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Concept beleidsregels subsidieverordening

Alleen subsidie bij activiteiten van
aantoonbaar Aalsmeers belang
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30
november ingestemd met het concept ‘Beleidsregels 2012 algemene
subsidieverordening Aalsmeer‘. De
beleidsregels zijn een nadere invulling van het subsidiebeleid van de
gemeente.
Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de algemene wet bestuursrecht, de algemene subsidieverordening Aalsmeer 2000 en de
beleidsregels. Zo wordt bekeken of
de activiteiten passen binnen het
gemeentelijk beleid van Aalsmeer.
Voor 2012 zijn een aantal noodzakelijke (beleid)wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de berekening van de
prijsindex voor subsidies gebaseerd
gaan worden op basis van de gemeentelijke percentages voor materiële lasten en personeelslasten.
Dit is anders dan in andere jaren.
Een prijsindex voor subsidies op basis van verschillende Cao’s is niet
langer mogelijk. En besloten is het
budget ten behoeve van buurtinitiatieven met ingang van 2012 te laten vervallen. Voor buurtbarbecues
en straatfeesten wordt dus volgend
jaar geen subsidie meer verleend.
Tot en met 12 januari liggen de concept beleidsregels ter inzage bij
de publieksbalie van de gemeente

Aalsmeer. Zij zijn tevens via de gemeentesite te downloaden. Vragen
en/of opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden tot 12 januari bij de afdeling Maatschappij en
Ruimte. Op 25 januari worden de
beleidsregels, met heroverweging
van de ingediende vragen en/of opmerkingen, definitief vastgesteld
door het college van burgemeester
en wethouders. De organisaties, die
bekend zijn bij de gemeente, krijgen
na de definitieve vaststelling van de
beleidsregels een aanvraagformulier verlening subsidie toegestuurd.
Hiermee kan subsidie voor het jaar
2012 worden aangevraagd. De organisaties moeten hun aanvraag
dan vóór 1 april 2011 indienen.
Voorwaarden en kaders
De gesubsidieerde activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke beleid. Er is een algemene subsidieverordening vastgesteld door
de gemeenteraad en er zijn beleidsregels vastgesteld door het college
van burgemeester en wethouders
voor het betreffende subsidiejaar.
In die verordening en beleidsregels
staat nader omschreven aan welke
voorwaarden de aanvraag en de activiteiten moeten voldoen. Zo moet
er een aantoonbaar Aalsmeers be-

In filialen Kudelstaart en Aalsmeer

Boekenmarkt in bibliotheek
Aalsmeer - Er moet plaats gemaakt worden voor de nieuwste
boeken, cd’s, dvd’s en andere media en daarom houdt de bibliotheek boekenmarkten in de filialen
in Kudelstaart en in het Centrum. De
bruikbare materialen worden tegen
leuke prijzen te koop aangeboden.
Tussen zowel romans, thrillers als
informatieve boeken voor de jeugd

en voor volwassenen kan ‘gesnuffeld’ worden. De boekenmarkt in
de bibliotheek in Kudelstaart wordt
vrijdag 10 december gehouden tussen 14.00 en 20.00 uur en op zaterdag 11 december zijn belangstellenden welkom in het filiaal in de
Marktstraat tussen 11.00 en 15.00
uur. Slag uw slag en vergeet niet
een sterke tas mee te nemen!

lang zijn en mag het verzoek er niet
alleen op gericht zijn om een maximaal aantal financiële ondersteuners te krijgen.
Een subsidie wordt alleen verleend
door de gemeente Aalsmeer als er
sprake is van een aantoonbare financiële noodzaak. Een dergelijke
noodzaak kan blijken uit een door
de organisatie overlegde begroting, waarin wordt aangetoond dat
voortgang van de activiteit(en) niet
kan(kunnen) plaatsvinden zonder
subsidie. Verder kunnen organisaties en verenigingen pas in aanmerking voor subsidie komen als aangetoond kan worden dat ook via
sponsoring contributie of andere
wegen een deel van de kosten worden betaald.
Bij vragen kan contact opgenomen worden met de afdeling Maatschappij en Ruimte van de gemeente Aalsmeer via telefoonnummer:
0297-387575.

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

vuurwerk
kopen nu
www.diamond-collection.com
of / en in de winkel

Annemieke’s
Aktiewinkel
mAchineweg 3 • 1432 ek
AAlsmeer • tel 0297-385281

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Tegen boom
door gladheid
Schiphol-Rijk - Door het winterse
weer van donderdag 2 december is
op de Fokkerweg bij Schiphol-Rijk
een auto tegen een boom gereden.
Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte het voertuig, bestuurd door een
32-jarige Amsterdammer, in de slip.
De man raakte wonder boven wonder niet gewond. De politie adviseert weggebruikers om extra alert
te zijn als ze de weg op gaan. Wegen kunnen gevaarlijk glad zijn door
bevriezing van natte weggedeeltes
en sneeuwval. Pas daarom snelheid
aan en hou de weersvoorspellingen
goed in de gaten.

Geen krant
OntVanGen?

www.pietdupau.nl

Fissler
snelkookpan
Demonstratie
Zaterdag 11-12-’10
vanaf 10.30 uur

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Parkeergelegenheid rondom.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

EUrO
gArANT

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe

VAN HARTE WELKOM
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Sinds
1928!!

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

KETEL
wINTERKLAAR
mAKEN?

Vraag nu vrijblijvend naar
een onderhoudscontract.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Flexibel
BINNEN 4 WEKEN!
10 CM SLANKER
Sporten & Ontspannen

Gratis
bijeenkomst

Kijk
snel
op
website!
Met
een
26ofonze
52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Ondernemen iets
voor u?
15 december van 19.00 tot 22.00 uur
Crown Business Studios Aalsmeer
Aanmelden: www.kvk.nl/ietsvoormij

Kerst vieren in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinterklaas is weer
voorbij, de goedheiligman is terug naar Spanje. Het was met name voor kinderen een spannende
en leuke periode vanaf de aankomst
van sint tot pakjesavond.
Maar nu breekt een sfeervolle tijd
aan. Her en der zijn al kerstbomen
neergezet en natuurlijk voorzien van
lichtjes. Op naar de kerstdagen en
vanaf dit weekend kunnen veel ac-

Heropening van
Boomkerkhof
Aalsmeer - Op donderdag 16 december wordt het gerenoveerde
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg feestelijk heropend. De
openingshandeling wordt verricht
door Hans Alderden, daarna volgt
een rondleiding met toelichting over
de oude begraafplaats. Het programma start om 16.00 uur met een
speech door wethouder Gertjan van
der Hoeven van Cultuur.

Winkels twaalf
zondagen open
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben in de wekelijkse
vergadering op dinsdag besloten
dat in 2011 de winkels in Aalsmeer
op twaalf zon- en/of feestdagen
open mogen zijn. De data zijn: 3
april, 17 april, 25 april (2e paasdag),
1 mei, 15 mei, 2 juni (Hemelvaartsdag), 5 juni, 13 juni (2e pinksterdag),
2 oktober, 27 november, 11 december en 18 december. Het besluit is
reeds ter kennisgeving aan de leden
van de gemeenteraad doorgegeven.

tiviteiten en concerten bezocht worden die zeker zullen bijdragen aan
de altijd zo gezellige kerstsfeer. Zo
kunnen aanstaande zaterdag 11 december kerstmarkten bezocht worden in zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad, in kerkelijk centrum
de Spil in Kudelstaart en in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Verder
is de keuze aan kerstconcerten de
komende weken ruim en gevarieerd
en zijn er kaart- en kienavonden in
het teken van de kerst.
Een aanrader is zeker ook de grote
kerstmarkt in het Centrum op vrijdag 17 december. De Nieuwe Meerbode heeft alle activiteiten, concerten en samenkomsten overzichtelijk bij elkaar geplaatst op een speciale kerstpagina. Het zal duidelijk
worden: Kerst vieren in Aalsmeer
biedt voor elk wat wils. Veel lees- en
doeplezier!

Valpartijen na
gladde wegen
Aalsmeer - De gladheid afgelopen
maandag 6 en dinsdag 7 december heeft op diverse plaatsen in de
gemeente voor valpartijen gezorgd.
De ijzel maakte plekken op wegen
en trottoirs spiegelglad. Vooral fietsers kwamen ten val, maar ook vele
voetgangers wisten zich niet staande te houden. De ongelukkigen zijn
ter plaatse behandeld of moesten
zelfs naar het ziekenhuis vervoerd
worden. Dinsdagochtend kwam
een inwoonster ongelukkig ten val
op de kruising Uiterweg en de Stationsweg. De vrouw raakte gewond
in haar gezicht. Een andere inwoonster kwam dezelfde ochtend ten val
op de Van Cleeffkade. De vrouw is
naar het ziekenhuis vervoerd met
een gebroken pols.

De beste
kandidaten
en de
leukste banen!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2010
Zaterdag 11 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227
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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

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart: Kater met tijgerprintvacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommie.
- Nassaustraat in Oost: Tommie, jonge ongecastreerde zwarte kater
met klein wit befje.
- Copiertstraat in Kudelstaart: Drie maanden oud hangoor konijn,
grijs/zwart.
- Hadleystraat: Rood/witte poes van 21 jaar.
- Kerkweg: Cypers/rode kater. Heeft een hangbuik en heet Googer.
- Karperstraat in Oost: Donkerbruin konijn met zwarte vlekjes.
Heet Snuf.
Gevonden:
- Albrechtstraat in Kudelstaart: Wit met zwarte kater.
Loopt er al maanden.
- IJsvogelstraat in Hornmeer: Zwart/witte kater.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Witte kat.
- Kudelstaartseweg: Twee rode dwergpapegaaien.
Goed tehuis gezocht:
- Voor ongeveer 6 jaar oude kat.

Beau en Ari zoeken baas!
Aalsmeer - Vanwege verhuizing
naar het buitenland zoeken twee lieve Cyperse katten, broer en zus van 3
jaar, een nieuwe baas. De katten wil-

len bij elkaar blijven en heten Beau
en Ari. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297-343618.

Natuurlijk zijn er ook prachtige kerstkaarten, kerstartikelen en
agenda’s verkrijgbaar. Met uw aankopen steunt u het werk van Amnesty. Ook kunt u een petitie ondertekenen die gericht is aan de autoriteiten van Myanmar in Birma met de
oproep de 38-jarige Su Su Nway onmiddellijk vrij te laten. Voor informatie: Amnestygroep Rijsenhout, Jannet Gercama-Broekhuis, tel. 0297320199.

Vrijwilligers door OVAK
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - De vrijwilligers van de
Ouderen Vereniging Aalsmeer en
Kudelstaart zijn door het bestuur in
het zonnetje gezet.
De dames en heren zijn getrakteerd
op een heerlijk barbecuebuffet. Dat
men genoten heeft, bleek wel na afloop toen iedereen tevreden en voldaan huiswaarts ging.
Voor een organisatie zijn vrijwilligers heel belangrijk, want zon-

der kan een organisatie niet draaien. Vooral voor de lopers van het
maandblad de Doorvaart hebben
een drukke tijd gehad. Er moesten naast het maandblad ook nog
eens 1835 speculaaspoppen worden weggebracht. Een sintverrassing voor alle leden van de OVAK.
Petje af voor deze vrijwilligers! Meer
weten over de OVAK? Bel dan naar
0297-324178.

se planten en ook groenten voor
de lokale markt geteeld. Helaas is
de kas in elkaar gestort tijdens een
heftige hagelstorm in 2008 en loopt
men daardoor inkomsten mis. De
school wil heel graag de kas herbouwen of een nieuwe bouwen
en dat leek de Doopsgezinde Gemeente wel een geschikt doel, tenslotte heeft Aalsmeer wel iets met
kassen en plantenteelt. Inlichtingen bij Jolande Amorison, cie-tabitha@dgaalsmeer.nl of via de website
www.dgaalsmeer.nl.

Ook lunchen
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 15 december van 9.30 tot 11.30 uur is
er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie of thee bij Oost-Inn in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Van 12.00 tot 13.00 is het weer tijd
voor de lunch. En er is deze ochtend een expositie van verschillende kerststalletjes. U wordt van harte uitgenodigd. Het complete programma, nieuws en foto’s van OostInn zijn vinden op de website: www.
oosterkerk.info. Inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413.

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. (doop-)dienst in E.C.G. Uithoorn. Spreker: Joost Vervark.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. en 16.30u.
drs C. de Jong, Doetinchem. H.A.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. ds Liesbet
Geijlvoet, derde adventszondag. Extra collecte KayKab Garden in Palestina.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. dienst met br. H.B. Slagter,
Wijk bij Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a om
10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. 3e Adv. Organist: H. van
Noord. Ook 10u. 10R-dienst.
Oost: Oosteinderweg. 10u. J. de
Goei, Amersfoort. Organist: R.
Kooning.

Aalsmeer - Op woensdag 15 december geeft het Christelijk Gereformeerd koor Evondo samen met
het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht het jaarlijkse kerstconcert.
Het orgel wordt bespeeld door de
bekende organist Dirk Out en de algehele leiding is in handen van dirigent Ton van de Horst. Naast koorzang is er ook veel gelegenheid om
zelf mee te zingen.
Neem vrienden en familie mee. Iedereen is van harte welkom. De
deuren van de kerk aan de Lijnbaan 5 gaan om half acht open en
de aanvang is 20.00 uur.

Kerstkien bij
VV Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 17 december
wordt de jaarlijkse kerstkien gehouden bij Voetbalvereniging Aalsmeer.
Ook dit jaar zijn weer met vele
mooie prijzen te winnen, waaronder
meerdere megaklappers van bijvoorbeeld een bekend merk met als
logo een appel.
Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom
in kantine De Silveren Draeck aan
de Dreef 1.

Kerstnachtdienst
in de ACG

Collecte Doopsgezinde Gemeente
voor project in Palestina
Aalsmeer - Dit jaar wordt in de adventstijd bij de Doopsgezinde Gemeente gecollecteerd voor een project in Palestina, namelijk voor de
KayKab Educational Garden in Ramallah. Deze KayKab Garden behoort tot de Ramallah Friends
School, die in 1869 door Quakers
is gesticht en inmiddels is uitgegroeid tot een leidende onderwijsinstelling binnen de Palestijnse gemeenschap.
De KayKab Garden heeft vooral een
educatieve functie, ook voor leerlingen van andere scholen, die hier
het op school geleerde in de praktijk kunnen zien en ook praktijkles
krijgen. Een belangrijke doelstelling
van de Ramallah Friends School is
zorg voor en bescherming van de
leefomgeving en de aarde. Tijdens
de lessen in de KayKab Educational Garden worden begrippen als
ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid voor het milieu spelenderwijs aangeleerd. Er zijn plannen voor een grijswaterproject en
een recyclingproject. Naast de educatieve functie zijn de tuinen ook
open voor het publiek, het is zelfs
de enige groene plek in het volgebouwde centrum van Ramallah. Om
de tuin te kunnen onderhouden en
nieuwe onderwijsprojecten te kunnen aanbieden, is geld nodig. Voor
dat doel werden in een kas diver-

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsselaan 18. Om 10u. dienst, vg. Otmar
Vrees.

Kerstzang in
Lijnbaankerk

Ikg

VERlOskuNDIgEN

Zondag
12 december

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

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.

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

KERKDIENSTEN

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. ds T.H.P. Prins, 3e advent.

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.

Amnestygroep Rijsenhout brengt
licht in donkere decembermaand
Rijsenhout - Op 10 december bestaat de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens 62 jaar.
Om deze bijzondere dag te vieren
verkoopt de Amnestygroep Rijsenhout op zaterdag 11 december van
10.00 tot 14.00 uur voor de supermarkt op de Werf prachtige kaarsen
met de boodschap ‘Ergens is er iemand die aan mij denkt’. Nog steeds
is de kaars hét symbool van hoop en
warmte.

Is uw huisdier
zoek?

Sinterklaas in Zorgcentrum
Aalsmeer - Sinterklaas heeft
dit weekend op vele plekken in
Aalsmeer een bezoek gebracht.
Zo was hij ook in Zorgcentrum
Aelsmeer. Het is daar altijd een bijzondere gebeurtenis, omdat sinterklaas niet alleen te maken heeft met
veel oudere mensen, die er wonen,
maar ook met de peuters uit de peuterspeelzaal. Sinterklaas heeft dus
een groot en gevarieerd publiek,

hetgeen het sinterklaasfeest tot
een bijzondere gebeurtenis maakt.
De peuters zitten vol ontzag in een
kring om hem heen en de bewoners,
die de oude baas wel een gezellige
gast vinden, zijn toch vooral vertederd door de gezichten van de kinderen. Het is één van de voorbeelden hoe goed een combinatie kan
zijn van activiteiten voor ouderen en
jonge kinderen.

Aalsmeer - Kerstavond, vrijdag 24 december, presenteert de
Aalsmeerse CAMA Gemeente weer
een sprankelende kerstnachtdienst.
Met muziek, samenzang,een eigentijdse toespraak en een optreden van singer-songwriter Boudewijn Verburg. De dienst begint om
21.00 uur.

Kerstkienen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 17 december trakteert buurtvereniging Oostend liefhebbers op een gezellige
kerstkien. Er zijn vele leuke prijzen
en waardebonnen te winnen. De
kienavond wordt gehouden in gebouw ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat en de aanvang is 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, koffie en thee staan klaar.

Kerstkienavond
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 15 december wordt de jaarlijks kerstkienavond gehouden bij buurtvereniging Hornmeer. Er zijn vele prijzen
te winnen, waaronder een mand vol
verrassingen. Ook wordt een speciale ronde gehouden. De kerstkien is
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116. Dienst om 10u.
en 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. kand. T.H. de Jong,
Zwolle. 16.30u. ds. M. de Kreek,
Doetinchem.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering; DOP
Aalsmeer. Zondag om 10.30u. in
Karmelkerk
woordcomm.viering
DOP Aalsmeer. 3e adv. Om 14.30u.
in Karmelkerk Poolse dienst. (Christoff) Met Karmelkoor.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof.
10u. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds R. Poesiat. 3e Adv.
zondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. euch. viering met H.
Post. Dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 13 december ds. Ab Agtereek.
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.

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
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 17.850
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
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Officiële mededelingen
Definitieve Beschikkingen
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 afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 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 14 december
2010 en 18 januari 2011.
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl

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, 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 2011 de volgende dagen als
koopzondagen zijn vastgesteld:
• 3 april, 17 april, 25 april (2e paasdag), 1 mei, 15 mei, 2 juni
(hemelvaartsdag), 5 juni, 13 juni (2e pinksterdag), 2 oktober, 27
november, 11 december en 18 december
Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend aan
• Buurtvereniging Oostend voor het houden van een collecte
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april 2011
Datum verzending vergunning 7 december 2010
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Japans Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 6-10.
Datum verzending vergunning: 7 december 2010.
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de
APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Japans Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 6-10.
Datum verzending vergunning: 7 december 2010.
Wet algemene Bepalingen OmgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249-255, het aanleggen van kabels;
• Beatrixstraat ter hoogte van huisnummer 16, het slopen van
7 garageboxen;
• Begoniastraat 74, het saneren van asbesthoudende materialen;
• Dorpshaven, het aanleggen van kabels;
• Drie Kolommenplein 81, het vergroten van de woning;
• Hornweg 231, het plaatsen van een dakkapel;
• Jasmijnstraat 37, het plaatsen van een hekwerk;
• Rechtsbuitenstraat 32, het plaatsen van een dakopbouw;
• Roerdomplaan 91, het vergroten van de woning;
• Westeinderplassen H 586, het plaatsen van een blokhut en het
vergroten van een steiger.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 171, 171a en 171b, het plaatsen van een
dakkapel;
• Hornweg naast huisnr 168, het (ver)leggen van kabels en
leidingen;
• Lakenblekerstraat 26, aanleggen van een telecommunicatie
netwerk;
• Machineweg 294, het vergroten van de woning;
• Mastweg 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Mosweg 56, het plaatsen van een dakterras;
• Oosteinderweg 156A, het slopen van een woning met
bijbehorende opstallen;
• Stommeerweg 104, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Turfstekerstraat t.h.v. huisnr 19, aanleggen van een openbaar
telecommunicatie netwerk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 9 december 2010.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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:
• Kamerlingh Onnesweg 124, het plaatsen van een schuur;
• Legmeerdijk 271 het vervangen van een houten schuur.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
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.

• Oosteinderweg 208, het uitbreiden van de cafetaria;
Verzenddatum bouwvergunning: 2 december 2010.
• Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
• Lakenblekerstraat 51, het wijzigen van het gebruik t.b.v.
perifere detailhandel;
• Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het
plaatsen van een carport.
Verzenddatum bouwvergunningen: 9 december 2010.
Rectificatie
In week 48 (2 december 2010) is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is verleend en verzonden aan de Oosteinderweg
290, voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een
carport. Het betreft hier echter een bouwvergunning en deze is in
week 49 (9 december 2010) verleend en verzonden.
Ontheffingen ingevOlge De Wet Ruimtelijke ORDening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

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:
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 2 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46 lid 2 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 te verlenen voor:
• Nabij Mr. Jac. Takkade, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie G nummer 4170: het creëren van een recreatiekavel.
vRijstelling ingevOlge De Wet Op De
Ruimtelijke ORDening (OuD)
Een verleende vrijstelling, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt gedurende zes weken met ingang van de dag van verzending, tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving,
balie 6. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na toezending
van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er
sprake is van een spoedeisend belang – een verzoek worden gedaan tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek tot
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouder maken bekend dat de raad van de gemeente Aalsmeer op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het project Locatie Oost FloraHolland vrijstellingen heeft verleend voor:
• Bedrijfsbebouwing voor kavelkoper Waterdrinker op
Locatie Oost FloraHolland Aalsmeer;
• Bedrijfsbebouwing op Locatie Oost FloraHolland te Aalsmeer.
Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer bekend dat er op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro een realisatieovereenkomst is gesloten met FloraHolland Aalsmeer. De overeenkomst is niet openbaar omdat het verstrekken van informatie
niet opweegt tegen het financiële belang van de gemeente. In de

overeenkomst zijn de volgende zaken vastgelegd:
• de overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van Locatie
Oost, de uitbreiding van de Veiling FloraHolland Aalsmeer;
• de gemeente spant zich in voor het scheppen van het publiekrechtelijke kader voor de ontwikkeling;
• FloraHolland verbindt zich om voor eigen rekening, risico en beheer het projectgebied te ontwikkelen en te realiseren, binnen de
vastgestelde randvoorwaarden;
• er zijn afspraken gemaakt over verschillende kosten en planschade;
• afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject ten aanzien van
omgevingsvergunning en uitvoering.
WelstanDscOmmissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
teR inzage Bij De afDeling DienstveRlening, Week 49
t/m 16 dec

APV ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart,
de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 02.00 uur;
t/m 16 dec Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,
5 en 7”;
t/m 16 dec Concept Handhavingsbeleid Kinderopvang Gemeente
Aalsmeer 2010;
t/m 28 dec Evenementenvergunning: een opleveringsfeest van
Woonstichting Eigen Haard op het Poldermeesterplein
te Aalsmeer d.d. 1 december 2010;
t/m 4 jan ’11 Ontheffing sluitingstijd: Discotheek Bon Ami, voor de
nacht van 26 op 27 december 2010 tot 05.00 uur;
t/m 4 jan ’11 Collectevergunning: KICI Kleding inzameling
2e kwartaal, St. Sociaal/Medische hulpverlening aan
Oost Europa 3e kwartaal, St. Ondersteuning Medische
Research 4e kwartaal;
t/m 12 jan ’11 Concept Beleidsregels 2012 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer;
t/m 19 jan ’11 Collectevergunning: Buurtvereniging Oostend
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april 2011;
t/m 19 jan ’11 Drank en Horecawet: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;
t/m 19 jan ’11 Exploitatievergunning: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;
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.
Dit geldt niet voor een omgevings- of kapvergunning.
inzagetermijn tot donderdag 9 december 2010
• Stichtse Pad 1, kapvergunning, 1 krulwilg;
inzagetermijn tot vrijdag 17 december 2010
• Dreef 7, het realiseren van tijdelijke Buitenschoolse Opvang
(BSO);
inzagetermijn tot vrijdag 24 december 2010
• Nabij Mr. Jac. Takkade, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer,
sectie G nummer 4170: het creëren van een recreatiekavel.
• Hornweg 56, kapvergunning, 1 salix;
inzagetermijn tot woensdag 5 jan 2011
• Omgevingsvergunning: WABO-20100023,
Westeinderplassen H 3147, het kappen van een boom;
• Omgevingsvergunning: WABO-20100036,
Machineweg te Aalsmeer, voor het verleggen
van kabels voor de LS Greenpark Zendmast;
• Omgevingsvergunning: WABO-20100023,
Westeinderplassen H 3147, het kappen van een boom;
• Omgevingsvergunning: WABO-20100036,
Machineweg te Aalsmeer, voor het verleggen van kabels
voor de LS Greenpark Zendmast;
inzagetermijn tot vrijdag 14 januari 2011
• Omgevingsvergunning: Wabo-20100054,
Kudelstaartseweg104, voor het kappen van 2 elzen;
• Kapvergunning: Ophelialaan 170 a, 1 els en 2 berken;
inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2011
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
• Omgevingsvergunning Wabo-20100075: Roerdomplaan
en Fuutlaan voor het kappen van 79 diverse bomen;
• Omgevingsvergunning Wabo-20100078: Constantijnstraat 14,
voor het kappen van een 1 conifeer;
• Omgevingsvergunning Wabo-20100077, Beatrixstraat 5,
voor het kappen van 1 acer en 4 coniferen;
• Omgevingsvergunning Wabo-20100098, Lakenblekerstraat 26,
voor het aanleggen van kabels en leidingen;
• Omgevingsvergunning Wabo-20100080, Turfstekerstraat t.h.v.
huisnr. 19, voor het aanleggen van kabels;
• Omgevingsvergunning Wabo-20100099, Hornweg naast
huisnr. 168, voor het aanleggen van kabels en leidingen.
seRvicepunt BeheeR en uitvOeRing pROvincie nOORD hOllanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

vOORmeeRinfORmatie:WWW.aalsmeeR.nl
VVV in centrum
Basisschool
De
Hoeksteen
op
Kleinkunstpodium met gastzoek naar het koningskind
optreden sopraan Ellen Vos

Aalsmeer - Dat je in Aalsmeer ook
leuk uit kunt gaan met de kerst, bewijst KCA dit jaar met het derde
programma van Niels van der Gulik. Niels toert al jaren met zijn vijfkoppige band langs diverse zalen
in Noord-Holland. Dit seizoen heeft
hij al twee succesvolle zondagmiddagen verzorgd in De Oude Veiling met zijn kleinkunstprogramma met elke keer een gastoptreden. Op zondag 26 december, tweede kerstdag, komt de succesvolle
sopraan Ellen Vos optreden. Naast
de klassieke nummers van componisten als Bach, Mozart en Schubert brengt zij met evenveel passie
composities van bijvoorbeels Sarah
Brigtman, Emma Shapplin of Celine

Dion. Daarbij rekent Ellen ook musicalnummers en moderne jazznummers tot haar repertoire. Naast haar
opleiding aan het conservatorium
heeft Ellen de laatste jaren diverse optredens gedaan in samenwerking met grote namen als Ernst-Daniël Smid, Louis van Dijk en Ramses
Shaffy. In het programma van Niels
zal ze zich natuurlijk richten op het
Nederlandstalige repertoire. De
voorstelling begint om 15.30 uur en
de entree bedraagt 8 euro per persoon. De overige zondagmiddagen
kleinkunst zijn op: 23 januari, 20 februari en 20 maart. Reserveren via
www.kunstencultuuraalsmeer.nl of
telefonisch bij De Oude Veiling, tel.
0297-368378.

Aalsmeer - Donderdagavond 16
december houdt basisschool De
Hoeksteen op bijzondere wijze een
kerstviering. De leerlingen van de
school gaan samen met hun ouders op zoek naar kersttaferelen.
In en rond het Seringenpark is een
sfeervolle wandelroute uitgezet,
waar langs verschillende taferelen
uit het kerstverhaal te bewonderen
zijn. Waxinelichtjes geven de route aan. De taferelen worden omlijst
met sfeervolle verlichting en muziek.
Een groep ouders en leerkrachten
van de school is wekenlang bezig
geweest met het voorbereiden. De
wandelroute wordt afgesloten met
een hapje en een drankje op het
schoolplein in de Ophelialaan.

Aalsmeer - Per januari 2011 vervalt het VVV-Agentschap in het gemeentehuis. Deze dienstverlening
wordt voortgezet door een agentschap in Aalsmeer centrum. Dit
door middel van een info-zuil en
verkoop van VVV-producten, aldus
de gemeente.

