
Aalsmeer - “Veel kunnen we niet 
doen, want het Rijk bepaalt het 
Schipholbeleid. Maar we doen wat 
we kunnen,” zegt wethouder Ul-
la Eurich over luchthaven Schiphol. 
De laatste weken regent het klach-
ten in Aalsmeer over geluidsoverlast 
door vliegtuigen. Natuurlijk wordt 
de bal dan naar de gemeente ge-
worpen. De gemeente moet ervoor 
zorgen dat haar inwoners prettig 
kunnen wonen. Maar zo gemakke-
lijk is dit niet als het gaat om Schip-
hol. Ulla Eurich heeft Schipholzaken 
in haar portefeuille en beaamt nog-
maals dat Aalsmeer niet tot nauwe-
lijks wat in te brengen heeft in het 
machtige bolwerk van deze belang-
rijke economische peiler. “We bellen 
regelmatig als er weer extra geluids-
overlast is. Komt door de wind, krij-
gen we dan te horen. Of we moeten 
deze baan gebruiken voor de veilig-
heid van de passagiers. Daar kun je 
het mee doen. Als het om structure-
le overlast gaat, vragen we om on-
derzoek.” 
Boos worden en eisen dat er maat-
regelen genomen moeten wor-
den, heeft geen zin. De wethou-
der gaat liever diplomatiek te werk 
en reken maar dat ze Aalsmeer bij 
Schiphol continu in de schijnwer-
pers houdt. Bij iedere gelegenheid 
die zich voordoet is Ulla Eurich pre-
sent. “Als het om Schiphol gaat, zit-
ten wij aan tafel. Er zijn gemeen-
ten die uit de Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol (CROS) zijn ge-
stapt. Zij vinden dat het geen zin 
heeft of hebben er geen geld voor 
over, maar ik hamer er altijd op dat 
we er geld voor beschikbaar moe-
ten houden. Aanwezig zijn is de eni-
ge manier om Schiphol niet te laten 
sollen met Aalsmeer.” 
In 2008 heeft de Tweede Kamer 
Schiphol groen licht gegeven om 
tot 2020 te mogen doorgroeien tot 
510.00 vluchten per jaar. Maar te-
genover deze groei moest hinder-
beperking staan voor de omge-
ving. Eind augustus 2010 zijn de 
partijen aan de Alderstafel, waar-
aan vertegenwoordigers van bewo-
ners, bestuurders en de luchtvaart-

sector deelnemen, het eens gewor-
den over de start van een tweejarig 
experiment met een nieuw normen- 
en handhavingstelsel voor Schiphol. 

Experiment nieuw stelsel
Het experiment met het nieuwe stel-
sel, dat op 1 november 2010 van 
start is gegaan, gaat uit van het zo-
geheten geluidspreferentieel baan-
gebruik, waarbij bij voorkeur de 
minst overlastgevende banen (Pol-
derbaan en Kaagbaan) worden in-
gezet en er minder over dichtbe-
volkte gebieden wordt gevlogen. De 
gemeente Aalsmeer is er inmiddels 
van overtuigd dat dit nieuwe stel-
sel niet dezelfde bescherming tegen 
geluidshinder biedt aan haar inwo-
ners. “Voorheen werd uitgegaan van 
meetpunten rond Schiphol. Emmer-
tjes noemden we die. Als een em-
mer vol was, werd een andere route 
ingezet. Dan was er even een perio-
de minder overlast in onze gemeen-
te”, legt de wethouder uit. 

Alle banen
“Van alle hinderbeperkende maat-
regelen is er niet één die een posi-
tief effect zal hebben in Aalsmeer. 
Als gemeente hebben we het mees-
te last van de Aalsmeerbaan, maar 
ook vliegverkeer op alle andere ba-
nen raakt Aalsmeer. Door regiona-
le samenwerking brengen we de lo-
kale effecten van het vliegverkeer 
op de omgeving voortdurend onder 
de aandacht. Tijdens iedere bijeen-
komst hamer ik er weer op dat de 
extra hinder zo eerlijk mogelijk moet 
worden verdeeld over alle buren van 
de luchthaven.” Ulla Eurich vervolgt: 
“Het experiment baart ons tot nu toe 
grote zorgen, maar ik garandeer al-
le inwoners dat ik alert blijf en ik, 
overal waar mogelijk, de stem van 
Aalsmeer laat horen.” 

Hol van de leeuw
Tijdens een bijeenkomst vorig jaar 
in Hoofddorp is wethouder Eurich 
zelfs op Hans Alders afgestapt, de 
voorzitter van de Tafel van Alders. 
“Ik heb hem gevraagd of hij het aan-
durft in het hol van de leeuw te ko-

men en hij zei ja. Inmiddels heb ik 
hem er al een paar keer aan her-
innerd. In het voorjaar komt Alders 
naar Aalsmeer.” Tijdens een bewo-
nersavond zal hij uitleg geven over 
het nieuwe stelsel en de voorlopige 
balans opmaken van het experiment 
aan de hand van een eerste evalu-
atie. Wat de inwoners betreft is er 
overigens veelal sprake van berus-
ting als het gaat om geluidshinder. 
Vlak bij Schiphol wonen, heeft tot 
slot ook voordelen. Maar wie echt 
horendol wordt van het vliegtuigla-
waai raadt de wethouder aan om 
vooral wel een klacht in te dienen 
bij BAS, het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol. “Dat moeten omwo-
nenden echt doen, dan heb ik mu-
nitie bij volgende vergaderingen”, 
besluit de wethouder. De gemeen-
te heeft overigens onlangs de web-
site geactualiseerd met algemene 
informatie, uitleg over baangebruik 
en informatie over de verschillende 
overlegorganen. Hier staat ook een 
verwijzing naar de website van BAS, 
waar inwoners vragen en klachten 
kunnen neerleggen. Kijk hiervoor op 
www.aalsmeer.nl/schiphol. 

Door Jacqueline Kristelijn
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Kerstexpositie 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 10 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Vind voor de kerst 
een nieuwe baan!

Zie ruim 
100 vacatures 
op onze site.

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering 
via www. zorgenzekerheid. nl / verzekeringcheck

www. zorgenzekerheid. nl

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is alleen geldig voor personen- en bestelwagens en is incl. afmelding 
RDW en 4-gasmeting. Excl. roetmeting voor dieselmotoren à € 19,50. Prijzen zijn niet geldig voor garages.

Nieuw-Vennep, Pondweg 2  (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid)  T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28  (Industrieterrein Hornmeer) T 0297 32 82 21

APK VOOR w25
Geldig t/m 31 december 2011

BEL OF MAAK EEN AFSPRAAK VIA WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AFSPRAAK
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www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

Annemieke’s
Aktiewinkel

Machineweg 3c Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011
100-jarig bestaan

VUURWERK
vanaf heden te bestellen 

in de Aktiewinkel of online via: 
www.annemiekes-kramerie.nl

Wethouder Ulla Eurich over meer geluidsoverlast Schiphol:

“Overal waar mogelijk laat ik 
de stem van Aalsmeer horen!”

Weer busje klem onder 
viaduct over Hornweg!
Aalsmeer - Opnieuw heeft een be-
stelbusje zich klem gereden onder 
het viaduct over de Hornweg. Op 
maandag 5 december rond half vijf 
in de middag vond de botsing plaats. 
De bestuurder dacht net onder het 
viaduct door te kunnen, maar kwam 
al snel klem te zitten. Het busje was 
vol geladen met allerlei spulletjes. 
De bestuurder heeft een whiplash 
opgelopen, maar wilde niet mee met 
de ambulance. Hij wilde in de buurt 
van zijn busje en spulletjes blijven. 
De politie en brandweer zijn enke-
le uren bezig geweest om de klem 
zittende bestelbus vanonder het via-
duct te krijgen. Het busje is behoor-
lijk beschadigd en verliet de plek 

achter een sleepwagen. Al (te) veel 
busjes en bestelwagens hebben 
zich inmiddels klem gereden in het 
eigenlijk veel te lage viaduct voor de 
nieuwe N201. De gemeente heeft al 
extra maatregelen genomen mid-
dels lichten en borden die de hoog-
te aangeven, maar er lijkt meer ge-
daan te moeten worden. Op nog een 
dergelijk ongeval met mogelijk do-
delijke afloop zit niemand te wach-
ten! Er zijn twee opties: Of het via-
duct hoger maken of de weg ingra-
ven. Laatstgenoemde is waarschijn-
lijk de minst kostbare veiligheids-
maatregel.
Foto Ronald van Doorn.

Nieuwe brug Hornmeerpark
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
een nieuwe brug geplaatst in het 
Hornmeerpark. Het is de brug aan 
de Beethovenlaan, op het pad rich-
ting partycentrum Bon Ami. Alle 
bruggen in het Hornmeerpark wor-
den op termijn vervangen. Deze is 
met voorrang vervangen, omdat hij 
in slechte staat was en omdat deze 

brug ook door auto’s, onder ande-
re van hulpdiensten, gebruikt wordt. 
Vanwege de slechte staat was de 
brug al afgesloten voor auto’s. De 
oude brug was van hout, de nieu-
we is een betonconstructie met sta-
len leuningen, deze vraagt veel min-
der onderhoud en heeft een lange-
re levensduur.

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 30 no-
vember om kwart over drie in de 
middag heeft een aanrijding plaats-
gevonden in de Gluckstraat. Een 
14-jarige fietsster uit Aalsmeer en 
een 15-jarige Uithoornse fietsster 
zijn in botsing gekomen met de au-
to van een 49-automobiliste uit Ku-
delstaart. De meiden zijn met ge-
scheurde enkelbanden, een gebro-
ken neus en een hersenschudding 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Auto total loss
Aalsmeer - Op donderdag 1 decem-
ber rond tien voor elf in de avond 
heeft een ongeval plaatsgevon-
den op de Legmeerdijk. Een 77-jari-
ge automobilist uit Nieuwveen wil-
de de Legmeerdijk oversteken rich-
ting Kudelstaart. Op de kruising met 
de N201 kwam zijn wagen in bot-
sing met de auto van een 50-jarige 
bestuurder uit Beverwijk. Deze reed 
over de N201 richting Hoofddorp 
en heeft waarschijnlijk niet gezien 
dat het stoplicht voor hem op rood 
stond. Er is nogal eens verwarring als 
de stoplichten voor rechtsaf naar de 
veiling op groen staan. De 77-jarige 
Nieuwvener is naar het ziekenhuis 
vervoerd. Zijn auto raakte total loss. Start controles op 

fietsverlichting
Aalsmeer - Afgelopen week is de 
politie in samenwerking met de ge-
meente en Veilig Verkeer Nederland 
gestart met de campagne ‘Ik val op’. 
In de ochtend en avond worden fiet-
sers gecontroleerd op het hebben 
van werkende verlichting. Afgelo-
pen maandag 5 december zijn vier 
fietsers bekeurd voor het niet heb-
ben van goede verlichting. Op dins-
dag 6 december zijn zes bonnen 
uitgeschreven aan zonder licht rond 
rijdende fietsers. Allen hebben een 
lichtsetje gehad om vanaf nu wel op 
te vallen op de fiets!

Strenge controles 
op vuurwerk
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
weer door diverse inwoners knallen 
van vuurwerk gehoord. De politie 
kreeg vooral meldingen uit Oost en 
uit Kudelstaart. Wie met vuurwerk 
wordt betrapt, loopt kans op een 
flinke boete en zal zich moet verant-
woorden bij de rechter.

Vuilcontainer in 
brand gestoken!

Kudelstaart - Op zondag 4 decem-
ber om twaalf uur in de nacht heb-
ben onbekenden de vuilcontainer 
bij de Graankorrel in de Schweitzer-
straat in brand gestoken. De brand-
weer heeft het vuur geblust. Moge-
lijk zijn er inwoners die de brand-
stichting hebben gezien. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de buurtregisseur via het algemene 
politienummer 0900-8844.
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EDITIE 1: 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 

Vermist:
- Zandoogjesstraat: Kater Ragdoll van 16 maanden. Niet gecastreerd. 

Hij heeft een bruine kop met blauwe ogen. Lijf crème kleurige. Po-
tjes en bef zijn wit. Hij heeft een chip. Zijn naam is Sting.

- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Gecastreerde kater. Egaal grijs met wit 
befje en witte staartpunt. Hij heet Homer en is 1,5 jaar oud.

- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Uit tuin vermist 3 dwergkonijnen van 
10 jaar, 2 lichtbruine en 1 grijze.

- Bakboordstraat: Wit konijn met zwarte tekening.
- Ophelialaan: Zwart-wit gecastreerde kater, wondje aan rechteroor, 

Zwarte vlooienbanden heet Monster. 
- Burggravenambacht: Zwart konijn met klein wit stipje bij de neus. 1 

jaar oud en heet Zwartje.
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft 

witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte 
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd. 

- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.

Gevonden:
- Stuurboord: Zwart-wit gevlekte kat met witte buik.
- Legmeerdijk: Zwart-witte kat.
- Hortensialaan kruising 1e JC Mensinglaan: Kater niet gecastreerd. 

Zwarte rug, witte buik en wit boven op de kop.
- Aalsmeerderweg: Zwarte kat met witte bef en snorharen.
- Legmeerdijk: Zwarte kat met overal een paar witte haartjes.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwart-witte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en 
heeft een chip. 

KERKDIENSTEN
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. ds. J. van 
Veen. 3e adv. zondag. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst mw. M. van 
Gaalen-van Veen, Hoofddorp. 3e 
adv. zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen. 
Mmv dames- en herenkoor. 3e Adv. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 12 december bijbelstudie 
met dr. Willem Ouweneel. 

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

Zondag 
11 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Paul Wol-
ters. Tevens crèche, peuterdienst en 
metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dienst om 15u. Doopdienst in de 
ECG Uithoorn. Spreker Jan Berger. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. en. 16.30u. 
ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds Lies-
bet Geijlvoet. Derde adv. zon-
dag. Mmv Doopsgezind Kerkkoor 
Aalsmeer. Extra collecte: Ecoroom 
Palestina. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. M.C. Plomp, 
Eindhoven. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. 3e adv. 
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Organist: W. van de 
Veen. 18.30u. 10R-dienst. Oost: 10u. 
dienst met ds. P. Vroegindewey, Er-
melo. Organist: dhr. Verschoor.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van 
Vuuren. Om 18.30u. ds. G.D. Kamp-
huis, Amersfoort. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker Martijn Piet. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. R. Roest, Vleuten. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag 17u. 
woordcomm. viering Klooster-
hof met N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
dienst olv parochianen in Karmel-
kerk. Mmv klein koor. Om 14.30u. 
Poolse dienst. Christoff.
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

OVAK naar draaiorgelmuseum 
Aalsmeer - De OVAK gaat op 14 
december met twee bussen naar het 
draaiorgelmuseum Dansant in Hilva-
renbeek. Onderweg wordt er koffie 
gedronken met gebak en tussen de 
middag is een diner gepland. In de 
middag staat een bezoek op het pro-
gramma aan het geheel in kerstsfeer 
versierde draaiorgelmuseum Dan-
sant. Er wordt deze middag uitleg 

gegeven over de diverse draaiorgels 
en straatorgels en ook hoe muziek-
boeken gemaakt worden. Natuur-
lijk wordt er ook draaiorgel muziek 
gedraaid. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf het parkeerterrein van de Wa-
terlelie aan de Dreef. Er zijn nog en-
kele plaatsen open. Voor opgave en 
informatie kan gebeld worden met 
Wim Veelenturf via 0297-329359. 

Waar is kater Sting gebleven?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is een crème kleuri-
ge kater met bruine kop. 

Het dier heeft blauwe ogen. Sting is 
de naam van deze 16 maanden ou-
de kater, die wordt gemist door zijn 
baasjes in de Zandoogjesstraat. 
Wie het dier heeft gezien, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
via 0297-343618.

