1
Aalsmeer 2 – Roda’23 3
Aalsmeer 3 – Eemdijk 2
Aalsmeer 4 – AMVJ 6
Aalsmeer 5 – Hoofddorp 2
Aalsmeer 6 – Diemen 2
Aalsmeer 7 – VVC 5
Aalsm/RKAV Vet.1 – RCH Vet.3

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
Zaandijk A1 - Aalsmeer A1

14.30 u

Dames
Sporting’70 DA.2 - Aalsmeer DA.1 14.45 u
R.K.A.V.
RKAV 2 – RAP 5
HBC Vet.2 - RKAV Vet.2

14.00 u
14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – WV-HEDW MB.1

11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – VVC B2
HBOK B1 - J.A.United.B2
J.A.United.C1 – Amstelveen C1
J.A.United.C2 – Concordia C2
VSV C3 - J.A.United.C3

14.00 u
12.15 u
13.00 u
11.30 u
11.00 u

Pupillen
VSV E1 - J.A.United.E1

10.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MC.1 - J.A.United.MC.112.45 u
R.K.D.E.S.
Junioren
De Zouaven B2 – RKDES B1 (Zon) 13.00 u
Dames en meisjes
RKDES DA.1 – De Meer DA.1
RKDES MA.1 – Roda’23 MA.1
OSV MB.1 - RKDES MB.1

12.00 u
10.00 u
14.00 u

Volendam MC.2 - RKDES MC.1

12.00 u

S.C.W.
Aalsmeer 1 - SCW 1
CSW 3 - SCW 2
AFC 10 - SCW 3
SCW Vet.3 – Schoten Vet.1
SCW Vet.4 – SIZO Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Castricum A1
SCW B1 – Kadoelen B1
Kadoelen B2 - SCW B2
Hoofddorp C7 - SCW C1

12.30 u
10.30 u
12.15 u
12.00 u

Sterk optreden Tomas, Eva,
Jordi en Shannon

Dames en meisjes
Spaarnwoude DA.1 - SCW DA.1
14.30 u
SCW MB.1 – GeuzenM.meer MB.2 11.30 u.
SCW MC.1 – KDO MC.1
11.15 u

Zondag 6 december
R.K.A.V.
NFC/Brommer 1 - RKAV 1
Swift 4 - RKAV 2
RKAV 3 – Buitenveldert 2
AFC 7 - RKAV 4
RKAV 5 – Vogelenzang 5
RKAV 6 – Ouderkerk 4

14.00 u
14.30 u
11.30 u
14.45 u
11.30 u
14.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – VSV B1

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – CTO’70
RKDES 2 – Diemen 2
RKDES 3 – DCG 3
RKDES 4 – Fortius 3
RKDES 5 – RAP 5
Wasmeer 6 - RKDES 6
Pancratius 8 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
11.00 u
11.30 u

Junioren
RKDES A1 – Onze Gazellen A1
Legm.vogels B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Waterwijk C1
RKDES C2 – Kon.HFC C5

14.00 u
11.00 u
10.00 u
12.00 u

Ringvaartloop perfect verlopen
Aalsmeer - Het weer startte op
zondag 29 november zoals gewoonlijk bij de Ringvaartloop niet erg
goed. Het regende al een beetje en
de donkere wolken voorspelden niet
veel goeds toen de 40 vrijwilligers
aan de slag gingen met de voorbereidingen. Met name de mensen
die langs de weg ervoor moesten
zorgen dat de lopers zonder problemen een weg of kruising konden
oversteken hadden zich warm aangekleed. Door het slechte weer waren er wat minder deelnemers aan
de kidsrun van 1 km dan vooraf verwacht. Toch kwamen nog 3 meisjes
en 11 jongens naar de Sportlaan om
mee te doen. Eerste werd de 10 jarige Stein Overtoom uit Amstelveen
die na 3:48 minuten binnenkwam.
Als laatste kwam zijn broer Florian
over de finish, die op 4 jarige leeftijd een tijd van 8:31 minuten wist
te schrijven. Het snelste meisje was
Cristy Eveleens, ook uit Amstelveen
die bleef kijken om haar vader bij de
16 kilometer aan te moedigen. Op
de 5 kilometer kwamen al wat meer
lopers af: 10 dames en 23 heren.
Waarbij opviel dat 1 van de heren
waarschijnlijk alweer aan het oefenen was voor het nieuwe waterski
seizoen, want hij liep op blote voeten. De snelste loper was de 15 jarige Tomas Baars, een atleet van AVA
die wel vaker hoge ogen gooit op
wedstrijden. Met 18:30 minuten lieg
hij gemiddeld meer dan 16 km/uur,
en dat 5 kilometer lang. De snelste
vrouw was de 13 jarige Talitha Tuinebreijer die na 21:06 minuten over
de finish kwam. Een bekende AVA
loper is Wim Metselaar die met zijn
67 jaar naar mijn idee een mooie tijd
realiseerde van 23:06 minuten waar-

Atletiekjeugd in Monnickendam

mee hij Bert Heuzen die 69 jaar jong
is, met 22 seconden voor bleef. De
oudste deelnemer van de dag was
Gerrit van der Steeg die op 73 jarige
leeftijd na 32:42 binnenkwam, ook
een mooie prestatie. Het hoogtepunt van de dag was de 10 Engelse
Mijlen, in totaal 16 kilometer. Vanaf
de Sportlaan, via de N201, de brug
over de ringvaart over, en dan kilometers lang de ringvaart volgen tot
aan het Amsterdamse Bos. Daar de
brug weer over en dan terug naar
AVA. Hoewel de wind op het lange ringvaartstuk schuin van achter kwam, koelde de lopers door de
constante regen flink af. Een verbetering van het parkoersrecord zat
er dan ook niet in. Vanaf het begin heeft Michael Woerden op kop
gelopen en hij kwam na 55:31 minuten over de finish: 16 kilometer
lang heeft hij meer dan 17 kilometer
per uur gelopen! Als eerste vrouw
kwam zijn vriendin Julitta Boschman over de finish na 1 uur en 6:37
minuten. Na afloop zijn er 18 enveloppen met prijzengeld uitgereikt
aan de eerste 3 lopers van de dames en heren leeftijdsklassen. Ook
kon iedere loper een leuk AVA poppetje als herinnering mee nemen en
werden er hardloop hesjes uitgedeeld, zodat ook buiten veilig kan
worden gelopen. Alle tijden zijn terug te vinden op Internet via www.
avaalsmeer.nl. De volgende AVA
loop is de 10 kilometer Westeinderloop in maart 2010. Voor mensen die willen starten met hardlopen en mee willen gaan doen aan
de Westeinderloop, zal begin januari een trainingsgroep van start gaan.
Kijk voor meer informatie binnenkort ook op de website.