Jeugdactiviteiten
Bon Ami in 2011

Aalsmeer - In de wekelijkse
B&W-vergadering van 30 november jl. heeft het college besloten
de jeugdactiviteiten in discotheek
Bon Ami volgend jaar voort te zetten. Voor het benodigd budget van
31.200 euro zal dekking gezocht
worden binnen de budgetten van
‘Opgroeien in Aalsmeer.’
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AGENDA

Pink Floyd Tribute met
live-muziek in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 10 december
presenteert cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat een Pink Floyd
tribute avond met beeld- en geluidsfragmenten en een optreden
van Hans Millenaar en friends. Zij
verzorgen een bijzondere akoestische Pink Floyd set! De tribute night
begint om 21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur, en de toegang is gratis.
Eigen composities
Ook op zaterdag 11 december kan
gekeken en geluisterd worden naar
live muziek in het culturele café in
de Gerberastraat. Lotte van Dijk en
Daan Hofman geven een dubbelconcert. De mannelijke en vrouwelijke kant van dezelfde medaille.
Lotte van Dijk zingt eigen composities en begeleidt zichzelf daarbij op piano en gitaar. Daan Hofman met zijn melancholieke stem is
beïnvloed door Brel, Dylan en Tom
Waits en zingt eveneens zijn eigen
composities. De concertavond begint om 21.00 uur, zaal open vanaf
20.30 uur, en de toegang bedraagt 9
euro per persoon.
Marnix Busstra en friends
Zondag 12 december wordt in Bacchus een middagconcert georganiseerd met Marnix Busstra en
friends: Buzz improvisations part
1. In dit concert zal hij telkens met
door hem uitgekozen collega muzikanten een uniek optreden verzor-

gen, dat enkel en alleen in het culturele café in de Gerberastraat plaatsvindt. Marnix Busstra op gitaren en
bouzouki speelt deze middag samen met Rembrandt Frerichs op piano, Arnold Dooyeweerd op contrabas en Pieter Bast op drums. Uitgangspunt is het zoeken naar het
muzikale avontuur in allerlei vormen. Van het uitproberen van nieuwe composities tot het musiceren
zonder compositie, er kan van alles langskomen. Het concert begint
om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 15.00 uur, en de toegang tot Bacchus is gratis.
Bacchus Barrage en jazzmuziek
Vrijdag 17 december wordt in het
culturele café Bacchus Barrage
gespeeld, de leukste pubkwis van
Aalsmeer, waarin vragen worden
gesteld over muziek, media, televisie, kunst, cultuur, geschiedenis,
sport, natuur, wetenschap en wat je
nog meer kunt bedenken. Zaal open
21.00 uur, Aanvang 21.30 uur, Toegang: Gratis En zaterdag 18 december trakteert Bacchus op een optreden van het Rembrandt Frerichs
Trio. Componist en pianist Rembransdt Frerichs (1977) heeft zijn
sporen al weer ruim verdiend in de
jazz. In 2007 werd hij genomineerd
voor een Edison met zijn debuut album selfportrait. Reeds voor de vijfde keer komt hij optreden in Bacchus!

Optreden Merel met Wild
Aalsmeer - Zaterdag 11 december gaat de band Wild een optreden verzorgen met zangeres Merel
Meijdam in café Sportzicht. Merel is
vooral bekend vanwege haar akoestische optredens samen met gitarist
John van der Polder.
Met Wild wordt het een ander verhaal, want dan kan Merel zich uitleven met heftige rocknummers,
maar ook funky muziek. Het repertoire deze avond wordt een mix van
Skunk Anansi, Anouk, Alanis Morisette en zelfs Stevie Wonder. En
dit alles zal worden aangevuld met
enkele oude nummers van het alom bekende Wild-repertoire wat

ten gehore werd gebracht toen Rob
Ojevaar achter de microfoon stond.
Naast de gitaristen Pieter Hoogeveen en Kees-Jan Voortman wordt
de band aangevuld door Remco de
Hundt op toetsen. Charles Barkey
zal weer plaatsnemen achter het
drumstel. Het is de bedoeling dat
Merel het stokje gaat overnemen
van Rob. Voor een trouwe aanhang
gaat zij zich voor het eerst presenteren.
Het zal in iedere geval een muzikaal
een zeer gevarieerde avond worden. Het optreden in Sportzicht in
de Sportlaan begint om 21.30 uur
en de toegang is gratis.

Woensdags jamsezzion!

Pianoshow, tropical night
en New Kids in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9
december, kan in Blitzz in de Marktstraat weer genoten worden van de
entertainers uit Scheveningen tijdens de wekelijkse pianoshow. Op
piano en drums, en soms een gitaar
of blaasinstrument er bij, worden
bekende hits gespeeld. Voor bezoekers liggen briefjes klaar, waarop
verzoeknummers geschreven mogen worden. Graag dat mooie liedje nog eens horen en als vanouds
swingen op een bekende hit? Denk
na en neem je verzoek mee naar
Blitzz. De aanvang is 21.00 uur en
de toegang is gratis. Vrijdag 10 september presenteert Blitzz een Malibu Tropical Night. Tropische warme
klanken zullen uit de speakers klinken. Dj Randy Santino staat garant
voor swingende salsa en latin beatz.
Zaterdag 11 december verandert
Blitzz in Maaskantje, de wijk van de
New Kids. Donderdag gaat de film

van deze vier ‘mafketels’ in première
en wie graag naar deze film in de bioscoop wil, moet zeker in stijl Blitzz
betreden. Kom verkleed, wees creatief met pruik of plaksnor, en win
twee kaartjes voor de New Kids Turbo. Dj deze avond is El Rico. Beide
avonden is de entree vrij. Op woensdagavond is er sinds enkele weken
Blitzz sezzions. Muzikanten wordt
de mogelijkheid gegeven aan (eigen) publiek te laten zien wat er zoal wekelijks in de oefenruimte gebeurt. Na het optreden volgt een
wisselende jamsezzion. Bandjes uit
de regio kunnen zich opgeven bij
Saskia.sezzions@myspace.com. Zeker in de agenda noteren: Op vrijdag 18 december organiseert Blitzz
een Hot’n sexy ladies night. Dames
worden flink in de watten gelegd, er
komen (mannelijke) dance-acts en
een Dance Queen of the Night Contest wordt gehouden.

Zondag Iain Matthews en Ad v/d Veen

Concert oprichter Fairport
Convention in Oude Veiling
Aalsmeer - De oprichter van de wereldbekende band Fairport Convention, Iain Matthews geeft aanstaande zondagmiddag 12 december samen met Ad van der Veen een concert in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het optreden begint om
15.00 uur Op veler verzoek treden
Iain Matthews en Ad Vanderveen na
twee jaar wederom op in De Oude
Veiling. Veteraan Matthews, die verantwoordelijk is voor tal van klassieke albums met onder meer Fairport

Convention en Plainsong, heeft een
cd opgenomen met Ad, die z’n sporen heeft verdiend door samenwerking met onder andere Al Kooper,
Flaco Jimenez, David Olney, Elize
Gilkyson en anderen. Deze nieuwe
cd ‘Ride the Times’ zal kort voor het
optreden uitkomen en is 12 december verkrijgbaar. Voor het concert
kunnen kaarten gereserveerd worden van dinsdag tot en met zondag
tussen 12.00 en 22.00 uur via 0297368378 of info@deoudeveiling.nl.

Zaterdag in Het Oude Raadhuis

Musici uit St. Petersburg
bij opening expositie
Aalsmeer - Buiten gevoelstemperatuur min 15, een snijdende kou
uit Azië, doch binnen de muren van
Het Oude Raadhuis heerst de magie en warmte van schilderkunst
uit Siberië. Stichting KCA is bijzonder verheugd om het kunstenaarsechtpaar Evgeni Sharaborin en Natalia Dik afkomstig uit het oostelijk
deel van Rusland, met hun schilderijen in Aalsmeer te mogen ontvangen. De kunstenaars zijn afgelopen maandag op Schiphol aange
komen, de doeken opgerold meegenomen in het vliegtuig. De schilderijen worden hier weer opgespannen en door KCA op een museale wijze gepresenteerd. Enkele
kunstminnaars die deze week al een
voorbezichtiging hadden, staan verbaasd over de werken die op ruim
20.000 kilometer hier vandaan gemaakt zijn. Wat het meest verwondert zijn de opvallende overeenkomsten met het leven in Aalsmeer.
Het portret van de kweker, de oude visser op een plas, de vrouw met
appels in haar schort, de seizoenen
die voortdurend van kleur veranderen. Met ruim zestig schilderijen laat
KCA haar bezoekers kennis maken
met een nog relatief onontdekt gebied: de hedendaagse figuratie uit

Siberië. De ijle winter winterlandschappen en scènes uit het dagelijkse leven op de Datchsja zijn betoverend door een levendig verfoppervlak en een subtiel kleurenpalet.
De nostalgische jeugd in het barre
Siberië en de daaruit voortkomende grenzeloze liefde voor de natuur
blijken de bronnen te zijn voor deze
poëtische schilderijen. De kerstexpositie: Schilderkunst uit Siberië is
van 9 december tot en met 23 januari. De opening zal aanstaande zaterdag 11 december om 16.00 uur
worden verricht door Alfred Bijlsma,
voormalig Consul Cultuur en Educatie van de Nederlandse Ambassade
in Moskou. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door topmusici uit
Sint Petersburg: Sopraan Marya Lyodko, George Devdariano op klarinet en Evgeny Snvorkin op bajau.
Natalia Dik maakt voor deze gelegenheid een ets, die zal worden verloot aan een bezoeker die via een
KCA-formulier kan aangeven wat
voor hem/haar het meest aansprekende schilderij is . Een jury beoordeelt de formulieren en wijst een
winnaar aan. De expositie is een samenwerking met galerie Goda.
Annefie van Itterzon, KCA.

STAGE
MUSIC SHOP
bUMPErSTICkEr

I’am a Musician.
What’s your excuus? E2,95
dIvErSE flIGHTCASES
vAnAf E 29,95

MUzIEk bAlPEn
‘flOATInG HAndS
E 4,75

Muziek/Film
Donderdag 9 december:
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 10 december:
* Kerst Sing In in Karmelkerk, Stommeerweg. Aanvang: 20u.
* Nostalgische filmavond BV Allen
Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. Aanvang: 20u.
* Concert Davanti met barberkoor
Whale City Sound in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 20.30u.
* Pink Floyd tribute met optreden
Hans Millenaar en friends in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Malibu Tropical Night met dj Randy Santino in Blitzz, Marktstraat.
10 en 11 december:
* Wedstrijden theatersport in De
Oude Veiling, Marktstraat. Vrijdag
en zaterdag aanvang 20.15u.
Zaterdag 11 december:
* Concert duo Lotte van Dijk en
Daan Hofman in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Kerstconcert Bindingkoor in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 20.15u.
* X-mas avond met band Reflexion
in De Mikado, Catharina Amalialaan
66 vanaf 20u.
* Optreden zangeres Merel met
band Wild in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 21.30u.
* Dance-avond met dj Vinyl in café
Joppe, Weteringstraat v/a 22u.
* Après-ski party met dj Geert in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* New kids turbo party met dj El Rico in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zondag 12 december:
* Mexicaanse muziek van Que Suave in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 14u.
* Kerstconcert mannenkoor Con
Amore in Karmelkerk, Stommeerweg. Aanvang: 15u.
* Concert Iain Matthews en Ad van
der Veen in De Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
* Optreden Marnix Busstra and
friends in Bacchus, Gerberastraat.
Aanvang: 15.30u.
* Piano-recital KCA met Hanna Shybayeva in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394. Aanvang: 15.30u.
* Kerstconcert Song of Joy met sopraan Pia Schütz in De Spil, Kudelstaart. Aanvang: 19.30u.
Maandag 13 december:
* Kerstconcert leerlingen De Hint in
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 18.45u.
Woensdag 15 december:
* Jamsessie met bandoptreden olv
Saskia Veenswijk in Blitzz, Marktstraat vanaf 20u.
Vrijdag 17 december:
* Optreden zanger Rick van der
Kroon in de Praam, Zijdstraat, 20u.
Zaterdag 18 december:
* Kerstconcert Sursum Corsa met
muziekvereniging Excelsior in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Exposities
Vanaf 9 december:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Zaterdag 11 december 16u.
opening. Expositie duurt t/m 23 januari. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
Zaterdag 11 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-

um Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Diversen
Donderdag 9 december:
* Kerstkien bij Vogelver. in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rjsenhout v/a 20u.
* Dia-lezing over Tibet bij Groei &
Bloei in Wellantcollege, Linnaeuslaan 2. Vanaf 20u.
* Kabouteravond in de Praam, Zijdstraat met diverse spellen v/a 20u.
Vrijdag 10 december:
* Boekenmarkt in bibliotheek Kudelstaart, 14-20u.
* Bingo bij Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19u.
* Bingo-avond Flora in clubgebouw
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 11 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad, 10-17u.
* Kerstmarkt in De Spil, Kudelstaart,
10-15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk,
Rijsenhout van 10 tot 17u.
* Boekenmarkt in bibliotheek Marktstraat, 11-15u.
11 en 12 december:
* Kerstmarkt Vrienden van de Olifant, Hoofdweg 120. Zaterdag en
zondag 10 tot 16u.
Maandag 13 december:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij Oostend in
‘Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling en bingo Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 20u. Bezichtigen v/a 19.15u.
Dinsdag 14 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Kaartavond BV Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 15 december:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Kerstkien bij buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3, 20u.
Donderdag 16 december:
* Klaverjassen bij Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
* Kerstkien Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 17 december:
* Kerstkienavond VVA in kantine De
Silveren Draek, Dreef 1. Vanaf 20u.
* Kerstkien BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 9 december:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in De Mikado, Catharina Amalialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 15 december:
* Oriëntatiebijeenkomst voor startende ondernemers, KvK en gemeente in Crown Plaza, Van Cleeffkade, van 19 tot 22u.
Donderdag 16 december:
* Beraad en raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

nIEUW

ElECTrISCHE GITAAr
‘COrT” E 199,InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Vanavond: Wie wordt kabouter van het jaar?

Zaterdag après-ski party
met dj Geert in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
9 december, start om 20.00 uur de
strijd om de titel ‘kabouter van het
jaar’ in danscafé de Praam in de
Zijdstraat. Maximaal 48 bezoekers
mogen deelnemen aan deze kabouteravond met allerlei spelletjes,
waarvan de hoofdprijs een bezoek
aan de Chouffe brouwerij voor zes
personen, inclusief een lunch en een
bierproeverij, is. De competitie bestaat onder andere uit spijkerslaan,
kabouter bloklopen, kabouter bibber en boomstamzagen. Inschrijven
kan, wel snel, bij Bas achter de bar.
Aanstaande zaterdag 11 december
presenteert de Praam een après-ski
party met achter de discobar niemand minder dan dj Geert. Rechtstreeks vanuit de Turbobar in Gerlos maakt deze bekende dj zijn entree in Aalsmeer. Dj Geert is onder
andere bekend van de aanstormende hit ‘Oh, oh Tirol’, die hij heeft uit-

gebracht samen met de partyjocks.
Ook dj Martijn gaat met passende
hits van zich laten horen. De party in
de Praam begint om 22.00 uur. Wees
op tijd, vol is vol. In de middag is het
vanaf 16.00 uur tijd voor de estafette dj. Afgelopen week heeft René Gijse het stokje overgegeven aan
Frank Sparnaaij. Het belooft weer
een gezellige middag te worden in
de Praam. In de Kidsboetclub is Sarah aanwezig om de kids een leuke
middag te bezorgen. Vrijdag draait
dj Henk in de Praam. Het wordt weer
een feestavond tot in de late uurtjes.
Alvast noteren in de agenda: Vrijdag 17 december komt Rick van der
Kroon optreden in de Praam (uitverkocht), zaterdag 18 december wordt
een Christmas Danceparty gehouden met dj René Piet en donderdag
23 december presenteert jodelzangeres Jopie Vogelvang haar nieuwe
cd in het café in de Zijdstraat.

KCA in Oud Katholieke kerk

Begaafde pianiste Hanna
Shybayeva geeft concert
Aalsmeer - KCA presenteert aanstaande zondag 12 december een
pianorecital met de begaafde pianiste Hanna Shybayeva in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Het concert begint om
15.30 uur.
Hanna Shybayeva werd in 1979 in
Minsk in Wit-Rusland geboren in
een familie van musici. Met zes jaar
begon zij haar pianostudie en zij
was elf jaar oud toen zij als ‘wonderkind’ haar internationale carrière begon. Zij won vele prijzen op internationale concoursen en trad op
met gerenommeerde orkesten in
Rusland, Europa en de VS. Zoekend
naar nieuwe mogelijkheden voor
het verder ontwikkelen van haar talent verliet Hanna op haar achttiende haar geboortestad Minsk en orienteerde zij zich gedurende een jaar

in Europa. In 1999 kwam zij naar
Nederland, waar zij haar studie vervolgde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, alwaar zij in
2005 haar graad als Master of Music behaalde met de hoogste onderscheiding.
Zij bleef in Den Haag wonen en zij
werd een bekende verschijning niet
alleen op de concertpodia in Nederland, maar ook in Duitsland, België,
Ierland, de VS en Canada. Hanna
Shybayeva speelt zondag ‘Bagatelles’ en een ‘Suite’ van Bartók, ‘Preludes’ van Debussy en een ‘Selectie
uit Etudes-Tableaux’ van Rachmaninov. Kaarten voor het KCA-concert in de Oud-Katholieke Kerk aan
de Oosteinderweg 394 zondagmiddag kosten 11,50 euro per stuk en
zijn te reserveren bij Nico de Groot
via 0297-324160.
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Ondanks sneeuw gezellig
druk op vogeltentoonstelling

Rick van der Kroon twee
keer in danscafé de Praam

Rijsenhout - Van vrijdag 3 tot en
met zondag 5 december heeft vogelvereniging De Rijsenvogel voor
de 26ste keer zijn jaarlijkse onderlinge tentoonstelling georganiseerd.
Ondanks de economische recessie lukt het nog steeds om een zeer
grote vogelshow in Rijsenhout op
touw te zetten. De vogels van de leden maken natuurlijk de show, maar
om tot een show te komen moet wel
alles van te voren opgebouwd worden. En hier is men reeds maanden
mee bezig, zoals het schilderen van
de vele kooien, het nakijken van de
verlichting, het uitzoeken en kopen
van de bekers en prijzen, en daarna
als klap op de vuurpijl het opbouwen van de gehele tentoonstelling.
En dit alles kan alleen als je over
voldoende vrijwilligers beschikt en
hier schort het bij sommige verenigingen nog al eens aan. Vaak kan
er zelfs geen bestuur meer samengesteld worden, waardoor een vereniging gedwongen uit elkaar valt.
Nu is dat op zich niet zo vreemd,
want in deze drukke tijden, waar
steeds meer van iedereen verlangt
wordt, valt toch het eerst het vrijwilligerswerk af. Maar gelukkig heeft
De Rijsenvogel daar nog geen last
van, want op de ochtend van de opbouw stonden vele leden te trappelen om te beginnen. In één dag was
alles gereed en konden de leden ’s

Aalsmeer - Na twee jaar afwezigheid komt hitzanger Rick van der
Kroon weer optreden in danscafé de
Praam in de Zijdstraat. Rick woont
sinds twee jaar in Kudelstaart. Bij
sportieve activiteiten is hij regelmatig te zien. Zo werd hij onlangs derde bij de Westeinderloop en doet
hij jaarlijks mee aan de triatlon. In
mei is Rick de trotse papa geworden van dochter Jente. Na vijf jaar
bij café Peter Beense te hebben gezorgd voor feest, is hij naast café’s
in het land, veel te zien op bruiloften, verjaardagen en bedrijfsfeesten. Ook organiseerde Rick al drie
keer met succes zijn eigen concerten met band en leuke gastoptredens. Op vrijdag 17 december wordt
weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd in het centrum. Rick zorgt
deze dag vanaf 20.00 uur voor gezellige meezingers waar goed op
gedanst kan worden, zodat iedereen lekker warm blijft! Ook verzorgt
Rick een optreden tijdens de nieuwjaarsborrel in de Praam op vrijdag 7
januari. Jong en oud kan dan eveneens genieten van zowel Engelstalig
als Nederlandstalig repertoire. Denk
aan De Dijk, Jan Smit, René Fro-

avonds hun vogels inbrengen. En dit
is ook maar niet zo maar even ‘gepiept’, het gaat in totaal om 570 vogels (van het kleinste vogeltje tot de
grootste papagaai) en die moeten
elk apart in een kooi geplaatst worden en voorzien worden van water
en voer. De eerste tentoonstellingsdag hebben keurmeesters alle vogels beoordeeld en gekeken welke
vogels voor een prijs in aanmerking
komen. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om, niet voor niets zijn
de leden een heel jaar bezig om hun
vogels zo goed mogelijk te verzorgen, zodat ze misschien in de prijzen vallen. Na een dag keuren zijn
de winnaars in de verschillende categorieën bekend en kon de show
vrijdagavond geopend worden. Na
een druk bezocht weekend konden
de leden zondagmiddag hun vogels
weer ophalen. Daarna was het weer
de beurt aan de vrijwilligers om alles af te breken en terug te brengen naar de opslag om het daar in
de loop van de tijd allemaal weer
schoon te maken en op te knappen
voor de show voor het komende
jaar. Na het nuttige van een hapje
en een drankje konden ze in Rijsenhout terugzien op een zeer geslaagd
weekend en hoopt het bestuur volgend jaar met medewerking van de
vele vrijwilligers weer net zo’n mooie
show neer te kunnen zetten.

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Mexicaanse muziek door
Que Suave in De Reede
Rijsenhout - Zondag 12 december komt het Zondagmiddagpodium in Rijsenhout met opwindende
Mexicaanse muziek door de groep
Que Suave! in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat 14. Aanvang
14.00 uur. Een groepje muzikanten
met een voorliefde voor de Spaanse taal en ‘latino’ muziek besloot
in 2007 een ensemble op te richten, genaamd Que Suave! De groep
speelt eigen composities en arrangementen in diverse Zuid-Amerikaanse muziekstijlen.
Zangeres en frontvrouw Jane de la
Fosse is met haar krachtige stem en
sterke presentatie een opvallende
verschijning. Op een spontane en
innemende manier maakt zij contact met het publiek, waarbij soms
ontroerende of grappige momenten
ontstaan. Ook de instrumentalisten van Que Suave! zijn opmerkelijke musici. De een heeft een klassie-

ke scholing gehad, de ander heeft
zich met blues, jazz en latin bezig
gehouden, weer een ander met muziek uit de Balkan, maar uiteindelijk vormen de musici een muzikale smeltkroes met Mexicaanse muziek als hoofdingrediënt. Het resultaat is een ensemble met een veelzijdig karakter. In een sfeer van uitbundige vrolijkheid tot meeslepende dramatiek komen diverse klankzettingen aan bod, zoals driestemmige vocale stukken, solo’s, instrumentale stukken en solozang zonder akkoordbegeleiding. Kaarten à
3,50 euro, inclusief een kopje koffie
of thee, zijn vanaf een half uur voor
aanvang verkrijgbaar aan de zaal of
te reserveren op vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur bij Meerwaarde, telefoon 023 5698873. Op dit
zelfde telefoonnummer is ook een
rit heen en terug met de Meertaxi
te bestellen.

Aalsmeer - Het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien laat de kerstperiode niet ongemerkt voorbij
gaan. Aanstaand weekend wordt al
bij verschillende gelegenheden opgetreden. Het gevarieerde internationale programma zal bestaan uit
Engelse, Amerikaanse, Duitse en
Nederlandse kerstliedjes, zoals Jingle Bells, Leise kommt die Nacht en
natuurlijk het klassieke Stille Nacht.
Maar ook Mary´s boychild, de Little
drummerboy en het vrolijke Schotse Christmas in Killarney komen
voorbij. Als rode draad er tussendoor de Herdertjes die bij nacht in
het veld lagen en de Schooier, in
lompen gehuld, die bij het luiden
van de Kerstklokken weer herenigd
wordt met zijn gezin. Het zeemanstintje mag natuurlijk niet ontbreken
en zal worden ingevuld met Kerstmis op Zee. Voor elk wat wils! Vrijdagmiddag 10 december om 14.00
uur wordt het spits afgebeten in Hillegom in verpleeg- en verzorgingshuis Bloemswaard.
Zaterdagmiddag 11 december zal
vanaf 14.30 uur in zorgcentrum
Aelsmeer worden opgetreden. Eerst

een paar liedjes beneden in de grote zaal, op de kerstmarkt. Daarna
gaat het koor naar boven om de bewoners op hun eigen verdieping toe
te zingen.
Zondag 12 december om 12.00 uur
volgt het optreden op de Kerstmarkt
in Uithoorn. Hopelijk zal de kou een
beetje uit de lucht zijn. Hoewel de
organisatie voor buitenverwarming
heeft gezorgd, kan het voor de accordeonisten moeilijk zijn om de
knoppen goed te bedienen. Dus
mocht u een valse noot horen: Bij
voorbaat excuus. Zondag 19 december om 14.30 uur wordt de serie
Kerst optredens afgesloten bij verpleeg- en verzorgingshuis Eijkenhove in Hoofddorp. Dat wil niet zeggen
dat De Brulboeien dan op zijn lauweren kan gaan rusten, want maandagavond 20 december vanaf 21.00
uur volgt nog een optreden op het
cruiseschip Viking Sun in de Amsterdamse haven. Het internationale publiek zal een gevarieerd zeemansrepertoire worden gepresenteerd, maar ook hier zullen een
paar Kerst klassiekers natuurlijk niet
kunnen ontbreken.

Aalsmeer - Maandagavond 13 december houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar laatste postzegelveiling van het jaar in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De veiling begint om 20.00 uur, maar al
om 19.15 uur gaat de zaal open om
te kijken wat er deze avond, op de
wat kleinere veiling, aan postzegels
wordt aangeboden. Er zitten deze keer veel postzegelboekjes van
Duitsland, Suriname en van de zomerzegels Nederland in. En tot slot
ook diverse stockboeken en albums.
Enkele zegels die vanavond geveild
worden zijn te zien op onze website

www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl. Tevens is maandag de laatste gelegenheid om de schriftelijke Najaarsveiling in te zien en een bod op
zegels uit te brengen. Na de veiling
wordt zoals gebruikelijk op de laatste verenigingsavond de traditionele bingo gehouden. Deze keer zijn
er minder, maar wel mooiere prijzen. Het is dus de moeite waard om
langs te komen en er een gezellige
avond van te maken. De laatste activiteit van de Postzegelvereniging dit
jaar is de ruilbeurs op zaterdag 18
december, ook in het Parochiehuis,
open vanaf 9.30 uur.

waarbij hij verschillende materialen
gebruikt, zoals steen, brons, hout
en halfedelstenen. Ilse Blesing weet
steeds beter wat zij wil, die kracht
straalt uit in haar werk. Gedurfde
penseelstreek, onalledaagse voorstellingen, sterk kleurgebruik en
een sterke compositie maken haar
schilderijen tot een boeiende eenheid. Bijzonder zijn haar aanraakbare marmeren en stenen beelden.
Het enthousiaste echtpaar ontvangt
u graag en vindt het heerlijk om
met u over hun werk van gedachten te wisselen. Alvast de website
bekijken, kan: www.markvankuppevelt.nl. Voor meer informatie: 0654981504.

Aalsmeerders figureren in
videoclip Jan Leliveld!
Aalsmeer - De single Vriendschap en Vrolijk Kerstfeest van de
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld ligt
inmiddels alweer twee weken in de
winkel, maar vanaf vandaag is de
nieuwe clip van Vrolijk Kerstfeest te
zien op verschillende tv-zenders en
op you tube! 19 November kwam de
single Vriendschap en Vrolijk kerstfeest officieel uit. Vriendschap wordt
al veel gedraaid bij de verschillende stations, maar vanaf deze week
zal Vrolijk Kerstfeest ook te zien en
te horen zijn. In de videoclip viert
Jan het kerstfeest met zijn familie.
Hij zingt voor ze bij de openhaard
en de kerstboom wordt door de kin-

deren opgetuigd. Enkele Aalsmeerders figureren als familie in de clip,
dus mocht je nieuwsgierig zijn naar
het resultaat, kijk dan op you tube! Jan Leliveld is voor het eerst te
zien zijn met gitaar! Jan heeft twintig
jaar lang gitaar gespeeld in zijn regioband De Pandora’s.’ Hij vond het
daarom ook heel leuk toen de regisseur aan hem vroeg of hij gitaar
wilde spelen in de clip. ‘”Ik ben van
plan om tijdens optredens bij enkele liedjes mijn gitaar er weer bij te
pakken”, laat Jan, die helemaal de
smaak van het gitaar spelen weer
te pakken heeft, tot besluit enthousiast weten.

Verhaal concert in St. Jan

Veiling en bingo bij
postzegelvereniging

Kunstweekend bij Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing
De Kwakel - Zaterdag 11 en zondag 12 december van 13.00 tot 17.00
uur wordt belangstellenden weer
een kijkje gegund in het atelier van
het kunstenaarsechtpaar Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing. De tocht
naar De Banken 1a in De Kwakel is
zeker de moeite waard, evenals de
ligging van het atelier. Deze plek
laat zien hoe mooi Noord Holland
is. Binnen in het atelier valt veel interessante kunst te bewonderen.
Beeldhouwer Mark van Kuppevelt
is op een oorspronkelijke wijze in
staat de natuur te vangen en naar
zijn hand te zetten. Daarmee verrast
hij telkens weer zijn publiek met originele, serene en grillige vormen

Brulboeien op kersttournee

ger en André Hazes. Maar ook voor
een gevoelige lied van onder andere Neil Diamond en Rick zijn eigen liedjes als de hit ‘Het draait alleen nog maar om jou’ zullen te horen zijn. Kijk voor meer informatie
op www.rickvanderkroon.nl

Kudelstaart - De tijd gaat vlug.
Het is alweer december, de drukste maand van het jaar. Maar, ook
een hele gezellige maand. Alleen
maar feest lijkt het wel, maar aan
die feestjes gaan wel voorbereidingen vooraf. Op zaterdag 18 december zijn belangstellenden welkom in
de RK kerk St.Jan Geboorte voor het
jaarlijkse kerstconcert. Tijdens dit
Kerstconcert wordt een verhaal verteld in de vorm van een toneelstuk.
Tussen het toneelstuk door zullen muziekvereniging Flora en de
drie koren De Kudelkwetters, Fiore
en Cum Ecclesia mooie liederen en
muziek laten horen.
En, natuurlijk is er ook samenzang,
zodat iedereen heerlijk mee kan
zingen. Buiten zal bij aankomst bij

de kerk en bij het uitgaan door het
Jeugdorkest van muziekvereniging
Flora gezellige kerstmuziek worden
gemaakt.
Zo kunt u echt in de kerstsfeer komen en, alsof dat nog niet genoeg
is, is er buiten weer een koek en zopie-tent van IJsclub VZOD, die de
bezoekers heerlijke warme chocolademelk, glühwein en krentenbrood
aanbieden, gratis en voor niets!
Mocht u toch uw waardering hiervoor willen laten blijken, dan staat er
een rode melkbus voor een vrijwillige bijdrage buiten klaar. Het kerstconcert in de St. Jankerk aan de Kudelstaartseweg begint 18 december
om 16.00 uur. De toegang is gratis
en iedere belangstellende is welkom.