Zondag in de Spil
Kerstconcert Song of Joy
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 11 december verzorgt Song of 
Joy een kerstconcert in de kerkzaal 
van de Spil aan de Spilstraat 5. Van-
af de start van het nieuwe seizoen 
in september werd iedere week se-
rieus gerepeteerd op de kerstmu-
ziek welke nu ten gehore gebracht 
gaat worden. Het koor staat onder 
leiding van Hilbert Kamphuis. Het is 
het eerste concert dat onder zijn lei-
ding wordt uitgevoerd. Medewer-
king aan het concert verlenen Jaap 
van Muijden op orgel, Letta van 
Maanen op piano, Marloes Buikema 
op dwarsfluit, Wilko Roodenburg op 
slagwerk en Leen de Borst op trom-
pet. Bovendien gaan de sopraan Es-
ther Rinsma en het zangquintet be-
staande uit Esther, Hilbert, Frede-
riek, Ron en Anita van zich laten ho-
ren. De speaking-lady is Alice Vis-
ser. Zij zal het programma aankon-

digen en enkele wetenwaardighe-
den bij de liederen vertellen. Er zal 
een pauze worden gehouden waar-
in koffie en thee verkrijgbaar zul-
len zijn. Hiervoor kunnen de bezoe-
kers bij binnenkomst reeds bonnen 
aanschaffen à 1 euro. Na afloop krij-
gen de bezoekers van het koor gra-
tis een glaasje wijn of vruchtensap 
met kerstbrood aangeboden, zodat 
nog even gezellig kan worden nage-
praat. Het concert begint om 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur, en de 
toegang bedraagt 10 euro. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, de Marskramer in win-
kelcentrum Kudelstaart en per mail 
te bestellen bij de pr-man van het 
koor Anton van Dusseldorp: www.
antonvandusseldorp@hotmail.nl. 
Voor verder informatie kan de site 
www.songofjoy bekeken worden of 
gebeld worden met 0297-329380

Aalsmeer - Bij de laatste vrijwilligers vergadering van de Zonnebloem Aalsmeer 
is weer een mooi jubileum gevierd. Lies Stokkel zet zich al 25 jaar in voor de 
zonnebloem Aalsmeer. Door de gasten die zij bezoekt, wordt haar aanwezig-
heid altijd op prijs gesteld. Uit handen van Rob Langelaan kreeg zij een mooie 
bos bloemen en een oorkonde. Afgelopen jaar is het dertig jarig bestaan van de 
afdeling met diverse uitjes gevierd. Alle vrijwilligers hopen nog vele uitstapjes 
met gasten te mogen maken de komende tijd. Wie vrijwilliger wil worden bij de 
Zonnebloem wordt van harte verwelkomt. Kijk op de site voor meer informatie. 

Lies Stokkel 25 jaar op 
stap voor de Zonnebloem

Mooie opbrengst collecte MS 
Aalsmeer - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
is het fantastische bedrag van 2.825 
euro in Aalsmeer en Kudelstaart op-
gehaald. Meer dan 16.000 mensen 
in Nederland hebben MS. Met de 
opbrengst van de collecte kan het 
Nationaal MS Fonds mensen met 
MS stimuleren in beweging te blij-
ven op zowel mentaal als fysiek vlak. 
Omdat de ziekte MS zo onvoorspel-
baar is, is het belangrijk om men-
sen met MS via goede voorlichting 
en trainingen handvatten aan te rei-
ken die nodig zijn om het maximale 
te halen uit een leven met MS. Alle 
gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan, worden hartelijk voor 
hun bijdrage. De collectant gemist? 
Een bijdrage overmaken kan nog op 
giro 5057 te Maassluis! Wie de col-
lecte volgend jaar wil ondersteunen 

als collectant kan contact opne-
men met het Nationaal MS Fonds, 
010-5919839 of kijk op www.natio-
naalmsfonds.nl.

Oecumenisch 
avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember wordt weer van 19.15 tot 
19.45 uur een oecumenisch avond-
gebed gehouden in de kapel van ’t 
Kloosterhof in de Clematisstraat 16. 
Het avondgebed wordt, onder au-
spiciën van de Raad van Kerken 
Aalsmeer, door een interkerkelijke 
werkgroep voorbereid. Het jaarthe-
ma 2011 luidt: ‘Flora in de bijbel’. In 
ieder hoofdstuk van de bijbel staat 
wel een verwijzing naar voedsel, 
vruchten, tuinen en landbouw en er 
worden meer dan honderd planten-
soorten met naam en toenaam ge-
noemd. Dominee J. van Popering zal 
een overdenking houden naar aan-
leiding van het bekende kerstlied 
‘Er is een roos ontloken’. Iedereen is 
van harte welkom!

Peuter instuif bij 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor ontmoeting onder 
het genot van koffie of thee in de 
Oost-Inn. En het is weer de twee-
de woensdag van de maand, dus 
wordt van 9.30 tot 10.30 uur een 
peuter instuif gehouden. Gezellig 
met je kindje(s) en met elkaar zin-
gen, dansen en een spelletje doen. 
Iedereen is welkom. De Oost-Inn is 
te vinden in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 
of kijk op www.oosterkerk.info. 

Gospel Unlimited 
in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Aan de dienst op de 
derde adventsdag, zondag 11 de-
cember, verleent het nationale gos-
pelkoor Gospel Unlimited mee on-
der leiding van dirigent Jacco Mul-
der uit Emmeloord medewerking. 
Door de betrokkenheid van de le-
den (die uit alle delen van het land 
komen) en hun enthousiasme ken-
merkt dit koor zich door het bren-
gen van het evangelie en de muzi-
kale kwaliteit. 
Zoals de naam al doet vermoeden 
bestaan er voor Gospel Unlimited 
geen grenzen aan muziekstijlen. 
Het repertoire varieert van spette-
rende black gospel tot rustige bal-
lades. De dienst, waarin dominee T. 
Prins voor zal gaan, begint om 10 
uur in de Open Hof kerk aan de Op-
helialaan.

Aalsmeer - Volgende week vrij-
dag 16 december  is het weer tijd 
voor een jaarlijkse traditie: De kerst-
kien bij V.V. Aalsmeer. Naast de kien 
zelf, waarbij mooie prijzen te win-
nen zijn, zal er ook een loterij wor-
den gehouden waarmee dit jaar ex-
tra mooie prijzen gewonnen kunnen 
worden, namelijk een Lounch tuin-
set, Een IPAD, een flatscreen TV en 
een scooter! Reden te meer dus om 
op 16 december om 20.00 uur aan 
de Dreef 1 te verschijnen! 
Er is toch geen een mooiere afslui-
ting, van de kerstmarkt in de Zijd-
straat, dan te komen kienen bij V.V. 
Aalsmeer? Iedereen is van harte 
welkom.

Grote prijzen bij 
kerstkien V.V.A.
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Maak kans op de eerste prijs: een geheel ver-
zorgde dag voor twee personen met een be-
zoek aan de veiling en de historische tuin in 
Aalsmeer en een rondvaart over de Westein-
derplassen!! Of win een van de andere prijzen!
In de week van 14 november is de Wmo-krant 
(Wmo staat voor Wet maatschappelijke onder-
steuning) huis aan huis in Aalsmeer en Uithoorn 
bezorgd. De krant is samen met reclamemate-
riaal bezorgd.

Wat staat er in de Wmo-krant?
In deze krant staan onder andere artikelen over:

 De nieuwe werkwijze van het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. Deze werkwijze heeft ook 
gevolgen voor inwoners.

Vul de puzzel in 
de Wmo-krant in!

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Op donderdag 17 november is het Werkge-
versservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam offi-
cieel van start gegaan. De gemeente Aals-
meer en Uithoorn zijn een van de deelnemers 
in het samenwerkingsverband. Met de oprich-
ting van het WSP Groot-Amsterdam ontstaat 
er één aanspreekpunt voor werkgevers in de 
regio. Hiermee verbetert de dienstverlening aan 
werkgevers en kan er voor werkzoekenden nog 
beter bemiddeld worden.
Het WSP biedt een breed aanbod van produc-
ten en diensten op het gebied van arbeids-
marktvraagstukken. Het heeft als doelstelling 
om zoveel mogelijk mensen in de uitkering uit te 
laten stromen naar betaald werk. 
Vorig jaar startte het WSP Amstel-Venen waarin 
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Uithoorn en het UWV Werkbe-

drijf samenwerken. Dit WSP vormt nu samen 
met de vestigingen in Haarlemmermeer en 
Amsterdam het WSP Groot-Amsterdam. Met 
een vestiging in Amstelveen is er voor werkge-
vers een centraal informatiepunt dichtbij. Daar-
naast is het voor grote arbeidsmarktvraagstuk-
ken gunstiger om regionaal vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. Het Werkgeversservice-
punt Groot-Amsterdam is een samenwerkings-
verband van de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en UWV WERKbedrijf, Pantar Amster-
dam, AM-Groep.

De Wmo-krant van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn is uit!

Verwachte drukte voor 
regiotaxi Amstelland 
tijdens de feestdagen
tijdens de feestdagen wordt er meer 
gebruik gemaakt van de regiotaxi. 
Wij raden u daarom aan tijdens deze 
dagen rekening te houden met de vol-
gende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt 
zijn van vervoer door de regiotaxi op 
eerste of tweede kerstdag, dan dient 
u deze rit(ten) liefst een week tot mini-
maal twee dagen van tevoren te bestel-
len. Wanneer u later bestelt, geldt de 
regel vol=vol. op oudejaarsavond rijdt 
de regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. op 
nieuwjaarsdag begint de regiotaxi te 
rijden op de normale tijd. Dit is om 07.00 
uur ‘s morgens. ritten kunt u bestel-
len via telefoonnummer 0900-8998343 
(lokaal tarief).

 Wat de Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning) precies is.

 De ervaringen van burgers met het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg.

 Actualiteiten binnen de gemeente Aalsmeer 
en Uithoorn op het gebied van de Wmo.

 Informatie over de werkzaamheden van 
diverse organisaties, zoals het meldpunt 
Zorg en Overlast, VITA ouderenadvies, Cen-
trum Jeugd en Gezin en organisaties op het 
gebied van psychosociale/psychische pro-
blemen.

 De Wmo-raden van Aalsmeer en Uithoorn 
stellen zich voor en vertellen over hun werk-
zaamheden.

 Informatie over vrijwilligerswerk en Mantel-
zorg binnen de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn.

Heeft u de Wmo- krant niet ontvangen?
Heeft u een ja/nee of nee/nee sticker op uw 

loket Wonen, Welzijn 
en Zorg 12 december 
gesloten
Op maandag 12 december is het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente-
huizen van Aalsmeer en Uithoorn geslo-
ten. Er is op deze dagen ook geen telefo-
nisch spreekuur.

gemeente biedt ziektekostenverzekering 
aan inwoners met laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de 
gemeente een collectieve ziektekostenver-
zekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de 
AV Gemeente Top Ziektekostenverzekering. 
U komt in aanmerking als u een inkomen van 
110% van de bijstandsnorm ontvangt. U krijgt 
een korting van 10% op de basisverzekering. 
Voor de basisverzekering betaalt u in 2012  
€ 97,61 per maand.

Huidige zorgverzekering vergelijken?
U kunt uw huidige verzekering tot 1 januari 
opzeggen en tot 1 februari 2012 kunt u zich 
aanmelden. In de loop van deze maand krijgt 
u van uw zorgverzekeraar een nieuwe polis 
voor 2012. De basisverzekering is voor ieder-

een gelijk, maar in de aanvullende verzeke-
ring zitten grote verschillen.

Voorzieningen minima
Dit is slechts één van de voorzieningen die 
de gemeente biedt aan mensen met de laag-
ste inkomens. Neem contact op met Werk en 
Inkomen of kijk op de websites van Aalsmeer 
en Uithoorn voor het complete aanbod aan 
voorzieningen. De contact gegevens staan 
vermeld in de linker kolom van deze pagina.

Aalsmeer en Uithoorn onderdeel van 
Werkgeversservicepunt groot-Amsterdam

brievenbus? Dan heeft u de Wmo-krant niet 
ontvangen. Heeft u deze stickers niet en de 
Wmo-krant niet ontvangen en wilt u de krant 
wel graag ontvangen. Neem dan contact op met 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contact-
gegevens staan vermeld in de linkerkolom van 
deze advertentie. Of haal de krant op bij:

 Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de 
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn 

 Bibliotheken Aalsmeer, Kudelstaart of Uit-
hoorn

 Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn



Definitieve Beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Calslager Bancken van 5-10 december 2011. De doorgang 

wordt hierbij geblokkeerd, het verkeer dient om te rijden; 
- Kruising Romeijnstraat - Clantstraat - Van Heijningen-

straat van 12 - 17 december 2011. Hierbij wordt alleen 
de toegang zijwegen afgesloten, het doorgaande verkeer 
dient hiervan geen hinder te ondervinden;

Collectevergunning
Op grond van artikel 5: 13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan:
 - Appco voor het werven van donateurs voor Greenpeace 

van 12 t/m 17 december 2011 en van 30 januari t/m 
4 februari 2012 tussen 13.00 en 21.00 uur.

Datum verzending vergunning: 1 december 2011

Verleende ligplaatsvergunningen
Een ligplaatsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, 
handhaving en dienstverlening, 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 5: 25 Algemene Plaatselijke Verorde-
ning besloten is de volgende ligplaatsvergunning voor per-
manente of niet-permanente bewoning te verlenen:
- Uiterweg 269 ws2, ligplaatsvergunning voor het verplaat-

sen en vervangen van een vaartuig voor niet-permanente 
bewoning;

- Uiterweg 269 ws9, ligplaatsvergunning voor het verplaat-
sen van een vaartuig voor niet-permanente bewoning; 

- Uiterweg 269 ws10, ligplaatsvergunning voor het ver-
plaatsen van een vaartuig voor niet-permanente bewo-
ning.

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- 2e J C Mensinglaan 87, het kappen van een boom;
- Grundelweg 41, het wijzigen van een gevel;
- Kas 20, het wijzigen van een gevel;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatie-

bord;
- Kudelstaartseweg 45, het aanleggen van een uitweg;
- Marconistraat 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting;
- Oosteinderweg 15a, het bouwen van een woning en 

schuur.

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, handhaving 
en dienstverlening, 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 gemoti-
veerd 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:

afDeling Dienstverlening is op 
13 DecemBer gesloten vanaf 13.00 uur!

Op dinsdag 13 december is de afdeling Dienstverle-
ning van gemeente Aalsmeer om 13.00 uur gesloten.
Wel is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar tot 
17.00 uur.

loket Wonen, Welzijn en zorg op 
12 DecemBer gesloten!

Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en 
Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook geen telefo-
nisch spreekuur.

uitnoDiging

Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groenge-
biedjes Aalsmeer-Oost. Graag nodigen we bewoners uit voor 
een tweede inloop/informatie avond over de herinrichting 
van het groen en spelen in Aalsmeer- Oost op:
Dinsdag 13 december 2011, aanvang 19.30 uur.
foyer mikado, catharina amalialaan 66 te aalsmeer
Voor de zomer hebben we op de eerste inloop/informatie-
avond goede ideeën van bewoners gekregen over de her-
inrichting van het groen- en de speelvoorzieningen in het 
gebied rond de nieuwbouw op het oude scholenterrein aan 
de Koningsstraat. Globaal tussen de Willem Alexanderstraat, 
de Beatrixtraat, de Catharina Amalialaan en de Oranjestraat. 
De herinrichting heeft betrekking op het groen in de wijk, de 
speelvoorzieningen en het toevoegen van extra parkeerplek-
ken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13 
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloop-
avond.

Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herin-
richting te bekijken en eventueel vragen te stellen of laatste 
verbeteringen voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling 
hier weer nieuwe voorstellen in te dienen. U kunt de plan-
nen vanaf maandag 28 november inzien in de foyer van de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr 
8.30-15.30 uur en op ma-wo en vr tevens van 15.30-18.00 
uur. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen ook; 
de openingstijden daar zijn van 8.30-17.00 uur. En op de 
website van de gemeente http: //www.aalsmeer.nl/Actueel/
Bouw_projecten/Nieuw_Oosteinde/Nieuw_Oosteinde_alge-
mene_info

jeugDtarief neDerlanDse iDentiteitskaart 
vervalt per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief 
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en 
met 13 jaar verhoogd naar € 30,-. Het tarief is momen-
teel € 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) er rekening mee dat er weer een toeloop zal komen 
van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De 
verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar 
en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in 
de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over 
de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van 
aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes 
maanden, kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat 
is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De 
producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld 
per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvra-
gen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan 
leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK 
zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren over 
de te verwachte levertijden van de aanvragen die de week 
ervoor zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoed-
aanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande 
niet worden beïnvloed.

zelf uW groenten of Bloemen telen??

Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen 
langs het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeus-
laan in de gemeente Aalsmeer. 
- Het gaat om volkstuinnummer 104, 
 opp. 165 m2 á € 0,27 pm2. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmel-
den bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen 
wordt door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.
  

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
8 december 2011

- Gerberastraat/Ophelialaan, het aanleggen van kabels en 
leidingen;

- Greenpark Machinetocht en Horntocht, het plaatsen van 
2 bruggen; 

- Herenweg 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac P Thijsselaan 30, het kappen van een boom;
- Uiterweg 234, het kappen van 3 bomen;
- Wilgenlaan 5, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 december 2011.

Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

concept cultuurhistorische analyse

In opdracht van de gemeente Aalsmeer is een concept Cul-
tuurhistorische analyse opgesteld voor de hele gemeente. 
Doel van deze analyse is om inzicht te krijgen in de cul-
tuurhistorische waarde (waaronder dijken, oude spoorlijn-
tracés, bebouwingsstructuren) met als doel na te gaan op 
welke wijze deze waarden behouden kunnen blijven en bij 
het opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen betrokken 
kunnen worden. Bovendien wijst deze analyse gebieden aan 
die mogelijk kunnen worden aangewezen als gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht, het gaat hierbij om de volgende 
gebieden:
1.  Gezicht rond de dorpskerk;
2.  Langs de ontginningsbasis van Aalsmeer 
 (begin van de Uiterweg);
3.  Landschapsgezicht Mr Jac Takkade;
4.  Landarbeiderplaatsjes in de Stommeer;
5.  Jaren ’30 middenstand in de Stommeer;
6.  Het “Rode Dorp in de Oosteinderpoel. 