Alphakerk grote winnaar
kerkenzaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Zaterdag 28 november jongstleden heeft in de Proosdijhal het derde zaalvoetbaltoernooi voor kerken plaatsgevonden.
De Alphakerk was de grote winnaar en ging naar huis met zowel
de toernooiwinst als met de penaltybokaal voor voorgangers. Een grote opkomst, goed niveau en vooral
veel gezelligheid. Hoofdorganisator
Jan Wey kan terugkijken op een geslaagd toernooi.
Namens de Samen op Weg gemeente in Kudelstaart, waren de
kerken in Aalsmeer en Kudelstaart
uitgenodigd om met elkaar de sportieve strijd aan te gaan. Doel hierbij was ook om elkaar beter te leren
kennen. Maar liefst zeven verschillende kerken gaven gehoor aan de
uitnodiging en brachten bij elkaar
13 teams op de been. Toeschouwers waren in groten getale aanwezig en dit zorgde voor een gezellige
sfeer op de tribunes. En die goede
sfeer werd nog eens versterkt door
het soms hoogstaand voetbal en de
spannende wedstrijden.
Aan het einde van de avond, konden alle nummers één zich op gaan
maken voor de semi finale, hieraan
werd ook de beste nummer 2 toegevoegd, de Alphakerk uit poule 2.

Sinterklaas reikt bekers uit
aan judoka’s Pijloo Sports
Aalsmeer - Honderden jonge judoka’s in de leeftijd van 5 tot en met
7 jaar keken al weken uit naar het
moment waarop ze sinterklaas en
zwarte piet konden laten zien hoe
goed zij kunnen judoën.
Dit weekend vond in Beverwijk
het jaarlijks georganiseerde sinterklaas judotoernooi plaats, waarvoor
sinterklaas en zijn pieten altijd tijd
vrij maken. Genoeg reden voor de
21 jonge judoka’s van Pijloo Sports
om mee te doen aan dit leuke toernooi. Sinterklaas zou sinterklaas niet
zijn als hij niet voor iedere judoka
een prijs had meegenomen. Alle judoka’s doen immers hun best. Alleen de allerbeste judoka van iedere groep kreeg een judobeker en

Aalsmeer - Dat er in Aalsmeer veel
gejoeld wordt weet iedereen. Zo
wordt ook elke vrijdagmiddag gejoeld door een aantal bewoners van
het Kloosterhof.
Dat zij het nog niet verleerd zijn,
was snel duidelijk in de maand november.
Tijdens de onderlinge competitie in
de maand november waren de verschillen klein, maar uiteindelijk ging
mevrouw van der Laarse met 1731
punten met de eer strijken.
Mevrouw van de Helder werd knap
tweede met 1286 punten en als derde eindigde mevrouw van der Wal
met 1142 punten.

Aalsmeer - Zondag 13 december
organiseert FIQAS Aalsmeer voor
het eerst een G-handbaltoernooi
(handbal voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking) in sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg. Er komen verschillende G-teams van clubs uit de regio
en ze verzamelen rond 11.30 uur.
Om 12.00 uur wordt dan begonnen met het voorstellen van de spelers en speelsters (op de bekende
FIQAS-manier natuurlijk) en vanaf
12.20 uur starten de wedstrijden. En
uiteraard is er ook muziek van de
huis-deejay. Rond 17.00 uur wordt
deze feestelijke dag afgesloten.

de rest een mooie medaille van sinterklaas. Dus werd er ondanks het
gezellige feestje met sint zijn judopieten enorm gestreden op de mat.
Het eindresultaat voor Pijloo Sports
was uitstekend. Maar liefs vijf judoka’s, Alwin Udijana, Jaro Abrams,
Jennifer Coppen, Tom Loos en BartJan van der Maas, gingen als winnaar van hun groep naar huis met
een beker. De andere judoka’s eindigden als tweede en kregen een
mooie medaille mee. Judoka Willemijn van Mierlo kreeg van sinterklaas nog een aanmoedigingsprijs
omdat ze geblesseerd raakte.
Lijkt judo jou ook een leuke sport
kijk dan op www.pijloosports.nl voor
meer informatie.

re, zag deze wedstrijd vooral als een
goede training en bouwde zijn race
rustig op. Hij moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een tweede plaats nadat hij in de eindsprint
geklopt werd. Een mooie prestatie
was er ook te noteren voor D junior Derk van Ee, in een veld van ca.
vijftig jongens werd hij keurig tiende. Dat gold ook voor A pupil Nick
Ramdjanamsingh. Zijn regelmatige
looptrainingen beginnen hun vruchten af te werpen en in deze wedstrijd werd hij daarvoor beloond met
een veertiende plaats. Dirk Kaas en
Evert Bunschoten, beiden C junior,
waren zoals gewoonlijk aan elkaar
gewaagd en kwamen in hun race
vlak na elkaar binnen op respectievelijk de tweeëntwintigste en achtentwintigste plaats.

Voetbalwedstrijd tegen Spartaan

RKAV toont wilskracht!
Aalsmeer - Gevochten hebben ze
de mannen van Henry Egberts, tot
het eind van de wedstrijd bleven ze
strijden voor de overwinning. Weliswaar was VVA/Spartaan technischer, maar de Amsterdammers wisten het niet om te zetten in de winst.
RKAV miste stootkracht in de voorhoede, VVA/Spartaan had wel degelijk een voorhoede, maar veelal te
ver doorgezette combinaties liepen
vast in de verdediging van RKAV. De
thuisclub kreeg al in de beginfase
van de wedstrijd de eerste klap, namelijk het uitvallen van Martin Bax
met een blessure. Hij werd vervangen door Elton Shehu, die terug kan
kijken op een goede wedstrijd. De
verdediging van RKAV maakte overuren, maar de voorhoede van VVA/
Spartaan kon geen gaatje vinden om
te scoren. Dat VVA/Spartaan niet tot
score kon komen, kwam ook veelal
doordat ze de combinaties te lang
doorvoerden, en daar kon RKAV van
profiteren.
De bezoekers hadden een zeer snelle ploeg met een spits die elke week
wel een doelpuntje mee pakt, maar
deze zondag niet. RKAV beschikte
over een wedstrijdmentaliteit waar
men u tegen kon zeggen. Meer en
meer kwam RKAV in de wedstrijd,
en de VVA/Spartaan verdediging

kwam zowaar meer en meer onder
druk te liggen, maar echt gevaarlijk
werd het niet voor ze. Voor de rust
had RKAV nog op voorsprong kunnen komen, maar Alexander Goes
kreeg de bal verkeerd en daarmee was deze kans op 1-0 verkeken. VVA/Spartaan kreeg de nodige
kansen, maar wist hiervan geen bebruik te maken, zodat de rust met de
stand van 0-0 kwam.
De tweede helft gaf vanaf het begin
af aan een strijdvaardig VVA/Spartaan te zien. En RKAV kwam zowaar
onder druk te liggen, met de moed
der wanhoop bleven ze overeind.
Langzamerhand kwamen ze onder
de druk vandaan en men probeerde
toch de drie punten in Aalsmeer te
houden. Maar daar kwam het noodlot nummer twee. Van Halm blesseerde zich en old cold Arjen Levarth kwam hem vervangen, en hoe.
Op meesterlijke wijze hield hij zijn
doel schoon, en weerhield VVA/
Spartaan van de overwinning. Al
met al een wedstrijd waarin RKAV
toonde dat men ook met een gehavend elftal uit de voeten kan, een
compliment waard.
Komende zondag gaat RKAV op bezoek bij NFC/Brommer.
Theo Nagtegaal