Ouderensoos
BV Oostend

vang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Het kaarten op de sinterklaas speelmiddag afgelopen 2
december is gewonnen door mevrouw Stokman met 5344 punten,
gevolgd door de dames Van Heteren met 5306 en Doeve met 5193
punten. Bij het rummicuppen behaalde mevrouw Kuin de hoogste
eer, gevolgd door mevrouw Dolk.

Aalsmeer - De volgende speelmiddag voor ouderen houdt buurtvereniging Oostend op donderdag 30
december in gebouw Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aan-

Concert in uitverkochte burgerzaal!

Vrijdagavond Davanti in
‘Barbershop meets classic’
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 10 december geeft Davanti
een concert in een inmiddels uitverkochte burgerzaal van het gemeentehuis. Het zestien leden tellende
damesensemble zal onder andere het programma zingen wat ze tijdens de finale van het Nederlands
Koren Festival hebben laten horen.
Tijdens die finale won Davanti zilver en werd zo het op één na beste koor van Nederland! Het repertoire van Davanti bestaat uit klassieke muziekstukken in de breedste zin
van het woord.
Licht klassiek, modern klassiek,
en alle stukken worden overwegend a-capelle gezongen. Een enkel stuk wordt op de piano begeleid

door Theo Griekspoor. Medewerking aan het concert wordt gegeven
door zesvoudig nationaal kampioen
Barbershop Showkoor Whale City Sound uit Zaandam. Dit zeventig
mannen tellende koor heeft in 2007
samen met Davanti opgetreden tijdens de televisie uitzendingen van
Korenslag. Whale City Sound zingt
een vier stemmig a-capella swingend repertoire.
Het showelement zit in de subtiele bewegingen die de songs ondersteunen. Het wordt een avond van
verrassende kwaliteit en grote variëteit met hoogstaande optredens van
twee topkoren! Meer informatie en
verdere optredens zijn te vinden op
www.davanti.nl

Laatste clubavond van F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 13 december houdt Film- en Videoclub
Aalsmeer alweer de laatste clubavond van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst worden leden in de gelegenheid gesteld om hun beste videoproducties te vertonen. Er gaan
vast en zeker veel mooie films vertoond worden. Ook kunnen belangstellenden zich deze avond opgeven voor deelname aan de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op

maandagavond 3 januari. Het is de
bedoeling dat in 2011 weer een videocursus voor beginners wordt georganiseerd. Wie in deze cursus geinteresseerd is, kan contact op nemen met het secretariaat via 0297–
326344. De clubavonden van De
F&VA worden gehouden in het gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en beginnen om 20.00
uur. Informatie over de F&VA: www.
videoclubaalsmeer.nl.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Kerstmarkt in Ontmoetingskerk

Kerstmarkt in zorgcentrum

Rijsenhout - Zaterdag 11 december vindt van 10.00 tot 17.00 uur weer
de jaarlijkse kerstmarkt plaats in de
Ontmoetingskerk aan de Werf. Deze markt wordt georganiseerd door
de MDO groep van de Rijsenhoutse PKN gemeente en ondersteunt
met inbreng van diverse sponsors.
De kerk staat vol met kerststukken,
kerstbomen en er zijn ook planten,

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 11 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Het doel van de kerstmarkt is
om de bewoners van het ouderentehuis in kerstsfeer te brengen en hen
de gelegenheid te geven kerstinkopen te doen. Het huis wordt versierd
en de dag wordt omlijst met muziek. Iedereen is van harte welkom
om kerstinkopen te komen doen.
Er zijn leuke cadeautjes en koopjes verkrijgbaar, zoals kerststukjes, kerstkaarten, prachtige quilten, windlichten, kaarsen en onder
andere wijn. Er is ook een boekenstand waar tweedehands boeken
verkocht worden. Ook is weer heerlijke erwtensoep, koffie, thee en wat

bloemen en bloembollen te koop.
De opbrengst is bestemd voor het
werk van Stefan en Helga Cotoarbo in het kleine bergdorpje Valchid
in Roemenië. Zij houden met zeer
beperkte middelen een schooltje in
stand voor achtergestelde kinderen.
Het geld is bestemd voor leermiddelen, verwarming en elke dag een
warme maaltijd.

Kerst Sing In in Karmelkerk
Aalsmeer - Geïnspireerd door het
succes van de beide voorgaande keren in 2006 en 2008 organiseert de Denktank van de Karmelparochie ook dit jaar weer een Kerst
Sing In en wel op vrijdagavond 10
december. De kerk zal helemaal in
kerstsfeer zijn. De organiserende,
leidende en ondersteunende mensen zijn al enkele weken bezig met
de voorbereidingen om te zorgen
dat het weer een echte gezellige
kersthappening gaat worden. Ook
aan de inwendige mens zal worden gedacht, zo is er koffie en thee
bij binnenkomst en staat een glaasje fris of wijn tijdens de pauze klaar.
Voor de entree inclusief consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd van 3 euro per persoon. De

kerk gaat open om 19.30 uur en de
Sing In begint om 20.00 uur. Naast
een aantal klassieke kerstliederen,
zoals Stille Nacht, Wij komen tezamen en De herdertjes worden ook
een paar Engelse Carols gezongen,
samen met een voor de gelegenheid samengesteld koor, bestaande
uit een groep enthousiaste Karmelparochianen, aangevuld met kinderkoor de Mirakels onder leiding van
de dirigenten Jorinda Hoogeveen en
Guus van der Geest. De begeleiding
bestaat uit Leon Doeswijk op piano en Alex Stolwijk en Jorinda Hoogeveen op drums. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de Denktank, bij de Readshop in de Ophelilaan en te bestellen via karmeldenktank@gmail.com.

Zondag concert in de Spil

X-mas avond in De Mikado
Aalsmeer - Zaterdag 11 december
word er een gezellige X-mas avond
georganiseerd in schoolgebouw De
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Een band zijn gaat verschillende
kerstliederen ten gehore brengen
en de dansgroep Reflection geeft
acte de présence. De organisatie

hoopt vele bezoekers te mogen verwelkomen, zodat met z’n allen kerst
gevierd kan worden in een ongedwongen sfeer. Na het optreden
kan nog gezellig een drankje met
elkaar gedronken worden. De deuren gaan open om 19.30 uur en om
20.00 uur start het optreden. De entree is gratis.

Op weg naar kerst met
Song of Joy Kudelstaart
Kudelstaart - Het Interkerkelijk
koor Song of Joy uit Kudelstaart
gaat drukke tijden tegemoet. Vanaf
de start van het nieuwe seizoen in
september wordt iedere week serieus gerepeteerd op de kerstmuziek
die deze maand december op diverse plaatsen ten gehore zal worden
gebracht.
Allereerst verzorgt het koor, dat onder leiding staat van Ton van den
Berg, op zondagavond 12 december
een kerstconcert in kerkelijk centrum de Spil te Kudelstaart. Medewerking aan het concert wordt verleend door Jaap van Muijden op orgel en piano, Moniek Eigenhuis op

dwarsfluit en Wilko Roodenburg op
slagwerk. Bovendien zal medewerking worden verleend door de sopraan Pia Schütz, bekend van onder
andere het E.O. televisieprogramma
‘Nederland zingt’ en optredens met
diverse grote koren en bekende organisten.
Aanvang concert: 19.30 uur. Zaal
open vanaf 19.00 uur. Toegangskaarten kosten 7,50 euro per stuk
en zijn via de mail bestellen bij Anton van Dusseldorp: antonvandusseldorp@hotmail.nl Voor verder informatie betreffende het koor en
optredens: www.songofjoy.nl of bel
06-11532820.

zoets verkrijgbaar. De opbrengst
komt ten goede aan de activiteiten
die voor de bewoners worden georganiseerd. Vorig jaar is het geld besteed aan de aanschaf van een beamer, zodat bewoners nu een film of
dia’s op groot scherm kunnen zien.
Dit jaar willen de medewerkers de
opbrengst graag het geld besteden
aan de aankoop van een camera om
foto’s te nemen van gebeurtenissen
in huis en van de vakantie, die elk
jaar georganiseerd wordt. De kerstmarkt is in de grote zaal van het
zorgcentrum en is te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door A.
Maarsen op de piano en om 14.30
treden De Brulboeien op. Iedereen
is van harte welkom.

Binding kerstwijding met
veel muziek, zang en dans
Aalsmeer - Een spectaculaire
kerstwijding met veel muziek, dans,
zang en theater presenteert De Binding op vrijdag 24 december. Het
leven op een vliegveld is hectisch.
Stewardessen, verschillende mensen en culturen, verschillende normen en waarden en een verschillende manier van kerst vieren. Wanneer
twee backpackers vast zitten op een
vliegveld, maken ze kennis met al
deze verschillen. Wat is precies de
kerstgedachte? En hoe ga je om met
verschillende culturen? De stewardessen proberen alles in goede banen te leiden maar het gaat niet allemaal even gemakkelijk. Kom naar
het vliegveld en reis mee. Ervaar hoe

een slechte gebeurtenis een buitengewoon goede invloed kan hebben
op jezelf en anderen.
Er worden 24 december twee voorstellingen gespeeld, de eerste om
16.30 uur, de tweede om 20.30 uur.
Toegang is gratis. Het is wel verstandig om kaarten te reserveren,
zeker voor de avondvoorstelling,
want vol is vol.
Deze kunnen vanaf dinsdag 14 december worden gereserveerd via info@debinding.nl, via 0297-326326
of worden afgehaald in de Binding
in de Zijdstraat 53. Bij de uitgang zal
er een collecte zijn voor een goed
doel. Voor meer informatie www.debinding.nl.

Kerstmarkt in de Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 11 december organiseert de Samen op
Weg gemeente haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in De
Spil. Er is weer hard gewerkt en het
resultaat mag er zijn. Mooie creatieve kerststukken in alle soorten
en maten en leuke originele vogeldecoraties. Zelfgemaakte kerst- en
andere kaarten. Overheerlijke zelfgebakken tulbanden en andere lek-

kernijen Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden uit boeken, zowel nieuw als tweedehands, kleine
cadeautjes, cd’s en dvd’s. En niet te
vergeten de inmiddels overbekende
SOW kerstwijn. Voor de inwendige
mens is er erwtensoep met heerlijk
belegde broodjes. En natuurlijk is
er koffie. Dit alles wordt gepresenteerd in een sfeervolle kerstsfeer. Iedereen is van harte welkom!

Kerstpakketten
bij kerstkien

Kerstbingo bij
Flora vrijdag

Kudelstaart - Donderdagavond
16 december organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een
kerstkienavond. De bezoekers worden verwelkomt met een gratis kopje koffie met krentenbrood.Veertig
fantastische prijzen waaronder onder andere kerstpakketten en andere kerstprijzen staan deze avond
weer uitgestald op de tafels. Na vier
ronden een pauze om even op adem
te komen en de kelen te smeren.
Daarna verder met ronde vier tot en
met acht. Aan het einde van deze
avond is er de extra kienronde met
altijd een prijs van ongeveer 125 euro. De kerstkien is in het Dorpshuis
van Kudelstaart en begint om 20.30
uur. Kom ook gezellig kienen!

Aalsmeer - Vrijdag 10 december
organiseert muziekvereniging Flora Aalsmeer een feestelijke bingo in
het eigen clubgebouw aan de Wim
Kandreef te Kudelstaart. De feestdagen staan weer bijna voor de
deur en er zijn veel mooie prijzen te
verdienen, die van pas kunnen komen tijdens de kerstdagen. Er worden acht ronden gespeeld en een
superronde waarin een extra mooie
prijs te winnen valt. De zaal is open
om 19.30 uur, terwijl de bingo start
om 20.00 uur.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de muziekvereniging. Wie
meer wil weten over Flora kan kijken op de website www.muziekverenigingflora.nl

Zondag kerstconcert

Con Amore in Karmelkerk

Het Bindingkoor zingt
‘Van herders en wijzen’
Aalsmeer - Het Bindingkoor geeft
aanstaande zaterdagavond 11 december een kerstconcert in de
Doopsgezinde gemeente aan de
Zijdstraat 55. Het concert begint om
20.15 uur. Kaarten zijn aan de zaal
verkrijgbaar en kosten 8 euro voor
volwassenen en 5 euro voor jongeren tot en met 18 jaar.
In een sfeervolle ambiance zal het
Bindingkoor een afwisselend programma brengen, waarin herders
en wijzen uit het kerstverhaal worden bezongen. De meerstemmige
muziek en liedteksten zijn afkomstig
uit diverse landen en beslaan een
periode van vijf eeuwen.
Vroeg-Nederlandse liederen, romantische werken, maar ook moderne koormuziek met invloeden uit
gospel, jazz en popmuziek van hedendaagse componisten als Rutter, Chilcott en Jetse Bremer staan

op het programma. De gedreven dirigent en organist Henk Trommel
staat weer garant voor een boeiende en muzikale avond, waarbij het
koor in verschillende samenstellingen zingt. De talentvolle hoboïsten
Dorine Schoon en Marije Clemens
verzorgen de muzikale intermezzo’s met duetten van Bozza en Händel en begeleiden ook enkele koorliederen. Het concert in de Doopsgezinde kerk begint zaterdag om
20.15 uur. De deuren van de kerkzaal gaan om 19.45 uur open. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en
kosten 8 euro voor volwassenen en
5 euro voor jongeren tot en met 18
jaar.
Na afloop van het circa vijf kwartier
durende concert worden de bezoekers van het concert van harte uitgenodigd in de Bindingzaal nog samen een drankje te komen drinken.

Kerstkienavond
Vogelvereniging

Kerstspeelavond
bij Oostend

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
9 december, organiseert Vogelvereniging Aalsmeer haar jaarlijkse
kerstkienavond, waarin vele mooie
prijzen te winnen zijn. In totaal worden er vier rondes gekiend.
Tussendoor wordt een grote loterij
gehouden, waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen. Breng vrienden
en kennissen mee naar deze gezellige kerstkien, die gehouden wordt
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is 20.00
uur.

Aalsmeer - Op donderdag 16 december houdt buurtvereniging
Oostend haar kerstspeelavond. Deze begint om 20.00 uur precies en is
in Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf 19.30
uur. De vorige speelavond is gewonnen door de heer Tulp met 5292
punten, op twee is mevrouw Heijink geëindigd met 5152 punten en
op drie J. De Nooij met 5038 punten. De poedelprijs mocht M. Van
der Vaart mee naar huis nemen met
3828 punten.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 12
december geeft Aalsmeers mannenkoor Con Amore haar jaarlijkse kerstconcert. Aan het concert,
dat gegeven wordt in de Karmelkerk
aan de Stommeerweg, verlenen de
sopraan Carine van den Brule, het
Aalsmeers saxofoonkwartet, Nico
van Geijlswijk op orgel, Rob Goudkuil op piano en Peter Broertjes op
contrabas medewerking. Het geheel staat onder leiding van dirigent Theo van der Hoorn. Zowel de

klassieke als lichte kerstnummers
gaan ten gehore gebracht worden.
En natuurlijk is er ook samenzang.
Het concert zondag begint om 15.00
uur, zaal open vanaf 14.30 uur, en de
toegang bedraagt 7,50 euro.
Kaarten zijn te bestellen via www.
amkconamore en te koop bij het
Boekhuis in de Zijdstraat, de Readshop in de Ophelialaan en Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg. Voor inlichtingen kan gebeld
worden naar: 0297-323847.

Zaterdag en zondag

Kerstmarkt bij Vrienden van
de Olifant aan Hoofdweg
Kudelstaart - De kerstdagen staan
bijna voor de deur en veel mensen
willen de mooiste kerstcadeautjes
voor familie en gezinsleden onder
de kerstboom leggen. Vrienden van
de Olifant organiseert daarom een
speciale kerstmarkt op zaterdag 11
en zondag 12 december, beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur. In het
secretariaat van de stichting aan de
Hoofdweg 120, die gezellig in kerstsfeer is gebracht, staan honderden
olifantbeeldjes in bijna alle formaten en van verschillende materialen: hout, keramiek, kunststof, speksteen, natuursteen, koper, enz. Veel
olifantbeeldjes staan op de unieke olifanttafel, maar ook op andere
plaatsen op de beneden verdieping.
Zowel nieuw als uit andere collecties. Ook andere artikelen met oli-

fantafbeelding, zoals de olifanten
kalender 2011, de verjaardagskalender, schrijfwaren gemaakt van
olifantmest, enz. zijn op de kerstmarkt te koop. Beeldend kunstenaar Gerdi Wind zal met een aantal olifant-schilderijen aanwezig zijn.
Tijdens de kerstmarkt is er een expositie van de honderden olifantbeeldjes uit de eigen VvdO-collectie, die twee jaar geleden uitgebreid
is met de persoonlijke collectie van
voorzitter Rob Faber. De collectie
staat overzichtelijk in vitrines opgesteld in de hal en in de bestuurskamer. Alle bezoekers, die tijdens de
kerstbeurs voor tenminste 10 euro aan kerstcadeaus kopen, krijgen
een leuke verrassing. Meer informatie is te krijgen via: 0297 364224 of
de website www.olifanten.org.

Kerstconcert door leerlingen
van Kunstencentrum de Hint
Aalsmeer - Op maandag 13 december geven leerlingen van Kunstencentrum de Hint een sfeervol
kerstconcert in de Dorpskerk aan
de Kanaalstraat.
Vanaf 18.45 uur is de kerk open en
brengen dames van het koor Davanti de bezoekers in kerststemming. Tot circa 20.30 uur zullen diverse ensembles een divers repertoire ten gehore brengen. Zo gaat
de vioolgroep onder leiding van Cla-

ra Post met dansleerlingen van Elize
Kruithof optreden, laat een dwarsfluitensemble onder leiding van Judith Glasbeek van zich horen, evenals een gitaargroep onder leiding
van Vincent Pot, diverse zangleerlingen van Laura Schoegje, harpleerlingen van Meija Blok, een saxofoontrio en een vioolensemble onder leiding van Mariken Dusseldorp.
Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis.
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Samenwerken aan een mooie en gezonde oude dag
Aalsmeer en Uithoorn willen preventieve ouderenzorg verbeteren
Op 8 november organiseerden de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een
werkconferentie met als titel ‘Preventieve zorg en welzijn ouderen in
Aalsmeer en Uithoorn’. Wethouder Maarten Levenbach (Uithoorn) en Ad
Verburg (Aalsmeer) lichten toe hoe ze samen met zorg- en welzijnsinstellingen de preventieve zorg voor ouderen willen verbeteren.
Waarom geven Aalsmeer en Uithoorn steeds meer aandacht aan preventieve
ouderenzorg?
Maarten Levenbach: “Ten eerste natuurlijk omdat ouderen dat waard zijn. En daarnaast geldt: de groep ouderen wordt steeds groter en mensen worden steeds ouder.
Er is dus sprake van een dubbele vergrijzing.”
Ad Verburg: “Ook willen ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Veel
ouderen hebben daar echter wat hulp bij nodig. Als je mensen vraagt wat ze nodig
hebben en in een vroeg stadium hulp biedt, kun je grote problemen en dus veel
duurdere zorg vaak voorkomen.”
Zijn jullie tevreden over de resultaten van het Consultatiebureau voor
Ouderen? (zie verder.)
Levenbach: “We hebben 1300 ouderen uit Uithoorn en Aalsmeer uitgenodigd, daarvan hebben zo’n 400 mensen het consultatiebureau bezocht. Dat betekent dat we 2
op de 3 niet hebben bereikt. Dat roept de vraag op of het CBO de juiste manier is om
mensen te bereiken.”
Verburg: “De opkomst lijkt misschien laag, maar is redelijk in lijn met ervaringen
elders. Zelf was ik nogal geschrokken van de uitkomsten. Ouderen blijken vaak last
te hebben van lichamelijke kwalen als overgewicht en hoge bloeddruk, maar vooral
eenzaamheid is een probleem. 58% van de ouderen voelt zich regelmatig eenzaam.
Hoe kan dat in onze gemeenten, denk je dan.”
Levenbach: “Tijdens de conferentie hebben we afgesproken dat we iets gaan doen
met de uitkomsten. Dat we als gemeente een zorgplicht hebben is evident. Maar de
vraag is in welke vorm en welke rol de gemeente hierbij heeft.”

Levenbach: “Bij ons in Uithoorn zou het gezondheidscentrum, waar ook Vita deel
van uitmaakt, een voortrekkersol kunnen spelen. Zo krijgt de huisarts weer een
centrale rol in het leven van mensen.”

Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer):
“We moeten met elkaar zorgen voor
een goed vangnet.”

Wethouder Maarten Levenbach (Uithoorn): “Het zou heel mooi zijn als er
één loket komt, waar ouderen met al
hun vragen naar toe kunnen.”

Wat kan de rol van de gemeente zijn om de preventieve zorg te versterken?
Levenbach: “Als er hulp nodig is, moet je eerst kijken naar de eigen omgeving en de
rol van andere organisaties. En als die geen hulp kunnen bieden, komt de gemeente
in beeld.”
Verburg: “Tijdens de conferentie bleek dat welzijns- en zorginstellingen te weinig
samenwerken, dat het aanbod nogal versnipperd is en dat er een overlap is in het
aanbod. Organisaties moeten dus intensiever met elkaar samenwerken. De gemeente
zou daarbij de regierol kunnen vervullen.”
Levenbach: “Het zou heel mooi zijn als er één loket komt, waar ouderen met al hun
vragen naar toe kunnen. Dat betekent wel dat de achterkant van het loket heel goed
georganiseerd moet zijn. Mensen moeten goed worden doorverwezen, zodat ze met
hun vraag op de juiste plek terecht komen.”

Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor de preventieve ouderenzorg?
Verburg: “We hebben als gemeente meer taken gekregen, maar minder geld. Maar
Hoe kan eenzaamheid onder ouderen worden verminderd?
daarvan mogen de kwetsbaren in onze samenleving niet de dupe worden.”
Verburg: “Er wordt al enorm veel voor ouderen georganiseerd, maar dat is niet bij
Levenbach: “De bezuinigingen vereisen dat we met een frisse blik en creativiteit
iedereen bekend. We zouden er als gemeente een rol in kunnen spelen om die activimoeten kijken naar de doelen die we willen bereiken. En misschien kunnen we dan
teiten op de kaart te zetten.”
wel meer effect sorteren.”
Levenbach: “We moeten mensen zeker wijzen op alle activiteiten, bijvoorbeeld door
Verburg: “Maar we kunnen het als gemeente niet alleen oplossen, we moeten met
ze op de gemeentepagina te plaatsen. De ervaring leert echter dat er altijd een groep
elkaar zorgen voor een goed vangnet.”
mensen is die daar niet op reageert.”
Verburg: “Ik denk dat de huisarts hierbij wellicht een grote rol kan spelen. Uit het
onderzoek blijkt dat 88% van de ouderen minimaal één keer per jaar de huisarts
bezoekt. De huisarts zou meer mensen kunnen doorverwijzen naar welzijnsinstellingen.”

Resultaten Consultatiebureau voor Ouderen

In november 2007 hebben meer dan 1300 ouderen tussen de 60 en 75 jaar uit Aalsmeer en Uithoorn een uitnodiging gekregen voor een consult bij het Consultatiebureau voor Ouderen (CBO). De doelstelling van het CBO is
het bevorderen van een gezonde levensstijl onder ouderen door in een vroeg stadium te wijzen op gezondheidsrisico’s en hen te adviseren over een gezonde levenswijze. Ongeveer 1 op de 3 ouderen die uitgenodigd was, heeft
het consult bezocht. Uit onderzoek van de GGD kwam naar voren dat veel ouderen last hebben van overgewicht
(68%), verhoogde bloeddruk (72%), gehoorproblemen (29%), en gezichtsvermogen (22%). Een op de vijf vond de
eigen gezondheid matig of slecht. Bovendien heeft 20% volgens de verpleegkundigen een verhoogd risico om te
vallen en gaf 58% van de ouderen aan zich enigszins of erg eenzaam te voelen.

De gemeente moet op allerlei manieren proberen ouderen in beweging te krijgen
Janny Oosterloo, voorzitter van de ANBO Aalsmeer en lid
heidsbeleving van ouderen. Ik zou daarom wel eens
van de Seniorenraad:
willen weten: zijn er ook successtories in den lande om
eenzaamheid tegen te gaan? We hoeven natuurlijk niet
opnieuw het wiel uit te vinden.
“De openbare ruimte moet ouderen uitnodi-

gen om naar buiten te gaan”

Gemeente en instellingen moeten ouderen nauw bij hun plannen betrekken.

“We willen zoveel mogelijk ouderen bereiken”
Preventieve zorg aan ouderen is heel belangrijk, zegt
Daniëlle Jansen, onderzoekster bij het Ouderennet
VUmc en partners. “De groep ouderen wordt steeds
groter, mensen blijven langer leven en willen het liefst
zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Veel mensen hebben daarbij wat hulp nodig. Maar niet iedereen weet
zijn weg te vinden in het enorme aanbod van zorg- en
welzijnaanbieders.”

problemen in een vroeg stadium op te sporen. Dat is
een mooi initiatief, maar de consultatiebureaus bereiken
lang niet alle ouderen. In Aalsmeer en Uithoorn heeft
slechts 1 op de 3 ouderen die werd uitgenodigd het
consult bezocht. Waarschijnlijk heeft het consultatiebureau juist niet de mensen bereikt, die er ’t meest
baat bij zouden kunnen hebben. Voor veel mensen is
zo’n consult namelijk een drempel. Bijvoorbeeld omdat
ze denken dat ze dan hun kleren uit moeten doen of
Het Ouderennet VUmc en partners is in 2008 opgericht omdat ze zo’n eind moeten reizen. Dat is jammer, want
in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg bij deze mensen zouden we waarschijnlijk de meeste
en neemt deel aan acht projecten rondom ouderenzorg. gezondheidswinst kunnen behalen. We willen daarom
Het doel van het netwerk is onder andere om gezond- onderzoeken hoe we hen toch kunnen bereiken.”
heidsrisico’ s van ouderen eerder te signaleren en te
zorgen voor een toegankelijk en samenhangend aanbod Lichamelijke en psychische gesteldheid
van zorg voor ouderen. “Veel ouderen weten niet waar Uit het onderzoek dat de GGD heeft gedaan naar de
ze moeten zijn voor zorg”, zegt Danielle. “Het aanbod
resultaten van het CBO bleek dat het welzijn van de
is heel groot en ook de mondigheid tussen ouderen
ouderen tijdens het consult weinig aan bod kwam.
verschilt enorm. De een weet precies wat er te koop is, Danielle: “Het consultatiebureau legde het accent op
de ander heeft geen idee waar hij moet zijn.”
het doen van verschillende lichamelijke testen. Dat is
uiteraard heel belangrijk. Maar min of meer toevallig
Te weinig afstemming
stuitten we op een veel groter probleem onder ouderen:
Ouderen ervaren volgens Daniëlle vooral veel probleeenzaamheid. Het consultatiebureau moet dus zowel
men als het gaat om afstemming in de zorg. “Sommige naar de lichamelijke gezondheid als het welbevinden
ouderen zijn hartpatiënt, longpatiënt en diabeet. Voor van ouderen kijken. En de verpleegkundigen moeten
alle drie de aandoeningen gaan ze naar verschillende
hen kunnen door verwijzen naar welzijnsinstellingen en
specialisten. Deze geven soms tegenstrijdige richtlijnen, het maatschappelijk werk. En ook belangrijk: het gaat
waardoor een oudere niet weet wat hij moet doen. Ook daarbij om maatwerk, iedere oudere is anders.”
de huisarts weet niet altijd wat er speelt. Dat geeft
mensen een onzeker gevoel.” Maar ook de aansluiting
Samenwerking
tussen zorg en welzijn is volgens ouderen onvoldoende, Daarnaast is het belangrijk dat professionals met elkaar
zegt Danielle. “Zo bestaan er allerlei welzijnsvoorzienin- samenwerken, zegt Danielle. “Zorg- en welzijnsinstelgen voor mantelzorgers. Deze voorzieningen zouden hen lingen moeten beter signaleren en samenwerken. Er
kunnen ontlasten bij de dagelijkse zorg voor bijvoormoet een integrale werkwijze ontstaan, het liefst
beeld hun partner, maar dan moeten zij wel op de
gemeentebreed in Aalsmeer/Uithoorn, waarbij zorg en
mogelijkheden worden gewezen.”
welzijn goed op elkaar zijn afgestemd. En de instellingen
en de gemeente moeten ouderen nauw bij hun plannen
Laag bereik
betrekken, want zij kunnen ’t beste aangeven waaraan
Daniëlle is zeer geïnteresseerd in de resultaten van
zij behoefte hebben.”
de Consultatiebureaus voor Ouderen (CBO). “In veel
gemeenten zijn CBO’s opgezet om te kijken hoe het met Meer informatie: www.ouderennet-vumc.nl
de gezondheid van ouderen is gesteld en om eventuele

Verder merkte ik dat er onder de verschillende organisaties enorme behoefte bestaat aan kennismaken met
“Preventieve ouderenzorg is ontzettend belangrijk.
elkaar. Zij weten elkaar nog onvoldoende te vinden.
Ouderen blijven steeds langer actief en willen langer
zelfstandig blijven wonen. Dan is het belangrijk dat zij Er zijn veel meer dwarsverbanden te leggen: tussen de
ouderenraad, huisartsen, kerken, thuiszorginstellingen,
zich ervan bewust zijn dat gezond leefgedrag daar in
positieve zin aan kan bijdragen. Overigens komt de aan- Tafeltje Dekje. Al deze organisaties zouden veel meer
dacht van de gemeente voor preventieve ouderenzorg kunnen doen aan signalering.
niet voort uit liefdadigheid. In de Wet publieke gezondheid, die sinds 1 juli van kracht is, staat onder andere Het ontwikkelen van meer aanbod kan een manier
dat de lokale overheid verplicht is tot het signaleren en zijn om meer ouderen in beweging te krijgen. Maar
daarbij moet wel rekening worden gehouden met de
volgen van gezondheidsrisico’s van ouderen.
enorme verschillen tussen senioren. Het moet dus gaan
om een breed aanbod. Overigens is er in Aalsmeer en
Wij vonden als ANBO de pilot van het ConsultatieKudelstaart al een groot aanbod van activiteiten door
bureau voor Ouderen nuttig, maar wel beperkt. Ook
hebben we wat twijfels over de effecten, maar we zien de ouderenbonden, maar wellicht is dat nog niet bij
iedereen bekend. Ook de welzijnsorganisatie VITA doet
het consultatiebureau wel als iets positiefs. Tijdens
heel veel op het gebied van cursussen, ontmoeting en
de conferentie over preventieve ouderenzorg kwam
signalering.
naar voren dat het merendeel van de mensen die het
consultatiebureau had bezocht, al bekend was bij de
zorgaanbieders. Dat vond ik vrij schokkend, want dat
betekent dat je de mensen die je eigenlijk wilt zien, de
zogenaamde zorgmijders, niet bereikt. Ik denk daarom
dat het belangrijk is dat de GGD nog laagdrempeliger
gaat werken.
Wat mij ook opviel, is dat eenzaamheid zo’n grote rol
speelt onder ouderen. Ook onder ouderen, waarvan
de partner nog in leven is. Het is belangrijk dat we
met z’n allen proberen iets te doen aan de eenzaam-

Ik zie bij de preventieve ouderenzorg ook een duidelijke rol weggelegd voor de gemeente. Allereerst als
coördinator en aanjager van activiteiten op het gebied
van welzijn en zorg. Daarnaast, om mensen letterlijk en
figuurlijk in beweging te krijgen, is het belangrijk dat
de openbare ruimte en de infrastructuur goed en veilig
zijn ingericht. Dus gemeente: richt de openbare ruimte
zo in dat je mensen als vanzelfsprekend uitnodigt om
naar buiten te gaan en deel te nemen aan het openbare
leven.”