Overigens zal voor deze gebieden nog nader onderzoek uitge-
voerd moeten worden alvorens de procedure tot aanwijzing 
van beschermde dorpsgezichten kan worden gestart. 

Deze analyse is op 6 december 2011 door het college van 
Burgemeester en wethouders vastgesteld, met uitzondering 
van de potentiële aanwijzing van het “Rode Dorp”. 
Deze analyse ligt vanaf 9 december 2011 gedurende 6 weken 
ter inzake en bestaat de mogelijkheid hiertegen een monde-
linge of schriftelijke zienswijze in te dienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze analyse is ook in te 
zien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Week 49

t/m 8 dec APV Vergunning:  Dorpshuis Kudelstaart voor 
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot 
02.00 uur;

t/m 8 dec APV Vergunning:  ’t Holland Huys voor vrijdag 18 
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;

t/m 13 dec APV Vergunning:  ontheffing sluitingstijd voor 
de verkoop van aardappelen, groenten en  
fruit op woensdag bij het Poldermeesterplein; 

t/m 21 dec APV Vergunning:  ontheffing Sluitingstijd is ver-
leend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer 
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zater-
dag en in de nacht van zaterdag op zondag;

t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats:  Clematisstraat 31;

t/m 28 dec APV Vergunning:  drank & horeca wet, Devin’s 
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;

t/m 28 dec APV Vergunning:  Robend, tussen Bilderdammer-
weg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 
2011 van 09.00-16.00 uur;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning:  Collectevergunning t.b.v. si-
naasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning:  voor het werven van donateurs 
voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 
en van 30 jan.\uari t/m 4 februari 2012 tussen 
13.00 en 21.00 uur;

t/m 12 jan ’12 APV Vergunning:  kledinginzamelingsactie aan 
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Le-
ger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e 
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal.

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 8.30-14.00 uur:  vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur:  vrije inloop.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats 20 december 2011 en 17 januari 
2012.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket:  tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:  
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

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 het bewoners aan-
spreekpunt 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

servicepunt Beheer en uitvoering 
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:  tel. 
0800-0200600 of mail naar:  infobu@noord-holland.nl.
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Fleurige entree van bloemendorp
Wethouder Eurich plant laatste boom 
voor herinrichting Van Cleeffkade
Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich 
heeft dinsdagmiddag 29 november 
officieel de vernieuwde Van Cleeff-
kade geopend door samen met 
Kirsten Combee, een scholiere van 
10 jaar, de laatste boom te planten. 
De werkzaamheden voor de herin-
richting van de Van Cleeffkade zijn 
met het aanbrengen van deze laat-
ste beplanting afgerond. Meer dan 
50 belangstellenden waren op dit 
feestje afgekomen. Wethouder Eu-
rich: “De vernieuwde Van Cleeffka-
de is met al die bloemen en plan-
ten een veilige en fleurige entree 
waar bloemendorp Aalsmeer weer 
trots op kan zijn.” Wethouder Eurich 
vroeg aan Kirsten Combee waarom 

zij tijdens de werkzaamheden een 
brief had geschreven aan de burge-
meester. Kirsten Combee: “Ik vond 
het jammer dat de bomen langs 
de Van Cleeffkade weg moesten.” 
De burgemeester schreef terug blij 
te zijn met jongeren die zich inzet-
ten voor de buitenruimte. Voor de 6 
bomen die weg moesten komen er 
nu 41 terug. Daarom kreeg Kirsten 
een uitnodiging om de laatste nieu-
we boom te planten met Ulla Eu-
rich, wethouder Dorpsvernieuwing. 
De groene inrichting van de Van 
Cleeffkade bestaat uit 5 krentenbo-
men, 33 watercipressen, ruim 1.400 
groene planten, verschillende ro-
zenstruiken in de kleuren geel, rood, 

oranje en wit, daarnaast 94 lila se-
ringen en nog eens 5.000 narcissen-
bollen. Aan de waterkant bij de ver-
keerslichten komt een natuurvrien-
delijke oever met 8 moerascipres-
sen. De Van Cleeffkade is nu voor 
alle verkeersdeelnemers veiliger. De 
voetpaden zijn vernieuwd en op het 
voorste gedeelte zijn vrijliggende 
fietspaden gekomen. Het wegdek is 
opnieuw bestraat, de kademuur is 
waterdicht gemaakt en de bruggen 
zijn gerepareerd. Ook zijn nieuwe ri-
oolbuizen aangelegd voor de afvoer 
van regenwater en zijn de twee bus-
haltes vernieuwd. Directeur Brand-
jes van Crown Business Studios was 
ook bij de openingshandeling. Alle 
belangstellenden konden hier na de 
bijeenkomst koffie en thee drinken 
met een gebakje. Diverse aanwezi-
gen maakten gebruik van de moge-
lijkheid een rondleiding te krijgen in 
dit grote gebouw.

40.000 Euro voor 
Bomenplan in de 
wij k Hornmeer
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten in te 
stemmen met het plan de komen-
de jaren de bomenstructuur van de 
wijk Hornmeer te verbeteren. 
Voor de reconstructie wordt een be-
drag van 40.000 euro beschikbaar 
gesteld. 

Lentenota
Bij de lentenota 2012 wordt aan 
de Raadsleden voorgesteld om de 
ruimte op het investeringsplan 2012 
onder ‘Maatschappelijk nut exploi-
tatie’ voor een deel van 40.000 eu-
ro in te zetten voor de reconstructie 
van de bomenstructuur in de Horn-
meer.
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AGENDA
Muziek/Cabaret
Vrijdag 9 december:
* Pianist Wibi Soerjadi live in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Glitter & Glamour disco voor voort-
gezet onderwijs (1, 2 en 3) in Bon 
Ami, Dreef van 20.30 tot 00u.
* Flugel Snow weekend met dj Henk 
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21.30u.
* Tribute aan Herman Brood met 
Hans en Remco Millenaar in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 10 december:
* Rietveld Band (vernieuwd) in Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 22.30u.
* De Nachtzusters in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Estafettemiddag 16-19u. met dj 
Jacco Jongkind, kidsboetclub open 
en vanaf 22u. Flugel meets Fireman 
Party met feestdj Joost in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21.30u.
* Theaterliedjesprogramma De An-
dersons “Mijn rijkdom’ in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 11 december:
* Bluesgrootheid Ray Bonneville in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14.30u.
* Kerstconcert Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 53. 
Aanvang: 16u.
* Klassieke muziek van Song Circle 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 15.30u.
* Salsa-avond in The Beach, Oost-
einderweg 247a, 19.30-23.30u.
* Kerstconcert Song of Joy in de 
Spil, Kudelstaart vanaf 19.30u.
Vrijdag 16 december:
* Kerst-familieconcert Elly & Rikkert 
in De Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.
* Kerstconcert Aalsmeers mannen-
koor Con Amore in Dorpskerk, Ka-
naalstraat vanaf 20u.
* XXL Après skiparty in de Praam 
met feestdj Joost v/a 20u.
* Muziektheater Brigit Schuurman 
met ‘Het Grote Verlangen’ in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 17 december:
* Kerstconcert Caritas in Karmel-
kerk, Stommeerweg v/a 20u.
* XXL Après skiparty in de Praam, 
Zijdstraat met dj Jochem van Leeu-
wen v/a 22u.
* Tribute tot het R&B 90’s in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.

Exposities
Zaterdag 10 december:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
Vanaf 8 december:
* Nieuwe expositie Grafiek met 
deelname 14 kunstenaars in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Tot en met 22 januari.
* Sprookjesportretten door kinde-
ren uit Rusland op Kinderkunstzol-
der in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open iedere do. t/m zo. 14-
17u. Tekeningen te koop. Opbrengst 
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en 
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Open elke zater-
dag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 8 december:
* Klaverjasavond in Het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in 

buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Vrijdag 9 december:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kienavond BV Oostend voor on-
derhoud buurthuis in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 10 december:
* Kerstmarkt in De Spil Kudelstaart 
van 10 tot 15u.
* Kerstkienen in RKDES-kantine, 
Wim Kandreef v/a 20.30u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout v/a 10u.
* Verkoop Israël-producten in Open 
Hofkerk, Ophelialaan, 10-16u.
* Bingo-avond in De Walrus, Aals-
meerderdijk 452, 19.30-22.30u.
10 en 11 december:
* Watertoren open. Zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.
Zondag 11 december:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout, 9.30 tot 13.30u.
Maandag 12 december:
* Filmclub Velsen te gast bij Film- en 
Videoclub in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 372a v/a 20u.
* Koppelkaarten Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Veiling en bingo Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.
Dinsdag 13 december:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
Woensdag 14 december:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kerstmarkt in het Kloosterhof, Cle-
matisstraat van 15 tot 17u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 15 december:
* Lezing Alex Verburg over Annie 
M.G. Schmidt in bibliotheek, Markt-
straat v/a 20.15u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kerstkien Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 16 december:
* Kerstkien bij VVA om mooie prijzen 
in kantine Dreef v/a 20u.
* Winterse tourrit Aalsmeer Roest 
Niet. Start 19u. bij The Beach, Oost-
einderweg 247a.
16 en 17 december:
* Decembermarkt in Centrum, Zijd-
straat. Vrijdag van 14 tot 21u. en za-
terdag van 10 tot 17u.
Zaterdag 17 december:
* X-mas viering met verhaal en mu-
ziek in Oost-Inn in de Mikado, Cath. 
Amalialaan 66 vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 8 december:
* Brainstormavond voor onderne-
mers over opwaardering centrum in 
gemeentehuis.
* Beraad en Raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.
Maandag 12 december:
* Inloopavond over groen en bomen 
op Mijnsherenweg in Dorpshuis Ku-
delstaart van 19.30 tot 21u.
* Wijkraad Oost v/af 19u. bijeen in 
De Mikado, Cath. Amalialaan 66.
Dinsdag 13 december:
* Inloopavond over herinrichting 19 
groengebiedjes in Oosteinde. Van 
19.30 tot 21u. in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66.
Woensdag 14 december:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.
Donderdag 15 december:
* Vergadering IJsclub Uiterweg in 
Historische Tuin v/a 20u.

Bingo, Kidsboetclub en 30+pub
Flügelweekend in Praam
Aalsmeer - Zaterdag was de pak-
jesavond in café de Praam heel ge-
slaagd. Met ruim 300 feestgangers 
is dit feest voor groot en klein ge-
vierd. De komende weken staat de 
praam in het teken van de Après-ski 
met zowel buiten als buiten aange-
kleed in winterse sferen. Vanavond, 
donderdag 8 december, wordt in 
de Praam weer bingo gespeeld. De 
eerste ronde begint om 20.00 uur. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Vrij-
dag 9 december wordt een gezel-
lig borreluur, ook voor bedrijven, 
gehouden. Vrijdagavond om 22.00 
uur begint het Flugel snow week-
end met DJ Henk. Zaterdagmiddag 
is het weer tijd voor de kidsboetclub. 
De kids worden door twee begelei-
ders opgevangen om leuke spelle-

tjes te doen of een film te kijken. De 
gast estafette DJ deze middag is de 
voor iedereen bekende Jacco Jong-
kind. Hij zal zeer gevarieerd draaien 
en zeker zal mooi Volendam langs-
komen. In de avond staat feest DJ 
Joost achter de knoppen en pre-
senteert de Praam een Flügel meets 
Fireman Party, ondersteund door 
het Flügel promotie team. Aanvang 
is 22.00 uur. Niet vergeten: Deze za-
terdagavond is ook de Vriendschap 
30+ pub geopend met deze avond 
(oud)gast barkeeper Arjan Levarht. 
Hij begint om 21.00 uur. De ingang 
van de 30+ pub is aan de achterzij-
de van de Praam, bij het Praamplein.
Iedereen vanaf 18 jaar is vrijdag en 
zaterdag van harte welkom. Kom op 
tijd en neem je ID mee!

Song Circle zondag live 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - KCA presenteert zon-
dag 11 december een klassiek con-
cert van Song Circle in de Oud Ka-
tholieke kerk. In het Nederland-
se muziekleven neemt Song Circle 
een unieke positie in. De vier zan-
gers van dit vocaal ensemble blin-
ken uit in muziek voor gemengd so-
lokwartet, a-capella en met piano. 
Het repertoire reikt van Beethoven 
tot Bernstein, van Rossini tot Rönt-
gen. Song Circle is een palet met 
vier sprekende kleuren. Soms vloei-
en de stemmen in elkaar over, op 
andere momenten is de kleurstel-
ling fel en contrastrijk. De vier zan-
gers van Song Circle, Vera Lansink 
sopraan, Nicoline Bovens mezzo-
sopraan, Joost van der Linden te-
nor en Mitchell Sandler bas-bariton, 
beschikken stuk voor stuk over ver-
fijning en beweeglijkheid. Het ene 
moment dompelen ze zich onder 
in de klank van het geheel, om op 
het andere naar voren te springen 
met de kracht van het eigen geluid. 
Ze beschikken over ensemblegeest 
en individualiteit. Het repertoire van 

Song Circle verrast. Zij nemen geen 
genoegen met het voor de hand lig-
gende, maar zijn altijd op zoek naar 
minder bekende werken van gro-
te componisten. Song Circle is re-
gelmatig te horen op de Nederland-
se kamermuziekpodia waaronder 
de serie Noorderkerkconcerten in 
Amsterdam, de Raadhuisconcerten 
in Hilversum en de vocale serie in 
de Vereniging te Nijmegen. De zan-
gers zijn vaak te gast bij de Vereni-
ging Vrienden van het Lied en heb-
ben hun medewerking verleend aan 
diverse festivals. Song Circle wordt 
begeleid door de pianist Maurice 
Lammerts van Bueren, die onder 
meer als coach is verbonden aan 
de zangafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. 

Het KCA concert begint op zondag 
11 december om half vier in de Oud 
Katholieke kerk aan de Oostein-
derweg 394. Losse kaarten kosten 
14,50 euro en zijn voor niet-abonne-
menthouders te reserveren bij Nico 
de Groot, tel. 0297-324160.

Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Voor de mensen die 
verlangen naar de zomer, Latijns-
Amerikaanse muziek en lekker dan-
sen biedt The Beach uitkomst! De-
ze tropisch aangeklede locatie aan 
de Oosteinderweg 247a organiseert 
zondag 11 december haar maande-
lijks terugkerende salsadans avond. 
Met de toevoeging van de gratis 
workshop op de vooravond is de 
zaal vanaf de eerste klanken direct 
gevuld. De avond begint om 19.30 
uur en om 23.30 uur wordt de laat-
ste dans ingezet. Voor de geoefen-
de salsadansers, wordt om 20.30 
uur een gratis salsa intermediate 

workshop gehouden. Na de work-
shop neemt DJ Jarzino de draaita-
fel over. Met zijn brede muziekkeus, 
van zwoele bachata, snelle meren-
gue tot pittige salsa, belooft het een 
bruisende avond te worden. Hij zal 
de zaal trakteren op veel muzikaal 
lekkers! Naarmate de avond vor-
dert zal de muziek steeds meer up 
tempo nummers bevatten. Hierdoor 
komt iedere danser aan zijn of haar 
trekken. Iedereen is welkom, vrij 
parkeren voor de deur en de toe-
gang is gratis. Voor meer informa-
tie en lesmogelijkheden surf naar 
www.beach.nl

Stichting De Binding organiseert
Glitter en glamour party
Aalsmeer - Voor eerste, tweede en 
derdejaars leerlingen van het voort-
gezet onderwijs organiseert stich-
ting de Binding aanstaande vrij-
dag 9 december weer een party in 
Bon Ami. Deze keer wordt het een 
glitter en glamour feest. De deu-
ren van Bon Ami aan de Dreef gaan 
om 20.30 open en sluiten pas weer 
om 00.00 uur. Zorg wel dat je voor 
21.30 uur binnen bent, anders kom 

je er niet meer in. Eerder weggaan 
is mogelijk als je ouders je voor de 
deur komen ophalen. De dressco-
de is gala, glitter en glamour. Kaart-
verkoop is alleen mogelijk aan de 
deur. De entree bedraagt 6 euro per 
persoon en dit bedrag is inclusief 
een drankje. Voor meer informatie 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl of neem contact 
op met viola@debinding.nl.