Eredivisie handbal

Mannen FIQAS Aalsmeer
missen tweede lijn-schutter

Tulp beste bij
ouderensoos
Vrijdag sjoelen G-handbal in
in ‘t Kloosterhof De Bloemhof

In de eerste halve finale ging CAMA
1 de strijd aan met SOW 2. Een op
en neergaande strijd die door SOW
2 beslist werd in een 1-0 overwinning. De tweede halve finale was
ook erg spannend en ging tussen
Alpha en SOW 3. Dit laatste team
was overigens uniek daar het ging
om vier spelers uit één gezin, aangevuld met oom en neef. Dit was
echter niet voldoende om voldoende tegenstand te bieden en dus eindigde de strijd in een 2-1 overwinning voor de Alphakerk. De eer van
de familie van Duijn werd nog wel
gered door een derde plek te behalen in een zeer spannende wedstrijd tegen de CAMA. De finale was
mogelijk nog spannender. Had in
de poule wedstrijd SOW 2 nog van
de Alphakerk gewonnen, in de finale konden ze niet langszij komen.
Deze eindigde in 0-0. De Alphakerk
was uiteindelijk het koelbloedigst bij
het nemen van de penalty’s en werd
hierdoor winnaar van het toernooi.
Tussendoor was er nog het onderdeel penalty schieten door de voorgangers van de deelnemende kerken. Behalve dat dit erg aangenaam
was voor het publiek, kwam hier ook
een knappe winnaar uit naar voren:
dhr. De Mey van de Alphakerk.

Aalsmeer - Tomas Baars, sinds een
maand B junior, begint zich steeds
meer te ontwikkelen tot een prima
atleet. Na een goed baanseizoen afgelopen zomer met behoorlijk wat
persoonlijke records is hij ook het
winterseizoen erg goed begonnen.
Na mooie prestaties in Harderwijk
en Tilburg stond afgelopen zaterdag
stond in Monnickendam de allereerste regiocross op het programma. Tomas liep daar een sterke wedstrijd, die hij beloond zag met een
tweede plaats. Alleen een oudere B
junior was enkele seconden sneller.
Zondag deed hij het nog eens dunnetjes over door de overwinning, op
de vijf kilometer van de Ringvaartloop, voor zich op te eisen. Hij deed
dit in een snelle tijd van 18.30min.,
maar liefst een minuut sneller dan
het jaar daarvoor. Ook in Monnickendam aanwezig was B juniore Shannon Lakerveld. Na een prima optreden bij de korte cross van
de Warandeloop een week eerder
deed zij ook nu weer van zich spreken. Op het winderige parcours wist
ook zij bij de meisjes B een prachtige tweede plaats te behalen. De
ook in goede vorm verkerende Eva
van Ee (meisjes C) wilde hier blijkbaar niet voor onderdoen en liep
in haar race ook lange tijd op de
tweede plaats. Helaas werd zij in de
eindsprint geklopt, maar een derde plaats is zeker een mooie prestatie. Hetzelfde overkwam Jordi Baars.
Jordi, net hersteld van een blessu-

Aalsmeer - De ouderenmiddag bij
Oostend stond afgelopen donderdag 26 november in het teken van
sinterklaas. De beste klaverjasser
bleek de heer Tulp met 5819 punten. De poedelprijs mocht de heer
Roubos in ontvangst nemen met
3464 punten. Bij het rummicuppen

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 7 december organiseert buurtvereniging Allen Weerbaar de volgende speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gekaart in buurthuis ‘t Middel-

was mevrouw Kriebel de beste en is
de poedelprijs overhandigd aan mevrouw Roubos.
De volgende speelmiddag is op donderdag 10 december. De kaarten
worden vanaf 14.00 uur geschud ,
de zaal gaat open om 13.30 uur. Een
week later, op 17 december, organiseert de ouderensoos een kerstmiddag en -avond en deze dag is
alleen voor de leden van de buurtvereniging, de aanvang is eveneens
14.00 uur.

punt in de Wilhelminastraat. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld, wie mee wil kaarten dient om
19.45 uur aanwezig te zijn. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer
M. van Wieringen met 5229 punten.
De marsenprijs is uitgereikt aan de
heer M. Tulp. Bij het jokeren was de
hoogste eer voor mevrouw M. Groenendijk met 232 punten.

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn zaterdag 28 november tegen hun derde competitie-nederlaag van het seizoen aan gelopen. In de Bloemhof werd – weliswaar nipt – met 23-24 van de Limburg Lions verloren. Eerder in het
seizoen hadden de Aalsmeerders
het tijdens de uitwedstrijd ook niet
makkelijk gehad, maar toen was
nog wel gewonnen. Dat zat er zaterdag niet in. In eerste instantie nam
FIQAS Aalsmeer nog wel een voorsprong: eerst 5-2 (drie prachtige
goals van Jeffrey Boomhouwer) en
even later 9-5 (met opnieuw Boomhouwer in de hoofdrol). Beide keren kwamen de Limburgers net zo
eenvoudig weer gelijk: 5-5 en 9-9.
Met name hun opbouwspelers konden vrij aanleggen, terwijl het bij FIQAS Aalsmeer maar niet wilde lukken vanuit de tweede lijn. De doelpunten werden vooral uit de break
out en vanaf de cirkel en de hoeken
gemaakt. Bij rust was de schade beperkt: 11-12, maar overtuigend was
het allemaal niet. Ook in de tweede helft waren het de Limburgers
die net iets fanatieker in de dekking
stonden en opnieuw veel vanuit de
tweede lijn konden scoren. Tot 1515 ging het gelijk op, daarna nam
Limburg Lions een voorsprong die
het niet meer af zou staan. FIQAS
Aalsmeer ging slordiger met de kansen om en kreeg bovendien te maken met tijdstraffen. Na een achterstand van vier punten (17-21) vochten ze nog wel terug door breaks
van Luuk Obbens en de Boomhouwers én het mooiste doelpunt van
de avond: de bijna aansluiting (2122), een vliegertje van Robin Boomhouwer. Keeper Groeneveld stopte
op dat moment een vrije kans vanaf