7 tips

Handige adressen

voor een mooie en gezonde oude dag

Gemeente
Gemeente Aalsmeer, tel. 0297 - 38 75 75, www.aalsmeer.nl/digitalebalie

Welzijn en diensten
Vita welzijn en advies, tel. 020 - 54 30 430, www.vitawelzijnenadvies.nl
Steunpunt Mantelzorg, tel. 0900 - 18 66, www.amstelring.nl
Woningcorporatie Eigen Haard, tel. 020 - 68 01 801, www.eigenhaard.nl
Rode Kruis, www.rodekruis.nl
Zonnebloem, www.zonnebloem.nl

Ouderenbond
Secretaris Aalsmeer (seniorenraad), b.w.vollmuller@kpn.nl

Zorg
Amstelring, tel. 0900 - 18 66, www.amstelring.nl
GGZ Ingeest, www.ggzingeest.nl
Zorgcentrum Aelsmeer, tel. 0297 - 326 050, www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Zorgcentrum ’t Kloosterhof, tel. 0297 - 326 970, www.zorgcentra-meerlanden.nl

Uitgaantips
Wilt u weten wat er allemaal georganiseerd wordt voor ouderen? Kijkt u eens op de
website van www.vita.nl

colofon
Uitgave: Gemeente Aalsmeer / Gemeente Uithoorn, december 2010. Vormgeving: Aalsmeer.nu media en design | Lab 35 Teksten: Anja Geldermans.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn willen alle mensen die hebben deelgenomen aan de pilot van het Consultatiebureau voor Ouderen hartelijk bedanken voor hun medewerking.

1

Zorg dat u steeds een paar doelen
heeft om u op te richten.

2

Beweeg tenminste 3 keer per week
een half uur. Een goede conditie
helpt bovendien vallen voorkomen!

3

Lach zoveel mogelijk, want lachen
is gezond.

4

Koester vriendschappen en onderhoud contacten met buren, familie
en oude kennissen.

5

Eet gevarieerd en gezond en drink
niet te veel.

6

Geniet elke dag van de mooie dingen
in het leven.
Denk regelmatig aan alles waar u
dankbaar voor bent of trots op
bent!

7

www.aalsmeer.nl
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BEZUINIG 2,5 MILJOEN IN 10 MINUTEN

Misschien wel de ultieme droom van iedere inwoner van Aalsmeer: het geld van de gemeente uitgeven en verdelen. Alleen is er deze keer
niet meer, maar juist minder geld te verdelen. Welke keuzes maakt u? Wilt u minder geld uitgeven aan het culturele werk, het groen, de
bieb of moet de OZB-belasting omhoog? Laat de Aalsmeerse gemeenteraad en het college van B&W weten waar het met Aalsmeer in de
toekomst naartoe moet. De site met de Begrotingswijzer is nog geopend tot maandag 20 december.

Pas het Aalsmeerse huishoudboekje aan op www.begrotingswijzer.nl

Zaterdag dance-avond
met dj Vinyls in Joppe

C1000 Koster organiseert
vierde kerstproefavond

Aalsmeer - Op de zaterdag 11 en
18 december presenteert café Joppe dance clubavonden. Zaterdagavond 11 december zal dj Vinyls in
Joppe gaan draaien. Deze dj heeft
al over de hele wereld zijn progressieve trance mogen draaien. Hij is
net terug uit Zuid Afrika, waar hij
op diverse festivals heeft gedraaid.
Ook heeft hij al mogen draaien op
de bekende Full Moon party’s in
Thailand en in Club OM in hetzelfde land, verder eveneens op diverse grotere festivals in Zwitserland,
Duitsland en België. Ook het publiek op het bekende Awakenings-

Aalsmeer - Op dinsdag 14 december organiseert C1000 Koster in de
Ophelialaan de vierde kerstproefavond op rij. Meer dan dertig proeverijen, muzikale hoogstandjes en een
topkok, die de heerlijkste gerechten
demonstreert. Dat allemaal in een
winkel in betoverende kerstsfeer.
Het belooft dit jaar een nog groter
spektakel te worden dan de voorgaande jaren. Volgens ondernemer Kees Jan Koster staan er voor
dit jaar meer dan dertig demonstraties en proeverijen gepland. Het
team van de supermarkt heeft alles
uit de kast gehaald om de klanten
te kunnen inspireren voor het aankomende kerstmenu. Er zijn proeverijen met Chinese fondue, verse ossenstaartsoep, gevulde champignons en rosbief met portsaus. Ook
zijn er heerlijke versgebakken oliebollen te verkrijgen. In het hart van
de winkel staat een prachtige kersttafel met allerlei gerechten die be-

festival was zeer over hem te spreken. Dj Vinyls zal ook nog twee collega dj’s meenemen om deze avond
in café Joppe in de Weteringstraat
tot een groot succes te maken.
Op zaterdag 18 december zal er
ook weer dance worden gedraaid
in Joppe. Deze keer door dj Chillz,
Franklin MCCoy en D´Liciouzz, deze dj´s draaien al jaren tijdens Tropical Night bij Joppe en zijn alle drie
ook bekend van de Summer Dance
Night op het Surfeiland. De avonden
beginnen om ongeveer 22.00 uur,
zijn gratis toegankelijk en zullen tot
in de kleine uurtjes doorgaan.

Veel surprises bij concert
Merel en John in Bacchus
Aalsmeer -Degene die afgelopen zaterdag geen sinterklaas vierden en de elementen trotseerden
om het concert van John en Merel bij te wonen, werden beloond.
De kleine dertig bezoekers konden
zich warmen aan het prachtige luister repertoire dat Merel en John in
de loop der tijd hebben opgebouwd.
De eerste set liep nog een beetje stroef, maar set twee en drie liepen weer vanouds gesmeerd waarbij Merel wederom aantoonde over
een van de beste stemmen van de
Aalsmeerse Muziek scene te beschikken. De eerste verrassing was
er aan het einde van de eerste set

2 Minuten winkelen bij C1000 Koster

Voor bijna 500 euro
gratis boodschappen!
Aalsmeer - De afgelopen week was
het de eer aan Marije Roodenburg
om haar hoofdprijs in de loterij van
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer
te verzilveren. De handbalvereniging
had deze loterij aan het eind van het
voorjaar opgezet. De leden verkochten loten aan de deur. Zo ook aan
de deur van Marije, die spontaan als
steun voor de vereniging tien loten
kocht. De gelukkige hand van de
notaris trok haar lot en zij won één
van de hoofdprijzen: Twee minuten gratis winkelen bij C1000 Koster aan de Ophelialaan. Deze prijs

Subsidie voor
innovatie
Aalsmeer - De Wet Bevordering
Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt ondernemers de kans
subsidie te krijgen op innovatieve activiteiten. Zodra een ondernemer, of zijn personeel, eigen uren
besteedt aan de ontwikkeling van
een nieuw product, proces of programmatuur, dan is daar een extra
zelfstandigenaftrek of korting op
de loonbelasting mee te verdienen.
De WBSO is van toepassing op alle
sectoren en kent een overzichtelijk

was beschikbaar gesteld door ondernemer Kees Jan Koster, zelf jarenlang actief geweest in de handbalvereniging. Marije vertelde dat
ze voor aanvang zeer zenuwachtig
was, echter aangespoord door wat
familieleden en kennissen wist zij in
twee minuten tijd een bedrag van
486,20 euro aan boodschappen te
pakken. Een geweldig succes waarbij de wasmiddelen en reinigingsmiddelen favoriet waren. Dus als u
een opvallend blinkend huis tegenkomt in Aalsmeer, dan weet u dat de
gelukkige prijswinnaar daar woont!
aanvraagproces waar gedurende
het hele jaar voor kan worden aangemeld. De subsidieadviseurs van
Flynth hebben in november vele relaties begeleid bij het indienen van
dergelijke WBSO-aanvragen voor
2011. In totaal zijn er 193 aanvragen
ingediend voor een bedrag dat kan
oplopen tot bijna 4 miljoen euro aan
korting op de loonbelasting in 2011.
De extra zelfstandigenaftrek zal in
totaal uitkomen op enkele honderdduizenden euro’s. Hiermee wordt
innovatief gedrag gestimuleerd en
helpt dit de ondernemers om ook
in economisch slechtere tijden toch
gericht te blijven op de toekomst.

Luisteren naar klassieke muziek

Aalsmeer - Na succesvolle cursussen vorig jaar continueert VITA de cursus ‘luisteren naar klassieke muziek’. In totaal tien bijeenkomsten worden vele muziekstukken besproken en beluisterd. VITA wil meer muziekliefhebbers nader kennis laten maken met klassieke muziek. Iedereen van 55 jaar en
ouder, 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: “Met gelijkgestemden over muziek spreken,
van gedachten wisselen, verhoogt
het muzikale genoegen. Je hoort
meer, wanneer je er meer van weet.”
De bijeenkomsten worden begeleid door Jan Swart. Hij bestudeerde jarenlang de klassieke muziek.
De eerste cursusdag is maandag
10 januari van 14.00 tot 16.00 uur in
buurthuis Hornmeer. Aanmelden bij
VITA, tel. 344094.

toen de oudste dochter van John
achter de piano plaats nam om Merel te begeleiden. Aan het begin van
de tweede set volgde de volgende verrassing toen John’s jongste
dochter liet horen dat zij wat betreft
stemgeluid over een paar jaar een
geduchte concurrente van Merel zal
zijn. Tegen het einde van de tweede
set betrad Remco de Hundt het podium om John en Merel op de piano te assisteren. De stemming zat er
goed in en leidde nog tot een mooie
derde set waarin Merel het publiek
verraste met een nummer waarbij zij
zichzelf op de ukelele begeleide. Na
afloop bleef het nog lang gezellig.

Prestigieuze award DFG
Aalsmeer - Intergreen is door de
Engelse supermarktketen Tesco uitgeroepen tot beste leverancier voor
het jaar 2011 in de categorie ‘bloemen en planten’. Dat gebeurde op
donderdag 25 november in Londen tijdens de jaarlijkse Supplier Awards-uitreiking, die door ruim
700 genodigden werd bijgewoond.
Algemeen directeur Arnold Kloostra
van Intergreen ontving de award tijdens de ceremonie uit handen van
commercieel en marketingdirecteur
Richard Brasher van Tesco.
“Uiteraard zijn we als directie erg
blij met de prijs. Het is een enorme waardering voor het harde werken van al onze mensen. Met zijn
allen hebben we aan dat succes
bij Tesco bijgedragen”, zegt Kloostra in een reactie. Redenen voor
het toekennen van de award aan
Intergreen zijn het sterke partner-

ship met Tesco en de constante groei die Intergreen de afgelopen jaren in de bloemen- en plantencategorie van de supermarktketen heeft bewerkstelligd. Ook Dutch Flower Group (DFG), waarvan Intergreen deel uitmaakt, is verheugd
met de toekenning van deze prestigieuze award. “Tesco is de grootste
verkopende retailer van bloemen en
planten in de wereld en een voorbeeld voor vele andere retailers”, aldus voorzitter Marco van Zijverden
van de Raad van Bestuur van DFG.
“Dat onze dochteronderneming deze prijs in ontvangst mocht nemen
is een grote eer voor de hele Dutch Flower Group. We zien het tevens
als steun in de rug voor de BV Nederland. Ook is het een teken dat Intergreen met haar mensen en haar
producten de juiste strategische
weg bewandelt.”

reid zijn door een professionele horecakok. Deze staat de hele avond
klaar om de vragen van klanten te
beantwoorden.
Dit jaar wordt de avond muzikaal
opgeluisterd door liefst twee muzikantengroepen. Het muzikale duo
‘de Flageolettes’ gaat optreden en
het Dickenskoor Puur komt zingen.
Ook staan er stands van Kika (Kinderen Kankervrij) en de Dierenbescherming afdeling Aalsmeer. Zij
verkopen artikelen waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.
Uiteraard ontbreekt de stand van
Tupperware dit jaar niet. Daar kunnen bezoekers artikelen kopen, die
ongetwijfeld erg van pas komen tijdens de feestdagen.
Op dinsdag 14 december sluit de
winkel om 19.00 uur. Om 20.00 uur
is iedereen vervolgens van harte welkom voor de proeverij, die tot
22.00 uur duurt. Er is geen gewone
verkoop.

NL Doet vrijwilligersactie
Aalsmeer - NL Doet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland en
stimuleert iedereen om op 18 en 19
maart volgend jaar de handen uit de
mouwen te steken. Voorheen was
deze actie bekend onder de naam
Make A Difference Day. De actie
wordt geïnitieerd door het Oranje Fonds. Vorig jaar waren 150.000
Nederlanders actief, een recordaantal. En dit keer is het de bedoeling
om nog veel meer mensen op de
been te krijgen. Een vermeerdering
van de vrijwillige inzet is temeer toe
te juichen, omdat 2011 uitgeroepen
is tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk! Vrijwilligers zijn het
kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met
NL Doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving
zijn. Daarnaast draagt NL Doet bij
aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Zowel klussers als klusaanbieders kunnen op de speciale website www.nldoet.nl terecht
om zich op te geven om als klusser
aan de slag te gaan dan wel om één
of eventueel meerdere klussen aan
te bieden voor deze twee dagen in
maart.
Een klus aanmelden voor NL Doet
heeft veel voordelen: Extra handjes om uw klussen uit te voeren,

naamsbekendheid voor de organisatie, nieuwe netwerken, kennissen
en contacten en eventueel nieuwe vrijwilligers (op langere termijn).
Voor extra ondersteuning kan contact opgenomen worden met de NL
Doet intermediair van Vrijwilligerscentrale Cardanus. Voor Aalsmeer
is dit: Jacqueline Valkenburg, tel.
06-30722404, jvalkenburg@cardanus.nl. Op maandag 17 januari van
13.00 tot 15.00 uur organiseert Vrijwilligerscentrale Cardanus voor organisaties een informatiemiddag
over NL Doet! Op het programma
staat het geven van informatie over
deze twee dagen. Heel Nederland
steekt dan de handen uit de mouwen! Kan uw organisatie hier ook
aan meedoen? Hoe maak je een
klus voor deze dag, hoe kom je in
aanmerking voor de subsidie van
500 euro, wat kun je verder doen,
hoe werkt de website van www.nldoet.nl? Wat kan deze voor je betekenen en hoe zorg je dat er daadwerkelijk vrijwilligers gaan komen
op jouw klus? De informatiebijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum Westend aan het Westwijkplein in Amstelveen. Aanmelden
hiervoor kan tot 10 januari bij Harmke Visser, tel. 020-7600054 of hvisser@cardanus.nl.

Wheel of Energy Roparun
Team van FloraHolland
Aalsmeer - Op donderdag 25 november trokken de teamleden van
RoparunTeam FloraHolland veel
aandacht in The Wheel of Energy bij de aankomsthal op Schiphol. De Wheel of Energy is een actie
van Stichting Marathon365. Initiatiefnemer is Richard Bottram, marathonloper en de man achter de actie ‘Run against Cancer’ uit 2006. Hij
liep dat jaar elke dag een marathon.
Wheel of Energy wil bijdragen aan
een wereld waarin de ziekte kanker
niet langer levensbedreigend is.
Al dertien jaar
Het RoparunTeam FloraHolland
doet al 13 jaar mee met de Roparun, waarvan de opbrengst ook ten
goede komt aan mensen met kanker. Met het draaiende houden van
The Wheel of Energy zetten zij zich
ook in voor andere goede doelen die
strijden tegen de ziekte kanker. Het
team van 5 lopers liep, net als tijdens de Roparun, in estafettevorm
ruim 15 km op het wiel. Volgend jaar
gaan de lopers van het team nog-

maals het wiel draaiende houden
met een teamtraining.
Avontuur voor het leven
De Roparun is een loopevenement
waarbij mensen, in teamverband,
een sportieve prestatie leveren om
op die manier geld op te halen voor
mensen met kanker. De loop vindt
jaarlijks plaats tijdens het Pinksterweekend (11 t/m 13 juni 2011). De
opbrengsten van alle deelnemende teams worden besteed aan goede doelen die de kwaliteit van leven
van kankerpatiënten willen verbeteren onder het motto ‘leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen wo
rden toegevoegd aan het leven’. FloraHolland heeft in haar beleid gekozen voor het ondersteunen van de
Pre Ride (Ride for the Roses) en de
Roparun. Beide goede doelen voor
mensen met kanker. Al 13 jaar zetten medewerkers van de veiling zich
in voor dit goede doel. Meer over
het team en de Roparun is te lezen
op www.roparunteam97.nl.

Trainingsshirts voor RKDES B1
Kudelstaart - De meiden van handbal Rkdes B1 trainen tegenwoordig
3 keer per week in Aalsmeer en Kudelstaart. Tevens zijn van dit B-team
van Rkdes liefst vijf meiden geselecteerd door Selectie Midden Nederland en de Handbalschool om
extra handbaltrainingen in Amsterdam te volgen. Deze trainingen vin-

den plaats op de woensdagmiddag
en zaterdagochtend. Het fanatisme van de meiden was voor garagebedrijf Van den Broeck een reden
om de meiden te verrassen met een
mooi trainingshirt. Het extra trainen
heeft ook goede resultaten tot gevolg. Rkdes B1 staat in de competitie stevig op een eerste plek.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 9 december 2010

Tentoonstelling van Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld heb ik
volbracht. Mijn talent als kunstenaar neem ik mee in de eeuwigheid,
terug naar mijn Schepper. Want Hij
is het, die mij beoordeelt.’ Woorden
van de gepassioneerde kunstenaar
Jan Makkes, overleden in 1999. Hij
liet een veelzijdige en omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, kleurrijke
landschappen, haventjes, stadsgezichten en de door hem zo geliefde
bloemen. Een deel van deze indrukwekkende collectie zal tijdens een
drietal tentoonstellingen te zien zijn
in de Museumboerderij Jan Makkes
aan de Hofgeesterweg 22a. De museumboerderij ademt nog steeds de
sfeer van Makkes. Aan de muren
hangen schilderijen en foto’ s van
zijn ontmoetingen met de groten der
aarde. Makkes was ver buiten onze
grenzen bijzonder geliefd en werd
alom gerespecteerd. Zo ging hij in
zijn bewogen en bevlogen levenop
audiëntie bij de Paus en had hij een
indringende ontmoeting met onder andere de voormalige president
van de Sovjet-Unie, Micael Gorbatsjov en ook met John F. Kenne-

dy. Makkes hield van reizen en haalde hier ook inspiratie uit. Hoewel hij
ook vaak schilderde in zijn geliefde
haven van IJmuiden. Hij vloog naar
de mooiste streken in de wereld
om deze vast te leggen op het witte
doek. Befaamd zijn ook de bloemstillevens die Dries van Agt ‘fonteinenvan kleur’ noemde. ‘In kleuren
zal hij bij ons blijven’, heet dan ook
de tijdens de tentoonstellingen vertoonde videopresentatie over Makkes zijn leven en zijn werken. Tevens is het boek ‘Jan Makkes., een
gedreven kunstenaar’ te koop. Ga
genieten van het werk vol passie en
mystiek van deze kunstenaar, over
wie Peter Dicker zei: “Op zoek naar
die ene tint in het miljoen,kijk: zo’n
schilder was Jan Makkes nou.” Tentoonstellingen: Kerst: zaterdag 2 december tot en met zondag 2 januari. Pasen: zaterdag 16 april tot en
met zondag 1 mei. Hemelvaart/
Pinksteren: donderdag 2 juni tot en
met maandag 13 juni. Geopend van
11.00 tot 18.00 uur. Buiten deze exposities alleen op afspraak. Museumboerderij Jan Makkes is gevestigd aan de Hofgeesterweg 22a te
Velserbroek. Telefoon 023-5376227.

Met 5 touringcars naar Ahoy

Wellantcollege haalt ruim
10.000,- op voor Dance4Life

Leontien Zethof bij ‘het geitje’. “Als de geit aan de weg staat is het atelier
open.”

Volgende week kerstworkshops

Zeepatelier ‘Uzepia’ vol
met gebruiks- en funzeep
Kudelstaart - Het begon allemaal
met een vervelende huidallergie.
Leontien Zethof uit Kudelstaart was
ten einde raad. Ze vertelt: “Drie jaar
geleden had ik enorm last van huidirritatie, ontwikkelde ineens allerlei
allergische reacties. Ik wist echt niet
wat ik moest doen. Tijdens mijn vakantie in Amerika zag in een plaatselijke VVV een stukje geitenzeep
liggen. Dat zou goed werken tegen allerlei huidproblemen. Er lag
een kaartje bij met de naam van de
maker en zijn werkplaats. Even later
bezochten we de werkplaats inderdaad. Een man maakte daar zeep
met geitenmelk. Ik ben het gaan gebruiken en sindsdien heb ik geen
last meer van huidirritatie!”
Eenmaal weer terug in Kudelstaart
wilde Leontien zelf ook aan de slag
met het vervaardigen van zeep.
Ze concentreerde zich op de ins
en outs voor het maken van geurzeep op natuurlijk basis, want dat
is belangrijk om je huid geen ‘geweld’ aan te doen. Het meest essentiële daarvoor was de geitenmelk. Eerst liet ze voorzichtig vrienden en kennissen kennismaken met
haar zeep. Dat viel erg in goede aarde en sindsdien is het hard gegaan
en opende ze een jaar geleden haar
atelier ‘Uzepi’ aan de Herenweg.

Afwisselend kerstconcert
Sursum Corda en Excelsior
Aalsmeer - Op zaterdagavond 18
december is iedereen, oud en jong,
uitgenodigd om in de burgerzaal
van het gemeentehuis te komen genieten van een afwisselend kerstconcert door de muziekverenigingen Sursum Corda uit Aalsmeer en
Excelsior uit Hoofddorp. De verenigingen hebben als Joint Venture de
handen in elkaar geslagen om bezoekers een breed scala aan kerstmuziek voor te kunnen schotelen. Er
zullen aloude bekende kerstliederen
voorbij komen, zoals het ‘Komt allen tezamen’ of ‘Hoe leit dit kinde-

ke’, waarvan sommige in een nieuwe verrassende compositie. Ook de
bekende klanken van liederen als
Sleigh Ride en Feliz Navidad staan
op het repertoire. Zelfs de hedendaagse kerst popmuziek wordt niet
vergeten. Wie neuriet er tegenwoordig niet mee met ‘Driving home for
Christmas’? Kortom, ‘All you want
for Christmas’ is een avond om helemaal in de kerststemming te komen. Het concert in de burgerzaal
op 18 december begint om 20.00
uur en de entreeprijs is 5 euro per
persoon.

Aanwinst voor huid
Leontien maakt de gebruikszeep
van diverse soorten olie, was, bronwater, de befaamde geitenmelk en
voor de geur gebruikt ze speciale
etherische olie. Allemaal puur natuur, een weldaad voor neus, huid
én oog, want de stukken zeep zien
er mooi authentiek uit: een aanwinst
voor je badkamer. De zeep is door
natuurlijke bestanddelen zó heerlijk
voor huid dat je eigenlijk nooit meer
zeep van synthetische middelen wilt
gebruiken. Er zijn diverse soorten,
bijvoorbeeld lavendel en sandelwood en magnolia.
Funzeep
Leontien heeft ook een creatieve kant; zij kan heel mooi schilderen. Dit talent kan ze nu gebruiken om zeep mooi vorm te geven.
In haar hobby, uitgegroeid naar beroep, komen schoonheid en nut dus
samen! De zeepcreaties zeepjes die
voor ‘fun’ worden ontworpen worden ook zo genoemd: funzeep. Lekker geparfumeerde zeepjes in al-

lerlei kleuren en vormen. Niet bestemd voor gebruik, maar voor decoratie. Hartjes, sterren, aan een lint
met aardewerken klompjes en nog
talloze andere voorbeelden. Leontien maakt in de categorie funzeep
bijvoorbeeld ook bruidsgifts of geboortegifts. Schattig cadeau!
Overigens gaat een kwartje per verkocht zeepproduct naar stichting
Ezelopvang in Kreta. Een goed doel
dat Leontien van harte ondersteunt.
Workshops
Het is natuurlijk ook leuk om zelf
zeep te maken. Dat kan. In haar
atelier organiseert Leontien workshops. Voor volgende week woensdag 15 december en vrijdag 17 december zijn er speciale kerstworkshops. Kerstkransen worden opgevrolijkt met mooi vormgegeven
zeepjes. Opgave: 06-27257025.
U kunt ook zelf thuis aan de slag.
In haar atelier verkoop Leontien niet
alleen zeep voor de verkoop, maar
ook artikelen om zelf thuis zeep te
maken en decoratief te versieren.
Uzepia is doorgaans elke dinsdag
en donderdag geopend tusen 11.00
en 17.00 uur.
Als ze aan het werk is wil Leontien
ook nog wel eens extra opengaan.
“Let gewoon op het geitje bovenaan
de weg, dan ben ik zeker open”, aldus de zeepkunstenaar.
Zelf is ze eigenlijk ‘blij’ dat de huidallergie ooit op haar weg kwam.
“Ik kan er andere mensen ook vanaf
helpen. Het is fantastisch als ik reacties krijg als ‘ik ben eindelijk af
van die jeuk, van die stress die dat
gaf’.” Kijk ook eens op: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/uzepia/
Door Joke van der Zee.

Bridgedrive in
De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 12 december wordt in het Dorpshuis in De
Kwakel een bridgedrive georganiseerd. De drive is toegankelijk voor
elke speler die de bridgesport een
warm hart toe draagt en begint om
13.30 uur. Kosten bedragen 10 euro per paar. Opgeven kan per email
via bacu@bacuweb.nl of per telefoon Cor Hendrix 531674. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Kerstconcert Amstellandse
Cantorij in de St-Annakerk
Amstelveen - Na 25 kerstconcerten in de Urbanus in Bovenkerk
zingt de Amstellandse Cantorij dit
jaar het kerstconcert in de St-Annakerk aan de Amsterdamseweg 20 in
Amstelveen op zondag 19 december. Dit omdat de Urbanuskerk gesloten is.
De Amstellandse Cantorij is in 1974
opgericht door de bekende kerkmusicus Willem Vogel, die in oktober van dit jaar overleed. Sinds 2000
wordt de Cantorij geleid door Eric
Jan Joosse.
Op het programma staan enkele door Willem Vogel bewerkte liederen en daarnaast En Natus est
Emanuel van Praetorius en Jauchzet

dem Herrn (psalm 100) van Schütz.
In de Cantate Uns ist ein Kind geboren van J.S.Bach zijn de solistenrollen voor de mezzosopraan Esther Kuiper en de bas-bariton Rick
Zwart. Traditiegetrouw zal het concert worden besloten met een aantal kerstliederen en carols. Solisten
en koor worden begeleid door een
instrumentaal ensemble. De toegang tot dit sfeervolle kerstconcert
is gratis. Natuurlijk zijn de kosten
voor dit concert aanzienlijk. Daarom
vindt er na afloop bij de uitgang van
de kerk een collecte plaats. Het concert duurt ongeveer één uur. De StAnnakerk is open vanaf 19.30 uur.
Het concert begint om 20.00 uur.

Pietengymmiddag bij C1000
Koster een groot succes
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 1
december organiseerde C1000 Koster voor de tweede keer een pietengymmiddag. Rond 14.00 uur
stroomden tientallen hulppieten
binnen in de sfeervol versierde gymzaal. Onder begeleiding van gymjuf
Carola werden er allerlei spelletjes
gedaan. Er waren zes grote zwarte pieten die ook probeerden mee
te doen, maar die moesten nog veel
oefenen voordat ze aan het klim-

werk konden beginnen. Voor de kinderen, die even wat rustiger aan wilde doen, was er een tekenhoek. Ook
konden de meisjes en jongens zich
laten schminken tot hulppiet. Aan
het einde van de geslaagde middag kregen de hulppieten allemaal
een C1000- tasje mee en ze mochten een cadeautje grabbelen. En natuurlijk was iedereen geslaagd voor
het pietendiploma, dat ze uitgereikt
kregen van de hoofdpiet.