Documentaire en live-muziek
Tribute aan Herman Brood 
vrijdag in café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 9 december in 
cultureel café Bacchus: Wie kan er 
zonder Brood? met Hans Millenaar. 
Afgelopen zomer was het alweer 
tien jaar geleden dat Herman van 
het Dak sprong! De legende Her-
man Brood heeft geen uitleg nodig. 
Alles wat hij deed was extreem. Hij 
trok aandacht met zijn muziek, met 
zijn kunst, met zijn verslavingen en 
met zijn dood. Een man die zijn le-
ven wijdde aan seks, drugs & rock 
and roll. Omdat er nog altijd veel 
Brood fans zijn, ook in Aalsmeer, 
staat 9 december in het teken van 
een tribute aan Herman Brood. De 
avond start met de documentaire en 
muziekfilm Rock&Roll Junkie. Een 
openhartig verhaal van een eenling, 
die het liefst altijd gefilmd werd. 
Na de film komt Herman tot leven 
in de gedaante van zanger en gi-
taris Hans Millenaar en backup gi-
tarist Remco Millenaar. Een akoes-
tisch optreden om van te water-
tanden. Brood wordt weer tastbaar. 
Bacchus in de Gerberastraat is open 
vanaf 21.00 uur Aanvang: 21.30 uur. 
Entree 3,50 euro per persoon.

De Andersons ‘Mijn Rijkdom’
Zaterdag 10 december presen-
teert Bacchus: De Andersons met 
‘Mijn Rijkdom’. In het voorjaar wa-
ren ze al te gast, maar voor iedereen 

die er toen niet bij kon zijn brengen 
De Andersons nogmaals hun laat-
ste liedjes programma ‘Mijn Rijk-
dom’. De Andersons zijn de zangers 
en theatermakers Roel Dullaart en 
Anna Ågren samen met hun pia-
nist Jarno van Es. Dit onwaarschijn-
lijke trio zoekt koppig naar de zin 
van het bestaan. Het leven moet en 
zal zin hebben. En anders maak je 
maar zin! De Andersons brengen 
een poëtisch en humoristisch liede-
renprogramma dat niemand onbe-
roerd zal laten. Ze sleuren je mee in 
hun wereld van filosofische nieuws-
gierigheid, breekbare beschouwin-
gen en absurdistische gulzigheid 
met een zekere neiging tot hysteri-
sche blijmoedigheid en droefgees-
tig getob. De Andersons laten zich 
niet vangen in één bepaald genre. 
Van tedere rock tot absurde opera, 
van schrijnende chansons tot gro-
teske kleinkunst. Er wordt vooral in 
het Nederlands gezongen met af en 
toe een uitstapje naar het Engels en 
het Zweeds. Het muziektheaterpro-
gramma begint om 21.00 uur in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat, zaal open vanaf 20.30 uur. 
Toegang 10 euro.
Reserveer een kaartje op www.cul-
tureelcafebacchus.nl of stuur een 
email naar info@cultureelcafebac-
chus.nl

Zaterdag eerste optreden 
vernieuwde Rietveld Band
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 10 december verzorgt de ver-
nieuwde en groter geworden Riet-
veld Band een optreden in de Oude 
Veiling. Om half elf neemt het zes-
tal plaats op het podium en start 
de muziek. Een mix van onder an-
dere Irish folk, Country and Wes-
tern, Rock and Roll, Pop en Texmex 
bepaalt de zonnige en opzwepen-
de sound die de vernieuwde Riet-
veld Band vol enthousiasme brengt. 
Zang en accordeon leggen, aange-
vuld met drums, akoestische gitaar 
en basgitaar, de basis voor een niet 
alledaags geluid. De fiddle en ban-
jo maken de aanstekelijk gespeelde 
nummers compleet. De mannen van 
Rietveld weten een kroeg of feest-

tent al snel in beweging te krijgen 
met hun feestelijke muziek. Het re-
pertoire bestaat grotendeels uit ei-
genzinnig verbouwde covers uit ver 
uiteenlopende richtingen. De Riet-
veld Band bestaat uit Gerrit Bies-
heuvel op accordeon en vocalen, 
Ron Schalkwijk op drums en vo-
calen, Hans Millenaar op gitaar en 
vocalen, Toine Visser op basgitaar 
en vocalen, Leen Mulder op fiddle, 
mandoline en vocalen en Dick Kuin 
op gitaar, banjo en vocalen. Het zes-
tal nodigt iedereen uit dit eerste op-
treden in de nieuwe bezetting aan-
staande Zaterdag bij te komen wo-
nen. De toegang tot de Oude Veiling 
in de Marktstraat bedraagt slechts 
3 euro.

Muzikale verhalenverteller
Optreden Ray Bonneville
Aalsmeer - Singer, songwriter, gi-
tarist en harmonicaspeler Ray Bon-
neville is in Canada geboren en 
woonachtig in Austin, Texas. Tij-
dens zijn lange muzikale staat van 
dienst heeft Bonneville opgetreden 
met blues grootheden als B.B. King, 
Muddy Waters, Robert Cray en ve-
le anderen. Los van eigen produc-
ties zijn z’n recentelijk studio sessie 
verdiensten ook te vinden op platen 
van Ray Wilie Hubbart, Eliza Gilky-
son, Mary Gauthier en meerdere ce-
lebraties in dit Amerikaanse gen-
re. Zijn muziek kenmerkt zich door 
een losse, donkere en funky vibe en 

dit maakt hem dan ook een veel ge-
vraagde sessie muzikant. Naast een 
indrukwekkende muzikale loopbaan 
heeft Bonneville ook een verleden 
als emigrant, Vietnam veteraan, pi-
loot en taxichauffeur. Dit alles in 
combinatie met zijn 35 jarige erva-
ring als liedjesschrijver maken hem 
tot een uitzonderlijk muzikale ver-
halenverteller met een groovy blues 
inslag. Ray Bonneville treedt aan-
staande zondag 11 december op in 
de Oude Veiling in de Marktstraat. 
Te zien en te horen vanaf 15.00 uur. 
Een aanrader! Kaarten zijn te reser-
veren via 0297-368378.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

‘SHInEr’ CAPO
E 12,95

DECEMbErAAnbIEDInGEn

lESSEnAAr GlX
(zWArT, rOOD, WIT, GEEl) E 17,95

DynAMISCHE MICrOfOOn 
SAMSOn r21S E 24,95

HEEl vEEl
MUzIEk (lES)bOEkEn
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Rijsenvogel houdt vogelbeurs 
Rijsenhout - Zondag 11 decem-
ber houdt vogelvereniging De Rij-
senvogel een gezellige vogelbeurs. 
Er worden diverse soorten vogels 
te koop aangeboden. Ook is er de-
ze dag gelegenheid om vogels door 
een dierenarts operatief te laten 
sexen. Niet alleen leden bieden vo-
gels te koop aan, ook zijn handela-
ren aanwezig met diverse soorten 
vogels waaronder kanarie’s, aga-
porniden, grasparkieten, grote par-
kieten en diverse soorten tropische 
exemplaren. Er is tevens een han-
delaar met vogelvoer en vogelbeno-

digdheden. En vogelhouders wordt 
de gelegenheid gegeven zelf ge-
kweekte vogels te verkopen. Voor 
wie problemen heeft met vogels 
of met deze hobby wil beginnen, 
zijn altijd leden aanwezig die wil-
len helpen. De beurs wordt gehou-
den in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaan-
tje van 9.30 tot 13.30 uur. De entree 
is slechts vijftig eurocent, kinderen 
onder de tien jaar mogen zelfs gratis 
naar binnen. Voor verdere informa-
tie kan de website www.derijsenvo-
gel.com geraadpleegd worden.

Glaskunst en beelden in Artgift Shop

Passievolle schilderijen van 
Nico Vrielink in Sous-Terre
Aalsmeer - De lopende expositie 
in galerie Sous-Terre is een bezoek 
zeker waard. In de grote ruimte van 
1000 vierkante meter is werk te zien 
van de wereldwijd bekende schilder 
Nico Vrielink. Er zijn passievolle doe-
ken met prachtige vrouwenfiguren 
waaraan hij vooral zijn bekendheid 
ontleent, maar ook krachtig expres-
sief geschilderde stieren en portret-
ten. Nico exposeert samen met zijn 
echtgenote en muze Jeane Seah. Zij 
maakt heel bijzondere sieraden en 
grote bronzen sculpturen. Ook zijn 
er prachtig gekleurde glasobjec-
ten van Louis La Rooy. Deze expo-
sitie loopt nog tot en met 15 janua-
ri. Speciaal voor de kerstdagen heeft 
galerie Sous-Terre Aalsmeer in haar 
Artgift Shop een exclusieve collectie 

schappelijk geprijsde glaskunst van 
de Poolse kunstenaressen Katarzy-
na Karbownik en Monika Rubani-
uk. Hun engelen, sneeuwmannen 
en rendieren zijn in hun eenvoud 
wonderschoon. Naast veel glas in 
de giftshop meer mooie, betaalbare 
kunst. Er zijn onder meer schilderij-
en in acryl of gemengde technieken, 
beelden van keramiek of polyester, 
kleine bronzen en prachtige sierra-
den.Om een idee te krijgen van het 
aanbod van de galerie kan gekeken 
worden op www.kunstwebwinkel.
com en op www.galerie-sous-terre.
nl. Galerie en beeldentuin Sous-Ter-
re aan de Kudelstaartseweg is iede-
re zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. Voor informatie 
of een afspraak: 0297-364400.

Kerstconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Zondagmiddag 11 de-
cember geeft Het Bindingkoor een 
kerstconcert in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat. Het thema is 
deze keer Maria. Het koor zingt on-
der andere het oud-Nederland-
se ‘Maria die zoude naar Bethle-
hem gaan’ in een bijzondere zetting. 
Er wordt een lied gezongen uit de 
15de eeuw en ook gospellachtige 
songs komen voorbij. Het koor zingt 
in wisselende samenstelling. De te-
noren en bassen zingen één lied 
zonder de damespartijen en er zijn 
ook liederen voor de dames alleen. 
Veel aandacht bij dit kerstconcert is 
er voor het Magnificat (De lofzang 

van Maria). Het Magnificat van de 
‘moderne’ componist H. Andriessen 
wordt in het Latijn gezongen. Het 
Magnificat van C. Villiers Standford 
in het Engels. Beide Magnificat-
composities worden begeleid door 
Theo Griekspoor op het kerkorgel. 
Er wordt ook medewerking verleend 
door Judith van der Plas op klarinet. 
Zij speelt stukken van I.Strawinsky, 
W.A. Mozart en een klezmer stuk 
van B. Kovács. Het belooft een mooi 
en afwisselend kerstconcert te wor-
den. Aanvang 16.00 uur, deur open 
vanaf 15.30 uur. Toegang 8 euro, in-
clusief drankje, en 5 euro voor jon-
geren tot en met 18 jaar. 

Kerstkienen bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 8 december, organiseert vo-
gelvereniging Aalsmeer haar jaar-
lijkse kerstkienavond waarin vele 
mooie prijzen te winnen zijn. In to-
taal worden vier rondes gekiend-
Tussendoor wordt een grote loterij 
gehouden waarmee ook leuke prij-
zen zijn te winnen, waaronder een 
fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en 
kennissen mee naar deze gezellige 
kerstkienavond waar voor groot en 
klein iets te beleven valt. De kien-
avond is in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur.

Keur aan variëteiten op 
vogelshow Rijsenvogel
Rijsenhout - Op vrijdagavond 2 
december opende voorzitter Adri 
de Waal om precies acht uur de 
27ste onderlinge tentoonstelling 
van Vogelvereniging de Rijsenvo-
gel die afgelopen weekend gehou-
den werd in dorpshuis de Reede 
aan de Schouwstraat. Na een korte 
toespraak door de voorzitter, waar-
in hij onder andere de winnaars van 
de tentoonstelling bekend maakte, 
kon een ieder de door de leden zelf 
gekweekte vogels in al hun pracht 
bewonderen. En dat waren er ge-
noeg, want de 47 ingeschreven le-
den hadden in het totaal 571 vo-
gels ingebracht die allemaal door 
de keurmeesters van de Neder-
landse Bond van Vogelliefhebbers 
gekeurd zijn. En keurmeester word 
je niet zo maar. Ten eerste moet je al 
zo veel jaar je sporen op het gebied 
van vogelkweken verdiend hebben 
en daarna nog heel veel cursussen 
volgen voordat je aan de slag kan. 
Iedere keurmeester is gespeciali-
seerd in een eigen gebied. Dus de 
een keurt kanaries, de ander par-
kieten of papagaaien. Dat is maar 
goed ook, want zoveel variëteiten 
kan een enkele keurmeester nooit 
aan. En variëteiten genoeg afgelo-
pen weekend in Rijsenhout. Zo wa-
ren onder andere acht ara’s inge-
zonden van een meter groot, maar 

ook een tropisch goudbuikje van 
enkele centimeters, en daar tus-
senin kanaries, dwerg papagaaitjes, 
kleine en grote parkieten. Vanaf het 
begin van de show was het gezel-
lig druk en kon een ieder genieten 
van al de mooie vogels die de leden 
na een jaar van kweken en goe-
de verzorging naar de show had-
den gebracht. Terecht trots is een 
eigenaar wanneer een vogel waar 
veel tijd ingestoken is een prijs in 
de wacht sleept. Binnen de vereni-
ging zijn veel vrijwilligers actief en 
door hun inzet is het mogelijk een 
grote show neer te zetten. Ook de 
sponsors doen gelukkig een duit 
in het zakje en maken met hun bij-
drage dit soort leuke shows moge-
lijk. Het bestuur en de leden kijken 
terug op een zeer geslaagd week-
end. Prijzen van de loterij zijn geval-
len op 1362 kidset, 1286 koffiezet-
ter, 1481 waterglijbaan, 1862 table 
chef, 1445 luchtbed, 1777 UV sun-
tent, 257 vierdelige tassenset, 1119 
rubberboot, 1487 friteuse, 1773 ven-
tilator, 37 radio boombox, 1426 reis-
koffer, 1367 classic table chef, 733 
stofzuiger, 2017 thermo koelkast, 
1221 outdoor grill en 720 elektri-
sche koelbox. Afhalen bij P. Pelli-
caan, tel. 0297-323192. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Veiling en bingoavond bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 12 
december houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar maandelijkse 
verenigingsavond, in het Parochie-
huis in de Gerberastraat 6. Zoals 
gebruikelijk wordt in de feestmaand 
december een kleine veiling van 150 
kavels gehouden gevolgd door een 
bingo met diverse mooie prijzen. De 
leden kunnen introducés meene-
men. De avond begint om 20.00 uur. 
De zaal gaat om 19.15 uur open, zo-
dat belangstellenden kunnen kijken 
wat er op de veiling aan postzegels 
wordt aangeboden. Op de internet-

site zijn veel afbeeldingen te zien 
van zegels en series die deze avond 
worden geveild. Maandag komen 
zegels van België, West Duitsland. 
Engeland, Suriname, Nederlandse 
Antillen en Nederland onder de ha-
mer. Kijk voor dit alles op www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl. Ook op 
deze avond kunnen lootjes gekocht 
worden voor een van de vele plan-
ten. Ook zijn er diverse 5 cent stok-
boeken aanwezig waarin lekker ge-
snuffeld kan worden. Er is ook een 
mini-postzegelverzameling te be-
zichtigen over bruggen. Tevens en-
kele bruggen gemaakt van lucifer-
stokjes. Ook de nieuwe brug over 
de Wetering in Aalsmeer is te be-
wonderen. Kom ook een keertje kij-
ken hoe het er op een verenigings-
avond aan toe gaat. Voor belang-
stellenden is een exemplaar van het 
clubblad met daarin de veiling aan 
de zaal verkrijgbaar. Zoals gebrui-
kelijk kunnen nieuwtjes uit binnen 
en buitenland, tegen gereduceer-
de prijzen, bij de vereniging besteld 
worden, evenals albumbladen, ca-
talogus, etc. De nieuwtjes Neder-
land worden verzorgd door William 
Bosdam. Hij heeft nog een redelijke 
voorraad zegels en dat alles tegen 
loketprijs. De nieuwtjes buitenland 
en verder alle benodigdheden wor-
den verzorgd door Joop Teunen. Er 
is maandag uiteraard koffie en een 
drankje verkrijgbaar in de zaal en er 
volop gratis parkeergelegenheid. 

Filmclub Velsen op bezoek 
bij Film en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 12 
december komt de Filmclub Vel-
sen een videoavond verzorgen bij 
de Film en Videoclub Aalsmeer. De 
filmclub staat er om bekend dat er 
heel goede videoproducties door de 
leden gemaakt worden. Het belooft 
dus een zeer interessante club-
avond te worden. Laat deze avond 
niet aan u voorbij gaan. De F&VA is 
nog steeds op zoek naar nieuwe le-
den. Mensen die geïnteresseerd zijn 
in het filmen met een videocamera 
zijn van harte welkom op een van de 
komende clubavonden. Vooral het 

monteren en toevoegen van muziek 
op een PC van video-opnamen die 
gemaakt zijn met de nieuwste HD 
camera’s geven nog wel eens wat 
problemen. Op de videoclub kan 
men altijd te rade gaan bij een van 
de deskundige clubleden. De Club-
avonden van de Film en Videoclub 
Aalsmeer worden om de veertien 
dagen op de maandagavond ge-
houden in het gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 372a en begin-
nen om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA via 326344 of de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Kerstkien bij 
Supportersclub
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 15 december organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een kerstkienavond. Op 
deze avond is er in elke ronde een 
prachtig kerstpakket ter waarde 
van 35 euro te winnen. Daarnaast 
staan er nog 32 schitterende prijzen, 
waaronder vleesbonnen en kerstar-
tikelen, op de tafels uitgestald. Na 
vier ronden een pauze om even op 
adem te komen en de kelen te sme-
ren. Daarna verder met ronde vier 
tot en met acht. Aan het einde van 
de avond is er de extra kienronde 
met altijd een hoofdprijs van onge-
veer 125 euro. Dus ook voor u deze 
avond de kans om er een of meer-
dere prijzen mee naar huis te ne-
men. Komt u ook gezellig kienen in 
het dorpshuis? Aanvang 20.30 uur. 