de cirkel en de Aalsmeerders hadden de kansen in de tegenaanval
weer in eigen hand. Maar in plaats
daarvan leverde twee keer balverlies
op rij en een schot dat ongelukkig
terug stuiterde (break out tegen),
de Limburgers de marge op die in
de slotminuten niet meer in te lopen
was: 21-24. Dat Jeffrey Boomhouwer er nog 23-24 van maakte, was
alleen voor de statistieken; winst
zat er niet meer in. Doordat ook Bevo, de eerstvolgende tegenstander,
verloor, blijft FIQAS Aalsmeer echter wel op de derde plaats. De wedstrijd tegen Bevo is uit op zaterdag
5 december, aanvang 20.00 uur. Op
zaterdag 12 december speelt FIQAS
thuis in De Bloemhof aan de Hornweg tegen Hellas vanaf 20.30 uur.
Verlies voor Dames
De wedstrijd tussen de dames van
FIQAS Aalsmeer – nummer 3 op de
ranglijst – en koploper DSS was er
een met vele gezichten. Bij vlagen
was het Aalsmeerse team zeer sterk,
maar op andere momenten werden
er veel te veel kansen gemist. Kortom: spannend was het wél, maar bij
lange na niet altijd even goed. FIQAS Aalsmeer wist wat er op het
spel stond: de hoge klassering in de
Eerste Divisie behouden. Het werd
uiteindelijk 24-26, maar de koploper had wel erg diep moeten gaan
voor deze overwinning. De derde
plaats op de ranglijst kwam gelukkig niet in gevaar, maar jammer was
het wel. Aanstaande zaterdag 5 december spelen de dames uit tegen
UDSV om 19.00 uur. Dinsdag 8 december staat de bekerwedstrijd tegen DSS op het programma. Deze
uitwedstrijd in Heemskerk begint
om 19.45 uur.
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Tafeltenniscompetitie

Promotieklasse Leidse schaakbond

AAS 2 boekt derde zege

Tweede plaats Bloemenlust 4
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
de najaarscompetitie goed afgesloten met een ruime 8-2 overwinning
op HBC 8. Brian v.d. Heuvel en Ed
Couwenberg haalden de volle winst
uit hun drie enkelspelpartijen. Johan Berk wist één keer te winnen,
hoewel hij dicht bij een tweede zege was. Nadfat hij in de beslissende vijfde game terugkwam van 610 tot 10-10, moest hij toch met 1012 het hoofd buigen. Samen met Ed
wist Johan nog wel het punt van het
dubbelspel binnen te halen. Bloemenlust 2 beleefde in de uitwedstrijd in Purmerend tegen Het Nootwheer acht spannende momenten.
Tegen deze naaste concurrent zou
met 6-4 verloren mogen worden om
handhaving in de vierde klasse veilig te stellen. Stiekem werd er toch
wel van winst uit gegaan. Maar met
5-2 achterstand leek dat er niet direct op. Een 6-4 verlies was het
eindresultaat. Met 40 wedstrijdpunten bleef Bloemenlust 2 daarmee
net 1 puntje voor op Het Nootwheer.
Al gedegradeerd moest Bloemenlust 3 het in de laatste wedstrijd ook
nog opnemen tegen kampioen MEO

2. Deze toonden clementie door met
slechts 2 man op te komen dagen.
Dit betekende sowieso 3 punten
voor de thuis spelende Aalsmeerders. Daar wist alleen Zjimmy Kustykiewicz nog een zelf verdiend punt
aan toe te voegen om zo de einduitslag op 4-6 te bepalen. Om de minimale kans op een kampioenschap
te behouden was een forse overwinning nodig in de uitwedstrijd van
Bloemenlust 4 bij Sporting SDO 3
in Hillegom, liefst met 10-0. Dit keer
deed Philippe Monnier weer mee en
samen met Danny Knol en Rob Faber was team 4 welhaast op ‘oorlogssterkte’. SDO bood, buiten één
sterke speler, geen tegenstand van
belang. De enkelspelen gingen simpel in 3 games naar Bloemenlust en
ook het dubbelspel werd in 3 games
gewonnen door Philippe en Rob. De
3-7 eindstand betekent dat concurrent MEO 4 in de laatste wedstrijd,
waarvan nog geen uitslag bekend
is, een 9-1 nederlaag moet lijden om
geen kampioen te worden. Dat lijkt
teveel gevraagd. Bloemenlust 4 rest
dus de eervolle, maar ondankbare
tweede plaats.

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B2 FIQAS klimmen
op de ranglijst
Aalsmeer - Zondag 29 november
was voor de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer een zware tegenstander
afgereisd naar de Bloemhof.
Shot’73 staat namelijk bovenaan en
vooral de lengte van de jongens van
deze ploeg is indrukwekkend. Vooraf was er een goed overleg tussen
coach Onno en de jongens om vooral als team te gaan knokken. Zo begon FIQAS aan de wedstrijd. Vanaf de hoek opende Jeffrey de score en vooral verdedigend stond de
Aalsmeerders de eerste 10 minuten erg goed. In de rust werd de
kleedkamer opgezocht met een 127 voorsprong.
Onno was natuurlijk erg trots, maar
wilde niet overmoedig worden. Koppie erbij en blijven scoren, was de
opdracht. Glenn en Martijn deden dat vanaf de opbouw en omdat Ivar goed bleef storen konden
de jongens regelmatig de bal onderscheppen en er vandoor gaan in de
break.
Toen ook Lars de ballen bleef stoppen en Olav en Martijn drie achter elkaar scoorden ging FIQAS
Aalsmeer echt in een overwinning

geloven. Toch kwam Shot’73 dichterbij. Maar elke keer werden de
Aalsmeerse schutters ook weer in
stelling gebracht: Niels met een
hard afstandschot of Jeff (topscorer deze middag) weer eens vanuit
de hoek. Toen scheidrechter Marcel floot voor het eindsignaal stond
er een eindstand van 21-18 op het
bord. Punten in de tas! De B2 klimt
op de ranglijst langzaam omhoog!
Makkelijke winst B1
Na vier zware wedstrijden stond
zondag 29 november Lotus op het
programma voor de jongens B1 van
FIQAS Aalsmeer.
Vorige keer hadden ze met 30 punten verschil gewonnen, dus het
moest een wedstrijd worden waar
de vele systeempjes geoefend konden worden. En het ging goed, de
B1 ging de rust in met een voorsprong van 25-8. De tweede helft
werd rommelig gestart, maar toch
vielen er veel doelpunten aan de
kant van Aalsmeer. Er werden veel
breaks gelopen en ook vielen er
snelle goals. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met 49-13.

Foto: Don Ran.

Van links naar rechts: Jorgos Skotadis, Sander Kirillova, Bart Sommeling, Pieter van den Hoogenband, Ruben Griffioen en Michelle Meulenbroek.
Foto Kees-Jan van Overbeeke.