Aalsmeer - Zaterdag 27 november vond in Ahoy Rotterdam het afsluitende evenement van de scholierenactie van Dance4Life plaats.
Wellantcollege de Groenstrook was
voor de derde keer op rij van de
partij. De Westplas Mavo daarentegen werd geïnfecteerd met het positieve virus en deed voor de eerste
keer mee. Nadat in september van
dit jaar de scholentour van Dance4Life de Groenstrook en Westplas
had aangedaan, gingen ongeveer
250 leerlingen onder begeleiding
van een aantal docenten, geheel in
het wit gekleed, naar Ahoy in Rotterdam. In ruim twee maanden tijd
hadden de leerlingen onder begeleiding van het docentenorganisatieteam ruim 10.000 euro opgehaald
voor het goede doel Stop Aids Now,
een organisatie die zich inzet voor
bestrijding van het HIV en Aids-virus. De Dance4Life scholenactie is
een uniek middel om jongeren te
bereiken en ze aan te sporen zich in
te zetten voor het goede doel. Voor
de jongeren is een ziekte en een
goed doel zo niet langer een ver
van hun bed show. Om een vrijkaart
voor het eindevenement te bemachtigen, moesten de leerlingen per
persoon 50 euro ophalen met het
doen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld taarten bakken, auto’s wassen en andere karweitjes. Bovendien had de school zelf een wens-

kaartenactie en een dansmarathon
georganiseerd. Ook hadden alle
leerlingen een lessenpakket via de
site van Dance4life doorlopen, waar
zij door middel van een quiz en verschillende filmpjes informatie over
HIV en veilig vrijen kregen en leerden hoe ze hun eigen steentje aan
mondiale verantwoordelijkheid kunnen bijdragen. Samen met een groot
aantal andere middelbare scholen
kwam Wellantcollege Aalsmeer op
de bewuste zaterdag aan bij Ahoy.
Na binnenkomst in een grote hal
met muziek en licht werden daarnaast tentjes waar eten en drinken
kon worden gekocht aangetroffen.
Er waren verscheidene optredens,
waaronder van Lasgo, Anna Grace
en The Partysquad. Het hoogtepunt van de dag vond om 19.00 uur
plaats. Op dat moment werd namelijk live verbinding gemaakt met verscheidene andere landen in de wereld en werd er door tienduizenden jongeren tegelijkertijd de zogenaamde ‘Dance4Life drill’ gedanst.
Van Spanje tot de Verenigde Staten,
van Afrika tot Duitsland, allen dansten ze de bij Dance4Life behorende
dans. Een adembenemend en emotioneel moment. De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van DJ Fedde le Grand. Al met
al een onvergetelijke avond voor alle aanwezigen! Voor meer informatie: www.wellant.nl.

Spetterende kerstoptredens
Aurora en The Bridges
De Kwakel - Zangkoren Aurora
uit Amstelveen en The Bridges uit
De Kwakel bundelen deze winter
hun stemmen om twee spetterende
kerstoptredens te geven. Het thema
van de kerstsamenzang is ‘De sterren van de hemel’. De koren zingen, naast enkele liederen uit het
eigen repertoire, veel samen met de
aanwezigen. Naast nieuwe kerstliederen zullen ook meer traditionele
liederen zoals ‘Stille nacht’ en ‘Wij
komen tezamen’ ten gehore worden gebracht. Dit alles onder muzikale leiding van Leo van Rijt (The

Bridges) en Lous Zandvliet (Aurora) met begeleiding van de combo’s
van beide koren.
Op zaterdag 11 december staan de
twee koren in de Sint-Johannes Geboortekerk in De Kwakel. Een week
later, op zaterdag 18 december,
volgt het optreden in Amstelveen.
Dat vindt plaats in de Heilige Geest
Kerk. Beide avonden beginnen om
19.30 uur. De toegang is gratis.
Aurora en The Bridges verwelkomen altijd graag nieuwe leden. Een
mooie gelegenheid om eens met elkaar kennis te maken.

Vrijdag uitverkocht, zaterdag nog kaarten!

Theatersport in Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 10 en zaterdag
11 december kan in De Oude Veiling kennis gemaakt worden met
theatersport. Een groep enthousiaste cursisten (gevorderde en beginners) zijn weken hard aan het trainen geweest. Dit weekend gaan ze
het geleerde in de praktijk brengen
door een onderlinge wedstrijd te
spelen voor publiek. Dit doen zij in
de knusse theaterzaal van De Oude
Veiling. Twee teams gaan tegen elkaar strijden, de rechters en het publiek gaan het spel beoordelen. Het
publiek geeft de suggesties. Dit kan
variëren van een emotie, relatie, tot
bijvoorbeeld een bepaalde locatie.
De spelers moeten met die gegevens direct een scène improviseren.

Als het publiek het niet eens is met
de rechters mogen zij hun onvrede
laten merken door natte sponzen te
gooien. Ook kan het publiek kenbaar maken als ze iets heel mooi of
erg grappig vinden. Dit doen ze door
het gooien van rozen naar de spelers. Zo ontstaat er een ‘echte’ wedstrijd!
Een keer meemaken wat theatersport is? Dat kan. Kaarten kosten
5 euro per stuk en zijn te reserveren via: Theatersportkaarten@ziggo.nl Bevestiging per e-mail zal dan
volgen. Vrijdagavond is uitverkocht,
maar zaterdag zijn nog kaarten verkrijgbaar. De wedstrijd begint beide
aovnden om 20.15 uur in De Oude
Veiling in de Marktstraat 19.
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Noteren: Vrijdag 17 december
grote vuurwerkshow bij Lemo
Aalsmeer - Het belooft weer een
knallend spektakel te worden, de
vuurwerkshow van Lemo BV, bekend als aannemer, klusbedrijf en
probleemoplosser in de ruimste
zin van het woord. Directeur Leo
Moolhuijsen is niet iemand die stil
kan zitten en voorzag het probleem
dat een aantal jaren geleden 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 en helemaal ingericht is op de verkoop van vuurwerk. Hét adres dus waar u moet
zijn voor service en goed vuurwerk.
Omdat het dit jaar voor het vijfde
jaar op rij wordt georganiseerd, zal
het zelfs nog flitsender worden dan
ooit. Leo praat behoorlijk enthousiast over de naderende show: “Vrijdag 17 december om half negen zal
een professioneel bedrijf, circa dertig minuten lang, vanaf het dak van
ons pand, de mooiste potten, cakes
en pakketten de lucht in knallen.
Mensen die iets willen bestellen
weten dan ook meteen wát ze moeten bestellen: What you see, is what
you get. Kees Markman praat alles
aan elkaar, zegt dus precies wat er
afgestoken wordt, en hij zal natuurlijk op zijn onnavolgbare wijze zorgen voor de muzikale omlijsting van
het geheel.”
Uitgebreid assortiment
Leo vervolgt: “We hebben maar
liefst achttienduizend folders laten
drukken, die in Aalsmeer en omstreken bij een ieder op de mat valt

of al is gevallen. Buiten de folder om
hebben wij in onze winkel nog diverse andere soorten vuurwerk. In
alle prijsklassen en voor elk wat wils
is er iets bij voor aankomend oud
en nieuw. In de winkel zijn we, met
een twaalftal extra medewerkers,
druk bezig om alles klaar te maken.” De verkoop is reeds van start
gegaan. Via de websites www.vettebommen.nl en www.lemo.vuurwerkexpert.nl kunnen bestellingen
gedaan worden. Na afloop van de
vuurwerkshow blijft de winkel enige tijd geopend. Er kan contant of
per pin afgerekend worden bij het
afhalen van het vuurwerk. “De voorverkoop stopt op 24 december. Tot
die tijd hebben we heel veel aanbiedingen en kortingen. Let dus op
uw brievenbus en kijk op de site.
Ook wel leuk om te vertellen is dat
op die site het vuurwerk door middel van een foto of een video echt
bekéken kan worden. Je weet dus
ook hier wat je in huis haalt. De laatste drie dagen van het jaar kan het
vuurwerk afgehaald worden.” Sandra, de vrouw van Leo, vertelt vervolgens dat er voor aan de weg een
opvallend herkenningspunt staat.
“Een gigantische vuurwerklantaarn
met knipperende verlichting. Hier
gaat u het terrein op en rijdt naar
achter, en dan linksaf naar nummer
249b, het kan niet missen!” Leo, tot
besluit: “Als de weergoden ons de
zeventiende gunstig gezind zijn, is
het zeker de moeite waard om vanaf half negen te komen kijken. Echt,
het dak gaat eraf! Nou ja, spreekwoordelijk dan hè.”
Door Miranda Gommans

Kerststukje na eerste tussentrekking

Win mooie prijzen met de
stempelactie in Kudelstaart

Nieuwe Opel Astra Sports
Tourer in showrooms!
Aalsmeer - Bij de opening van de
nieuwe Opel Van Kouwen vestiging
in Hoofddorp was de stationwagon
al even te zien. Maar deze week is
het dan officieel zover.
Op donderdag 9 en vrijdag 10 december zijn er de speciale introductiedagen bij Van Kouwen met extra
koopavonden. Vanaf maandag 13
december zal de nieuwe Opel Astra Sports Tourer in alle showrooms
van de Opel dealers staan. Hiermee
zet Opel opnieuw een stationwagon
in de markt volgens de bekroonde nieuwe designtaal. Zoals eerder al te zien bij de Insignia Sports
Tourer heeft ook deze auto extra dynamische accenten, die de auto een
uniek karakter geven.
Zijn elegante, vloeiende belijning en
sportieve uitstraling doen bijna vergeten dat deze Astra ook heel veel
ruimte biedt voor bagage. Speciale
aandacht is geschonken aan de hoge kwaliteit van de materialen en afwerking. En dat is te zien! Alle elementen sluiten naadloos op elkaar
aan en alles is prachtig afgewerkt.
Zijn uitstraling is dynamisch tot
in de details. Het toelopende pro-

fiel en het verlaagde dak, gecombineerd met het ‘blade’ motief op de
flanken, geven de Sports Tourer een
krachtige, energieke uitstraling. Het
ruime kofferontwerp, met een indrukwekkend laadvolume tot 1.550
liter, wordt aangevuld met slimme
hoogwaardige voorzieningen, zoals
de nieuwe FlexFold-achterbank, die
zich met een druk op een knop laat
neerklappen. Andere toonaangevende voorzieningen, zoals de adaptieve AFL+-koplampen en de orthopedisch gekeurde ergonomische
voorstoelen dragen bij tot het comfort, de veiligheid en het rijplezier
van de auto. Het uitgebreide motorgamma bevat acht zuinige motoren
met vermogens tussen 70 kW/95 pk
tot 132/180 pk. Begin volgend jaar
lanceert Opel ook de brandstofbesparende
Start/Stop-technologie
op de 1.3 CDTI, waardoor de CO2emissies dalen tot slechts 109 g/km.
De Opel Astra Sports Tourer is leverbaar vanaf 20.345 euro of lease vanaf 415 euro per maand.
Meer informatie en openingstijden
is te vinden op www.vankouwen.nl.

Leven zonder krabben en schilfers

Succesformule ‘Grahams’ nu
ook in Aalsmeer verkrijgbaar

Kerstmagazine ‘Bijzonder
Lekker’ bij Hoogvliet
Aalsmeer - Speciaal voor de feestelijke decembermaand brengt supermarkt Hoogvliet een sfeervol kerstmagazine uit. Het magazine, dat huis-aan-huis wordt verspreid, staat vol met recepten, tips
en speciale producten om de kerstdagen tot een succes te maken. Opnieuw vult Hoogvliet haar assortiment tijdelijk aan met vele bijzondere en lekkere producten voor wat
extra luxe aan de kersttafel. Het Bijzonder Lekker-assortiment, geïntroduceerd in december 2009, is een
exclusief en uitgebreid assortiment
met verrassende en feestelijke pro-

ducten. Het aanbod is gericht op de
bijzondere momenten rond Kerstmis
en Oud en Nieuw. Alle tips en recepten in het kerstmagazine zijn erop gericht om de decembermaand
zo gezellig mogelijk te maken, zonder dat dit veel moeite en tijd kost!
De Bijzonder Lekker-producten uit
het kerstmagazine zijn in alle Hoogvliet supermarkten verkrijgbaar vanaf maandag 13 tot en met vrijdag 31
december. Indien men het magazine niet in de brievenbus heeft gekregen, is deze vanaf 13 december
ook verkrijgbaar in de supermarkten
van Hoogvliet.

Ondernemen iets voor u?

Aalsmeer - Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en begon aan de keukentafel
zelf een middel uit te vinden voor de
klachten van zijn zoon.
Nu, twaalf jaar later, is zijn productlijn daar uitgegroeid tot het best
verkochte huidverzorgingsproduct
op natuurlijke basis en is ‘Grahams’
bij heel veel mensen niet meer uit
het leven weg te denken.
Nieuw in Europa
Sinds kort zijn deze producten ook
in de regio Aalsmeer verkrijgbaar.
Jeroen Dorresteijn haalde de crème
naar Europa en introduceert het om
te beginnen in Nederland.
Dorresteijn vertelt: “Vrienden van
mij hebben kinderen met eczeem
die zich tot bloedens toe krabben.
Op zoek naar een oplossing kwam
ik op buitenlandse internetfora
steeds goede ervaringen van de Australische producten Grahams tegen. Ik besloot een aantal producten uit het assortiment hierheen te
halen en deelde die bij wijze van test
uit aan mensen met eczeem, psoriasis, een jeukende hoofdhuid, etc.
Toen ik de reacties teruggekoppeld
kreeg was duidelijk dat heel veel
mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij wa-

ren af van die ellendige jeuk en hun
huid werd heel rustig.”
Van mond tot mond
Inmiddels ligt de crème, evenals
de rest van de Grahams producten
(waaronder bijvoorbeeld shampoo
voor de hoofdhuid en een verzachtende balsem) in de winkels. Doordat deze winkels enthousiaste reacties van klanten krijgen en veel herhalingsverkopen zien, worden er
weer meer mensen op het bestaan
van Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het natuurlijk
ook door. Vaak is het iets waarmee
zij erfelijk belast zijn, dus de familie is als eerste op de hoogte als een
product goed aanslaat. “We krijgen
dagelijks heel emotionele reacties”,
vertelt Dorresteijn tot slot. “Je kunt
je niet voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk last van zijn of haar huid
heeft en nu ineens aan den lijve ondervindt dat er ook een leven zonder
krabben en schilfers mogelijk is.” De
producten van Grahams zijn onder
andere te koop bij de D.I.O. Drogisterij Anna op het Poldermeesterplein 9 in Nieuw-Oosteinde tel.
0297-367788 en in winkelcentrum
Kudelstaart, tel. 0297-325463. Kijk
voor informatie en overige verkoopadressen op www.grahams.nl.

KvK Amsterdam, ondernemersverenigingen en het UWV Werkbedrijf
staan klaar voor een persoonlijk gesprek. Met een netwerkborrel wordt
de avond afgesloten. Denkt u wel
eens aan het starten van een eigen
bedrijf en komt u uit de omgeving
Aalsmeer, Uithoorn of Amstelveen?
Kom dan woensdag naar de regionale startersavond van KvK Amsterdam in de Crown Business Studios in Aalsmeer. Vooraf aanmelden
is een vereiste en dit kan via www.
kvk.nl/ietsvoormij. Lees hier ook het
volledige programma van de bijeenkomst ‘Ondernemen iets voor u?’

van 50 euro. De nummers zeven tot
en met tien krijgen een wijnpakket
uitgereikt en nog een gevulde boodschappentas is te winnen. Alle winnaars ontvangen tevens een mooie
bos bloemen en een kappersbon
van 10 euro. De uitreiking is zaterdag 8 januari om 11.00 uur. Naast
de hoofdtrekking worden ook tussentrekkingen gehouden en afgelopen zaterdag 4 december was de
eerste. De families Van Leeuwen en
Van Vliet uit Kudelstaart hebben een
prachtig kerststukje gewonnen. Ook
een mooi kerststuk ophalen bij het
Bloemenwinkeltje mogen: familie
Rewijk en P. Heemskerk uit De Kwakel, Marja Tesselaar, I. Kooijman, J.
Zuidgeest, Jolanda Jongkind en P.
Van Laarse uit Kudelstaart en familie Fagel uit Leimuiden. Deze winnaars hebben ook schriftelijk bericht ontvangen.

Pietenfeest in de sneeuw!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond de Ophelialaan op z’n kop!
De Opheliawinkeliers hadden het
Pietenorkest weer uitgenodigd. Het
Pietenorkest speelde weer de sterren van de hemel, of nee, in dit geval: de sneeuwvlokken van de hemel. De hele ochtend sneeuwde het
dat het een lieve lust was. Het was
een prachtig gezicht al die mooie
zwarte pieten in de witte sneeuw!
Ze swingden als vanouds en ze hadden veel bekijks. Het publiek swingde mee, want de muziek werkte zo
aanstekelijk dat je gewoon niet stil
kon blijven staan. Bovendien is het
een goede opwarmer om niet koud
te worden. De pieten hadden het
natuurlijk ook koud en hebben, om
even op te warmen, ook een paar
rondjes door diverse winkels gelopen. Dat maakte het feest nog groter, en het winkelend publiek vond
het prachtig!
Bij Wittebol verdween een piet gelijk in de wijnkelder, en bij slagerij Kruijswijk kregen de pieten allemaal een warme gehaktbal! Er zijn
veel foto’s gemaakt en deze zijn te
downloaden van de website www.
opheliaplaza.nl. Natuurlijk komen
de pieten volgend jaar weer helemaal uit Spanje, speciaal naar de
Ophelialaan!

Zaterdag weer uitdeelactie
Verleden week viel de sneeuw met
dikke vlokken uit de hemel. Wat het
weer aankomende zaterdag gaat
doen, is nog niet bekend. Maar wat
wel bekend is over aanstaande zaterdag, is dat de Opheliawinkeliers
weer gaan delen.
De winkeliers van de Ophelialaan
zijn altijd bijzonder op hun winkelend publiek gesteld en wil hen dat
laten weten ook!
Dat doen zij iedere maand weer
tot groot plezier van de winkelende mensen in de Ophelialaan. Iedere keer is het weer een grote verrassing voor degenen die worden uitgekozen. En het gebaar wordt zeer
gewaardeerd!
Eén van de winkeliers verzorgt aanstaande zaterdag 11 december deze actie namens de winkeliersvereniging. Het kan dus zomaar zijn dat
u zaterdag wordt aangesproken op
straat en in het zonnetje wordt gezet. En wie wil dat niet een keertje
meemaken?
Wat het cadeau dit keer is, blijft nog
even een verrassing. Maar zo met
de kerst in aantocht en het woeste
herfstweer buiten, is dit cadeau zeker heel erg goed gebruiken! Meer
informatie is te vinden op www.opheliaplaza.nl.

Jeroen Dorresteijn met de Grahams productlijn.

Oriëntatiebijeenkomst voor
starters op 15 december
Aalsmeer - Sommigen dromen er
jaren van, zelf de touwtjes in handen nemen. Anderen bouwen al bijklussend een eigen klantenkring op
of hebben het ondernemersbloed
in hun aderen, maar doen er niets
mee. Waarom?! Vaak omdat zij hun
talenten onderschatten. Of ze missen de kennis om over de drempel van het zelfstandig ondernemerschap te durven stappen. Voor
mensen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging organiseert Kamer van
Koophandel Amsterdam op woensdag 15 december een gratis oriëntatiebijeenkomst over het starten van
een eigen bedrijf in de Crown Business Studios aan de Van Cleeffkade 15. De bijeenkomst is van 19.00
tot 22.00 uur.
Ondernemen iets voor u? is de
vraag die een panel van KvK-adviseurs, ervaren ondernemers en financiële en marketingexperts gaan
stellen. Onder deskundige begeleiding doorlopen de deelnemers van
de oriëntatiebijeenkomst het tienstappenplan voor zelfstandig ondernemen: Van het in kaart brengen van de ondernemerskwaliteiten, via een marktverkenning en het
afdekken van risico’s tot het echte werk, het opstarten van een bedrijf. Na afloop is er de informatiemarkt waar onder andere ook
de gemeente Aalsmeer vertegenwoordigd is. Ook panelleden, medewerkers van de Belastingdienst,

Kudelstaart - Momenteel loopt
in winkelcentrum Kudelstaart een
stempelkaarten-actie. Tien stempels zijn nodig om een kaart vol te
krijgen. Bij besteding vanaf 10 euro ontvangen klanten een stempel. De stempelkaarten zijn bij alle
winkeliers verkrijgbaar en een volle kaart kan gedeponeerd worden
in de daarvoor bestemde bussen bij
Albert Heijn en bakkerij van Leeuwen. Op maandag 3 januari worden
uit alle ingeleverde stempelkaarten tien prijswinnaars getrokken. De
hoofdprijs is een winkelwagen vol
met boodschappen ter waarde van
125 euro. De winnaar van de tweede prijs wordt getrakteerd op een
Marskramer-pakket ter waarde van
100 euro, nummer drie op een Diopakket van 100 euro en de nummers
vier tot en met zes krijgen een vleespakket of een kaasplank ter waarde

Nieuw WVAC lid blij met
koopzondag vlak voor kerst

Kerst in Ichtusshop Aalsmeer
Aalsmeer - Dit jaar heeft de Waarom Kerst? Actie een cd gemaakt met
de titel ‘Een Schitterende Kerst’. Deze prachtige cd bestaat uit bekende nummers, zoals Joy to the world,
All I want for Christmas en O happy day. Bijzonder is dat Kees Kraayenoord de cd afsluit met een Nederlandstalige medley: Stille nacht, Eer
zij God in onze dagen en Komt laten
wij aanbidden.
In de verbindende teksten wordt
door Kees het kerstevangelie verteld. De muziek op de cd wordt gespeeld en gezongen door Nederlandse gospelmusici. De cd is zo samengesteld dat de muziek aansprekend en herkenbaar is én het evangelie duidelijk klinkt. Een mooi middel om de buren, een goede vriend
of familie uit te nodigen voor een
kerstdienst. De kosten bedragen

slecht 2,50 euro per cd, die te koop
is in de Ichtusshop Aalsmeer in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12.
Verder heeft De Ichtusshop een
zeer uitgebreide kersttafel ingericht,
waar kerstboekjes voor jong en oud
aangeboden worden. Er zijn kerstkaarten, adventkalenders en kerstdagboekjes, maar ook is er een
mooi aanbod aan geschenkartikelen en een ruime collectie aan kerstcd’s in het goedkopere en duurdere segment.
Het is dus de hoogste tijd om snel
weer eens een kijkje te nemen in
deze christelijke boekwinkel, die
uitsluitend draait op vrijwilligers.
De opbrengst van deze winkel gaat
naar Christelijke goede doelen. De
winkel is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Informatie:0297-363353.

Aalsmeer - In de laatste maand
van het jaar heeft de WVAC alweer
een nieuw lid mogen verwelkomen. Onno Verbeek van DeportivO
in de Zijdstraat 80 heeft inmiddels
een welkomstbloemetje ontvangen uit handen van WVAC-secretaris Ria Bouwman. Sinds dit voorjaar
is in de Zijdstraat 80 DeportivO gevestigd. In deze nieuwe sportwinkel
kan men terecht voor sportkleding
en -schoenen.
Het assortiment richt zich vooral op
voetbal, handbal, tennis en running,
maar DeportivO heeft ook aandacht
voor sportieve kleding en schoenen voor de vrije tijd. Ook kan DeportivO kleding bedrukken. Vanzelfsprekend geldt dit voor voetbal- of handbalshirts en broekjes,
maar ook vrijetijdskleding kan bedrukt worden. Onno heeft onlangs
besloten om lid te worden van de
WVAC om zo ook een bijdrage te
leveren aan een sfeervol winkelgebied. Hij is vooral heel enthousiast
over de koopzondag vlak voor de
Kerst. Veel klanten wijken uit naar
gemeentes rondom Aalsmeer om op
zondag te gaan winkelen. Op zondag 19 december is dat dit niet nodig en zijn mensen van harte welkom in Aalsmeer Centrum. Vanzelf-

sprekend is DeportivO ook open op
zondag 19 december van 12.00 tot
17.00 uur en mochten er meer koopzondagen komen dan doet Onno
graag mee! Voor meer informatie en
nieuws: www.aalsmeercentrum.nl.
Secretaris Ria Bouwman van de
WVAC overhandigt een bloemetje
aan Onno Verbeek van DeportivO
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Extra dik decembernummer Oud Nuus

hij zich hard voor wil maken, is het
binnenhalen van meer sponsorgelden. Want helaas kosten activiteiten
zoals de jaarlijkse feestdag in september, de kinderdag en botendag
veel geld. Ook een groter netwerk
van vrijwilligers opzetten is een plan
waar hij mee bezig is. Zonder vrijwilligers valt er weinig te organiseren en de Stichting wil en kan niet
altijd een beroep doen op de vaste begeleiding van de persoon met
een handicap.
Een ander goed initiatief is het inventariseren of er behoefte is
aan G-voetbal in Aalsmeer of Kudelstaart. Rob heeft verschillende contacten op dat gebied en verbaasde zich erover dat gehandicapte voetballiefhebbers naar onze omliggende gemeenten moeten uitwijken. Ook als er andere sportbehoeften in Aalsmeer mochten zijn, dan
hoort Stichting Dag van je Leven dat
heel graag.

Aalsmeer 50 jaar geleden
bedreigd door watersnood
Aalsmeer - Deze week is het decembernummer van Oud Nuus verschenen. Het ‘lijfblad’ van de stichting Oud Aalsmeer is deze keer extra dik en staat wederom boordevol interessante artikelen en foto’s.
Ruime aandacht krijgt deze keer
Aalsmeer-Oost. Zo staat in het magazine een interview met de inmiddels 91-jarige kapper Van der Sluis
te lezen. Hij runde 33 jaar lang een
kapperszaak aan de Machineweg.
Voorts spelen bewoners uit Oost de
hoofdrol in een nieuwe aflevering
van de serie ‘Aalsmeerse anekdotes’. Hierbij passeren bekende namen de revue, zoals Jaap Jongkind
(Jaap ‘Lijs’), bakker Splinter van ‘De
Eendracht’, hoofdboekhouder Leen
Jongkind (Leen ‘Kip’) van veiling
‘Bloemenlust, Maus van Staaveren,
Krijn Kniep, Leen Been en Jan Jongkind (Jan ‘Poep’) van café Welkom
aan de Pontweg. Ook in de serie
‘Kaarten van Rijnland’ komt het Farregat aan bod. Uit de nieuwe aflevering blijkt ondermeer, dat het Oosteinde rond 1615 al flink was bebouwd. Oud Nuus blikt ook uitgebreid terug op de bijna watersnoodramp van 1960.
Precies vijftig jaar geleden dreigden
verschillende polderdijken in Oost
en de Stommeer- en Kudelstaartseweg het te begeven, als gevolg van
een zeer zware zuidwesterstorm.
Met man en macht werden op zondagmorgen 4 december zandzakken gestort om doorbraken te voorkomen. Overigens was het niet de
eerste keer dat Aalsmeer op een
vierde december door onheil werd

getroffen. Zo stond op 4 december 1854 het water in Aalsmeer zo
hoog als gevolg van dagenlang regen en storm, dat ’s morgens om
half negen de Stommeerkade (tegenover de voormalige CAV aan de
Van Cleeffkade) bezweek. En op 4
december 1919 sloeg bij een ongekend zwaar onweer de bliksem
in zowel in de Stommeermolen (die
tot de grond toe afbrandde) als in de
bovenste wiek van molen de Zwarte Ruiter aan de Jac. Takkade. Oud
Nuus besteedt verder veel aandacht
aan de geschiedenis van, en de onlangs uitgevoerde herstelwerkzaamheden op het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. Op
deze in 1875 in gebruik genomen en
in 1932 gesloten dodenakker, zijn
honderd zerken intact gebleven, die
in totaal 210 namen vermelden van
min of meer bekende Aalsmeerders.
Bijvoorbeeld: burgemeester Heydanus, dominee Van Cleeff, Meester Roosjen en gemeente-opzichter
Luik Eveneens veel unieke foto’s in
Oud Nuus aan, zoals van de barre
winter 1962-1963 en eerste intocht
van sinterklaas bij het oude raadhuisje in de Dorpsstraat. Oud Nuus
is verkrijgbaar in de plaatselijke
boekwinkels. Wie het blad thuis gestuurd wil krijgen, kan zich opgeven
als donateur van de stichting Oud
Aalsmeer. Voor 15 euro wordt Oud
Nuus dan vier maal per jaar toegestuurd. Aanmelden kan bij Annigje Leighton-van Leeuwen, Mijnsherenweg 60a, 1433 AT Kudelstaart,
tel. 0297-323553 of e-mail: annigje.
leighton@xs4all.nl.

Een met zandzakken bezaaide Kudelstaartseweg op 4 december 1960.

‘Genieten als je iemand met een handicap blij kan maken’

Rob Langelaan nieuwe voorzitter
van Stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven heeft sinds een paar maanden een nieuwe voorzitter: Rob Langelaan. Tijdens het grote jaarlijkse
Dag van je Leven feest tijdens de
Feestweek Aalsmeer, heeft hij de
voorzittershamer overgenomen van
Jos van Rijn, die acht jaar voorzitter
is geweest.
Wethouder Ad Verburg had de eer
om als eerste de nieuwe voorzitter
succes te wensen. Ria Bouwman en
Dirk Box, de oprichters van Stichting Dag van je Leven, hebben Rob
gevraagd de Stichting te komen

versterken in de functie van nieuwe
voorzitter. Hierop heeft Rob volmondig ja gezegd. Hij wil zich graag vrijwillig inzetten voor mensen met een
verstandelijke beperking, zeker als
je ze door wat extra inspanning de
dag van hun leven kunt bezorgen.
De enthousiaste Rob heeft ervaring
opgedaan als voorzitter bij een belangenvereniging van eigenaren en
kent vele cliënten van Ons Tweede
Thuis. Zijn zuivelspeciaalzaak Rob
en Ria Langelaan leverde aan voorzieningen van OTT en zo is hij deze
bijzondere wereld ingerold. Onlangs

zijn Rob en Ria de winkel aan de
Hadleystraat na 22 jaar gestopt en
willen ze hun vrije tijd zinvol in gaan
richten. Ook Ria zal haar steentje
bijdragen waar ze kan, want ook zij
vindt het prettig om dankbaar werk
te doen.
G-voetbal
Stichting Dag van je Leven bestaat al sinds 1998, dus Rob stapt
in een rijdende trein. Maar toch
ziet hij nog voldoende mogelijkheden om de stichting professioneler
te maken. Eén van de dingen waar

Individuele wensen
Naast de organisatie van grotere evenementen, richt de Stichting
zich ook op het vervullen van individuele wensen.
Door de goede samenwerking met
Ons Tweede Thuis is er nu een grote lijst van wensen waar Rob en
zijn bestuur mee aan de slag zullen
gaan. In het verleden zijn al leuke
wensen in vervulling gegaan, zoals
de opname van een CD, ontmoeting
met Rob de Nijs, kijkje achter de
schermen bij Goede Tijden Slechte
Tijden en nog veel meer. Vaak zijn
het wensen die niet bijzonder lijken,
maar voor mensen met een handicap een hele ervaring kunnen betekenen. Rob en Ria hebben er duidelijk zin in en hopen dat ze met hun
kennis, ervaring en hun grote netwerk een zinvolle bijdrage kunnen
leveren aan Stichting Dag van je Leven. En dat ze op deze manier nog
meer mensen met een verstandelijke beperking kunnen laten lachen.
Voor meer informatie www.dagvanjeleven.org of mail met info@dagvanjeleven.org
Door Ilse Zethof

Brandweer waarschuwt voor
koolmonoxidevergiftiging

Voorlichting borstvoeding
in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland geeft vanaf heden maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst
over borstvoeding. De voorlichting
wordt gegeven door de lactatiekundige
(borstvoedingsdeskundige)
van Ziekenhuis Amstelland. De bijeenkomst is bedoeld voor aanstaande ouders die er over denken om
borstvoeding te gaan geven. De bijeenkomst vindt elke maand plaats
op zaterdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur, zodat ook aanstaande vaders en zwangere, werkende moeders gemakkelijker in de gelegen-

heid zijn de voorlichting bij te wonen. Geplande data zijn: 11 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2
april, 14 mei en 4 juni. Het bijwonen
van de bijeenkomst is gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden kan via
020–7557118. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de
voordelen van borstvoeding, hoe
borstvoeding werkt, het aanleggen
van de baby, en de mogelijke problemen die borstvoeding met zich
mee kan brengen. Er wordt ruim de
gelegenheid gegeven om vragen te
stellen aan de lactatiekundige.