Familieconcert Elly en Rikkert
Kudelstaart - Op vrijdag 16 decem-
ber komen Elly en Rikkert voor een 
familiekerstconcert naar De Spil in 
Kudelstaart. December is dé feest-
maand in Nederland, en een maand 
waarin families samen komen. Met 
speciale kerst familieconcerten ge-
ven Elly en Rikkert komende de-
cember het hele gezin of de fami-
lie de gelegenheid om samen naar 
kerst toe te leven. Dat komt schitte-
rend samen op deze kerst familie-
concerten. De voorstellingen ken-
nen geen pauzes en vinden in de 
vroege avond plaats, zodat het hele 
gezin mee kan genieten. Naast be-
kende kinderliedjes klinkt volwas-
sen repertoire, worden nieuwe lied-
jes gespeeld en zijn er intermezzo’s 
zoals alleen Elly en Rikkert die kun-
nen doen. Er is voor iedereen, jong 
en oud, wel iets te beleven bij een 
concert van Elly en Rikkert. De kin-
deren van vroeger en nu zijn opge-
groeid met hun liedjes en dat levert 
bij optredens dan ook een feest van 

herkenning op. De volwassenen van 
nu zijn meegegroeid met de mu-
ziek. Zij kennen de kinderliedjes van 
vroeger en worden nu aangespro-
ken door het volwassen repertoire 
van het duo. Vaak cabaretesk, soms 
maatschappijkritisch, met een lach 
en een traan, de muziek van Elly en 
Rikkert is uit het leven gegrepen. 
Na het concert is er mogelijkheid 
om boeken en cd’s aan te schaffen 
van dit duo. Het concert op 16 de-
cember is toegankelijk voor kinde-
ren vanaf 4 jaar en begint 19.30 uur 
in De Spil in de Spilstraat, zijstraat 
Bilderdammerweg.
Kaarten kosten 10 euro per stuk en 
zijn te verkrijgen bij de Ichtus boe-
kenshop in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat. Tevens kunnen kaar-
ten gereserveerd worden via www.
events4christ.nl of bel 0172-471483. 
Het concert wordt georganiseerd 
door Events4Christ in samenwer-
king met stichting Local Gospel Pro-
jects. 

Haar laatste interview
Alex Verburg over Annie 
M.G. Schmidt in bibliotheek
Aalsmeer - December is Annie 
M.G. Schmidt maand in de Biblio-
theek Amstelland. Een van de acti-
viteiten deze maand is de lezing van 
Alex Verburg, hij is degene aan wie 
Annie M.G. Schmidt haar allerlaatste 
interview gaf. In mei 2011 verscheen 
dit interview in boekvorm onder de ti-
tel ‘Ik heb truffels, wat heb jij?’ en op 
donderdag 15 december komt Alex 
Verburg hier uitgebreid over vertellen 
in de bibliotheek Aalsmeer. Hij zal niet 
alleen vertellen over wat al in het boek 
staat, maar ook de sfeer van het laat-
ste interview en andere wetenswaar-
digheden met de aanwezigen delen. 
Het wordt een avondje genieten voor 
alle Annie-fans. De avond begint om 
20.15 uur en duurt tot 22.00 uur. De 
prijs is 9 euro, voor leden is de prijs 
7,50 euro en in de voorverkoop krijgt 
u nog een euro korting. Locatie: bi-

bliotheek Aalsmeer in de Marktstraat. 
Reserveren kan eenvoudig online via 
www.debibliotheekamstelland.nl of in 
de bibliotheek. 

Alex Verburg geeft lezing.
Foto: Sjaak Ramakers.

Kerstmarkt in de Spil
Kudelstaart – Aanstaande zater-
dag 10 december organiseert de 
Samen op Weg gemeente
Kudelstaart weer haar jaarlijkse 
kerstmarkt van 10.00 tot 15.00 uur 
in De Spil. De dames van de groen-
groep hebben hard gewerkt om 
mooie creatieve kerststukken in al-
le soorten en maten te maken. Ook 
leuke en originele vogelstukken ko-

men van hun hand. Verder worden 
zelfgemaakte kerstkaarten en an-
dere kaarten aangeboden, even-
als kaarsen en aanverwante artike-
len en overheerlijke zelfgebakken 
tulbanden en koekjes. Verder is er 
een boekenhoek waarin een keu-
ze gemaakt kan worden uit boeken, 
wenskaarten en kleine cadeautjes. 
En dit jaar is er ook een kraam met 
brocante. Voor de inwendige mens 
is er (erwten)soep met heerlijk be-
legde broodjes. En natuurlijk is er 
koffie. Iedereen is van harte wel-
kom! De opbrengst van de kerst-
markt is voor de kerk.

Kerstmarkt en verkoop 
kerstbomen in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 10 decem-
ber is er weer een kerstmarkt in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf. Van-
af 10.00 uur staan de deuren voor 
bezoekers open. Prachtige kerst-
stukken, planten, groenversiering , 
kerstkransen, hyacinten, narcissen 
en andere kerstversiering worden te 
koop aangeboden voor mooie prij-
zen. De kerstmarkt is binnen. Bui-
ten, voor de kerk, kunnen van 9 tot 
24 december tussen 10.00 en 18.00 

uur kerstbomen aangeschaft wor-
den, zowel grote als kleine, met en 
zonder kluit. Voor de innerlijke mens 
staan bij de bar van de koster koffie 
en erwtensoep klaar. 

De opbrengst van de kerstmarkt en 
de kerstbomen is voor opvang en 
begeleiding van Roma kinderen in 
Roemenië én voor stille armoede 
in Rijsenhout. Informatie hierover is 
ook verkrijgbaar in de kerk.

Bingoavond in 
‘t Baken
Aalsmeer - Buurtvereniging de 
Pomp houdt weer haar maan-
delijkse bingoavond in ‘t Baken 
aan de Sportlaan op woensdag 
14 december. Vele spelers zullen 
naar huis gaan met mooie prij-
zen, want er worden tien rondes 
gespeeld en een hoofdprijzenron-
de met twee waardevolle prijzen. 
Er wordt gestart om 20.00 uur en 
iedereen is van harte welkom. Te-
lefonische informatie kan verkre-
gen worden bij Caroline Ramp via 
tel. 0297-344107.

Soep, chocolademelk en glühwein
Warme winterborrel op 
de markt dinsdag!
Aalsmeer - Op dinsdag 13 de-
cember organiseert de markt van 
Aalsmeer een gezellige warme win-
terborrel. Er worden deze dag lek-
kere warme dranken en lekkernijen 
op de markt geserveerd. De winter 
staat weer voor de deur. Het wordt 
weer kouder buiten. Tijd voor dik-
ke jassen, sjaals en lekker war-
me wanten en mutsen. De markt in 
Aalsmeer wil dit wintergevoel graag 
met de marktbezoekers delen. Het 
is natuurlijk heerlijk om in de fris-
se buitenlucht op de markt bood-
schappen te doen. Maar nog lekker-

der wordt het om tijdens het bood-
schappen doen te genieten van 
een heerlijke kop hete soep, warme 
chocolademelk of een lekker glaas-
je glühwein met een vleugje kaneel. 
Om het extra gezellig en smakelijk 
te maken laten de ondernemers van 
de markt ook allerlei lekkere pro-
ducten van de markt proeven. Kijk, 
daarvoor ga je naar de markt! De 
markt nodigt u allen uit voor de-
ze warme winterborrel. Iedereen is 
van 10.00 tot 16.30 uur welkom in 
de speciale winterborrelkraam voor 
een hapje en een warm drankje.
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ingezonden
Gedupeerd door nieuwe N201
Na jaren geharrewar is het dan zo-
ver. De definitieve bedragen van de 
planschade zijn bekend. Voor de 
derde maal zijn de te vergoeden be-
dragen verlaagd. De provincie en de 
gemeente hebben de belangen van 
de burgers ‘goed’ behartigd en zijn 
tot de slotsom gekomen, dat de weg 
voor iedereen een pluspunt is voor 
onze samenleving. De waardebepa-
ling voor de woningen nabij de weg 
en het viaduct is gedaan door een 
bureau uit Brabant. Heeft dit bu-
reau genoeg kennis van vraag en 
aanbod in Aalsmeer? De voorstellen 
worden ter hand gesteld aan de ge-
meente. Een bewoner van de Horn-
weg krijgt het lumineuze idee om de 
voortgang van de bouw te traine-
ren. Hoera! Hij vindt een foutje in de 
procedure en stapt hiermee naar de 
rechter. Deze kan niet anders dan 
het besluit vernietigen. Binnen een 
maand neemt de gemeente het on-
gewijzigde besluit maar nu in een 
aangepaste vorm opnieuw. Gevolg: 
de bouw gaat ongewijzigd door. De 

provincie en de gemeente doen er 
hun voordeel mee. Alle planschade 
aanvragen vallen nu onder de nieu-
we wet Wro, waarin onder andere is 
opgenomen een eigen risico van de 
waarde van de woning.
Weer nieuwe rapporten met lage-
re uitkeringen. Winst voor de over-
heid, nadeel voor de gedupeerden. 
De wettelijke overgangsregeling 
is niet gehanteerd. Een ander bu-
reau wordt ingeschakeld. Deze keer 
uit Groningen. Deze verricht gevel-
taxaties. Resultaat: geen schadever-
goeding voor het aan te leggen in-
dustrieterrein. Een industrieterrein 
geeft niet meer overlast dan kassen. 
Mijn conclusie: Geef mij maar kas-
sen. Planten groeien zonder lawaai. 
Maar van de industrieën weet ik het 
zonet nog niet. Moeten wij dit alles 
slikken?

Mevr. J.M. van Baal-van Nimwegen
Hornweg 126
1432 GP Aalsmeer
Tel. 0297-327558

Onderzoeksraad Schiphol:
Sterke groei vogels gevaar 
voor vliegveiligheid
Schiphol - Door de sterke toe-
name van het aantal vogels rond-
om Schiphol, is de vliegveiligheid 
in gevaar. Dat staat in het rapport 
‘noodlanding na vogelaanvaring’, 
dat de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid vandaag heeft gepresenteerd. 
De gevolgen van een aanvaring met 
forse vogels zoals ganzen kunnen 
voor vliegtuigen groot of zelfs cata-
strofaal zijn. De minister van Infra-
structuur en Milieu moet daarom 
meer maatregelen nemen om het ri-
sico op vogelaanvaringen op korte 
termijn terug te dringen. Botsingen 
tussen vliegtuigen en vogels ko-
men geregeld voor, vooral tijdens de 
start en de landing. Omdat het aan-
tal ganzen rondom Schiphol blijft 
toenemen, is de Onderzoeksraad 
van mening dat er snel en doortas-
tend opgetreden moet worden. De 
rijksoverheid zal hierin (sterker) de 
leiding moet nemen. Op korte ter-
mijn is het noodzakelijk dat het aan-
tal ganzen fors gaat verminderen. 
De minister van Infrastructuur en 
Milieu wordt aanbevolen als verant-
woordelijke voor de vliegveiligheid 
voortvarend regie en maatregelen 
te nemen bij het terugdringen van 
het vogelaanvaringsrisico. 
Op 6 juni 2010 kwam een Boeing 
van Royal Air Maroc op Schiphol tij-
dens de start in aanvaring met een 
groep ganzen. Daardoor raakte on-
der meer de linkermotor zwaar be-
schadigd en waren er problemen 
met het neuslandingsgestel. De bot-
sing met de ganzen vond plaats op 
ongeveer vijf meter hoogte. De snel-
heid van het toestel was te hoog om 

nog op dezelfde baan te kunnen 
landen. De gezagvoerder besloot tot 
een noodlanding. Deze noodlanding 
werd niet geheel volgens de gelden-
de richtlijnen uitgevoerd waardoor 
het vliegtuig met te weinig hoogte 
over een dichtbevolkt gebied vloog. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
luchtverkeersleiders de plaats en de 
hoogte van eventuele obstakels zo-
als hoge torens in de omgeving van 
Schiphol niet op hun radarscherm 
zichtbaar hebben. Twee uitzonde-
ringen zijn bij IJmuiden en Lopik. 
Pas boven ongeveer 365 meter is 
het luchtruim in de buurt van Schip-
hol vrij van obstakels voor verkeers-
begeleiding. Toch kunnen toestel-
len in nood die onder deze obsta-
kelvrije hoogte vliegen, koersadvie-
zen krijgen. 
De piloten noch de luchtverkeers-
leiders van de Royal Air Maroc-
vlucht hadden op 6 juni 2010 door 
dat het toestel op 1 kilometer af-
stand aan de rand van Haarlem een 
145 meter hoge KPN-toren passeer-
de. Het toestel vloog op het moment 
van passeren op een hoogte tus-
sen 115 en 145 meter. Hoewel de 
kans op een botsing met bijvoor-
beeld een toren erg klein is, zijn de 
potentiële gevolgen enorm. Het ri-
sico is volgens de Onderzoeksraad 
daarom onaanvaardbaar hoog. De 
Raad beveelt de Luchtverkeerslei-
ding Nederland aan zorg te dragen 
dat vliegtuigen in nood die onder de 
obstakelvrije hoogte vliegen, geïn-
formeerd worden over hoge obsta-
kels in het plaatselijk luchtverkeers-
leidinggebied van Schiphol.

Verbreding Fokkerweg 
nadert voltooiing
Hoofddorp - De verbreding van de 
Fokkerweg naar 2 x 2 rijbanen na-
dert zijn voltooiing. In november en 
december volgen voorlopig de laat-
ste asfalteringswerkzaamheden. 
Conform de planning wordt de Fok-
kerweg voor de Kerst volledig open-
gesteld voor al het verkeer. Dan zijn 
de vangrails, verlichting, belijning en 
verkeerslichten geplaatst en kan er 
veilig van de weg gebruik worden 

gemaakt. De laatste laag asfalt volgt 
in het voorjaar van 2012. Om deze 
laatste laag geluidsreducerend as-
falt aan te brengen is een minimum-
temperatuur van circa 100 C nodig. 
Gedurende twee weken zullen de 
laatste asfalteringswerkzaamheden 
worden uitgevoerd en de definitie-
ve belijning aangebracht. De precie-
ze data komen tegen die tijd op de 
website te staan.

Tweede inloop herinrichting 
19 groengebiedjes in Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 13 decem-
ber vindt de tweede inloop/infor-
matieavond over groengebiedjes 
in Aalsmeer-Oost (voormalig Plan 
Blom) plaats. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur en is in de foyer van de 
Mikado in de Catharina Amalialaan 
66. Bewoners kunnen de plannen 
voor herinrichting bekijken en even-
tueel vragen stellen of laatste verbe-
teringen voorstellen. Voor de zomer 
heeft de gemeente op de eerste in-
loop/informatieavond veel bruikba-
re goede ideeën van bewoners ge-
kregen over de herinrichting van het 
groen en de speelvoorzieningen in 
het gebied rond de nieuwbouw op 
het oude scholenterrein aan de Ko-
ningsstraat. Dit gebied is globaal 
gelegen tussen de Willem Alexan-
derstraat, de Beatrixstraat, de Ca-
tharina Amalialaan en de Oranje-
straat. De herinrichting heeft be-
trekking op het groen in de wijk, de 
speelvoorzieningen en het toevoe-
gen van extra parkeerplekken. Op 
5 juli heeft een een aantal enthou-
siaste bewoners tijdens de inloop-
avond hun ideeën gedeeld met de 
gemeente. Deze zijn zoveel als mo-
gelijk verwerkt in de plannen. Ook 
de in die periode binnengekomen 
schriftelijke reacties zijn zo veel mo-
gelijk meegenomen. Uiteindelijk 
is een tiental ideeën op papier in-
geleverd. Enkele ideeën die geop-
perd zijn en waarvan de haalbaar-

heid is onderzocht zijn: Het opknap-
pen van het speelplekje bij de Wil-
lem Alexanderstraat 29, het plaat-
sen van bomen in de Oranjestraat 
en het realiseren van een panna-
kooi bij het basketbalpleintje aan 
de Nassaustraat. De uitwerking van 
de bewonersideeën wordt op 13 de-
cember van 19.30 tot 21.00 uur aan 
bewoners gepresenteerd in de vorm 
van een inloopavond/informatie-
avond. Bewoners kunnen dan laat-
ste verbeteringen voorstellen. 
Het is echter niet de bedoeling om 
tijdens deze avond weer nieuwe 
voorstellen in te dienen; daarvoor 
is immers de zomer gelegenheid 
al geweest. De plannen zijn sinds 
maandag 28 november in te zien in 
de foyer van de Mikado. Openings-
tijden maandag tot en met vrijdag 
8.30 tot 15.30 uur en op maandag, 
woensdag en vrijdag tevens van 
15.30 tot 18.00 uur. In de hal van het 
gemeentehuis hangen de plannen 
ook. Het gemeentehuis is op werk-
dagen geopend van 8.30 tot 17.00 
uur. De plannen zijn verder ook in te 
zien via de website van de gemeen-
te. Voor meer informatie kunnen 
bewoners contact opnemen met 
de afdeling Ruimtelijke Ontwikke-
ling, Loes van de Craats, Dit kan per 
email onder vermelding van Herin-
richting Groengebiedjes Aalsmeer 
Oost naar Info@aalsmeer.nl of tele-
fonisch via 0297-387 575.