Zwemsportclub Oceanus

Successen tijdens Pietercup
Aalsmeer - Afgelopen weekeind
was er in Eindhoven een grote internationale zwemwedstrijd, de Swim
Cup. Voor Oceanus mochten daar
ook een aantal zwemmers meedoen, die zich redelijk staande wisten te houden tussen alle ‘groten’
als Femke Heemskerk, Inge Dekker,
Ranomi Kromowidjojo, Nick Driebergen en wereldrecordhouder Frederick Bousquet uit Frankrijk. Theo
Beglinger van Oceanus wist vrijdag
op de 100 meter rugslag een elfde plek te bemachtigen. De meiden
Danique Gielen en Nikki van der
Hoorn eindigden op de 800 meter
vrije slag net achter elkaar, op een
tiende en een elfde plek. Zaterdag
was als eerste nummer de 50 meter rugslag aan de beurt. Opnieuw
wist Theo Beglinger te scoren, met
ditmaal een zestiende plek. Robert
Rohaan en Donald Hillebregt startten op de 200 school. Robert werd
daar verrassend zevende en mocht
ook nog in de finale starten, maar
liet dat aan zich voorbijgaan. Donald werd veertiende. In de middagpauze van de ‘grote’ wedstrijd
werd er voor de jongere kinderen
gestreden in het kader van de Pietercup, vernoemd naar toernooidirecteur Pieter van den Hoogenband,
die de kinderen allemaal welkom
heette en uitgebreid met hen op de
foto ging. Voor Oceanus vijf deelne-

mers, waarvan Bart Sommeling op
de 200 wissel een vierde plek wist
te veroveren. Jorgos Skotadis deed
mee aan de 100 meter vrij en de 100
meter school en eindigde twee maal
op de derde plaats. De enige dame in het gezelschap was Michelle Meulenbroek, die startte op de
100 school en 200 wissel. Voor haar
een zevende en een elfde plaats.
De zondag begon met de 50 meter
schoolslag heren met Donald Hillebregt. Een klein pr van 34.72 leverde
hem plaats 26 op. De rugslagdames
en –heren zwommen zondag de 200
meter. Chantal Grove wist vooral op
de laatste baan indruk te maken en
schoof van plek 32 naar plaats 23.
Theo Beglinger zwom de zeventiende tijd, Istvan Spaargaren eindigde
op plek 26. Zijn 2.21.12 was tevens
goed voor een startbewijs voor de
NK komende zomer. Nikki van der
Hoorn en Danique Gielen moesten
daarna nog stevig aan de bak. Voor
hen stond nog 400 vrij en 1500 vrij
op het programma. Bij de 400 vrij
was Nikki de snelste van de twee, bij
de 1500 meter waren de rollen omgedraaid. Vincent Moolhuijsen eindigde op plaats 20, goed voor een
startbewijs voor de zomer NK. Onder andere staat het NK in Amsterdam in het weekeinde van 18 tot 20
december nog dit jaar op het programma.

Langebaanschaatsen

Myrthe Brommer gewestelijk
kampioen supersprint!
Aalsmeer - De Kudelstaartse 18
jarige schaatsster Myrthe Brommer van de baanselectie Haarlem
is het afgelopen weekend in Hoorn
bij de gewestelijke kampioenschappen supersprint bij de dames A- junioren kampioen geworden. Nadat
ze de afgelopen weken al had laten zien dat de vorm er aan kwam
door nieuwe persoonlijke records te
schaatsen op de afstanden 1.500 en
3.000 meter wist ze afgelopen zondag de concurentie achter zich te
houden na de twee keer 100 meter en twee keer 300 meter. Op de
twee keer 100 meter moest ze nog
haar meerdere erkennen in de uit
Gouda afkomstige Nynke de Jong,
maar op de 300 meter won Myrthe
twee maal! Zeker de eerste 300 me-

ter schaatste Myrthe erg goed en
met een tijd van 27.05 stond er een
baanrecord en een persoonlijk record op de klokken. Komende weken zal Myrthe zich nog proberen te
plaatsen voor de plaatsingswedstrijden voor de NK afstanden 1.000 en
1.500 meter.
Voor de plaatsingswedstrijden voor
het NK all round en de 500 meter NK afstanden is dit reeds gelukt. Vervolgens zal ze eind december met de baanselectie Haarlem op
trainingskamp naar Baselga in Italie om zich voor te bereiden op deze plaatsingswedstrijden. Meer informatie over deze VZOD-schaatsster is terug te vinden op de website
van de stichting topschaatsen Haarlem: www.stsh.nl.

Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft de derde
overwinning in drie wedstrijden behaald. De thuiswedstrijd tegen het
eerste team van Leithen werd met
4,5-3,5 gewonnen. In de promotieklasse van de Leidse schaakbond
lijkt het nu een nek-aan-nek race
aan het worden tussen LSG 4 en
AAS 2; beide hebben nog de volle
score. De wedstrijd begon met een
1-0 voorsprong voor AAS. Redmar
Damsma had vooruit gespeeld en
gewonnen. Willem Moene op bord
2 zette zijn partij solide op en begon wat te manoeuvreren. Toen een
paard op c5 verscheen kwam er een
klein trucje in de stelling wat Willem
een stuk opleverde.
Dit betekende 2-0. Leithen kwam
weer terug doordat Willem Hensbergen op het vijfde bord een dubbel aanval pion over het hoofd zag
en ook gelijk op kon geven. De
stand werd weer gelijk toen Boudewijn Eijsvogel op het achtste bord
net iets langzamer was met zijn aanval in een stelling met tegengestelde rokades. Het werd 3-2 voor de
gasten toen Rene Jungen (bord 7)
in een stelling waarin hij hooguit

iets minder stond (maar zeker niet
had hoeven te verliezen) vergat zijn
laatste zet voor de tijdcontrole uit te
voeren. Simon Groot zette daar een
puike winstpartij tegenover. Hij hield
het hoofd koel, hield de druk op de
ketel en zwart brak alsnog. Olaf Cliteur had een solide partij achter de
rug, wist deze niet te winnen, maar
wel een remise af te dwingen. Nu
kwam de druk bij Peter Poncin te
liggen. Op papier was hij duidelijk
sterker, maar tot aan de uitvluggerfase ging de partij gelijk op. Daarin bleek Peter toch sterker en toen
hij de stelling binnendrong gaf wit
een stuk weg. Met het binnenhalen
van het punt het Peter geen moeite
meer, hetgeen de overwinning betekende. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider),
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 0297-268954.
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Olaf Cliteur scoorde een belangrijke remise.