Nieuwe cursus voor jeugd

Petra Daalman en Ton Offerman
theaterdocenten bij De Hint
Aalsmeer - De Hint start na de
kerstvakantie in Aalsmeer een nieuwe theatercursus voor de jeugd met
twee nieuwe theaterdocenten: de
Aalsmeerders Petra Daalman en
Ton Offerman. Petra is bekend door
de zogenaamde theatersport (improvisatietheater in wedstrijdverband), dat dit weekend in De Oude
Veiling te zien is. Ton Offerman, die
in 2009 de Aalsmeerse Cultuurprijs
ontving, is afgestudeerd theaterdocent en regisseerde onlangs de
spraakmakende voorstelling van Toneelvereniging Kudelstaart, getiteld
‘Working’. In de nieuwe opzet van de
theaterlessen, een basiscursus theatersport en toneel, maken de cursisten in het eerste deel kennis met
de basis van het ‘net doen alsof’ oftewel toneelspelen! Spelvormen die
veel bij theatersport gebruikt worden gaan in deze cursus aan bod
komen. Door middel van improvisatieoefeningen leren de cursisten
ideeën, gedachten, gevoelens en
impulsen om te zetten in spel. Theater vanuit het ‘niets’, een vorm van
improvisatietoneel en ontzettend
leuk om te doen. Spelplezier, fantasie, samenwerken zijn hierbij heel

Filmavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Vrijdag 10 december
worden in gebouw ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat oude films vertoond. Onder andere is het filmpje

belangrijk. De belangrijkste vaardigheden voor toneelspelen worden
hierbij geleerd: samenspel en concentratie. In het tweede deel van de
cursus zullen verschillende scènes
die door theatersport zijn ontstaan
worden herhaald en verder bewerkt
tot toneel. De cursisten gaan acteren op een podium, maar bijvoorbeeld ook voor de filmcamera. Wanneer is iets echt en wanneer geloof
je het? Ook kunnen nieuwe teksten
geschreven worden en aan scènes
worden toegevoegd. Dan worden
spanningsopbouw, het gebruik van
de ruimte, stem en houding opeens
belangrijk. Er volgt een eindpresentatie. De lessen starten op 3 januari en eindigen met een eindpresentatie op 30 mei. De cursus is op
maandagavond van 17.30 tot 19.00
uur voor jeugd in de leeftijd van 8
tot en met 12 jaar en van 19.30 tot
21.00 uur voor 13- tot en met 17-jarigen in De Hint Aalsmeer aan de 1e
J.C. Mensinglaan 29. Groepsgrootte: maximaal 15 kinderen per groep.
Kinderen uit de hele regio kunnen
meedoen. Er kunnen nog enkele
cursisten worden geplaatst. De cursus kost 190 euro per persoon.
te zien van bakker Joop, die met de
bakkerskar van Vooges zijn laatste
rit door plan Blom maakt.
Ook wordt een film vertoond van de
ponykar van melkboer Janmaat.
De filmavond wordt georganiseerd
door buurtvereniging Allen Weerbaar en begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - Zondagavond is rond
half negen een bewoonster van een
woning aan de Boeninlaan in Amsterdam ter controle naar het ziekenhuis gebracht in verband met
een koolmonoxidevergifting. In de
woning ging op tijd de koolmonoxidemelder af, waarop de bewoonster
de brandweer alarmeerde. Na metingen bleek in de woning een verhoogde concentratie van het giftige
gas aanwezig te zijn. De bewoonster
voelde zich onwel en werd voor de
zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Nu de koude maanden voor
de deur staan, neemt de kans op
ongevallen met koolmonoxide (CO)
weer toe. Brandweer AmsterdamAmstelland waarschuwt alle inwoners voor de gevaren van het gas,
dat ook bekend staat als ‘de sluipmoordenaar’ omdat je de aanwezigheid van het dodelijke gas niet opmerkt. Tientallen slachtoffers belanden jaarlijks in het ziekenhuis
door koolmonoxidevergiftigingen,
veroorzaakt door slecht onderhouden kachels, geisers en schoorstenen of dichtgestopte ventilatieopeningen. Koolmonoxidevergiftigingen met dodelijke afloop worden
meestal veroorzaakt door geisers,
schoorstenen en kachels. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in
het bloed opgenomen dan zuurstof.
Het lichaam neemt dan in plaats van
zuurstof koolmonoxide op, waardoor
het zuurstofgehalte in het lichaam
snel daalt. Bij extreme blootstelling
raakt men bewusteloos en falen de
hart- en longfuncties. In het ergste
geval kan dit tot leiden tot hersenbeschadiging en/of overlijden.
Er zijn enkele aanwijzingen voor
aanwezigheid van koolmonoxide. In
een woning moet men vooral letten
op de vlam in de geiser, kachel of
cv-installatie. Deze hoort blauw van
kleur te zijn. Is de vlam oranje, dan
wijst dit op de aanwezigheid van
koolmonoxide. Ook beslagen ramen

zijn een indicator van gevaar. Vrijgekomen waterdamp, die door een
verkeerd werkende afvoer of onvoldoende ventilatie niet verdwijnt,
zorgt voor beslagen ramen. Er zijn
ook lichamelijke verschijnselen die
op de aanwezigheid van koolmonoxide kunnen wijzen. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging
zijn te vergelijken met griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling aan
koolmonoxide, des te heviger wordt
de hoofdpijn. Ook krijgt men last van
duizeligheid, verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag. Regelmatig onderhoud is cruciaal om
het risico op koolmonoxide zo klein
mogelijk te houden. De geiser, gaskachel en CV installatie moeten ieder jaar door een erkend installateur
worden gecontroleerd en schoongemaakt. Daarnaast is het van belang om een schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Verder is een
goede lucht toe- en afvoer erg belangrijk bij het voorkómen van koolmonoxide. Er zijn koolmonoxidemelders op de markt die alarm slaan bij
een hoge concentratie koolmonoxide. Gezien de eigenschappen van
het gevaarlijke gas (kleur-, geur-, en
smaakloos), kan een koolmonoxidemelder een toegevoegde waarde
hebben bij het herkennen van koolmonoxide. Brandweer AmsterdamAmstelland benadrukt wel dat deze melders slechts als aanvullende
maatregel moeten worden gezien.
Degelijk onderhoud van geisers, kachels en schoorstenen is de eerste
vereiste voor een koolmonoxidevrije woning. Op de website van de
brandweer: www.brandweer.n/amsterdam-amstelland is meer informatie te vinden over koolmonoxide
en wat bewoners kunnen doen bij
het vermoeden van aanwezigheid
van koolmonoxide.

Steun Oranje Fonds voor
dorpshuis ‘t Podium
Kudelstaart - Zo net voor 5 december ontving Dorpshuis Kudelstaart ’t
Podium een bedrag van 10.000 euro van het Oranje Fonds als bijdrage voor de vervanging van het sterk
verouderde meubilair. De vernieuwingsslag, die het bestuur in 2007
heeft ingezet, krijgt zo weer een
nieuwe impuls en maakt het mogelijk het verblijf van gasten te veraangenamen. “De beoordeling van het
door ons bestuur ingediende plan is
door het Oranje Fonds wel heel erg
positief gereageerd”, aldus vertrekkend voorzitter Rob Raggers. “Hiermee voelt het bestuur zich weer gesteund. ’t Podium is een unieke locatie en trekt bezoekers uit de wijde omtrek, het is dus zeer de moeite waard om hier in te investeren.”
Directeur Ronald van der Giessen
van het Oranje Fonds: “Het Oran-

je Fonds wil met deze bijdrage een
aanjaagfunctie hebben voor organisaties die daadwerkelijk het verschil
maken in de opzet en uitvoering van
hun project.”
Het is de bedoeling dat op korte termijn een definitieve keuze wordt
gemaakt voor het nieuwe meubilair, zodat vroeg in het nieuwe jaar
de huiskamer van Kudelstaart weer
op orde is. Het Oranje Fonds is het
grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Elk jaar keert het ongeveer 24 miljoen euro uit aan organisaties en projecten. Het Oranje
Fonds wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses
Maxima zijn het beschermpaar van
het Oranje Fonds. Nu hebben ze
dus ook ’t Podium een beetje in bescherming genomen.

Lionsclub Ophelia zet zich
in voor goede doelen
Aalsmeer - Regelmatig verschijnt
er een stukje in de krant over een
evenement dat wordt georganiseerd
door Lionsclub Aalsmeer Ophelia.
Maar wie zijn zij eigenlijk en wat is
een Lionsclub? De leden van Lionsclub Aalsmeer Ophelia zijn vrouwen
die werkzaam zijn in verschillende
beroepsgroepen. Deze mix van kennis en kunde zetten zij in om, onder de vlag van de Lionsorganisatie, geld in te zamelen voor een goed
doel. Aan het lidmaatschap van de
Lionsclub zit nog een andere kant.
Het is heerlijk om even uit de hectiek van de baan te stappen en als
vrouwen onderling bij te praten en
op eigen wijze zaken aan te pakken. De Lions vergaderen tweemaal
per maand en vaak is er een spreker over een onderwerp dat iedereen interesseert. Lions Ophelia bestaat vijftien jaar en dat is gevierd
met een weekendje Texel. De terugblik op de 15 jaar stemde tot volle
tevredenheid. De dames hebben interessante goede doelen gediend
en hebben veel plezier met elkaar
beleefd. Alhoewel er wisseling is
in het ledenbestand, blijft het aantal leden rond de 23. Maar de club
is en blijft geïnteresseerd in aanwas
van (jonge) leden. Lions Ophelia is
onderdeel van Lionsclub International, die van Amerikaanse origine is.
Dit is een zogenaamde Service Club
organisatie die het doel heeft om
diensten te leveren aan de samenleving. Dit kan door het werven van
fondsen voor een goed doel in binnen- of buitenland, of door immateriële dienstverlening.
Verhalentafel
De lokale Lionsclubs, zoals Aalsmeer
Ophelia, richten zich meestal op het
inzamelen van geld voor lokale projecten. Vorig seizoen en ook dit seizoen spannen de dames zich in voor
de aanschaf van een Verhalentafel voor de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer en Verpleeghuis Rozenholm. De Verhalen tafel heeft ingebouwde beeldschermen waarop historisch foto- en filmmateriaal is te zien, inclusief oude liedjes.
Dit materiaal roept herinneringen
op, die weer leiden tot interessante
gespreksstof. Aan de hand hiervan
kunnen ouderen met hun familie,
begeleiders of met elkaar, herinne-

ringen ophalen en met elkaar in gesprek gaan. De Verhalentafel wordt
geïnstalleerd op een centraalpunt,
goed toegankelijk voor de bewoners
van beide huizen. Maar er zijn ook
kleinere, internationale projecten,
zoals Children Asking. Een project
in Brazilië voor naschoolse opvang
van kinderen in krottenwijken om ze
zodoende van de straat te houden.
En een project om een weeshuis in
Tanzania van elektriciteit te voorzien
door middel van duurzame energie. Voor beide projecten heeft OSA
(Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) de opbrengsten
verdubbeld. Er werden ook donaties
gedaan, zoals aan Pink Ribbon, De
Binding, Stichting AED, het Adamas
Huis en War Child.
Nieuwe activiteiten
Om geld in te zamelen voor goede doelen staat Lions Ophelia jaarlijks op de Kerstmarkt in de Zijdstraat. Dit jaar op vrijdag 17 december. Voor jong en oud een gezellige onderbreking met een hapje, een
spelletje, gezellige muziek en verkoop van witte en rode wijn. Zaterdag 11 december staan de dames
van de Lions op de kerstmarkt in het
Zorgcentrum Aelsmeer, waar ook
wijn wordt verkocht. De opbrengst
van deze twee activiteiten komt ten
gunste van de Verhalentafel. Ook
organiseert Lions Ophelia al enkele jaren prachtige fietstochten met
gezellige stempelposten. Natuurlijk
worden ook nieuwe activiteiten bedacht, die het boeiend en afwisselend houden. Op zaterdag 12 maart
volgend jaar organiseert Lionsclub
Aalsmeer Ophelia een benefietdiner
‘Tafelen met een verhaal’ bij galerie
Sous-Terre Aalsmeer, tegenover de
Watertoren. Het wordt een stijlvolle
avond in een prachtige ambiance. Er
wordt een loterij gehouden met leuke prijzen en een vrolijke omlijsting
met optredens van verschillende bekende en minder bekende muzikanten garanderen een heerlijke avond.
De opbrengst komt ten goede aan
de Verhalentafel voor de zorgcentra.
Wie verdere informatie over de club
of genoemde evenementen wil, kan
een berichtje sturen naar het secretariaat via aalsmeer.ophelia@lions.
nl of bekijk de website www.lions.
nl/aalsmeer.ophelia.
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Handbal jeugd

Op verzoek sint en pieten

Vaardigheidstest in Bloemhof

Leerlingen Immanuëlschool
ontwerpen inpakmachines
Rijsenhout - De Immanuëlschool
in Rijsenhout kreeg dit jaar van sinterklaas een belangrijke brief. De inpakmachine van sinterklaas was kapot gegaan.
De technische piet was zelfs in de
machine gevallen bij het repareren en kwam daardoor ingepakt de
klas in. Wat nu? Hoe kon sinterklaas
dit jaar alle kinderen een cadeautje geven? Alle kinderen van de Immanuëlschool werd gevraagd een
nieuwe inpakmachine te ontwerpen en te bouwen. Weken lang is er

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 11 december organiseert de
commissie Handbalstimulering van
de Afdeling Midden Nederland in
sporthal de Bloemhof een handbal
vaardigheidstest voor D- en C-jeugd
van alle verenigingen uit de omgeving.
De deelnemende meisjes en jongens zullen getest worden op: balvaardigheid, loopscholing, sprongschot etc. Ook zal er het onderdeel
spelregeltest zijn en niet te vergeten

per klas hard gewerkt aan prachtige creaties. Op 2 december is sinterklaas en zijn pieten naar school
gekomen om in alle klassen de machines te bekijken en de mooiste uit
te kiezen. Gelukkig had hij toch voor
iedereen een cadeautje meegenomen. Sinterklaas was onder de indruk van alle mooie en slimme ideeen en wilde graag alle inpakmachines gedemonstreerd zien en liet ze
door de pieten goed uittesten. Volgend jaar heeft de Sint dus zeker
geen inpakproblemen meer!

de keepertest. Er is een ochtendsessie, van 10.00 tot 12.00 uur, en een
sessie in de middag, van 13.00 tot
15.00 uur.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal gewerkt worden in twee
blokken van tien teams die elk tien
onderdelen van tien minunten afwerken. FIQAS Aalsmeer helpt bij
de organisatie en natuurlijk doen
ook de eigen D- en C-leden aan de
test mee. Kinderen wordt wel aangeraden zelf een bal mee te nemen.

Sint bezoekt De Hoeksteen
Aalsmeer - Op vrijdag 3 december bezocht sinterklaas basisschool
De Hoeksteen. Ouders en leerlingen stonden klaar voor ontvangst
op het met sneeuw bedekte schoolplein. De kinderen hadden het Sinterklaasjournaal op televisie blijkbaar goed gevolgd, want zij zongen
uit volle borst het babypieten-wiegenliedje. Sinterklaas kwam verge-

zeld van drie pieten het plein oplopen. De pieten duwden een wandelwagen voor zich uit. Eén piet lag er
zelfs in! In de loop van de ochtend
bezocht de sint met zijn pieten alle groepen.
Overal kwamen cadeaus en surprises tevoorschijn. Het was een feestelijke viering waarbij voor ieder een
cadeautje klaarlag.

Een week op vakantie met de Binding

Nog plaatsen naar Duitsland,
Almen, Texel, en Oostenrijk

Tavenu zoekt trompettisten
voor het jeugdorkest
De Kwakel - In januari start muziekvereniging Tavenu in De Kwakel
met een nieuwe trompetgroep. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen om te beginnen acht gratis proeflessen krijgen.
De eerste vier lessen krijgen ze gezamenlijk met circa vijf kinderen les
en daarna vier lessen van ieder 20
minuten privé. Als ze daarna besluiten lid te worden van Tavenu krijgen
de kinderen wekelijks een half uur
privé les. Na verloop van tijd gaan
de leerlingen gezamenlijk, met de
huidige leerlingen erbij, een jeugdorkest vormen. Daar wordt dan geoefend op samenspel en het is na-

tuurlijk gezellig om met z’n allen
muziek te maken. Ook zal dan regelmatig een optreden gegeven
worden met het jeugdorkest.
Instrumenten worden door Tavenu in bruikleen gegeven. Tavenu
kan in januari maximaal tien nieuwe leerlingen plaatsen. Wees er dus
snel bij, want vol is vol. Aanmelden kan bij Sandra Commandeur
via 06-44246774 of via de mail sandra@pieterserozen.nl. Voor meer informatie: www.tavenu-dekwakel.nl.
Het eerstvolgende optreden van Tavenu is een kerstconcert op zaterdag 18 december in de kerk in De
Kwakel. Aanvang 20.00 uur.

Kinderkerstfeest
in Open Hof
Aalsmeer - Alle kinderen van 4 tot
en met 12 jaar, hun ouders en familieleden zijn van harte welkom
op het kinderkerstfeest op vrijdag
17 december vanaf 18.30 uur in de
Open Hof kerk aan de Ophelialaan.
Dit jaar staat het verhaal van de ge-

vallen ster centraal. Zal het lukken
om zijn licht weer fel aan de hemel
te laten branden?
Neem een kussen mee zodat je lekker zit tijdens het luisteren naar het
verhaal!
Naast een verhaal zal ook veel met
elkaar gezongen worden om alvast
in de kerstsfeer te komen.
Na afloop kan er nog gezellig even
nagepraat worden en is er wat lekkers te eten en te drinken.

Sinterklaasspel en kaarsen
maken bij Binding Oost
Aalsmeer - Bij Binding Oost is het
sinterklaasspel gespeeld. Met 11
tieners en een heleboel pepernoten
werd dat een hele gezellige avond.
Er lag een grote berg met cadeautjes en door middel van een spel
met een dobbelsteen konden deze gewonnen worden. Uiteindelijk ging iedereen met iets leuks
naar huis. En omdat de donkere
maand is aangebroken, werden er

op woensdag 1 december kaarsen
gemaakt. Met allerlei kleuren kaarsvet werd er laagje voor laagje een
mooie kaars gemaakt. Het resultaat
bleef een verrassing tot thuis, want
de kaarsen moesten goed afkoelen.
Eenmaal thuis kon het bakje of de
kaarsvorm eraf gehaald worden. Je
hoeft je nooit te vervelen, bij de Binding is altijd wel iets leuks te doen!
Informatie: www.debinding.nl.

Vrijdag weer Zegelkids
Aalsmeer - Vanwege de kerstvakantie komen de Zegelkids al aanstaande vrijdag 10 december bijeen in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Het is de laatste bijeenkomst dit jaar. Vorige keer hebben de deelnemers een Kerstzegel ontworpen. Deze ontwerptekeningen worden aanstaande maandag 13 december door de ouderen
gejureerd. Volgende maand, op 14
januari, wordt verteld wie dit ontwerp het best heeft gemaakt. Omdat het de laatste bijeenkomst is,
wordt een bingo gehouden met ve-

Aalsmeer - Komende zomer organiseert de Binding weer zeven
kampen voor verschillende leeftijden. De inschrijvingen voor de bindingkampen zomer 2011 zijn in volle gang. Natuurlijk gaat de Binding
ook in 2011 naar de boerderij van
de familie Boschloo in Almen! Wie
kent het niet? De Deel, het sportveld, slapen in grote tenten, het bos
van Opoe Bakker en niet te vergeten Almense Bolussen! In Almen 1
(groep 7) zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Je moet wel snel beslissen, want voor je het weet is dat
kamp vol. Het kamp is van 23 tot en
met 30 juli. Groep 8 kan zich alleen
nog maar inschrijven voor de reservelijst en zelfs die is al behoorlijk lang. 15-Jarigen kunnen met de
Binding op kamp naar hartje Duitsland van 23 tot en met 30 juli. In het
Lahntal is een mooi vakantiehuis
gevonden met een geweldig kampterrein. De Lahn is een leuke zijrivier van de Rijn. In en om het water
is er veel te doen. Kanoën en waterfietsen staan zeker op het programma. Aan de zelfde rivier ligt op ruim
7 kilometer van het kamphuis de
oude studentenstad Marburg, met
een fantastisch centrum, een oude
burcht en een groot Freibad (zwembad). Verder is er ook nog plaats in
het Oostenrijkkamp voor 16-jarigen in Schetteregg in het Bregenzerwald in de Alpen van 15 tot en
met 23 juli. Hoogtepunten worden
de Hochseilgarten op en om de wilde bergrivier de Bregenzer Ache,
de beklimming van de Diedams-

‘Herrie in de stal’ in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf
4 jaar brengt Theatergroep Huis van
Barm op zowel zaterdagmiddag 11
als zondag 12 december om 14.30
uur de voorstelling ‘Herrie in de stal’
in het Amstelveens Poppentheater. ‘Herrie in de stal’ is een grappige en ontroerende voorstelling over
vrienden maken en je angsten overwinnen. Met levensechte klapbekpoppen, onder andere een paard en

le prijzen. Als er verder nog tijd over
is, kan gesnuffeld worden in die gigantische grote bak vol zegels. Vergeet niet de uitslag van de puzzel
in te leveren. Met het inleveren van
de puzzel win je ook punten, waarmee op de veiling op postzegels geboden kan worden. De postzegelavond begint om 19.00 uur. Nieuwsgierig? Kom dan ook. Willen je ouders meer informatie dan kunnen
zij contact opnemen met Ellie via
361819 of Saskia via 569660 of kijk
op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Sinterklaasfeest op De Brug
Aalsmeer - Op donderdag 2 december stonden alle kinderen van
basisschool De Brug in de sneeuw
op sinterklaas te wachten. Maar wat
bleek? De pieten waren de sint al
een poosje kwijt! En dus had één
van de pieten zich speciaal voor de
kinderen als sinterklaas verkleed.

Gelukkig werd de sint gevonden.
Hij had op school geslapen, dat was
lekker dichtbij en vooral erg warm.
Na de gezamenlijke ochtendgymnastiek hebben de sint en zijn pieten in de groepen nog een feestje
gevierd waarbij de kinderen zijn verwend met mooie cadeaus.

kopf, of een andere top op meer dan
2.000 meter hoogte, naar de ‘eeuwige sneeuw’ en zwemmen in de Körbersee. En wie weet wordt ook nog
een echt Oostenrijkse Heimatavond
bezocht. Voor 17-jarigen organiseert
de Binding een week zon, zee en
strand op Texel van 16 tot en met 23
juli. Texel is meer dan ‘De Koog by
night’ alleen. Ook het Juttersmuseum, de Texelse Bierbrouwerij, garnalen vissen, brandingkanoën of –
raften, het Wad, en ‘De Slufter’ zijn
activiteiten die je minimaal één keer
gedaan moet hebben! Een Bindingkamp is vooral een heel gezellige
week vakantie met een groep leeftijdgenoten. Maar een kamp is ook
veel méér! Je staat gezamenlijk op,
je eet gezamenlijk en je gaat met
z’n allen tegelijk naar bed. Je brengt
de dag door met leuke, verrassende
activiteiten. Een kamp heeft bijvoorbeeld altijd een bonte dag, waarbij
de leiding (en/of jijzelf) er vaak lekker gek uitziet en er een bijzonder
programma gedaan wordt. Er zijn
kampen waarbij je wandelt en er zijn
kampen waarbij je fietst. Maar een
kamp is ook goede gesprekken met
elkaar, discussiëren, improviseren,
gezellig corveeën en misschien wel
kompasdoorsteken. En heel regelmatig leveren kampen vriendschappen voor het leven op! Op www.debinding.nl is meer informatie over
de kampen te vinden en kunnen
een inschrijfformulier en de voorwaarden gedownload worden. Voor
meer informatie kan gebeld worden
met Ellen Piet, tel. 0297-343707.

een kip, wordt het verhaal gespeeld:
Een verhaal dat gaat over het leven
van een goede vogelverschrikker
die zijn angst overwint en vrienden
wordt met zijn stalgenoten.
Toegangsprijs is beide dagen 7,50
euro. Telefonisch reserveren kan
op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via
020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Spoedreparatie Kruisweg (N201)

Fracties: “Schop de grond
in voor Koningsstraat”
Aalsmeer - De behandeling van
het Realisatiedocument C.86 Koningsstraat tijdens het beraad afgelopen donderdag 2 december ontlokte bij de AB-fractie de reactie:
“We zijn akkoord met het voorstel,
we kunnen niet anders. Dan zijn we
er maar van af.” De CDA-fractie gaf
aan dat de locatie zo snel mogelijk ingericht dient te worden. “De
schop de grond in.” De fractie zei
het jammer te vinden dat een groot
deel uit de algemene reserve moet
worden aangesproken. PACT gaf
aan dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Dit is
in 2001 gebeurd en het is nog altijd niet afgerond. De VVD reageerde ook kort, eerder in de week is al
een duidelijke uitleg gegeven. Volgens wethouder Gertjan van der
Hoeven was bekend dat er een negatief saldo zou ontstaan. De post
onvoorzien, een bedrag van 80.000
euro, werd nog wat hoog gevonden
maar de wethouder gaf aan dit zo te
laten. Ook voor dit onderwerp gold,
dat de besluitvorming niet hoefde te
wachten tot 16 december maar later op de avond kon plaatsvinden,
waarbij alle fracties voor het voorstel stemden.
Bovenwijkse voorzieningen
De behandeling gericht op het vaststellen van de Nota Bovenwijkse
Voorzieningen Aalsmeer 2010, te
weten deel beleidsuitgangspunten
en deel 2 Exploitatiebegroting 2010
maakte duidelijk dat het huidige tarief van de gemeente Aalsmeer voor
de bovenwijkse voorzieningen 14,01
euro is, prijspeil 2003. Dit bedrag
wordt verhoogd tot 24,52 euro, prijspeil 2010 en dat is hoog te noemen.
Het is aan te bevelen ieder jaar een
ijking te laten plaatsvinden. Het mee
betalen dient alleen plaats te vinden
bij een nieuwe woning, niet als er
sprake is van herbouwing. Ook voor
dit onderwerp geldt dat besluitvorming niet hoefde te wachten tot 16
december. De fracties zijn accoord
gegaan.
Verkeer- en Vervoerplan
De behandeling gericht op het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan 2010 - 2015 zorgde voor weinig
vragen en/of opmerkingen. Het uit-

stel van de schoolroutes en de bevoorrading dorp (PACT), de keerlus Uiterweg (CDA), de opbrengst
van parkeercontroles (VVD) en de
aanleg van 17 parkeerplaatsen bij
de Ophelialaan ( winkeliers hebben zelf huiswerk gemaakt) en een
stukje fietspad aan de Hornweg (bij
de Japanlaan) werden nog even genoemd en de beantwoording door
wethouder Ad Verburg was ook bij
dit onderwerp voldoende om de besluitvorming niet uit te stellen tot
16 december, maar dit later op de
avond mee te nemen. Alle fracties
konden zich in het voorstel vinden.
Hek Flora open
De AB-fractie maakte gebruik van
de rondvraag. De hekken van achteruitgang van Flora Holland hebbende laatste tijd nogal vaak open
gestaan waardoor vracht- en personenauto’s in en uit konden rijden.
Wethouder Ad Verburg geeft aan
dat dit klopt en dat dit te maken had
met diverse bouwwerkzaamheden.
In week 50 gaat de oude fietsuitgang weer open en wordt de beveiliging opgeschaald. Over de gang
van zaken is niet gecommuniceerd
met Flora Holland en dat zal voortaan wel gebeuren. Hierover zijn afspraken gemaakt. De AB-fractie drong verder aan op een streng
handhaafbeleid. Als het eventjes
kan vooraf en niet als het kwaad al
heeft plaatsgevonden.
Monument Zijdstraat
Het pand in de Zijdstraat, waarin
Spaargaren is gevestigd, is een gemeentelijk monument. Echter aan
het pand zijn diverse wijzigingen
aangebracht. De kleurstelling is anders en er is wat timmerwerk verricht. Tevens is een zonnescherm
aangebracht. AB gaf aan dat dit
niet overeenkomstig de afspraken
is. Wethouder Gertjan van der Hoeven legde uit dat zowel eigenaar als
gebruiker is ingelicht over het gegeven dat men vergunningplechtig
is. De monumentenadviescommissie heeft inmiddels een negatief advies uitgebracht bij de vergunningaanvraag en het college buigt zich
momenteel over de gang van zaken.
De mogelijkheid bestaat dat een en
ander in de oude staat hersteld zal
moeten worden.