Vernieuwing bieb Westwijk, 
sluiting filiaal Middenhoven
Amstelveen – De bibliotheek in 
Middenhoven sluit definitief per 15 
januari. De bibliotheek in Westwijk 
neemt een deel van de collectie en 
inventaris over van Middenhoven en 
sluit daarom de maand januari de 
deuren om die op 1 februari weer, 
duurzaam vernieuwd, te kunnen 
openen. In plaats van de eerder ge-
noemde sluitingsdatum van 1 janu-
ari is besloten om Middenhoven nu 
per 15 januari te sluiten. Tot die tijd 
kan men daar terecht voor de ge-
bruikelijke diensten zoals het lenen, 
verlengen en inleveren van materi-
alen. Daarna kan dat in een van de 
andere bibliotheken in Amstelveen, 
Uithoorn of Aalsmeer. In Westwijk 
kan dat weer vanaf 1 februari 2012. 

Alle leden, ingeschreven bij Mid-
denhoven of Westwijk, hebben in-
middels een schrijven van de bibli-
otheek hierover ontvangen. In de bi-
bliotheken zelf ligt de flyer ‘de Bibli-
otheek Amstelland vanaf 2012’ voor 
iedereen klaar. Daarnaast is er een 
speciale website geopend, www.
amstelland-bibliotheken.nl/vernieu-
wing, waarop is na te lezen wat zich 
allemaal heeft afgespeeld vanaf het 
moment dat de bezuinigingen be-
kend werden gemaakt tot en met 
de besluitvorming en de gevolgen 
daarvan. 

De voortgang en meest recente ont-
wikkelingen worden in de loop der 
tijd op deze site bijgehouden.

Wijzigingen in de Wet 
werk en bijstand
Aalsmeer - Per 1 januari 2012 ver-
andert er veel in de Wet werk en bij-
stand (WWB), de bijstandsuitkering 
van de gemeente. De WWB wordt 
samengevoegd met de Wet investe-
ren in jongeren (WIJ) en gaat weer 
meer fungeren als vangnet. Door 
de wijzigingen wordt de plicht voor 
uitkeringsgerechtigden om weer 
op zoek te gaan naar werk aange-
scherpt. Daarnaast wordt een gro-
ter appél gedaan op de eigen ver-
antwoordelijkheid. Verder is in de 
plannen sprake van onder meer: af-
schaffing van de bijstand voor in-
wonende, vervanging van de toets 
op het inkomen van de partner door 
een toets op gezinsniveau (huis-
houdinkomen), jongeren tot 27 jaar 
die per 1 januari 2012 zich mel-
den aan het loket, kunnen niet di-
rect meer een uitkering aanvragen. 

De eerst vier weken moet zij zelf 
op zoek gaan naar werk of studie 
waarbij aantoonbare eigen initiatie-
ven en acties worden verwacht. Pas 
na een periode van vier weken kan 
de jongere een aanvraag indienen 
voor ondersteuning en een even-
tuele uitkering, de maximering van 
het gemeentelijke minimabeleid (op 
maximaal 110% van de bijstands-
norm) en invoering van de mogelijk-
heid om uitkeringsgerechtigden, als 
tegenprestatie voor bijstandsverle-
ning, te verplichten om maatschap-
pelijk nuttig werk te verrichten. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met de consulent 
van het cluster Werk en Inkomen. In 
december zal ook een nieuwsbrief 
naar uitkeringsgerechtigden wor-
den verstuurd met daarin de uitleg 
over alle veranderingen.

Dienstregeling Connexxion 
verandert in december 
Aalsmeer - Vanaf 11 december 
rijden de bussen van Connexxi-
on in Aalsmeer volgens een nieu-
we dienstregeling. De belangrijkste 
wijzigingen voor Aalsmeer zijn: De 
eerste ritten van buslijn 140 gaan 
in het weekend vanaf een later tijd-
stip rijden. Buslijn 172 rijdt op werk-
dagen overdag zes keer per uur. In 
de ochtendspits rijdt buslijn 172 drie 
keer per uur vanuit Kudelstaart via 
Aalsmeer naar Amsterdam. De an-
dere drie ritten rijden rechtstreeks 
van Kudelstaart naar Amstelveen 
en Amsterdam. Deze rechtstreekse 
ritten rijden als buslijn 272. Buslijn 

178 rijdt vanaf 11 december als bus-
lijn 163. Buslijn 163 rijdt een keer 
per uur en rijdt niet meer tussen 
Aalsmeer en Rijsenhout. Tussen Rij-
senhout en Hoofddorp rijdt de bus 
via De Hoek en Schiphol Rijk. Rij-
senhout is vanuit Aalsmeer via een 
overstap op deze punten te berei-
ken. Buslijn 198 rijdt van maandag 
tot en met vrijdag in de daluren twee 
keer per uur. In het weekend rijdt 
buslijn 198 niet. Lijn N71 rijdt een 
keer per uur. De lijn 171 blijft on-
gewijzigd. Meer informatie over de 
nieuwe dienstregeling is te vinden 
op de website www.connexxion.nl. 

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag be-
handelde de rechtbank Amster-
dam de pro-formazitting waarin de 
van kindermisbruik verdachte Uit-
hoornse zwemleraar André V. cen-
traal staat. In 2010 en 2011 zou de 
53-jarige V. drie jonge meisjes heb-
ben misbruikt. Het drietal kreeg les 

van hem in de Waterlelie. Uit de zit-
ting bleek dat de zwemleraar in de 
gevangenis te Almere, waar hij vast-
zit, wordt afgezonderd van andere 
gedetineerden. Deze maatregel is 
genomen omdat V. daar mishandeld 
en bedreigd is. De verdachte zit nu 
23 uur per dag in zijn cel.

Zwemleraar 23 uur per dag in cel

Informatieavond Polderzoom 
en Noordvork goed bezocht 
Aalsmeer - Zo’n 80 belangstel-
lenden waren vorige week donder-
dag aanwezig tijdens de informa-
tieavond van Ontwikkelingsbedrijf 
&2=1 over het Beeldkwaliteitsplan 
voor Polderzoom en de aanleg van 
de Noordvork. De meeste aanwe-
zigen waren positief over de plan-
nen, maar omwonenden hadden 
ook veel individuele vragen, die tij-
dens deze avond naar ieders tevre-
denheid beantwoord konden wor-
den. Tijdens de informatieavond ga-
ven de projectleiders van Ontwikke-
lingsbedrijf &2=1 een korte toelich-
ting op het Uitwerkings- en Beeld-
kwaliteitsplan Polderzoom en de 
uitvoeringsvoorbereidingen voor 
de aanleg van de Noordvork. Bei-
de projecten maken deel uit van het 
overkoepelende plan De Tuinen van 
Aalsmeer. 
De uitvoering van de Noordvork zal 
volgens de huidige planning in 2012 
van start gaan. Voordat de woning-
bouw voor de locatie Polderzoom 
van start kan gaan, moeten eerst 
nog verschillende uitwerkingsplan-
nen en een beeldkwaliteitkader 
worden vastgesteld. Na afloop van 
de presentaties stelden de aanwe-

zigen vooral vragen over de water-
huishouding, de ontsluiting van de 
woningen aan de Stommeerkade, 
de aansluiting van de Noordvork op 
de Aalsmeerderweg en de maxima-
le hoogte van de appartementen. 
Ook werden er nuttige suggesties 
gedaan vanuit het publiek. De pro-
jectleiders nemen de op- en aan-
merkingen voor zover mogelijk mee 
bij de verdere uitwerking. De pro-
jectleiders benadrukten tijdens hun 
presentatie dat de gemeente nog 
geen formele besluiten heeft geno-
men over de verschillende onderde-
len van het plan. Hierover worden 
omwonenden nog separaat geïnfor-
meerd. 
Als omwonenden vragen hebben tij-
dens de werkzaamheden, zoals over 
het functievrij maken en saneren 
van de gronden, kunnen zij contact 
opnemen met coördinator Benno 
Tijmense via 06-57821430. De pre-
sentatie van de informatieavond is 
te downloaden van: www.detuinen-
vanaalsmeer.nl. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 
onder tel: 0297-387687 of via e-mail: 
info@detuinenvanaalsmeer.nl.

De CDA-fractie liet zich niet door de regen weerhouden bij de schouw in Ku-
delstaart, van links naar rechts: Eppo Buskermolen, Ton Smit, Jaap Overbeek, 
Martien Maarse, Ines van der Boon en Dirk van Willegen. 

Aalsmeer -De CDA-fractie 
Aalsmeer heeft moeite met de 
bouwkavels aan de Herenweg in 
Kudelstaart. Die bezwaren zijn niet 
weggenomen door een bezoek ter 
plekke op zaterdagochtend 4 de-
cember. Daarom beraadt de frac-
tie zich nog op een amendement 
op het raadsvoorstel dat binnenkort 
op de agenda van de gemeenteraad 
komt. De fractie vond een bezoek 
nodig om zich beter te oriënteren 
op de potentiële bouwkavels aan de 
Herenweg in Kudelstaart en de zo 
veel geroemde doorkijkjes naar de 
polder. Eén van de doorkijkjes wordt 
door het college aangemerkt als een 
“gat in het lint” dat opgevuld kan 

worden met 3 bouwkavels om het 
lint te herstellen en het Dorp Cal-
slagen af te maken. De CDA-fractie 
is niet onder de indruk van deze ar-
gumenten. Er is in ieder geval geen 
cultuurhistorische reden om dit “gat 
in het lint” op te vullen. Het is, be-
houdens de locatie van de voorma-
lige boerderij, altijd een “doorkijkje 
in het lint” geweest. Het CDA kan 
dan ook instemmen met de eventu-
ele herbouw van de boerderij, maar 
heeft bezwaren tegen de realisatie 
van de overige twee bouwkavels. 
Volgens fractievoorzitter Jaap Over-
beek beraadt het CDA zich op het 
indienen van een amendement op 
het raadsvoorstel. 

CDA-fractie heeft moeite 
met bouwkavels Herenweg

Aalsmeer - Op maandagavond 12 
december wordt van 19.30 tot 21.00 
uur een inloopavond gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Be-
woners van de Mijnsherenweg zijn 
per brief uitgenodigd om over de 
aanpassingen van beplanting en 
bomen geïnformeerd te worden. 
Wethouder Ad Verburg: “Ik ben blij 
dat het opknappen van het groen 
langs de Mijnsherenweg goed uit-
pakt. Ik hoop dat de bewoners dat 
ook vinden en dat de plannen voor 
de verdere uitwerking ook naar 
wens zijn.” Tijdens de informatie-
avond presenteert de gemeente de 
planning van de werkzaamheden. 
Daarnaast komt er een tekening te 
hangen met de nieuwe groeninrich-
ting. De bewoners kunnen op deze 
inloopavond vragen stellen, opmer-
kingen maken en suggesties doen. 
Tijdens de inloopavond liggen ook 
formulieren klaar waarop bewoners 
hun suggesties kunnen opschrij-
ven. De opmerkingen en sugges-
ties worden daarna verwerkt en ge-
toetst op hun haalbaarheid door be-

leidsmedewerkers groen van de ge-
meente. Via de krant en via de web-
site van de gemeente wordt na ver-
loop van tijd teruggekoppeld welke 
opmerkingen gemaakt zijn en wat 
hiermee gedaan wordt. Vanwege de 
slechte staat van het groen langs de 
Mijnsherenweg is in maart 2011 een 
deel van de beplanting gerooid en 
tijdelijk ingezaaid met gras. Door dit 
wekelijks te maaien zijn de agres-
sieve onkruiden uiteindelijk verstikt. 
De resultaten hiervan zijn zo goed 
dat dit aanleiding is om ook het res-
terende deel van deze groenstrook 
deze, en de volgende winterperiode, 
aan te pakken. De gemeente heeft 
voor de komende jaren een plan van 
aanpak gemaakt waarin deze werk-
zaamheden in de groenstrook uit-
gewerkt zijn. Naast de renovatie van 
de beplanting is er ook het voorne-
men om een aantal slechte bomen 
te kappen. 
Daarop vooruitlopend wil de ge-
meente deze winterperiode aan bei-
de zijden van de weg nieuwe bomen 
planten.

Tekening nieuwe groeninrichting
Inloopavond over groen 
en bomen Mijnsherenweg

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 
1 december heeft het eerste ‘officië-
le’ overleg van de Werkgroep Serin-
genpark plaats gevonden. De werk-
groep wil zich hard maken voor een 
mooier, toegankelijker en in oude 
luister hersteld Seringenpark. Initia-
tiefnemers Greet Vaneman en Hans-
je Havinga kunnen tevreden zijn. De 
beide dames nodigden op 1 novem-
ber belangstellenden uit om mee te 
praten en te denken over het Serin-
genpark. Ze hoopten zo voldoende 
betrokken mensen bij elkaar te krij-
gen om een werkgroep op te rich-
ten. En dat is gelukt. 
Ook heeft een aantal mensen hun 
speciale vakkennis aangeboden om 
in een later stadium daadwerkelijk 
mee te werken. Het inmiddels zestig 
jaar oude Seringenpark is toe aan 
een stevige opknapbeurt. Van de 
oorspronkelijke 150 seringensoor-
ten zijn er velen verdwenen. Nadat 

in 1996 samen met de Historische 
Tuin het assortiment weer groten-
deels was terug geplant ging het de 
laatste jaren echter weer hard ach-
teruit, ondermeer vanwege de afne-
mende drainage en doordat helaas 
de gebruikers van het park ook niet 
altijd zorgvuldig met het erfgoed 
omgaan. 
De werkgroep heeft de ambitie in 
samenspraak met de gemeente on-
dermeer het onderhoud te optima-
liseren en wat verbeteringen in de 
buitenruimte aan te brengen. Een 
hele uitdaging voor de werkgroep, 
die bestaat uit zeven vrouwen en 
mannen, om reële plannen te ma-
ken, die in samenwerking met de 
gemeente uitgevoerd gaan wor-
den. Want, zoals op de bijeenkomst 
van 1 november bleek, zijn er veel 
Aalsmeerders die weer van hun 
mooie Seringenpark willen genie-
ten.

Werkgroep Seringenpark een feit
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Verlopen APK 
en rijverbod
Aalsmeer - Op zaterdag 3 decem-
ber om twaalf uur in de middag is in 
de Mensinglaan een 44-jarige auto-
mobilist uit Amsterdam door de po-
litie tot stoppen gemaand. De APK 
van de auto bleek verlopen. Hier-
voor is een proces-verbaal uitge-
schreven. De bestuurder moest te-
vens blazen omdat alcohol geroken 
werd. Het bleek 250 Ugl alcohol in 
zijn bloed te hebben. Er is een rijver-
bod van een uur gegeven.

Aanhouding 
voor straatroof
Aalsmeer - Op zaterdag 3 decem-
ber is een 33-jarige man aangehou-
den wegens straatroof en/of ern-
stige mishandeling. Op 30 okto-
ber heeft een vechtpartij plaats ge-
vonden in de Ophelialaan. De man 
stond gesignaleerd voor dit misdrijf. 
Twee andere daders waren reeds 
aangehouden. De 33 jarige kwam 
zichzelf melden bij de politie. Hij 
wordt voorgeleid voor justitie.

Hulpdiensten 
naar reanimatie
Aalsmeer - In de ochtend van dins-
dag 6 december is tot twee keer toe 
de hulp ingeroepen van de hulp-
diensten voor reanimatie van twee 
personen. De brandweer, ambulan-
ce, politie en vrijwilligers van AED 
Westeinder zijn ter plaatse geweest 
bij een onwel geworden automobi-
list op de Legmeerdijk en een niet 
goed geworden persoon in de Pri-
mulastraat. Beiden zijn naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Laptop uit 
woning weg
Kudelstaart - Op vrijdag 2 decem-
ber is tussen kwart voor twaalf in de 
ochtend en zes uur ‘s middags in-
gebroken in een woning op Calsla-
gerbanken. Toen de bewoners thuis 
kwamen, kregen zij de voordeur niet 
open. Deze bleek binnen op slot te 
zijn gedraaid. In de tuin troffen de 
bewoners de achterdeur open aan. 
Alle kasten in het huis zijn door-
zocht en open achter gelaten. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
een laptop, een camera, een spel-
computer, sieraden en parfum.