Schaakclub Aalsmeer

Tom Korenwinder aan de
leiding in jeugdcompetitie
Aalsmeer - Na acht rondes in de
jeugdcompetitie bij schaakclub
Aalsmeer staat Tom Korenwinder aan de leiding. Tom staat echter maar 1 puntje voor op Daniël
van Dijk. Elke puntverlies kan beslissend zijn, Beide wisten vrijdag
weer te winnen en hebben daardoor een gaatje geslagen. Daniël
had vlug gewonnen van Joris Roos
en ging snel kijken hoe het bij Tom
ging. Tom moest hard werken voor
het punt tegen Caril Heeren en had
pas echt voordeel toen hij een dame kon halen. Achter de koplopers
kon Ruan Heeren de derde plaats
veroveren door in een spannende
partij van Fouad Nakad te winnen.
De nummers vier tot en met zeven
staan echter maar één punt achter Ruan zodat het nog reuze spannend is.
Uitslagen ronde 8:
Daniël Venuzab – Lars van Dijk
Tom Korenwinder – Caril Heeren
Daniël van Dijk – Joris Roos

Gelled Hulsbos – Arlette Maarse
Ruan Heeren – Foudad Nakad
Arthur Mantel – Nicky Jonkers
Mariëlle Hooijman – Julian Piet
Kamil Nakad – Mathijs van der Drift
Alexander de Kok – Florence de Kok
Alexander Mantel – Max Mantel
Faas Kaaijk – Tim Man

0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
rem
0-1
1-0

0-1
1-0
1-0

Zwarte pieten bij Judoschool

Collectieve off-day VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag stond de derby tegen KIOS uit
Nieuw-Vennep op het programma
voor de korfballers van VZOD. Nadat het tweede team in een goede
wedstrijd met 15-11 haar meerdere had moeten erkennen in KIOS
2 was het de beurt aan het eerste.
In tegenstelling tot VZOD/vd Boon
schoot KIOS sterk uit de startblokken en binnen 2 minuten stond KIOS op een 2-0 voorsprong. Op dat
moment viel er voor de bezoekende ploeg nog geen schotpoging te
noteren. Martijn Vervark scoorde in
de derde minuut via een vrije bal 21 en zorgde daarmee voor het enige
moment dat er sprake was van een
wedstrijd deze avond. De ‘blauwzwarten’ uit Kudelstaart verdedigden te slap en lieten de tegenstander te gemakkelijk schieten en stelden daar aanvallend weinig tegenover, hetgeen resulteerde in een 9-1
stand na 25 minuten spelen.
De laatste 5 minuten voor de rust
leken de spelers eindelijk te beseffen dat de wedstrijd begonnen was,
werd er beter verdedigd en wist
Martijn Vervark de ruststand op 93 te bepalen. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Een met veel vertrouwen spelend KIOS en een bezoekende ploeg die achter de feiten
aanliep. KIOS scoorde rustig door
en het enige dat VZOD daar tegenover kon stellen was een doelpunt

van Maaike Hiel in de 38e minuut.
Aangezien VZOD de laatste 22 minuten niet meer tot scoren kwam
werd de eindstand door KIOS bepaalt op 21-4. Samenvattend kan
gesproken worden over een zonder
overtuiging gespeelde en daardoor
kansloos verloren wedstrijd. Voor,
de deze week 50 geworden, trainer Klaas Bosman een flinke uitdaging om de ploeg voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen Huizen weer op de rails te krijgen.
Werk aan de winkel voor trainer Klaas
Bosman.

Achter v.l.n.r. Hugo Beek, Laurens van Kessel, Maarten van Kessel, Ken van
Hasselt, Patrick Schockman en Nico Hoogenraad, directeur Berghoef. Voor
v.l.n.r. Jelle Terpstra, Kees Berghoef, Pascal Maarsen, Patrick Kok en Ricardo
de Hartog. Op de foto ontbreekt Andy Wahlen.

Sponsor RKDES handbal
Kudelstaart - Het tweede herenteam van RKDES handbal heeft in
Berghoef Accountants en Adviseurs haar nieuwe shirtsponsor gevonden. De ploeg loopt er vanaf nu
weer keurig verzorgd bij. Afgelopen
zaterdagavond werd, in de nieuwe kleding, wederom ingelaste oefenwedstrijd gespeeld. Tegenstander was het sterke tweede team van
Aristos uit Amsterdam. In de eerste
helft kon RKDES de tegenstander
nog enigszins bijhouden (13-11),
maar na de rust bleek het krachtsverschil dermate groot dat een overwinning al snel onmogelijk werd. De

28-18 nederlaag was van tevoren ingecalculeerd, zodat de Kudelstaartse ploeg ontspannen en vrijuit de
wedstrijd kon spelen. De nieuwe
spelers kregen ruim de gelegenheid
om ervaring op te doen en te wennen aan het tempo van een handbalwedstrijd. Aankomend weekend
is de ploeg vrij, maar de week daarna staat er weer een wedstrijd op
het programma in Kudelstaart, tegen KDO. Heb jij ook zin om gezellig
en lekker te handballen? Kom dan
een keer kijken bij dit team. Voor
meer informatie over wedstrijden en
trainingen, zie www.rkdes.nl.

Uithoorn - Het afgelopen weekend
stond voor Judoschool Blaauw in
het teken van sinterklaas. Vrijdagavond 27 november werden de jonge judoka’s van Judoschool Blaauw
tijdens de les verrast door een bezoek van zes zwarte pieten. De kinderen in de leeftijd van 5 t.m 10 jaar
hebben aan de zwarte pieten hun
judokunsten laten zien.
Op zondag 29 november is door de
leden van 5 tot en met 7 jaar deelgenomen aan het sinterklaastoernooi in Beverwijk. Voor deze wedstrijd, waar het judoplezier voorop
stond, hadden ongeveer 200 judoka’s uit geheel Noord-Holland zich
ingeschreven. Judoschool Blaauw
had een met aantal judoka’s ingeschreven. In de ochtend deed Mats
Koolmoes bij de lichtgewichten mee.

Mats was ingedeeld in een poule met vijf deelnemers. In de eerste
wedstrijd wist Mats met een heupworp een wazari te scoren gevolgd
met een houdgreep. Ook de tweede wedstrijd wist Mats met een ippon te winnen.
Helaas verloor hij in zijn derde wedstrijd van de derde van Noord Holland. In zijn laatste wedstrijd wist
Mats twee yuko’s te scoren, jammer
genoeg wist zijn tegenstander een
wazari te scoren. Mats kon wel de
beker in ontvangst nemen voor de
tweede plaats. Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kan contact opgenomen
worden met Judoschool Blaauw, tel.
0297-569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.
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Sint op bezoek bij ’t Gilde

Muscial op de Zevensprong

Kudelstaart - Vrijdag 28 november
verzamelde de kids van ’t Gilde zich
in hun clubgebouw voor een gezellige sinterklaasavond. De leiding had
een speciaal sinterklaas doeboek
gemaakt met leuke kleurplaten en
puzzels en er stond gezellige sinterklaasmuziek op om in de stemming
te komen. Natuurlijk was er ook een
stoel versierd, want misschien zou
sinterklaas wel langskomen om een
kijkje te nemen in het nieuwe clubhuis. Natuurlijk moest er ook even
geoefend worden op alle sintliedjes
en toen de kinderen ‘Sinterklaasje
kom maar binne’n gingen oefenen
kwam sinterklaas binnen. Samen
met wel vier pieten kwam even kijken bij de kinderen van de woensdagmiddag en –avond groep. Het
werd een gezellige avond waar sinterklaas tijd nam voor ieder kind. Er
werd gezongen, geschaatst, gedanst