Interactief theater met leerlingen
uit klas 4 van Westplas mavo

Aalsmeer - In het kader van het
participatieproject ‘Denk mee, Doe
mee - Jong Aalsmeer’ hebben leerlingen uit klas 4 van de Westplas
Mavo op donderdag 25 november
meegewerkt aan een interactieve
theatervoorstelling ‘Web’. De theatervoorstelling ging over de risico’s
van pesten, vriendschap en seksualiteit op internet. Op internet is alles
mogelijk. Je kunt er doen en zeggen
wat je wilt. Er wordt geflirt, gepraat,
gelachen en gescholden. Contacten
worden snel gelegd en weer verbroken. Je kunt er jezelf, maar ook iemand anders zijn. Het voelt er veilig omdat je anoniem bent en onveilig omdat je nooit zeker weet wie de
ander echt is. De acteurs van Theatergroep PlayBack speelden scènes uit het leven van jongeren. Een
scene ging over het leven van Sofie.
Ze draait het liefst keiharde muziek,
want dan hoort ze het geschreeuw
van haar ouders niet. Op haar kamer
trekt ze zich terug en bezoekt chatrooms. Daar leert ze Mas18 kennen. Hij geeft Sofie het gevoel dat
hij haar begrijpt en dat gebeurt Sofie niet vaak. Mas18 daagt haar uit
om elkaar in het echt te ontmoeten.
Maar Mas18 is geen 18 en hij heeft
heel andere bedoelingen dan Sofie
had verwacht. Naast het leven van
Sofie komen ook de ervaringen van
andere jongeren aan bod.
Na de voorstelling volgde een interactief gedeelte waarin PlayBack de
jongeren uitdaagde tot een gesprek

en het naspelen van bepaalde scènes. Er werden vragen gesteld als:
Wat kun je doen om een ontmoeting met een onbekende veiliger te
maken? De reactie van de leerlingen varieerde van vriendinnen meenemen tot altijd iemand laten weten
waar je bent en met wie je afspreekt.
En wat pesten betreft zouden bijna
alle leerlingen een filmpje over pesten van een medeleerling op You tube bekijken, maar waren er ook een
aantal leerlingen bij die zouden ingrijpen. Bijvoorbeeld door de gepeste leerling te knuffelen en te verdedigen tijdens het filmen of de ‘dader’ zelf filmen, zodat die het filmpje
niet meer durft te plaatsen.
Er waren ook partners aanwezig van
het Centrum voor Jeugd en Gezin,
aangezien jongeren bij problemen
op allerlei gebied (pesten, verslaving, seksualiteit, thuissituatie) bij
deze organisaties terecht kunnen.
Het telefoonnummer van het Centrum voor Jeugd en Gezin is 09001001060, bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.30 en
12.30 uur.
Reactie wethouder Ulla Eurich
“Jongeren actief betrekken bij voorlichting rond thema’s die hen direct
aangaan vinden wij als gemeente
heel waardevol. Zeker als het gaat
om risico’s en waar je kunt aankloppen voor hulp. Jongeren voelen zich
gehoord en serieus genomen. En
daar gaat het om.”

Beraad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad stond donderdag 2 november onder voorzitterschap van Robert van Rijn (VVD) en hij opende de vergadering met de mededeling dat Chris Aertssen ( fractie-assistent van PACT) op maandag 29
november is overleden en dat in de
vergadering van 16 december aanstaande een ‘in memoriam’ zal worden uitgesproken in het bijzijn van
zijn echtgenote Rosalie. Hierna gaf
hij het woord aan Willem Kikkert die
namens PACT stil stond bij dit grote
verlies. De vergadering werd vervolgens voortgezet. Het voorstel betreffende het vaststellen van de belastingverordeningen 2011 werd door
de raad goedgekeurd. Dat gold ook
voor het voorstel betreffende het
instemmen met de concept wijzigingsverordening Werk en Inkomen
Aalsmeer 2010 en de inspraakprocedure van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Bestemmingsplannen
De behandeling gericht op het vaststellen van de nota Actualisering
bestemmingsplannen, met inbegrip
van het daarin opgenomen plan van
aanpak en globale planning, leerde
dat wanneer niet tijdig een nieuw
bestemmingsplan is vastgesteld, de

bevoegdheid vervalt tot het invorderen van bouwleges door de gemeente. De sanctie van het legesverbod doet op 1 juli 2013 zijn intrede. In de voorbereiding van een
nieuw bestemmingsplan zullen naar
verwachting een groot aantal illegale situaties aan het licht komen
en dit levert ongetwijfeld een aantal nieuwe handhavingzaken, zo gaf
de wethouder aan. Deze zaken dienen in de nasleep van het plan van
aanpak afgehandeld te worden. Alle fracties wezen op het belang van
handhaven en gaven aan dat het
duidelijk is dat de inhaalslag geld
gaat kosten. De VVD-fractie gaf aan
dat zorgvuldigheid hier boven haast
gaat. “Er zijn altijd slimmeriken, die
de randen van de wet weten te vinden.” De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is op
1 oktober 2010 in werking getreden en regelt de omgevingsvergunning. Eén geïntegreerde vergunning
voor bouwen, wonen, monumenten,
ruimte, natuur en milieu. Het betekent minder administratieve lasten,
kortere procedures en geen tegenstrijdige voorschriften. De besluitvorming hoefde niet tot 16 december te wachten en vond later op de
avond plaats. Alle fracties stemden
voor.

Beste burgermeester van ons mooie
dorp: Wat vond ik het fijn om te lezen op de voorpagina van de Nieuwe Meerbode van afgelopen 2 december dat er meer aandacht zou
zijn vanuit de gemeente voor het
preventief strooien en sneeuwruimen. Dat deze extra aandacht nodig is, hebben we vorig jaar tijdens de gladheid kunnen vaststellen, want toen heb ik u nog een email gestuurd, dat de wegen in Kudelstaart spekglad zijn en er niet gestrooid wordt. Er is mij vorige winter
al opgevallen dat Kudelstaart blijkbaar voor de strooiploegen niet bij

Zenderstoring
bij de Radio

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is vorige week donderdag getroffen door
een zenderstoring. Vanaf halverwege de middag tot laat in de avond
waren diverse programma’s op de
lokale omroep, zowel in de ether
(105.9) als op de kabel (99.0), niet

Volgende week Beraad en Raad

Amendement en motie
invulling Locatie Oost

Aalsmeer hoort. Dit jaar is het wederom zo, we hebben al weer een
paar ochtenden winterweer mogen
ontvangen, maar blijkbaar zit Kudelstaart nog steeds niet in de route van de strooiploeg en blijft het
levensgevaarlijk glibberen in Kudelstaart. Burgermeester wat moeten de inwoners van Kudelstaart
doen om ook de doorgaande wegen
naar scholen en ons werk gestrooid
te krijgen?
Don
Clemens,
Stuurboordstraat 15, Kudelstaart (gemeente Aalsmeer?)

Aanrijding sint

Hoort Kudelstaart voor de
strooiploegen niet bij Aalsmeer?

te beluisteren. Het Nederlandstalige
muziekprogramma ‘Ik hou van Holland’ en de speciale Sinterklaas-uitzending van de jonge Jasper Leegwater (Jasper.fm) waren hiervan
het voornaamste slachtoffer. Rond
21.00 uur, tijdens de uitzending van
de raad vanuit het gemeentehuis,
was de storing verholpen. Oorzaak
was waarschijnlijk een stroomstoring in Aalsmeer, eerder op de dag.

vanaf de Van Heuven Goedhartlaan
naar de Kruisweg (richting woonwinkels) wordt omgeleid via Polarisavenue, Rijnlanderweg en Kruisweg. Het autoverkeer naar Hoofddorp centrum en Beukenhorst West
vanuit de richting Aalsmeer wordt
omgeleid via de N201, afslag Centrum, de Weg Om de Noord, Hoofdweg en Van Heuven Goedhartlaan.
De omleidingsroutes worden met
verkeersborden aangegeven. Het
busvervoer ondervindt geen hinder
van de werkzaamheden. Fietsers
kunnen niet oversteken bij de kruising van de N201 en worden omgeleid via de Rijnlanderweg, Polarisavenue en Antareslaan. Bij vragen
kunnen weggebruikers bellen naar
het provinciale Servicepunt Wegen
en Vaarwegen via 0800 -0200600.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen.

Ambassadeurs Seniorenraad
actief voor ouderen

Rijsenhout - Al zeven jaar nu zijn
ambassadeurs van de stichting Seniorenraad Haarlemmermeer actief voor ouderen in diverse woonkernen en dorpen binnen de gemeente Haarlemmermeer. Ambassadeurs komen op voor de belangen van ouderen en luisteren naar
hun ideeën en suggesties die bij
kunnen dragen aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hoe
is bijvoorbeeld de bereikbaarheid en
het woonplezier en is de veiligheid
optimaal? Soms zijn aanpassingen
nodig om ouderen langer op zichzelf te laten wonen. Ambassadeurs
kennen het dorp of de wijk die zij

vertegenwoordigen, bezoeken bijeenkomsten en volgen ook de beslissingen van de gemeenteraad.
Natuurlijk luisteren ze naar de bewoners, die bijvoorbeeld graag een
verkeerssituatie veranderd zien of
groenvoorzieningen aangepast. De
ambassadeur brengt verslag uit aan
de Seniorenraad, die vervolgens in
gesprek gaat met de verantwoordelijke wethouder. Ambassadeur
voor Rijsenhout is Michiel Peters en
hij wil graag ideeën, suggesties en
opmerkingen van ouderen in ‘zijn’
dorp horen. Michiel Peters woont in
Zeilhof 20 en is telefonisch bereikbaar via 0297-325223.

Voorzitter en secretaris gezocht!

Bestemmingsplannen in
bijeenkomst ‘Stommeer’
Aalsmeer - Wijkraad Stommeer
houdt op woensdag 15 december
een bijeenkomst in de Parklaan 27.
De vergaderavond begint om 19.30
uur. Naast de gebruikelijke punten,
zoals inloop voor de bewoners, mededelingen wijkregisseur (politie),
is er een presentatie gepland over
voorbereiding, besluitvorming en
het bijstellen van een bestemmingsplan in de gemeente Aalsmeer. Omdat er de komende tijd op het gebied van bestemmingsplannen veel
gaat veranderen in de Stommeer,
blijkt er behoefte te bestaan aan
een uitleg in begrijpbare taal. Het
bestuur hoopt iemand van de gemeente bereid te vinden deze pre-

sentatie te verzorgen. Ook zal worden gesproken over een richtingsvisie van de gemeente over de toekomst van het wijkgericht werken.
Dit aan de hand van een korte notitie en vragen van wethouder Gertjan van der Hoeven. Deze visie staat
in het licht van aanzienlijke bezuinigingen door het gemeentebestuur
de komende tijd.
Tot slot een oproep voor bewoners
in de Stommeer, die bereid zijn de
functie van voorzitter en secretaris
van het bestuur van de wijkraad te
willen vervullen. Melden kan bij Rob
Lutgerhorst, telefoon 0297-342224
of via een e-mail naar r.lutgerhorst@
gmail.com.

Werkzaamheden in Zuid uitgesteld

Aalsmeer - De behandeling en de
besluitvorming gericht op het instemmen met de realisatieovereenkomst en het verlenen van een
tweetal vrijstellingen aan Flora Holland tijdens het beraad afgelopen
donderdag 2 december stond voornamelijk nog in het teken van de
verkeersafwikkeling. De AB-fractie
diende een amendement in en de
fracties van CDA, PACT Aalsmeer en
AB hadden een motie in petto alvorens tot besluitvorming kon worden
overgegaan. AB gaf in het amendement aan dat met de afronding van
de voorbereidingsfase er door het
college veel zorg en aandacht is besteed aan kwaliteit en zorgvuldigheid. De realisatiefase zal nog vele jaren in beslag nemen. AB stelde
voor aan het raadsbesluit toe te voegen: “Voor het college is een belangrijke taak weggelegd om te garanderen dat gedurende dit traject de
bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden, maar ook de uitgaven
en inkomsten met zorgvuldigheid
worden ingevuld en verantwoord
en er wordt zorg gedragen voor een
rechtmatige verhouding tussen kosten, baten en verrichte inspanningen.” Met uitzondering van de VVDfractie stemmen de andere fracties
voor het amendement. De fracties
van CDA, PACT en AB roepen het

ingezonden

Aalsmeer - Van zaterdag 11 tot en
met maandag 13 december voert
de provincie Noord-Holland een
spoedreparatie uit aan de kruising
van de N201 met de Van Heuven
Goedhartlaan en de Kruisweg. De
reparatiewerkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor weggebruikers en er gelden omleidingsroutes. Tijdens de werkzaamheden, die plaatsvinden van zaterdag 11 december 17.00 uur tot en
met maandagochtend 13 december
05.00 uur, is de afslag vanaf de N201
naar de Van Heuven Goedhartlaan
(Beukenhorst West) en de Kruisweg
(richting woonwinkels) afgesloten.
Ook is het niet mogelijk om vanaf
de Van Heuven Goedhartlaan en de
Kruisweg de N201 op te rijden. Vanwege de werkzaamheden zijn minder rijstroken beschikbaar. Verkeer
in beide richtingen blijft wel mogelijk op de N201. Het autoverkeer

Amstelveen - Het heeft weinig gescheeld of pakjesavond had zondagavond 5 december niet door
kunnen gaan. Sinterklaas en twee
van zijn pieten, raakten vrijdagmiddag 3 december rond kwart over
vier betrokken bij een aanrijding
op de Noorddammerlaan in Amstelveen. Sinterklaas, die zojuist zijn
pakjes had afgeleverd bij de Voedselbank, had in zijn geleende Canta brommobiel zoveel haast om naar
zijn volgende bezoekadres te komen

college in een motie op om haar bemiddelende rol voort te zetten teneinde te bewerkstelligen dat voor
het aanvangen van de bouwwerkzaamheden van Flora Holland, Locatie Oost, overeenstemming is bereikt over de verdeling van de kosten die samenhangen met de aanpassingen aan het provinciale wegennet. En de maatregelen moeten
zijn uitgevoerd op het moment dat
de omgelegde N201 wordt opengesteld. De indieners steunden de
motie, terwijl de VVD-fractie aangaf dit niet doen. Bij de besluitvorming vroeg AB om een hoofdelijke
stemming en hierbij bleek dat de leden van de fracties van CDA, VVD,
en PACT voor het voorstel zijn. De
AB-fractie was verdeeld: Dick Kuin
en Danny Tol gaven aan voor het
voorstel te zijn,m terwijl René Martijn, Joop van der Jagt, Frits Streijl
en Dirk Stoker tegen stemden. Rond
de klok van 23.30 uur klonk de laatste hamerslag na een vergadering
waarin bij met name de ingelaste
schorsingen tot tweemaal toe verdubbeld werden. Tien minuten werden al gauw twintig minuten. Aan
de andere kant werden ook al vier
onderwerpen naar voren gehaald
en dat geeft mogelijk weer wat lucht
voor het Beraad en de Raad op donderdag 16 december.
dat hij op de kruising met het Zwartepad een auto over het hoofd zag.
Tengevolge van de aanrijding kantelde de Canta waardoor één van de
pieten gewond raakte en vervoerd
moest worden naar het ziekenhuis.
Eenmaal daar bleek dat piet enkele ribben had gekneusd. De politie
heeft de aanrijding opgenomen en
sinterklaas geholpen met het oprapen van alle pepernoten waarna
sinterklaas zijn piet in het ziekenhuis heeft opgehaald en het feest
alsnog door kon gaan. De automobilist is met de schrik vrij gekomen.

Aalsmeer - In verband met de
slechte, winterse weersomstandigheden zijn de asfalteringswerkzaamheden van woensdag 8 en
donderdag 9 december aan de Op-

helialaan en aan de Jac. P. Thijsselaan uitgesteld. De werkzaamheden worden verplaatst naar januari.
De precieze datum zal nog bekend
worden gemaakt.

Warm opleveringsfeest
Poldermeesterplein
Aalsmeer - Meer dan 100 bewoners van de 55+ woningen aan het
Poldermeesterplein in Nieuw-Oosteinde trotseerden donderdag 2 december de ijzige kou om in de warme feesttent plaats te nemen voor
een gezellig opleveringsfeest.
De bewoners werden verwelkomd
met koffie en sinterklaaslekkernijen en werden toegesproken door
Nico Nieman, bestuurder van woningstichting Eigen Haard, wethouder Ad Verburg van de Gemeente
Aalsmeer, Mannes Wietsma, directeur van Bouwgroep Visscher, en de
heer Siecker, voorzitter van de bewonerscommissie. Aan het einde
van de feestelijke avond kregen alle bewoners een kerstboompje mee
naar huis. Alle sprekers feliciteerden de bewoners en de ondernemers met de afronding van het Poldermeesterplein. “Het is een prachtig plein geworden. Maar nieuwbouw vergt geduld”, zo zei de heer
Nieman. “Pas wanneer je er woont

of onderneemt, merk je dat dingen
wellicht anders hadden gekund. Dat
wordt in veel gevallen aangepast,
maar kost wel wat tijd.” Ook voor de
ondernemers geldt dat zij over enige
mate van pionierschap moeten beschikken. Gelukkig vinden klanten
hun weg inmiddels naar de nieuwe
winkels, maar ook dat heeft tijd nodig gehad. Wethouder Ad Verburg
benadrukt de goede relatie die de
Gemeente Aalsmeer al jaren heeft
met Eigen Haard. En gaf aan dankbaar te zijn voor het project Poldermeesterplein, dat een geweldige combinatie van wonen, werken
én maatschappelijke voorzieningen
biedt. “In het bijzonder ben ik trots
op het gezondheidscentrum. Dit is
een voorbeeld voor de andere wijken in Aalsmeer.”
In juni van dit jaar zijn de laatste
van alle 90 woningen opgeleverd.
In 2009 werden de diverse winkels
en het gezondheidscentrum al opgeleverd.
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Nieuwe kleding voor
zaalvoetballers RKDES 1
Kudelstaart - Al zeker 17 jaar is
Van Berkel Aannemers Leimuiden
sponsor van een zaalvoetbalteam bij
RKDES. Begonnen als sponsor van
een jeugdteam is de sponsor met
het team meegegaan en inmiddels
zijn deze ‘veteranen’ van zevende,
vijfde, vierde en tweede elftal opgeklommen naar het eerste elftal. Momenteel komt RKDES1 in de derde
klasse H uit. En daar zijn de prestaties dit jaar ver boven verwachting! De laatste 4 jaren leek het alsof de prestaties gepaard gingen met
de leeftijd. Naarmate de leeftijd vordert, dalen de prestaties iets in de
zaal. Zo werd vorig seizoen net aan
degradatie voorkomen met een elftal dat bestaat uit voornamelijk midden dertigers.
Dit jaar is geïnvesteerd in ‘jeugd’,
want twintiger Robert van Loon
maakte uit het tweede team de
overstap en het resultaat is direct
een stuk beter. Momenteel bezetten de heren zelfs de eerste plaats
in deze competitie! De eerste 7

wedstrijden werden allen gewonnen, slechts eenmaal werd gelijk
gespeeld, waardoor RKDES trots
de ranglijst aanvoert met 19 punten
uit 7. Uiteraard komt dit niet alleen
maar door de inbreng van de ene
jeugdige speler, ook de aanwezigheid van de routiniers Jeroen Stieva (doelman), Gerben Burgers, André van Tol, Raymond Schaeffers,
Martijn van Berkel, Paul den Haan,
Gertie van Es en Antoine Groot is
hiervoor verantwoordelijk. Afgelopen dinsdag 23 november heeft het
team de nieuwe tenues van sponsor
Van Berkel dankbaar in ontvangst
genomen. Waarschijnlijk zeer onder de indruk hiervan werd ook gelijk de eerste verliespartij van dit seizoen een feit. RKDES kwam nog wel
2 keer op voorsprong door Antoine (1-0) en Robert (2-1), de langste
adem was voor tegenstander AZV
die in de slotminuten de overwinning binnen sleepte. Ondanks deze
eerste nederlaag zijn de heren toch
heel blij met de nieuwe kleding!

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 december
AALSMEER
ZOB 1 - Aalsmeer 1
AFC 2 - Aalsmeer 2
Hillegom 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – EDO 2
Aalsmeer 5 0 Ouderkerk 4
Aalsmeer 6 – Overamstel 2
A’meer/RKAV Vet.1–B’bengelsVet1

14.30 u
14.45 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Dames
SCW DA.1 - Aalsmeer DA.1

11.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VEW 3
14.00 u
RKAV/A’meer Vet.1-B’bengels.vet1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Meteoor Vet.1
12.30 u
Meisjes
RKAV MB.1 – Muiden MB.1

12.30 u

RKDES F9 – Hoofddorp F 14
9.30 u
Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Wartburgia DA.3
11.00 u
AFC’34 MA.1 – RKDES MA.1
14.30 u
RKDES MB.1 – Hillegom MB.1
11.00 u
RKDES MD.1– NFC/Brommer MD.1 9.30 u
RKDES Me.1 – GeuzenM’meer ME.1 9.30 u
SDZ MF.1 - RKDES MF.1
11.45 u
S.C.W.
Fortius 1 - SCW 1
14.30 u
Roda’23 3 - SCW 2
14.30 u
Diemen 2 - SCW 3
14.30 u
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1
14.30 u
SCW Vet.2 – Taba Vet.1
14.30 u
SCW Vet.3 - Sp.Martinus Vet.1
14.30 u
SCW Vet.4 – DWV Vet.1
14.30 u
Junioren
SCW A1 – MSV ’19 A1
Nederhorst B1 - SCW B1
Vogelenzang B1 - SCW B2
De Vecht C1 - SCW C1

12.00 u
12.15 u
11.30 u
11.00 u

Pupillen
Stormvogels D2 - SCW D1
SCW D2 – RKDES D4
SCW E1 – J.A.United E3
Overbos E 12 - SCW E3
SCW F3 – Kon.HFC F 20
SCW F4 – Legm.vogels F 10

10.00 u
9.00 u
9.00 u
12.15 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Aalsmeer DA.1
KDO MD.1 - SCW MD.1
Pancratius ME.1 - SCW ME.1
SCW MF.1 – Hillegom F6

11.30 u
11.00 u
10.15 u
9.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Altius A1 - J.A.United A1
J.A.United B1 – ZTS B1
AMVJ B1 - J.A.United.B2
J.A.United B3 – RCH B1
SDZ C1 - J.A.United C1

14.30 u
14.30 u
10.45 u
11.00 u
11.45 u

Pupillen
J.A.United D1 – Ouderkerk D1
J.A.United D4 – Overbos D4
J.A.United D5 – Ouderkerk D5
Weesp E1 - J.A.United E1
DSOV E1 - J.A.United E2
SCW E1 - J.A.United E3
Roda’23 E5 - J.A.United E4
HBC E4 - J.A.United E6
J.A.United E7 – Kon HFC E 14
DIOS F1 - J.A.United F1
Concordia F1 - J.A.United F2
KDO F3 - J.A.United F6
J.A.United F10 – Concordia F5
Fortius F4 - J.A.United F11

9.00 u
10.00 u
11.15 u
11.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MD.1 – Volendam MD.2 11.15 u
Concordia ME.1 – J.A.United ME.1 10.00 u
RKDES
Hoofddorp D5 - RKDES D1
SCW D2 - RKDES D4
RKDES E1 – Arsenal E1
RKDES E4 – Arsenal E9
DWV E6 - RKDES E5
Hoofddorp F3 - RKDES F1
RKDES F2 – Hoofddorp F13
Zeeburgia F6 - RKDES F3
Hoofddorp F9 - RKDES F4
Sp.Martinus F4 - RKDES F5
RKDES F6 – Hoofddorp F11
Hoofddorp F13 - RKDES F7
Roda’23 F15 - RKDES F8

9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
12.30 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
11.45 u

Zondag 12 december

Schaken om KNSB beker

AAS 1 naar volgende ronde

Waterskivereniging Aalsmeer
bouwt nieuw clubhuis
Aalsmeer - Met deze weersomstandigheden wordt waarschijnlijk niet meteen aan watersport gedacht, maar op het surfeiland is de
Waterskivereniging Aalsmeer juist
druk doende met de bouw van hun
nieuwe clubhuis naast, en in de
stijl van, het Westeinder Paviljoen.
Een plastic beker dampende koffie warmt de handen niet genoeg,
dus staat er een elektrische kachel
om de mannen aan de gang te houden. Voorzitter Dirk Zweerus vertelt
enthousiast over de club: “Al sinds
1977 is de WSVA actief, maar het
wordt pas het derde seizoen op het
surfeiland. Twee jaar hiervoor zaten
we nog in een container. Begin 2010
kregen we groen licht om een heus
clubhuis te bouwen van ongeveer
zestig vierkante meter, met zicht op
het waterskiën.
Eind november was het gebouw
wind- en waterdicht en dit hadden
we nooit gered zonder de inzet van
onze sponsors, donateurs en vele
vrijwilligers (waaronder mijn rechterhand Ton Velle) die we daarvoor
natuurlijk zeer dankbaar zijn. Vanaf deze locatie houden wij zomers
wekelijks clubavonden en jeugdtrainingen. Op dit moment hebben wij
honderdvijftig leden, waarvan dertig
jeugdleden, waar we trots op zijn.
De jeugd heeft de toekomst nietwaar?, dus dan is onze toekomst
verzekerd!
De bezielende leiding is in handen
van Silvia Schockman en haar gewaardeerde assistenten. Als het
clubhuis klaar is dan hebben we
de mogelijkheid om nog meer kinderen uit Aalsmeer, Kudelstaart en
omgeving te laten waterskiën. Vanaf
een jaar of zeven is dit mogelijk, als
ze een zwemdiploma hebben misschien iets eerder. Ook wakeboarden kan bij ons. En zolang de contributie laag kan blijven, houden we

de waterski- en wakeboardsport zo
laagdrempelig mogelijk. Door inzet
van eigen ski’s en wakeboardmateriaal én enthousiaste leden met eigen skiboten die op clubavonden
varen, kan tegen een brandstofvergoeding deze mooie sport beoefend
worden. Momenteel hebben we zo’n
tien leden die als piloten fungeren.
Gastskiërs en wakers zijn overigens
ook altijd welkom.”
Laatste loodjes
De binnenkant van het clubgebouw
moet nog volledig ingericht worden.
Er komen douches, toiletten, een
keuken met een zithoek en kleedruimtes. Dirk: “Ja, er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel, maar als
we weer zoveel steun en hulp gaan
krijgen als bij het casco, gaat het
ons zeker lukken. Onze spreuk is
dan ook: Bij de moed om te beginnen, hoort de kracht om vol te houden! We kunnen nog wel wat extra
handen gebruiken, dus als u zich
geroepen voelt om ons te helpen
bent u van harte uitgenodigd. Alle
mensen, die sowieso even om een
hoekje willen kijken, zijn welkom
hoor. Het zou natuurlijk mooi zijn als
dat dan toevallig bouwvakkers zijn,
of elektriciens, of loodgieters.” Het
streven van de WSVA is om in het
voorjaar van 2011 klaar te zijn. Op
de website www.wsva.nl is meer informatie te vinden over de verbouwing, maar bijvoorbeeld ook om als
lid aan te melden.
De voorzitter tot besluit: “Wij hopen een ieder te mogen ontvangen
in ons nieuwe clubhuis en dat aankomend seizoen een superseizoen
mag worden, want echt, het is toch
zo’n fantastische sport, in wat voor
discipline dan ook. Namens het bestuur, veel watersportgroeten!”
Door Miranda Gommans

Biljarten

R.K.A.V.
RKAV 1 – Zwanenburg 1
Voorland 2 - RKAV 2
RKAV 3 – Overamstel 3
SDZ 4 - RKAV 4
RKAV 5 – ABNAMRO 5
RKAV 6 – Pancratius 8

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
11.30 u

Dames
KFC DA.1 - RKAV DA.1

13.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – CTO’70 1
Legm.vogels 2 - RKDES 2
Pancratius 3 - RKDES 3
OSV 2 - RKDES 4
KDO 4 - RKDES 5
RKDES 6 – Chabab 3
Roda’23 7 - RKDES 7

14.00 u
12.00 u
11.30 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
RKDES A1 – GeuzenM’meer A1
Buitenboys A3 - RKDES A2
Zwanenburg B1 - RKDES B1
RKDES B2 – Ouderkerk B2
Legm.vogels C1 - RKDES C1

12.00 u
12.15 u
14.00 u
12.00 u
12.00 u

Huldiging kampioenen UWTC
Uithoorn - Zondag 28 november
heeft UWTC BMX haar jaarlijkse
bingomiddag gehouden en zijn alle kampioenen in het zonnetje gezet. Na de eerste bingo ronde werden de plaatsen van het tijdrijden
bekend gemaakt. Derde plaatsen
waren voor Gerard de Veer en Wouter Plaisant van der Wal, de tweede
plaats voor Sam Verhulst en op één
is Michael Schekkerman geëindigd.
Hij mag een jaar lang van de wisselbeker genieten. Noord Holland
kampioen 2010 zijn geworden Ferdi Cevahir, Bart van Bemmelen en

Mats de Bruin. BWC kampioen 2010
is geworden Bart van Bemmelen.
Bart is grossier van de kampioenstitels, hij werd ook Nationaal kampioen 2010 en zelfs Nederlands kampioen 2010.
De club kampioenen 2010 zijn geworden: groep 1: Daan de Bruin,
groep 2: Melvin van der Meer, groep
3: Donne van Spankeren, groep 4:
Joey Nap, groep 5: Mitchell Vink,
groep 6: Arjan van Bodegraven,
groep 7: Sven Wiebes, groep 8: Olaf
van der Wijngaard en groep 9: Michael Schekkerman.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Huub wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - Op woensdag 15 december staat weer een kaartmiddag
op het programma bij de OVAK. De
soos met klaverjassen en pandoeren begint om 14.00 uur en is in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 1 december is
gewonnen door Nico Maarsen met
5219 punten, gevolgd door Daan
Sandee met 5077 en Jan Alderden
met 5003 punten. Bij het pandoeren
wist Tom Verlaan de hoogste eer te
behalen met 705 punten. Op twee
is Dora Wittebol geëindigd met 665
punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen, die
graag willen rummikubben of hartenjagen, zijn ook van harte welkom. Op donderdag 2 december
is het klaverjassen gewonnen door
Huub Bouwmeester met 5335 punten, gevolgd door Kees van der
Meer met 5033 punten en Gerrit van
der Geest met 4893 punten. Het jokeren is gewonnen door Henny de
Wit met 124 punten.