Twee inbrekers 
in huis betrapt
Kudelstaart - Op vrijdag 2 decem-
ber om tien voor half vijf in de och-
tend zijn twee inbrekers betrapt in 
een woning in Sconedorp. Om bin-
nen te komen hadden de dieven het 
glas van een zijraam van het hoek-
huis kapot geslagen. Dit was ge-
hoord en getuigen zijn over de 
schutting gaan kijken. Er werden 
twee inbrekers gezien in de woning. 
Beide mannen zijn lang en dun van 
postuur, hebben donker kort haar 
en hebben een blanke huid. Er zijn 
meerdere kasten doorzocht, maar 
vooralsnog is niets ontvreemd. Toen 
de dieven merkten dat ze betrapt 
waren, hebben zij snel via de voor-
deur het huis verlaten. 

Sieraden en geld 
uit huis weg
Aalsmeer - In de nacht van 3 op 4 
december is ingebroken in een wo-
ning in de Jac. P. Thijsselaan. Via 
een raam aan de achterzijde heb-
ben de inbrekers zich toegang ver-
schaft. Het gehele huis is doorzocht. 
De dieven zijn er vandoor gegaan 
met een aanzienlijk geldbedrag en 
een behoorlijke hoeveelheid siera-
den. De inbraak heeft plaatsgevon-
den tussen zaterdagmiddag vier uur 
en zondagmiddag twee uur.

Inbreker op 
leeftijd gepakt
Kudelstaart - Op zaterdag 3 de-
cember om kwart voor negen in 
de avond heeft een bewoner uit de 
Madame Curiestraat een inbreker 
op leeftijd overlopen. Via een zij-
raam had de 70 jarige man uit Haar-
lem zich toegang tot het huis ver-
schaft. Bij thuiskomst van de bewo-
ner was de inbreker nog in de wo-
ning. Toen hij probeerde ongemerkt 
weg te komen, heeft de bewoner de 
dief in de kraag gevat en de politie 
gealarmeerd. 
De 70-jarige was keurig gekleed, 
droeg een colbert en reisde per 
openbaar vervoer. Sinds 1956 pleegt 
hij al diefstallen. De Haarlemmer 
moet zich verantwoorden bij de 
rechter commissaris.

Aalsmeer - De komende 5 jaar zal 
zeker de helft van de huidige 40 
hectare tuinbouwgronden, aan de 
Uiterweg en op de eilandjes, niet 
meer voor de teelt van onder ande-
re seringen in gebruik zijn. In de tien 
jaar daarna zal de andere helft ook 
zijn functie als teeltgrond verliezen. 
Gelukkig zitten de kwekers niet bij 
de pakken neer, maar hebben zij de 
koppen bij elkaar gestoken en een 
breed scala van ideeën voor alterna-
tieven op papier gezet. Veelal plan-
nen om de watersport in Aalsmeer 
beter en sterker op de kaart te zet-
ten, maar ook de wens om wo-
ningen toe te voegen op plaatsen 
waar nu nog seringen geteeld wor-
den. De visie van de kwekers sluit 
deels goed aan bij de wensen van 
de watersportbedrijven verenigd in 
de Stichting Aalsmeer Westeinder 

Promotie (SAWP). De SAWP heeft 
de wens om de watersportsector te 
versterken en uit te breiden, onder 
andere door het aanbieden van de 
mogelijkheid voor overnachtingen 
en een breder aanbod voor de wa-
terrecreanten. Hiertoe hebben zij de 
visie ‘Wenkend Perspectief’ ontwik-
keld. Deze visie, samen met de vi-
sie ‘Uiterweg en Kleine Poel’ van de 
kwekers, waren de discussiestuk-
ken op de thema-avond van de VVD 
over de toekomst van de Uiterweg. 
Voor ongeveer 65 bezoekers, waar-
onder ook enkele statenleden, wer-
den de toekomstplannen gepresen-
teerd en overwegend positief ont-
vangen. Natuurlijk zijn er in dit ge-
bied ook beperkingen en knelpun-
ten. Zo is het vanwege de nabijheid 
van Schiphol, verboden om wonin-
gen voor permanente bewoning toe 

Nieuwe kansen en ideeën 
voor Uiterweggebied

Wethouder: “Identiteit Aalsmeer behouden”
Onderzoek naar gemeentelijke 
beschermde dorpsgezichten
Aalsmeer - In opdracht van de ge-
meente Aalsmeer is een concept 
Cultuurhistorische notitie opgesteld 
door Cultuurcompagnie Noord-Hol-
land. Deze notitie ligt vanaf 9 de-
cember gedurende zes weken ter 
inzage en in die periode bestaat de 
mogelijkheid hiertegen een ziens-
wijze in te dienen. In het coalitie-
akkoord is opgenomen dat de ge-
meente onderzoek zal doen naar de 
mogelijkheden en de wenselijkheid 
om bepaalde gebieden in Aalsmeer 
aan te wijzen als gemeentelijk be-
schermd dorpsgezicht. De bedoe-
ling is om de historische karakte-
ristieken van die gebieden te be-
houden en deze nadrukkelijker een 
plaats te geven in de toekomstige 
ontwikkelingen van Aalsmeer.

Rooie Dorp niet!
In de cultuurhistorische notitie wor-
den het gezicht rond de dorpskerk, 
het voorste deel van de Uiterweg, de 
Landarbeidersplaatsjes in de Stom-
meer en de omgeving Berkenlaan 

en Kastanjelaan genoemd als ge-
bieden die mogelijk kunnen wor-
den aangewezen als gemeente-
lijk beschermd dorpsgezicht. Daar-
naast wordt voorgesteld om de Jac. 
Takkade aan te wijzen als potenti-
eel beschermd landschapsgezicht. 
Ook ‘het Rooie Dorp’ wordt in de 
notitie aangeduid als potentieel be-
schermd dorpsgezicht. 
Het college overweegt echter niet 
om dit gebied ook daadwerkelijk als 
beschermd dorpsgezicht aan te wij-
zen omdat hiervoor al geruime tijd 
nieuwbouwplannen bestaan. Voor 
de architectuur van deze nieuw-
bouwplannen zal wel worden te-
ruggegaan naar het oorspronkelij-
ke ontwerp van het Rooie Dorp. De 
notitie heeft niet alleen betrekking 
op gebieden die als beschermde 
dorpsgezicht kunnen worden aan-
gewezen. Ook historische lijnen in 
het landschap, oude dijken, droog-
makerijen, spoorlijn tracés, schoor-
stenen, etc. zijn in deze notitie be-
noemd. Het is de bedoeling om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen rekening 
te houden met deze elementen en 
deze waar mogelijk te betrekken bij 
bouw- en uitbreidingsplannen in de 
gemeente. Nadat de raad deze no-
titie, naar verwachting in het eer-
ste kwartaal van 2012, heeft vast-
gesteld, wordt het bouwhistorisch 
onderzoek uitgevoerd om te bepa-
len of deze gebieden daadwerke-
lijk tot beschermde gemeentelijke 
dorpsgezichten zullen worden aan-
gewezen. 

Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Aanwijzing van beschermde 
dorpsgezichten heeft niet als be-
doeling om bestaande situaties vol-
ledig te bevriezen of om elke veran-
dering tegen te gaan, maar is erop 
gericht de karakteristieken van die 
gebieden wel wat beter te bescher-
men. Wij vinden het belangrijk om 
de identiteit van Aalsmeer zoveel 
mogelijk te behouden. Met deze no-
titie wordt daar een goede aanzet 
voor gegeven.”

Reacties op samenwerking Amstelveen:

“Samenwerken ja, maar 
dit is niet gewenste vorm”
Aalsmeer - Een groot aantal re-
acties heeft de redactie gekregen 
over het verhaal over de samenwer-
king met Amstelveen: “We gooien 
Aalsmeer niet in de uitverkoop”, al-
dus burgemeester Pieter Litjens vo-
rige week in deze krant. Gezien de 
taken die vanuit de overheid op ge-
meentes afkomen is samenwerking 
met Amstelveen wenselijk, zo wordt 
aangegeven, maar er is wel wre-
vel en volgens inwoners zijn er ook 
(kostbare) haken en ogen. De inwo-
ners zijn bijvoorbeeld helemaal niet 
geïnformeerd. “De processen zijn 
gestart en er is een onomkeerbare 
route gekozen. We rommelen zo in 
deze deal zonder dat er raadsbreed 
tussendoor goed is gekeken naar 
het proces en de uitkomsten”, aldus 
een reactie. En: “Werkelijk belache-
lijk. Geen debat, geen goede voor-
lichting. Puur een overval strategie 
die tot op heden heel aardig heeft 
gewerkt.“ 
Het overdoen van de Aalsmeerse 
ambtenaren aan Amstelveen gaat 
de gemeente volgens de reacties 

geld kosten. “De ambtenaren gaan 
we dan in een leaseback construc-
tie terug huren. Dat is duurder.” Am-
stelveen heeft volgens de reacties in 
deze een goede koop. “Ook Amstel-
veen kan moeilijk aan personeel ko-
men en kan nu goedkoop uitbrei-
den met een functionerende organi-
satie. Aalsmeer wordt blij gemaakt 
met een gecalculeerde kostenre-
ductie van 2,5 miljoen.” Een andere 
reactie: “Door je personeel uit te be-
steden en deze toe te voegen aan 
een betere (duurdere) organisatie 
worden de kostprijzen hoger. Im-
mers Aalsmeer gaat ook meebeta-
len aan het betere (duurdere) ma-
nagement en staf van Amstelveen. 
Hierdoor worden de kosten voor de 
Aalsmeerders vanzelf meer op het 
niveau van Amstelveen. 

Het wordt dus duurder voor de in-
woners. Resumé: Samenwerken ja, 
maar deze vorm is niet de juiste. 
De gemeente gaat een samenwer-
kingsvorm aan die voor Aalsmeer 
gewoon niet gewenst is.” 

Conceptlijst waardevolle 
bomen vastgesteld
Aalsmeer - In haar wekelijkse over-
leg heeft het college van burge-
meester en wethouders de concept-
lijst van waardevolle bomen vastge-
steld. De lijst gaat nu ter beoorde-
ling aangeboden worden aan twee 
belangengroeperingen in Aalsmeer. 
De Stichting MEP (Milieu-Educa-
tie-Politiek) en de Stichting Bo-
venlanden zijn aan het begin be-
trokken geweest bij het vaststel-
len van de beoordelingscriteria en 
hebben hiermee ingestemd. Nu wil 
de gemeente deze beide Stichtin-
gen ook betrekken bij het beoorde-
len van het eindresultaat. Daarnaast 
zal de lijst ter beoordeling aangebo-
den worden aan de wijkraden. Zo-

dra deze groeperingen dit beoor-
deeld hebben, zal bekend gemaakt 
worden dat het college van bur-
gemeester en wethouders de con-
ceptlijst van waardevolle bomen in 
de gemeente Aalsmeer heeft vast-
gesteld en dat de lijst ter kennisna-
me in het gemeentehuis ligt, zodat 
inwoners en belangenorganisaties 
hier gedurende drie weken op kun-
nen reageren. 
Na verwerking van de reacties 
wordt de definitieve waardevolle 
bomenlijst aangeboden aan de raad 
ter vaststelling. Voor bomen die niet 
voorkomen op de lijst is dan niet 
langer een vergunning nodig om te 
kappen. 

te voegen in dit gebied. Voor va-
kantiewoningen geldt een dergelij-
ke beperking echter niet. De grens 
van het landelijk gebied loopt dwars 
over de jachthavens heen, wat be-
perkingen meeneemt in de exploi-
tatie en zo liggen er nog wel meer 
knelpunten. Namens de fractie van 
de VVD wees Berry Nijmeijer op 
het belang om zo’n groot mogelijk 
draagvlak te vinden voor een toe-
komstvisie van de Uiterweg. In 2013 
zal er een nieuw bestemmingsplan 
liggen. In het traject daarvoor zal 
de gemeente met een visie moeten 
komen. “Zorg dat jullie ideeën pro-
minent in die visie staan, gedragen 
door zo veel mogelijk sectoren en 
bewoners.” Na een goede discussie 
tussen de inleiders en de zaal werd 
er nog enkele uren nagesproken en 
gediscussieerd aan de bar van de 
Historische Tuin. Al met al een zeer 
geslaagde avond, waar de burger 
van Aalsmeer zijn mening kwijt kon 
en er ook nog geluisterd werd. De 
presentaties en rapporten zijn na te 
lezen op www.aalsmeer.vvd.nl.

Aalsmeer -Vanavond, donderdag 
8 december, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
een bijeenkomst van het Beraad en 
de Raad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergaderavond be-
gint om 20.00 uur en belangstellen-
den zijn welkom. De bijeenkomst 
begint met het Beraad en eerste 
agendapunt is de behandeling van 
het concept Risicoprofiel van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland. Vervolgens wordt gespro-
ken over de belastingverordeningen 
2012. De afvalstoffenheffing, hon-
dentarieven, rioolheffing, forensen-
belasting, grafrechten, leges, markt-
gelden, precariobelasting en water-
toeristenbelasting worden verhoogd 
met een inflatiecorrectie van 1,5 
procent. 
Het tarief voor de rioolheffing komt 
in 2012 uit op 171 euro. De honden-
belasting gaat volgend jaar voor een 
hond 70 euro kosten, twee honden 
85 euro en voor een kennel 278 euro. 
Na dit onderwerp blijven de fracties 
in de cijfers, want de normenkader 
accountantscontrole jaarrekening 
2011 staat op de agenda. Verder 
komen de nota Reserves en Voor-
zieningen 2011, vaststellen nota van 

Belastingen, Zuiderkerk en 
Herenweg in Beraad en Raad

uitgangspunten Zuiderkerk en no-
ta Ruimtelijke beoordeling bouwen 
in de linten van de gemeente aan 
de orde. Rond half elf wordt het Be-
raad besloten met de rondvraag. Na 
een korte onderbreking wordt aan-
gevangen met de Raad. Als eerste 
wordt gesproken over de ingeko-
men stukken van de heer N.A. Da-
mes over de Van Cleeffkade, me-
vrouw Hoffman van Zanten inzake 

het migrantenhotel en de heer J.C. 
Bosman over het stedenbouwkun-
dig plan Nieuw Calslagen. Voorge-
steld wordt de brieven voor kennis-
geving aan te nemen en in handen 
te geven van het college. De Raad 
wordt besloten met het projectplan 
Bestemmingsplan Hornmeer en 
vaststellen Masterplan Herenweg 
Kudelstaart. De sluiting is gepland 
rond 23.30 uur.

Dorpsraad in 
vergadering
Kudelstaart - Komende woens-
dag 14 december vergadert de 
Dorpsraad weer om 20.00 uur in het 
Dorpshuis. Om 19.30 uur wordt ge-
start met een inloop halfuurtje voor 
iedereen die vragen heeft over Ku-
delstaart. Voor de vergadering zijn 
deze keer de belangrijkste onder-
werpen Jeugd en Oud en Nieuw. 
De Dorpsraad vergaderingen zijn 
openbaar en u wordt van harte uit-
genodigd om eens langs te komen. 
U kunt natuurlijk ook e-mailen naar 
dorpsraadkudelstaart@hotmail.
com.

Concept Subsidie-
verordening in 
gemeenteraad
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft vorige week in het wekelijk-
se overleg besloten de concept 
Algemene Subsidieverordening 
Aalsmeer 2012 aan de Raad te pre-
senteren. Na vaststelling door de 
Raad ligt deze zes weken ter inza-
ge, waarbij alle belanghebbenden 
kunnen reageren. Vervolgens wordt 
de Algemene Subsidieverordening 
Aalsmeer 2012 na verwerking van 
de ingekomen reacties aangeboden 
voor definitieve vaststelling.