Rijsenhout - Op basisschool de Zevensprong wordt er veel gedaan aan
dramatische vorming. Dit wordt op
verschillende manieren vorm gegeven. Zo krijgen de kinderen in
de groepen allerlei spelopdrachten, waarbij ze ervaren dat jezelf
presenteren iets vanzelfsprekends
is. Ze ontdekken de expressieve en
communicatieve mogelijkheden van
stem, taal, houding, beweging en
mimiek.Eens per maand is er een
viering. Op een podium presenteren
de kinderen wat ze in de afgelopen
periode hebben geleerd. Ervaringen
uitwisselen en gevoel van saamhorigheid zijn hier belangrijk. Bezoek
aan een voorstelling behoort ook tot
het programma.
Deze maand gingen de groepen 3,4
en 5 naar de voorstelling ‘Luchtkastelen’ van theatergroep Plankenkoorts. En om de twee jaar

en natuurlijk heel veel gelachen.
Aan het eind van de avond, want
sinterklaas moest natuurlijk nog
de daken op, kregen alle kinderen
zelfs nog een cadeautje uit de zakken die de pieten hadden meegenomen. Lijkt het jou ook leuk om eens
een kijkje te nemen bij Jeugdclub
’t Gilde? De clubavond op dinsdag
is voor jeugd uit groep 8 en voorgezet onderwijs, woensdagmiddag
voor groep 1 tot en met 3, woensdagavond voor groep 4 en 5 en op
vrijdagavond voor groep 6 en 7. Alle clubavond zijn van 18.30 tot 20.00
uur en op woensdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur. Het clubgebouw
van ’t Gilde istaat n de Graaf Willemlaan 3 (ingang Proosdijstraat). Voor
meer informatie kan contact worden
opgenomen met hetgilde01@gmail.
com of via 06-21865405 op maandagvond van 19.00 tot 20.30 uur.

Jozefschool verrast bewoners
van zorgcentra met surprise
Aalsmeer - Op vrijdag 27 november zijn bewoners van de Aalsmeerse zorgcentra verrast door leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de
Jozefschool.
De Jozefschool heeft dit jaar weer
meegedaan met de actie ‘Zon in de
Schoorsteen’. Met deze actie wil De
Zonnebloem mensen het gevoel geven dat ze niet vergeten worden. De

kinderen hebben in de Zijdstraat
cadeautjes gekocht voor de bewoners en dankzij medewerking van
alle winkeliers tegen heel schappelijke prijzen. De cadeautjes hebben
de kinderen verstopt in prachtige
surprises, die persoonlijk bezorgd
zijn bij de bewoners. Het was een
geslaagde ontmoeting tussen jong
en oud!

komt iedere groep aan de beurt om
een voorstelling te verzorgen. Deze maand had groep 6 de eer om te
trakteren op een fantastische musical. De musical ging over een schilder die uitgenodigd werd door de
koning om een portret te schilderen. Zijn assistent moet dan zijn atelier runnen en raakt de felle kleuren kwijt en krijgt alleen nog maar
donkere kleuren. Als de schilder terug komt gaan ze samen op zoek
naar de felle kleuren, hierbij volgde een opeenvolging van gebeurtenissen, met uitbeelden, muziek en
dans. Ook regisseren, decorontwerpen, muziek, belichting en spel, alles komt dan aan de orde. Ouders
en andere kinderen hebben genoten van de mooie voorstelling. In
groep 8 is de eindmusical voor deze jongens en meisjes vast een fluitje van een cent!

Yoga voor 8- tot 12-jarigen
bij BindingBoven

Pepernoten bakken op Immanuël

Rijsenhout - Ook dit jaar weer zijn
op de Immanuëlschool door alle
leerlingen pepernoten gebakken.
Alle kinderen zijn weer hard aan
de slag geweest om zelf met deeg
mooie pepernoten te maken. Nadat de pepernoten afgebakken waren, mochten alle jongens en meisjes het zelfgebakken snoepgoed
mee naar huis nemen om thuis snel
van te snoepen! De hele school rook

weer dagen lang naar pepernoten
en begon goed in de sinterklaasstemming te komen. Met de sinterklaas versiering erbij is het dus
groot feest op school. Nu maar afwachten of de sint weer langs komt
om de mooie school te bewonderen
en de lieve kinderen te begroeten!
Dit jaar is de sint op zoek naar talent, dus dat belooft een spannend
feest te worden!

Aalsmeer - Op vrijdag 4 december
wordt gestart met yogalessen voor
kinderen bij de Binding Boven in de
Zijdstraat. De yogalessen zijn bedoeld voor jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar, worden gegeven
door kinderyogadocente Ellen Nissen en zijn van 15.45 tot 17.00 uur.
Yoga voor kinderen is een vrij nieuwe en speelse vorm van yoga, die is
aangepast aan de fysieke mogelijkheden en de belevingswereld van
de leeftijdsgroep. Yoga vormt voor
kinderen een rustpunt in de vaak
hectische week en leert hen bewust
te worden en om te gaan met vervelende gevoelens zoals onrust en
spanningen. In de lessen zal aan-

dacht worden besteed aan de yogahoudingen, ontspanning, ademhaling, concentratie, energiebeheersing, innerlijke beleving, samenwerking, positieve levenshouding en het
ontwikkelen van zelfvertrouwen. De
lessen worden aangeboden als seizoensactiviteit (september – juni)
verdeeld over blokken van telkens
10 lessen. Per yogagroep is ruimte voor minimaal 6 en maximaal 10
kinderen. Voor informatie en/of aanmelding kan contact worden opgenomen met Lenneke Heijjer van De
Binding, bereikbaar op dinsdag en
woensdag van 9.00 tot 17.00 uur via
telefoonnummer 0297-326326 of per
mail via lenneke@debinding.nl.

Sintfeest in het Dijkhuis
Aalsmeerderbrug - Woensdag 25
november was het feest voor alle
kinderen van Aalsmeerderbrug en
Oude Meer in het Dijkhuis. Sinterklaas kwam langs! De avond er voor
hadden alle kinderen al hun schoen
kunnen zetten. Maar toen ze woensdag in het Dijkhuis kwamen, lagen
alle schoenen door elkaar en zat er
niets in. Hoe kon dat nou? Gelukkig
kwam sint er al gauw aan, samen
met drie pieten. Eerst werd er flink
gezongen en waren de pieten wel in

voor een spelletje. Daarna mochten
alle kinderen bij sinterklaas komen
en wat vertellen. En toen moest piet
nog vertellen wat er met het lekkers
voor in de schoenen was gebeurd.
Piet gaf toe dat hij die verstopt had
en dat de kinderen moesten helpen
zoeken. Gelukkig werd het lekkers
al snel gevonden. Ook had sinterklaas voor elk kind een prachtig cadeau. Voor sinterklaas was het toen
weer tijd om te gaan en de kinderen
gingen blij naar huis.