Eric van Haestregt kampioen
drie banden hoofdklasse
Leimuiden - Op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 december organiseerde biljartvereniging RBV
uit Leimuiden in biljartzaal Keijzer
de districtsfinale drie-banden-klein
hoofdklasse. De grote favoriet vooraf was Eric van Haestregt, vorig
jaar de winnaar, op het NK zelfs de
tweede plaats gehaald. Eric zit al jaren qua moyenne tegen de promotiegrens naar de extra klasse aan.
Echter na 4 partijen was er een andere favoriet voor de titel, Kwakelaar
Jan van Doorn was ongeslagen met
8 punten en aanzienlijk hoger moyenne dan Eric. Ook RBV’er Ron van
Haasteren speelde erg goed en was
na vier ronden ook nog een kanshebber voor de titel. Op de slotdag,
zaterdag, stonden er drie ronden gepland en zou de ware kampioen opstaan. Waar Jan van Doorn verloor
van Jos Spring in t veld en Ron van
Haasteren, won Eric meer dan overtuigend van Do van Doorn en Piet
van Duivenvoorde (in 33 beurten).
Met nog 1 ronde te gaan stonden er

drie op acht punten, namelijk Eric,
Jan en Ron. Ron trof de laag geplaatste Piet van Duivenvoorde, die
hij ook versloeg in 57 beurten. Ron
kwam op tien punten, was afhankelijk van de uitkomst van de andere partij. In die partij liet Eric zien
waarom hij vooraf als favoriet was
bestempeld, in 29 beurten wees hij
Van Doorn terecht. Bij het opmaken
van de eindstand kwam Jos Spring
in t veld van ’t Fort uit De Kwakel
nog op de derde plaats terecht door
drie overwinningen op zaterdag,
daarbij ook de kortste partij van het
toernooi realiserend (26 beurten).
De hoogste serie van het toernooi
wam op naam van de RBV’er Ron
van Haasteren met 10! De eindstand
na zeven ronden: 1. Eric van Haestregt, 2. Rob van Haasteren, 3. Jos
Spring in ’t Veld, 4. Jan van Doorn en
5. Marco van Kessel. Begin januari
2011 gaat Eric van Haestregt wederom naar het gewestelijk kampioenschap, wat verspeeld wordt in Capelle aan den IJssel.

Kersttoernooi Tennis2Tennis
Aalsmeer - Bij Health & Sports
Club in Aalsmeer (voorheen Racketsport) in de Beethovenlaan wordt
van 18 tot en met 31 december weer
een geweldig kersttoernooi georganiseerd voor zowel de jeugd als voor
volwassenen door tennisvereniging
Tennis2Tennis. Het finale weekend voor de jeugd is op 31 december en de senioren spelen de finales op 8 en 9 januari. Nieuw dit jaar
is het toernooi voor mini’s, voor jongens en meisjes tot en met 8 jaar.

Zij gaan spelen op ¾ veld. Dit is natuurlijk dé kans voor jonge tennisspelers om eens aan een toernooi
mee te doen! Ook kan er voor meer
categorieën ingeschreven worden,
zowel voor de jeugd als senioren. Er
kan ingeschreven worden op www.
toernooiklapper.nl/toernooi/BGGA51w voor de senioren en voor
de jeugd via www.toernooiklapper.
nl/toernooi/BGGA51. Doe het snel,
want inschrijven kan tot uiterlijk 10
december aanstaande.

Aalsmeer - Het KNSB bekerteam
van schaakclub AAS heeft de derde ronde bereikt van de KNSB beker competitie. De thuiswedstrijd tegen Santpoort eindigde in een 3-1
overwinning. Dit was een uitstekende prestatie van de Azen, omdat op
papier de spelers van Santpoort een
duidelijk hogere rating hadden. De
score werd geopend door AJ Keessen op het eerste bord. Na de opening was een stelling ontstaan
waarin wit een miniem voordeeltje
had en dit leek precies in het straatje van IM Piet Peelen. AJ verdedigde zich echter stug en wist zijn loper
op e4 te verschansen waardoor het
voor wit erg moeilijk bleek om echt
vorderingen te maken. Toen Peelen in tijdnood begon te komen en
de stelling steeds minder aanknopingspunten ging bevatten, bood hij
remise aan waar AJ geen twee keer
over hoefde na te denken. De overige partijen gingen door tot in het
vierde speeluur. Bob Feis had een
stelling met ongelijksoortig materiaal. Bob had een toren, loper en
paard tegen dame en drie pionnen voor zwart; ongeveer evenwicht
dus, maar Bob manoeuvreerde een
stukje handiger. Met drie stukken is
het makkelijker om doelwitten aan
te vallen en dus wist hij langzaam
maar zeker wat pionnen mee te
snoepen. De zwartspeler kwam ook
nog eens in tijdnood en miste daardoor een goede mogelijkheid om
remise te maken. Bob kon daarna
zijn koning beveiligen en de zwarte koning aanvallen, hetgeen zwart
noopte om de dame terug te geven.
Met een stuk meer was het makkelijk voor Bob om het punt binnen te
halen. Henk Noordhoek was een pion kwijtgeraakt, maar had wat com-

pensatie in het loperpaar en de witte stukken stonden ook niet bijster
gelukkig. Na enig afruilen was een
eindspel met ongelijke lopers ontstaan waarin zwart zelfs een pion
meer had, maar geen echte winstkansen. Er was geen voortgang te
boeken, het werd remise. En met
deze remise kwam de overwinning
ook weer dichter bij. Zeker ook toen
Jasper van Eijk net wat handiger zijn
stukken naar de koningstelling wist
te brengen dan zijn opponent en
won. Dat betekende dus de 3-1 voor
AAS en daarmee de volgende ronde, de tegenstander daarin is nog
niet bekend.
Ook winst AAS2
Het tweede team van AAS blijft
het goed doen in de promotieklasse van de Leidse schaakbond. Door
een 5,5 – 2,5 overwinning (de derde overwinning in drie wedstrijden) op LSG 5 werd de eerste plaats
iets verstevigd. AAS 2 heeft nu een
matchpunt voorsprong op Leithen
1 en twee matchpunten op Oegstgeest 2. De overwinning werd bewerkstelligd door overwinningen
van Willem Moene, Rene Jungen,
Boudewijn Eijsvogel en Paul Karis
en de remises van Willem Hensbergen, Ben de Leur en Simon Groot .
Alleen Olaf Cliteur moest het punt
aan zijn tegenstander laten. De volgende wedstrijd is tegen Leithen 1,
die wedstrijd vindt plaats in januari. Schaakclub AAS schaakt iedere
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna begint de competitie
tot 01.00 uur. Voor meer informatie:
0297-324459 of 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Goede NK resultaten voor
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Met een groepje van
drie nieuwe jeugdzwemmers en één
junior zwemmer nam Oceanus deel
aan het Open Nederlands Kampioenschap korte baan in Amsterdam. Voor de jeugdzwemmers Vincent Moolhuijsen, Istvan Spaargaren en Tamara Grove was dit de eerste keer dat ze moesten optreden
tussen de groten (de senioren) en
dus zomaar in een serie konden liggen met toppers als Nick Driebergen, Joost Reijns of Marleen Veldhuis. Vincent kwam uit op de 100,
200, 400 en 1500 meter vrije slag.
Zijn doel was voornamelijk om de
clubrecords aan te scherpen. Al
meteen op de eerste afstand, de 400
vrij, lukte dat prima.
Zijn oude tijd van 4.11.15 ging aan
gort en werd 4.06.39. Het leverde
hem een vierde plaats op en drie
clubrecords. Ook de 200 vrij ging
sneller dan ooit: 1.56.98 en weer drie
clubrecords. Bij de 100 vrij dook hij
voor het eerst onder de 54 seconden: 53.97, waarbij er twee clubrecords uit 1989 sneuvelden. En ook
de 1500 meter ging in recordtijd:
16.22.47, met clubrecords op de tussenliggende 800 vrij als bonus erbij. Totale oogst: Veertien clubrecords en prima tijden. Istvan zwom
de 50, 100 en 200 rug. Hij bleef telkens iets boven zijn pr- tijden, maar
mocht wel het genoegen smaken
om ’s avonds in de B-finale te mogen starten. De 50 meter op zaterdagavond (met de sneeuwstorm)
liet hij aan zich voorbij gaan, maar
op zowel de 100 als de 200 zwom
kwam hij wel in de finale uit en verbeterde hij zijn ochtendtijden.Tamara had limieten behaald op de 50,

ZABO in De
Bloemhof

100 en 200 vrij. De 50 vrij ging ongeveer in dezelfde tijd als eind oktober in Amersfoort, de 200 meter
ging iets minder. Maar ze gaf zichzelf een mooi sinterklaascadeautje
door op zondag voor het eerst onder de minuut te zwemmen op de
100 meter: 59.87. Ook voor haar was
er daarbij een clubrecord als extra
beloning. Jeffrey Reijnders had zich
gekwalificeerd voor de 1500 vrij bij
de oudste junioren.
Helaas had hij de pech, dat hij de
nummer negen op de inschrijflijst
was en daarom niet in zijn eigen
leeftijdsserie mocht starten (acht
zwemmers per serie), maar tussen
de drie jaar jongere zwemmers lag.
Hij moest de race dus zonder concurrentie zwemmen. Uiteindelijk
bleef hij 5 seconden achter op zijn
tijd van vorig jaar. Het leverde hem
wel twee plaatsen winst in de eindrangschikking op.
Vincent Moolhuijsen

Aalsmeer - Op zaterdag 11 december wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de zevende speelronde.
Er wordt gespeeld in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg en de
toegang is gratis. Het programma
ziet er als volgt uit: om 18.35 uur

Piller Sport tegen LEMO. Om 19.20
uur Amsec Beveiliging tegen Sporting Uithoorn.
Om 20.05 uur LEMO-gaat-los tegen DGL. Om 20.50 uur Accon tegen Café Johnny’s en om 21.35 uur
tenslotte Sportcafé de Midi’s tegen
Schijf Grondboringen. Stand: Sportcafé de Midi’s 6-18, DGL 6-12, LEMO 6-10, Schijf Grondboringen
6-10, Café Johnny’s 6-9, Accon 6-7,
Sporting Uithoorn 6-7, Piller Sport
6-6, Amsec Beveiliging 6-4, LEMOgaat-los 6-4.

Koppelkaarten
bij Oostend

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 13 december organiseert buurtvereniging Oostend weer een koppelspeelavond in ’t Middelpunt aan de
Wilhelminastraat. De kaarten worden om 20.00 uur verdeeld, de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Op 29 november heeft het duo K. Kuggelein
en M. Van der Vaart het koppelkaarten gewonnen met 5715 punten. Op twee zijn K. Kooijman en
P. Schuit geëindigd met 5259 punten en plaats drie werd bezet door
D. Tromp en M. Tulp met 4793 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
de dames E. Koter en A. Verkerk. De
hoogste eer bij het rummicuppen
wist mevrouw de Vries te behalen
met 158 punten.

Aalsmeer - Wat er de laatste weken aan de hand is bij buurtvereniging Hornmeer is niet te volgen.
Partijen van boven het gemiddelde
zijn schering en inslag. Vorige week
haast 6000 punten en deze week
weer een hoge score. Theo Nagtegaal wist liefst 5715 punten bijeen
te kaarten afgelopen 3 december.
Op twee is Tiny van de Polder geeindigd met 5249 punten en op drie
Ans Doeswijk met 5143 punten. De
poedelprijs was voor Klaas van Berkel met 3698 punten.
Komende vrijdag 10 december is er
weer koppelkaarten in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.
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RKAV dames 1 in het nieuw

Trampolinespringen

Twee teams Omnia naar NK
Aalsmeer - Zaterdag 27 november heeft in de Proosdijhal de halve finale trampolinespringen voor
teams plaatsgevonden. Verenigingen vanuit alle delen van het land
namen hier aandeel. Wie zou er aan
het einde van de dag naar Oss mogen? Vanuit elke groep zouden de
vier beste teams door mogen. Na
een warming up, onder leiding van
Perry, een inspring momentje en
de opmars begon de wedstrijd om
11.00 uur. Behoorlijk spannend was
het wel.
Team D2, vertegenwoordigd door
Ebbie, Mila, Sanne en Nikita, namen
geen enkel risico. Dit team wat aldoor eerste werd tijdens de plaat-

Aalsmeer - Aan het begin van
dit seizoen zag het er naar uit dat
RKAV na 38 jaar geen dameselftal
meer zou hebben. Er waren slechts
acht dames over van het eerste elftal, maar gelukkig kwamen er vijf
nieuwe dames bij, waardoor er toch
gestart kon worden in de 4e klasse
op zondag. Dit was voor Free Kick
Sport uit Den Haag de reden om
de dames te belonen en ze van een
nieuw tenue te voorzien. Free Kick
Sport is al jarenlang de leverancier

singswedstrijden, heeft opnieuw
geen enkel punt laten liggen en
werd wederom eerste. Team E8 met
Tanja, Donnatella, Sanne en invaller
Matthias, dit omdat Joyce vanwege
een blessure was uitgevallen, was er
helemaal klaar voor. Uiteraard hebben de springers goed hun best gedaan, maar helaas was hun puntenaantal niet voldoende om naar
Oss te mogen. Team E8 eindigde op
een mooie achtste plaats. Als laatste team was het de beurt aan E7,
met Sybine, Naomi, Eliane en Serena. Nadat ze allemaal overtuigend
hun oefeningen aan de jury hadden
laten zien, werd dit team vierde, zodat ook E7 naar het NK mag.

van RKAV en een specialist op voetbalgebied. Ondanks de nieuwe tenues was de start in de 4e klasse
niet glorieus. De tegenstanders waren te sterk, waardoor de RKAV dames na acht wedstrijden nog puntloos onderaan stonden. De overstap
naar de 5e klasse is aangevraagd en
gelukkig ook gehonoreerd. De eerste wedstrijd in deze nieuwe klasse
werd gelijk een overwinning voor de
RKAV dames. Een mooie opsteker
voor de dames!

Bovenste rij van links naar rechts: Stephanie Bus, Eveline Kempers, Mariska
de Vries, Jolien Maarse, Melissa Fiddelaar en Demi Brockhoff. Onderste rij van
links naar rechts: Danique Schenkius, Brenda Schenkius, Roos van de Zwaan,
Lisa de Jong en Lynn Kamphuis. Liggend: Angela Bus en Anneke van Roode.

Remco Maarse bereikte de finale na twee winstpartijen.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Avond van Remco Maarse

Handbal Eredivisie

FIQAS deelt punten met E&O
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer moesten zaterdagavond
naar Emmen voor een uitwedstrijd
bij Pals groep/E&O. Thuis was eerder in het seizoen nog met 31-27
gewonnen, maar de Drentse ploeg
doet het de laatste tijd goed en staat
vierde in de eredivisie. Het werd een
wedstrijd met twee gezichten: in de
eerste helst was het steeds E&O dat
een voorsprong had: 8-6 na twintig minuten en even later 9-7 (de
zevende Aalsmeerse goal was een
fraai doelpunt van Robin Boomhouwer uit de rechterhoek). Wat slordig
balverlies zorgde er echter voor dat
E&O kon uitlopen via 11-7 naar de
uiteindelijke 13-8 ruststand. In de
tweede helft kwam FIQAS Aalsmeer
beter in de wedstrijd, begon aan
een indrukwekkende inhaalrace en
kwam langzaam dichterbij. Via een
penalty werd het verschil verkleind
tot twee, Rodrigo Huttinga zorgde
met een fraaie rebound voor de 1514. En het was Jimmy Castien die
na een mooie actie de gelijkmaker
scoorde: 17-17 en toen werd het pas
echt spannend in Emmen. Nu hadden de Aalsmeerse het betere van
het spel en wisten op voorsporng
te komen: 19-21. Maar E&O knokte zich terug tot 23-23 en maakte
er één minuut voor tijd zelfs weer
24-23 van. Cirkelspeler Leon van
Schie had het karwei af kunnen maken, maar miste en in de snelle tegenaanval maakte Robin Boomhouwer de dik verdiende gelijkmaker
voor FIQAS Aalsmeer vlak voor het
eindsignaal: 24-24. Het leverde beide ploegen ieder een punt op (ook
voor het BeNeLux Liga klassement),
waar ze er eigenlijk allebei liever
twee hadden behaald. Dat gold zeker voor FIQAS Aalsmeer dat nog
steeds op plaats zeven staat in de
eredivisie en aanstaande zaterdag
11 december het sterke Eurotech/
Bevo op bezoek krijgt. Deze wedstrijd wordt gespeeld in De Bloemhof aan de Hornweg en begint om

20.30 uur. Uiteraard is publiek van
harte welkom.
Dames tegen koploper
De Aalsmeerse dames spelen aanstaande zaterdag ook thuis in De
Bloemhof en wel tegen de huidige koploper in de Eerste Divisie,
het Amsterdamse V.O.C. 2. FIQAS
Aalsmeer staat momenteel zelf op
een vierde plaats, maar het onderlinge verschil is slechts één punt.
Bovendien heeft FIQAS Aalsmeer
nog een appeltje te schillen met
V.O.C. Die ploeg was namelijk verantwoordelijk voor de uitschakeling
in het bekertoernooi en dat zullen
de Aalsmeerse dames graag recht
willen zetten. Bij een overwinning
kan dan ook nog winst op de ranglijst geboekt worden, dus de ploeg
van Menno de Klerk kan wel wat
steun gebruiken. Kom aanmoedigen! De wedstrijd begint om 18.45
uur in De Bloemhof.
Bekerwedstrijd heren 2
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 spelen op woensdag 15 december een wedstrijd in de tweede ronde van het NHV bekertoernooi.
Daarin moet het tweede het opnemen tegen Lacom’91, een ploeg uit
Noord Scharwoude die uitkomt in
de Hoofdklasse D. De wedstrijd, in
sporthal Geestmerambacht, begint
om 20.00 uur. De winnaar plaatst
zich voor de regiofinale.

Kaartavond van
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 14 december kan er weer gekaart worden bij
buurtvereniging Ons Aller Belang.
De kaartavond wordt gehouden
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat en begint om 20.00 uur. De
zaal is op vanaf 19.30 uur.

Zilver voor turnster Alucia
Aalsmeer - Op zondag 28 november hebben in Amsterdam, zestien
turnsters uitkomend in divisie 4 tot
en met 6, het wedstrijdseizoen heel
verdienstelijk geopend voor FIT`84.
De meiden turnden hun eerste rayonvoorwedstrijd en hebben direct
al een goede basis neergezet voor
de tweede wedstrijd op 16 januari. Na deze tweede wedstrijd zal
bekend worden wie zich heeft geplaatst heeft voor de halve finale regiokampioenschap divisie 4 en wie
zo dus in de race blijft voor verdere wedstrijden later in het seizoen.
De Aalsmeerse Alucia deed mee in

de divisie 4, pupillen 1. Aangezien
zij een ‘nieuwe’ Aalsmeerse is en in
Nieuw Oosteinde woont, turnt zij bij
de Amstelveense vereniging FIT ’84.
Zij turnde een formidabele brugoefening, ondanks een (onnodige) val
scoorde zij 13.50 punten! Na deze
goede start zette ze ook een goede
score neer op de balk en de vloer,
waarna ze eindigde met een sprong
met de plank over de kast. Dit was
een persoonlijke overwinning voor
haar en ze werd beloond met een
13.60 punten. Alucia eindigde zeer
verdienstelijk op de tweede plaats
bij de pupillen 1.

Kudelstaart - Remco Maarse is één
van de darters die op de ‘board of
fame’ van de Poel’s Eye wordt genoemd. Op 12 mei 2006 won Remco
namelijk een Poel’s Eye avond. Zestien verschillende winnaars gingen
hem voor en 31 verschillende winnaars kwamen na hem. De laatste ‘nieuwe’ winnaar is Daan Broekhuizen. Hij won de laatste avond
van het vorige seizoen. Remco’s
kans om de afgelopen speelavond
te winnen was al gauw verkeken.
In de poule werd verloren van Nick
Dekker en plaatselijke held Ronald
Baars. Er werd nog nipt gewonnen
van Piet van Overbruggen, een darter die de laatste avonden van zich
deed spreken. Bij Poel’s Eye wordt
zoveel als mogelijk gedart. Géén
plek in de winnaarsronde voor Remco Maarse, maar plaatsing in de lucratieve Scone Ronde was nog altijd
mogelijk. Een plaats bij de laatste
zestien werd dan ook bereikt tegen
Bertus Krijgsman, een voormalige
collega van Co Stompé. Raymond
van Barneveld en Co Stompé wer-

den het afgelopen weekend wereldkampioen, maar Remco Maarse had
andere zorgen. Hij wilde graag naar
de finale van de Scone Ronde. Uiteindelijk zou dit lukken via overwinningen op Rinus Jurka, Maarten van
Amsterdam (kwartfinale) en Victor
van Schie in de halve finale. ‘Victorrrrrrrr’ schalt het door het dorpshuis
als Victor 100 gooit. Remco liet zich
niet van de wijs brengen en bereikte
stilletjes de finale. Remco’s doel was
bereikt. De finale ging voor Remco
verloren, Gerard Bak was te sterk.
Al met al toch een zeer geslaagde
avond voor Remco Maarse. In de
poule twee wedstrijden gewonnen
en één verloren. Daarna vier wedstrijden op rij gewonnen en de finale dus verloren. Zaterdag 11 december is het gezellige viertallen toernooi. Inschrijven is per team van
vier personen en kost 10 euro per
team. De aanvang in het Dorpshuis
is 19.45 uur. Het is het eerste toernooi bij de Poel’s Eye met prijzengeld. Aldus géén bekers, maar geldprijzen plus 150 euro.

Beachvolleybal in The Beach

Ondanks Sint en winterweer
maandtoernooi druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
het weer tijd voor het Beachvolleybal maandtoernooi in The Beach.
Ondanks de barre weersomstandigheden in het weekend en de sinterklaasvieringen van veel vaste deelnemers was het toernooi gewoon
weer vol! Vanaf 10.00 uur ging het
maandtoernooi zoals altijd van start
met de categorie 2x2 hoog. De achttien teams streden op het scherpst
van de snede en uiteindelijk ging de
overwinning naar Matthias en Rowan, die in de finale wisten te winnen van de winnaars van het vorige maandtoernooi Quido en Markus! De winnaars kregen een mooi
surprise prijzenpakket overhandigd.
Bij het 4x4 allround toernooi was het
weer ouderwets gezellig. Er werd in
twee categorieën gestreden om de
titel. In de Future categorie ging de
overwinning naar het team Bongo.
De prijzen werden verdeeld in de
Pro categorie. Daarin werd fel gestreden door de ervaren maandtoernooi deelnemers en dit keer trok
het team van de Opa’s weer eens
aan het langste eind. Het laatste

maar zeker niet minder spannende
2x2 laag toernooi startte vanaf 14.00
uur. Ook hier gingen achttien teams
deze zondag de strijd met elkaar
aan. Hier werden eerst kwalificatierondes gespeeld, voordat de finale
rondes van start gingen. In de Fun
categorie wist het team ‘Piet kun je
helpen’ al zijn wedstrijden te winnen. Cote d’Azur, de nummer twee
van het afgelopen maandtoernooi,
wist ditmaal de eerste plaats te pakken in de Future categorie. In de Pro
categorie trok het team Fair Wind
net aan het kortste eind in de finale
waardoor het team Strooi en Goed
er met de titel van door ging! Alle
winnaars gingen naar huis met een
T-shirt met daarop de aankondiging
van het internationale CEV Indoor
Satellite toernooi dat van 4 tot 9 januari 2011 gehouden wordt in The
Beach. Het eerstvolgende maandtoernooi is op zondag 2 januari.
Ook zin gekregen om een keer op
het maandtoernooi te komen spelen, surf dan naar de website www.
beach.nl of stuur voor inschrijving
een mailtje naar sportief@beach.nl.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Sjoelavond in
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 16 december staat weer een klaverjasavond in de agenda van leden van
buurtvereniging De Oude Spoorbaan. Er wordt gekaart in gebouw
‘t Anker aan de Oosteinderweg
273a vanaf 19.30 uur. Klaverjasliefhebbers zijn van harte welkom. Wie
kan Adrie Thuis verslaan die de klaverjasavond van 2 december heeft
gewonnen met liefst 6930 punten?
Op twee is Theo Wahlen geëindigd
met 6632 punten en plaats drie is
behaald door Sjaan Bon met 6471
punten.

Aalsmeer - Op donderdag 30 december organiseert buurtvereniging
een gezellige sjoelavond in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het oudejaarsfeestje begint
om 20.00 uur en iedere sjoelliefhebber is welkom. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De groepswinnaars van 2 december zijn de heer W. Van der Merbel met 119.3, de dames L. de Nooij
met 117.9 en R. van der Koppel met
111.7, de heer J. de Nooij met 100,6
en mevrouw Y. Tulp met 100.8 gemiddeld.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD komt punten te
kort tegen de Vinken 1
Kudelstaart - Zaterdag 4 december kwam niet sinterklaas naar de
Proosdijhal, maar de Vinken uit Vinkeveen. De Vinken, voor de wedstrijd de eerste plaats op de ranglijst
innemend, had nog niet tegen de
top van de poule gespeeld. VZOD/
vdBoon had al drie van de vier titelkandidaten gehad en toch al 3 punten bij elkaar gehaald, dus dat beloofde wat voor de ruim aanwezige
toeschouwers en supporters. Zij zagen eerst pupillen van de week Lara van der Post en Erik Metzler voorgesteld worden. De opa en oma van
Erik sponsorden bovendien de bal.
Dat de Vinken niet voor niets op de
eerste plaats staan, bleek wel uit het
feit dat ze fanatieker en met meer
strijd aan de wedstrijd begon. Binnen een zeer korte tijd keek VZOD
tegen een 1-3 achterstand aan. Bart
Verheul zorgde van afstand voor
de openingstreffer voor VZOD. Een
sterke fase brak aan, lang hield
de verdediging stand en door een
doorloopbal van Josine Verburg en
een afstandschot van Eric Spaargaren werd de stand weer gelijk getrokken, maar snel daarop nam de
Vinken weer twee punten afstand.
Een sterke dame die moeilijk te stopen was zorgde voor vier van de vijf
doelpunten. Eric Spaargaren bracht
de stand weer naar 4-5. Een doelpunt en een sinterklaassurprise aan
het adres van de Vinken via een
strafworp bracht de stand met nog
vijf minuten te spelen in de eerste
helft op een riante 4-7 voor de Vinken. Nogmaals rechtten de blauwzwarten hun ruggen en met een
korte kans onder de korf bracht
Donja Passies de stand terug naar
5-7 en wederom, met nog vijf seconden op de klok, gooide Bart Verheul vanaf de lijn de ruststand naar
6-7. Veel vertrouwen op de tribu-

ne dat het wel zou lukken, zeker als
ze het niveau van een week eerder
konden halen, maar alles liep anders. De Vinken startte beter want
binnen vijf seconden na rust had ze
het verschil weer op twee gebracht.
Vlak daarna was het Martijn Vervark
die de harten vol verwachting deed
kloppen, 7-8. Toen vond de Vinken
het wel genoeg geweest en scoorde
drie maal op rij waardoor de achterstand vier punten werd, 7-11. Vervark scoorde met een slim balletje
onder de korf en een wegtrekbal,
maar steeds scoorde ook weer de
Vinken. Eindelijk dan een strafworp
voor VZOD die werd benut 11-14,
eerder in de wedstrijd werden er
twee door VZOD gemist waardoor
het moeilijker werd om bij te blijven. De Vinken had de smaak te
pakken en voerde de score op naar
11-17. Ook zij misten in deze fase
twee strafworpen waardoor hun teller op 17 bleef staan en in de laatste minuut bracht Josine Verburg de
eindstand op 12-17. Teleurgesteld
was Klaas Bosman na de wedstrijd:
“Het niveau van vorige week werd
niet gehaald, het beoogde spel waar
we al tijden op trainen kwam er niet
uit. 12 -17, eenieder die dit gezien
heeft weet dat we meer kunnen en
dus ook van de Vinken moeten kunnen winnen.” Volgende week speelt
VZOD/vdBoon thuis tegen Atlantis
uit Mijdrecht.
De uitslagen: VZOD 1-De Vinken
1 12-17, VZOD 2-De Vinken 2 8-6,
Futura 4-VZOD 3 afgelast, VZOD
A1-KIOS A1 6-17, Tempo B3-VZOD
B1 afgelast, Velocitas C2-VZOD
C1 13-6, Fiducia C2-VZOD C2 afgelast, VZOD D1-DKV Victoria D2
4-3, VZOD D2-Badhoevedorp D2
1-8, VZOD E1-ESDO E1 3-1, Thor
E2-VZOD E2 afgelast, Haarlem F1VZOD F1 4-3.

Nieuwe
verlichting
IJsclub Oost
IJsclub Aalsmeer-Oost heeft nieuwe
energiezuinige ijsbaanverlichting geschonken gekregen van Heemhorst
Watersport. Met deze energiezuinige sportveldverlichting bespaart de
ijsclub de helft aan energie op het
totale gebruik. Nu de winter zijn intrede doet, hoopt de IJsclub de lampen snel te kunnen gebruiken op de
natuurijsbaan aan de Mr.Jac.Takkade. Op de foto de overhandiging van
de zes lampen door Bart Heemskerk,
Dick ter Horst en Rolf Maarse aan
secretaris Maarten Maarse.