Sinterklaas en pieten bij
de jongste jeugd van Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmiddag werden de kinderen van de
handbalvereniging Fiqas Aalsmeer
verrast met een bezoek van sinterklaas en twee pieten. Eerst was iedereen een beetje verbaasd, maar
daarna werd uit volle borst voor de
sint gezongen.
De kinderen onder leiding van trainster Claudia Buskermolen en haar
assistentes Quirinne Penne, Malou
van Emmerik en Britt van de Polder,
hadden er hun handen vol aan om
de pieten een beetje handbal bij te
brengen. De pieten deden goed hun
best en leerde snel. Er waren diverse onderdelen uitgezet, zoals pakjes
schieten, dribbelen met de bal, pion
omschieten en op doel schieten. De

pieten deden overal aan mee en sinterklaas keek vol bewondering toe
hoe de allerkleinsten, de mini’s en
de D-jeugd van Fiqas, hun best deden. Nadat iedereen elk onderdeel
had gedaan, kwamen de jongens en
meisjes weer in de kring terecht met
sinterklaas in het midden. Het was
tijd om de pakjes uit te delen. En alle
kinderen zongen nog een leuk sinterklaasliedje. Toen werden de pakjes uitgedeeld door sinterklaas en
de zwarte pieten.
Na nog één liedje gezongen te hebben, gingen de sint en zijn pieten op
weg naar het volgende adres. Iedereen had een leuke en verrassende training gehad en ging voldaan
naar huis.

Samen Een in sintsfeer

Aalsmeer - Midden in de gezellige
sinterklaastijd is ook Samen Een helemaal in sinterklaas sfeer gehuld.
De leerlingen van de basisschool in
het centrum hopen natuurlijk dat
sinterklaas ook bij hen op bezoek
komt.
Om alvast in de sfeer te komen is
de hal versierd, mogen de kinderen een keer hun schoen zetten en
zijn er in de klassen verschillende
knutselactiviteiten. In de groepen 3,
3/4 en 4 was er op vrijdagochtend
27 november een heel pietencircuit
opgezet. Alle kinderen gingen naar

de pietengym, er werd pepernotenbingo gedaan en met pepernoten gesjoeld. Zelf pepernoten bakken ontbrak ook niet op deze creatieve pietenochtend. De hele school
rook uiteindelijk naar pepernoten.
Tevens werd een mooie pietenmuts gemaakt en voor het versieren van de klas knutselden de kinderen een mooie piet. Na een gezellige ochtend ging iedereen voldaan
naar huis. En nu maar afwachten of
sinterklaas en zijn pieten afkomen
op de versierde klassen én kinderen
van Samen Een!

Sinterklaasfeest in Sportzicht
Feest met DJ Piet bij SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen woensdag is het Dorpshuis in Kudelstaart
weer eens flink op zijn kop gezet.
De jongste kinderen van SV Omnia
2000 kwamen naar de verjaardag
van DJ Piet en dit werd een groot
feest. Dit jaar had DJ Piet zijn manager mee genomen, genaamd manager Piet. Hij zou ervoor zorgen dat
het feest vlot zou verlopen. Maar
dit ging toch niet helemaal volgens
plan. Manager Piet had DJ Piet beloofd zijn koffer met sinterklaasmuziek mee te nemen, maar in plaats
daarvan kwam hij aanzetten met
een kerstmuziek koffer, versierd met
kerstslingers en kerstballen. ”Dan
maar zelf zingen”, zei Mariëlle Buskermolen, die het feest presenteerde. Maar waar bleef DJ Piet? Ineens
werd er hard op de deur geklopt.
Daar was de jarige DJ Piet. De kinderen waren zo onder de indruk dat
ze niets meer konden uitbrengen,
zodat DJ Piet weer terug de gang op
ging. Hij vond het geen welkom voor
een jarige en met een harde klap
sloot hij de deur weer. De kinderen doken onder de stoelen en riepen hem terug. Dit keer zag hij een

zaal zonder kinderen. Vanonder de
stoelen klonk een “Hoera”, en werd
het “lang zal hij leven” ingezet. Toen
DJ Piet vernam dat er kerstmuziek
was en geen sinterklaasmuziek kregen de twee pieten daar flink woorden over. DJ Piet en manager Piet
kwamen er samen niet uit. Gelukkig was daar sinterklaas en loste het
probleem op. De koffer met sinterklaasmuziek had sinterklaas gevonden op de boot. Wat was DJ Piet blij,
nu kon het feest echt beginnen. Sinterklaas had ook nog een cadeau
voor DJ. Hij kreeg een gouden koptelefoon. Met zijn koptelefoon op,
nog een laatste polonaise, voordat
hij het feest afsloot met zijn cadeau
voor de kinderen. Alle kinderen kregen een fluitje en een zonnebril. Onder het genot van een oorverdovend
fluitorkest kwamen alle ouders, met
vingers in hun oren, binnen om hun
kinderen op te halen.
DJ Piet stond bij de uitgang om alle kinderen persoonlijk te bedanken
voor zijn geweldige verjaardagsfeest. Via de website www.svomnia.nl zijn foto’s te bekijken van deze dag.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 29
november gingen sinterklaas en zijn
pieten ook dit jaar niet stilletjes café
Sportzicht voorbij. De kindjes zaten
vol spanning te wachten op de sint
en zijn pieten.
De sint en zijn pieten werden door
de kindjes samen met hun ouders
en opa’s en oma’s luidkeels ontvangen. De pieten strooiden met pepernoten. Sinterklaas nam plaats op
de speciale stoel die voor hem klaar
stond. De sint had een probleem,
dit jaar was er veel zoekgeraakt. De
stoomboot was nog niet gevonden,
het grote boek van sinterklaas was
weg en de cadeautjes voor het sin-

terklaasfeest waren zoek. De zwarte pieten wisten ook niet waar ze
waren. De sint vroeg de kindjes om
te helpen zoeken naar de cadeautjes. Er waren echte speurneuzen
bij, want ze werden snel gevonden
in de la onder het biljart. De kindjes mochten een voor een bij sinterklaas op schoot komen en wat vertellen of vragen. Vele zongen een
heel mooi liedje voor de sint en zijn
pieten. De kindjes kregen een cadeautje. Na een uurtje moest de sint
weer verder om op bezoek te gaan
bij andere kindjes. De sint en zijn
pieten werden onder luid gezang
uitgezwaaid.