Bouw Dorpshaven-Zuid 
wordt medio januari hervat
Aalsmeer - Slokker Bouwgroep 
B.V., vestiging Huizen, zal medio ja-
nuari 2012 de bouwwerkzaamhe-
den in het project Dorpshaven-Zuid 
te Aalsmeer hervatten. Na het fail-
lissement van de vorige aannemer, 
Aanneming-maatschappij Panagro 
B.V., hebben Slokker, verzekeraar 
Woningborg N.V. uit Gouda en ont-
wikkelaar Timpaan intensief met el-
kaar samen gewerkt om te komen 
tot een zo spoedige mogelijke her-
vatting van de bouwwerkzaamhe-
den. De kopers zijn inmiddels op 
de hoogte gebracht van dit goede 
nieuws en zijn erg verheugd dat de 
bouw van hun woning/appartement 
nu spoedig voortgezet zal worden. 
Op maandag 19 december aan-
staande organiseert Woningborg, 
tezamen met Timpaan en Slokker 
een informatie-avond in de Oude 
Veiling waarbij de kopers nader zul-
len worden geïnformeerd door alle 
partijen, worden nieuwe certifica-
ten van Woningborg uitgereikt en 
uiteraard alle gelegenheid krijgen 
de nog bestaande vragen te stellen. 
Slokker, die vorig jaar bij de aanbe-
steding van dit project tweede werd, 
heeft zich op enig moment bij Tim-
paan en Woningborg gemeld met 

de wens het plan verder af te bou-
wen. De heer Waardenburg, direc-
teur van Slokker, wil graag zo spoe-
dig mogelijk starten, maar de over-
name van zo’n groot project vraagt 
uiteraard goede voorbereiding en 
kost veel tijd. Op dit moment wor-
den de leveranciers en onderaan-
nemers gecontracteerd. De fun-
dering van het appartementenge-
bouw op de hoek N201 met de Oos-
teinderweg, die bijna geheel gepre-
fabriceerd in de fabriek klaar ligt, 
wordt ook overgenomen door Slok-
ker. Dit maakt dat er vanaf medio ja-
nuari, mits de weersomstandighe-
den het toelaten, ook met de her-
start van de bouw van dit apparte-
mentengebouw kan worden begon-
nen. In de tussentijd heeft Timpaan 
de bouwvergunning gekregen voor 
een van de appartementengebou-
wen langs de N201 met starterswo-
ningen. De verwachting is dat deze 
startersappartementen begin 2012 
in de verkoop worden gebracht 
door EKZ|Makelaars uit Aalsmeer. 
De gemeente Aalsmeer stelt voor 
dit nieuwe deelplan voor inwoners 
van Aalsmeer een starterslening ter 
beschikking. Voor meer informatie: 
www.dorpshaven-zuid.nl.

Wethouder plant eerste 
boom in Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Woensdagmiddag 14 
december plant wethouder Gertjan 
van der Hoeven onder toeziend oog 
van vijftig kinderen van BSO Lieve-
pop de eerste boom (een magnolia 
kobus) van een reeks van 180 extra 
bomen in Aalsmeer-Oost. 
De extra bomen gaan geplant wor-
den in de Vlinderwijk en de Vissen-
wijk en langs de Catharina Amalia-
laan. Omstreeks 14.00 uur vertrekt 
woensdag een stoet van 50 kinde-
ren van BSO Lievepop met wethou-
der van der Hoeven naar de Atalan-
talaan om de eerste boom te plan-
ten. De stoet loopt van de Catharina 
Amalialaan achter de kleine vracht-
wagen met boom, naar het plant-
soen in de Atalantalaan waar de 
boom geplant gaat worden. Met be-
hulp van een aantal kinderen plant 
wethouder Van der Hoeven de 
boom, waarna het gezelschap weer 
terugwandelt naar de BSO Lieve-
pop. Daar staat voor de kinderen li-
monade met wat lekkers klaar en 
krijgen ze een leuk cadeautje als 
aandenken aan het boom planten. 

Alle bewoners van de Vlinder- en 
Vissenwijk zijn van harte uitgeno-
digd om te kijken naar het planten 
van de eerste boom. De bewoners 
die langs de route wonen, hebben 
een persoonlijke uitnodiging gekre-
gen. De 180 bomen worden geplant 
op verzoek van de bewoners van 
deze wijken. 

8 Verschillende soorten bomen
Omdat de woonwijk Nieuw–Oost-
einde zijn voltooiing nadert, is aan 
bewoners middels een enquête ge-
vraagd welke wensen zij nog had-
den voor de inrichting van de open-
bare ruimte. De bewoners gaven 
aan graag meer groen in de vorm 
van extra bomen te willen. De 180 
bomen worden volgens planning 
nog dit plantseizoen (tussen nu en 
1 april) geplant. 
Er worden verschillende soorten bo-
men geplant. Het gaat om 56 el-
zen, 48 essen, 8 moerascypressen, 
3 watercypressen, 6 amberbomen, 
6 magnolia’s, 50 knotwilgen en 4 
treurwilgen.
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Meer dan dertig proeferijen
Dinsdag kerstproefavond 
bij C1000 Koster
Aalsmeer - Op dinsdag 13 decem-
ber organiseert C1000 Koster in de 
Ophelialaan de vijfde kerstproefa-
vond op rij. Meer dan dertig proe-
verijen, muzikale hoogstandjes, een 
topkok die de heerlijkste gerech-
ten demonstreert. En dit alles in de 
winkel met betoverende kerstsfeer. 
De voorgaande jaren kwamen meer 
dan 400 bezoekers inspiratie op-
doen voor de kerstdagen. Volgens 
ondernemer Kees Jan Koster staan 
er voor dit jaar meer dan 30 demon-
straties en proeverijen gepland. Het 
team van de supermarkt heeft alles 
uit de kast gehaald om de klanten 
te kunnen inspireren voor het aan-
komende kerstmenu. In het hart van 
de winkel staat een prachtige kerst-
tafel met allerlei gerechten die be-
reid zijn door een professionele ho-
recakok. Deze staat de hele avond 
klaar om de vragen van klanten te 
beantwoorden. Dit jaar wordt de 
avond muzikaal opgeluisterd door 
speciale kerstartiesten. Het muzika-

le duo de Flageolettes, dat ieder jaar 
weer acte de présence geeft, komt 
optreden en de zingende Kerstman 
gaat van zich laten horen. Ook pre-
senteren diverse goede doelen zich-
zelf op de kerstproefavond: Stich-
ting Kika, Wereld Natuur Fonds 
en Rode Kruis verkopen artikelen 
waarvan de opbrengst naar hun 
goede doel gaat. Dit jaar heeft ook 
Stichting Oud Aalsmeer een kraam 
waar informatie gegeven wordt over 
wat de stichting voor Aalsmeer be-
tekent. Ook vermeldenswaard is 
de grote uitstalling van prachtige 
kerststukjes. Op dinsdag 13 decem-
ber sluit de winkel om 19.00 uur. Om 
20.00 uur zijn belangstellenden van 
harte welkom voor de proeverij, die 
tot 22.00 uur duurt. Er is geen gewo-
ne verkoop, behalve de kerststuk-
jes en de producten van de goede 
doelen. Op de facebookpagina van 
C1000 Koster wordt u op de hoog-
te gehouden van alle activiteiten van 
deze winkel. 

Auto Maas 100jaar
Ruud van der Bijl klant 
van de maand november
Aalsmeer - Auto Maas heeft Ruud 
van der Bijl gehuldigd als klant van 
de maand november. Wil Maas 
overhandigde Ruud het prachtige 
TW Steel horloge na een mooie uit-
eenzetting van het fenomeen klant 
van de maand. Ruud was erg on-
der de indruk van het gebeuren en 
liet zijn waardering duidelijk blijken. 
“Dit had ik echt niet verwacht”, al-

dus de Uithoornse ZZP’er die sinds 
1 jaar voor zichzelf is begonnen als 
aannemer en timmerbedrijf. “Ruud 
heeft zijn hart op de juiste plek zit-
ten, alsmede door de ruim 25 jaar 
lange klandizie, het ongekende ver-
trouwen en de enorme loyaliteit je-
gens ons willen wij je graag namens 
Auto Maas op deze manier bedan-
ken”, besloot Wil Maas.

Samenwerking Agribio Group 
met Bartels Stek en Roses
Aalsmeer - De Nederlandse sier-
teeltveredelaar Agribio Group gaat 
een vergaande samenwerking aan 
met Bartels Stek en Bartels Roses 
(Bartels), de twee bedrijven van de 
gerenommeerde Nederlandse sier-
teeltveredelaar Goos Bartels. De sa-
menwerking tussen beide partijen 
leidt tot verbreding van het assor-
timent van Agribio Group, sterkere 
groeikansen voor Bartels en snelle-
re ontwikkeling van nieuwe veelbe-
lovende rassen door marktgerichte 
innovaties, dankzij de gecombineer-
de Research & Development afdelin-
gen. Agribio Group zet deze stap om 
haar mondiale positie te versterken 
op het gebied van sierteeltverede-
ling. Bartels Stek en Bartels Roses 
behouden hun eigen naam en Goos 
Bartels blijft aan als directeur van het 
sinds 1934 bestaande familiebedrijf. 
De samenwerking vindt plaats door 
middel van de overname van de aan-
delenbelangen in Bartels door Agri-
bio Group. Harry Kloppenburg, alge-

meen directeur Agribio Group: ´´Bar-
tels is voor ons een prachtige aan-
vulling op ons assortiment. Wat ons 
aanspreekt is de wijze waarop Bar-
tels in een aantal niche bloemen-
soorten en in de rozen een goede 
naam heeft opgebouwd als ontwik-
kelaar van nieuwe rassen. Dat past 
geheel bij onze eigen strategie. Wij 
zijn daarbij verheugd dat het huidige 
management aanblijft.´´ Goos Bar-
tels: ´´Dankzij onze trouwe klanten 
en leveranciers hebben wij in de af-
gelopen decennia een sterke naam 
opgebouwd in de ontwikkeling van 
onder meer Solidago, Phlox en As-
ters, waarin wij wereldmarktleider 
zijn. Ook het Bartels Roses assorti-
ment zal in de samenwerking met 
Agribio Group beter tot zijn recht ko-
men. Onze klanten en leveranciers 
kunnen in de toekomst op ons re-
kenen en meeprofiteren van grote-
re slagkracht op innovatiegebied. Ik 
kijk daarom vol vertrouwen uit naar 
samenwerking met Agribio Group.´´

Kerstwinkel met kunst bij 
Joop en Ria van Leeuwen
Kudelstaart - Vanaf donderdag 
8 december is de kerstwinkel van 
Joop en Ria van Leeuwen aan de 
Kudelstaartseweg 165 open. U kunt 
hier terecht voor mooie kerststuk-
ken, zijde bloemstukken, grote pot-
ten, vazen, bollen schalen, orchi-
deeën, enzovoorts. Dit in combina-
tie met lokale kunstwerken. Schil-
derijen van Sander Bosman en Irene 
Kramer, keramiek van Laura Bram-
bach, beelden van Eveline Palmer 
en een collectie zeepjes van Leon-
tien Zethof sieren de kerstwinkel op. 
Sander Bosman maakt muurschil-
deringen en schilderijen waarbij hij 
hoofdzakelijk met spuitbus werkt. 
Vanaf midden jaren 80 houdt deze 
autodidact zich bezig met graffiti-
kunst. Daarnaast heeft hij zich ont-
wikkeld tot maker van professio-
nele muurschilderingen. Irene Kra-
mer maakt figuratieve olieverfschil-
derijen. Haar inspiratie komt veelal 
uit de natuur, met in het bijzonder 
mensen, koeien, bloemen, tulpen 
en wolken. Laura Brambach heeft 
de pottenbakkerij Patch of Heaven. 
Als keramiste beheerst zij de tech-
niek van het draaien van klei. Haar 
werk bestaat onder andere uit pot-
ten, vazen, olielampjes, serviesgoed 
en geboorteschalen. Tevens maakt 
ze beelden en objecten opgebouwd 
uit klei en deze worden na een bak 
proces geglazuurd. Eveline Palmer 
maakt figuratieve beelden en wordt 
geïnspireerd door voornamelijk het 
vrouwenlichaam, dieren en haar 
dochter Lisa, die regelmatig model 
voor haar staat. Haar beelden zullen 
te zien zijn in het brons, keramiek en 
aluminium cement. Leontien Zethof 
heeft een zeepatelier aan de Heren-
weg.
Het zeepatelier Uzepia is al 4 jaar 
bezig met het maken van een na-
tuurlijke zeep. Het ambachtelijk be-
reiden van een zeep heeft als voor-

deel dat het volgens een geheel ei-
gen recept gemaakt kan worden. De 
zeep die Uzepia ontwikkeld heeft is 
een zeer zachte, aangename zeep 
geworden. Joop en Ria van Leeu-
wen, hun medewerkers en de kun-
stenaars hopen vele bezoekers te 
mogen verwelkomen bij de exposi-
tie ‘Kerst en Kunst’. Dit kan dage-
lijks van 9.00 tot 17.30 uur, op koop-
avonden en zaterdags tot 17.00 uur. 
Naast kunst kijken en kerststukken 
kopen is Joop en Ria van Leeuwen 
ook het goede adres voor aankoop 
van een kerstboom. Aanstaande 
vrijdag 9 en zaterdag 10 december 
worden de Nordman kerstbomen 
zelfs gratis bezorgd in Kudelstaart 
en Aalsmeer!

Heel veel pietenpret bij 
C1000 Koster Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 30 no-
vember was de traditionele pieten-
middag bij C1000 Koster, dit keer 
in de supermarkt zelf. Er waren vijf 
hoofdpieten die zich bezighielden 
met zo’n veertig kinderen, maar ook 
de overige bezoekers in de super-
markt vonden het optreden van de 
pieten erg vermakelijk.Heel veel 
moeders hebben mee geholpen met 
pepernoten bakken. De pietjes heb-
ben geknutseld, eierkoeken versierd 
en maskers gemaakt. Tot slot zon-
gen ze onder leiding van de hoofd-
piet een prachtig lied. Uiteinde-

lijk ging iedereen ook nog met ca-
deautjes naar huis. Op de facebook-
pagina van C1000 Koster Aalsmeer 
staan foto’s van deze gezellige mid-
dag. C1000 Koster Aalsmeer orga-
niseert ieder jaar een pietenmid-
dag. Kinderen worden onder pro-
fessionele begeleiding een middag 
in Sinterklaassfeer vermaakt ter-
wijl de ouders in alle rust de sinter-
klaasinkopen kunnen doen. Dit jaar 
was de pietenmiddag voor het eerst 
in de supermarkt zelf, in plaats van 
in de gymzaal. Dat was voor de ou-
ders nog efficiënter. 

Drie stappen plan voor 
dieren met vuurwerkangst 
Kudelstaart - Ieder jaar blijkt dat 
veel bazen zich pas bij het afste-
ken van het eerste rotje weer her-
inneren dat hun dier bang is voor 
vuurwerk. Paniek! De laatste we-
ken van het jaar staat bij veel die-
renartsenpraktijken de telefoon 
dan ook roodgloeiend. “Hij is zo 
bang, heeft u iets waar hij rustig van 
wordt?” Er bestaan inderdaad pille-
tjes die een dier rustiger maken. De 
bijsluiter leert echter dat dit mid-
delen zijn die beter niet geduren-
de langere tijd moeten worden ge-
geven en vuurwerkangst is iets dat 
zich in de meeste gevallen niet be-
perkt tot oudejaarsavond. Diepge-
wortelde vuurwerkangst is met geen 
pil of poeder weg te nemen, die illu-
sie moet ook niet worden gekoes-
terd. Wel heeft NML health een na-
tuurlijk stappenplan bij vuurwerk-
angst ontwikkeld waarmee dieren, 
wanneer er tijdig mee wordt begon-
nen, ondersteund kunnen worden 
bij hun angst of bij de training om 

over deze angst heen te komen. De-
ze middelen kunnen worden ingezet 
als drie stappen pakket, ze verster-
ken elkaars werking. Voor het beste 
resultaat is het aan te raden om nog 
voor de eerste knallen klinken te be-
ginnen! Het stappenplan werkt als 
volgt: Vanaf begin december begin-
nen met Rust Compositum, een voe-
dingssupplement dat kalmeert en 
ontspant. Het maakt het dier beter 
aanspreekbaar en hierdoor ook be-
ter trainbaar. Rond oudejaarsavond 
kan de dosering veilig worden op-
gevoerd tot maximaal drie maal de 
aanbevolen hoeveelheid. Vervolgens 
vanaf ongeveer half december star-
ten met druppels Puur Nervositeit. 
Deze helpen bij angst voor onver-
wachte harde geluiden. En tot slot 
op oudejaarsavond het dier Bach 
Rescue Remedy geven. Dit werkt 
onmiddellijk bij acute stressituaties. 
Meer weten? De medewerkers van 
Faunaland in winkelcentrum Ku-
delstaart vertellen u graag meer.

Amstellandse ondernemers 
gaan barbecueën in de winter
Aalsmeer - Regen en storm, je zou 
denken dat het barbecue seizoen 
voorbij is. Toch komen inmiddels 
ruim vijftig ondernemers uit de re-
gio Amstelland op woensdagavond 
14 december naar The Beach aan 
de Oosteinderweg om daar – bui-
ten! – te gaan barbecueën. Op ini-
tiatief van het netwerkplatform Doe-
tZaken vindt woensdagavond 14 
december de warme wanten win-
ter barbecue plaats. Onder het mot-
to ‘ondernemen is durven’ zijn on-
dernemers uit de regio Amstelland 
deze winteravond van harte wel-
kom om buiten te komen barbe-
cueën bij The Beach. Deborah Bo-
the: “Het doel van DoetZaken is om 
de regionale economie een impuls 
te geven door ondernemers uit Am-
stelveen, Uithoorn en Aalsmeer on-
derling in contact te brengen. En 
daarmee uiteraard ook om elkaar 
nog beter te laten weten waarvoor 
we elkaar zakelijk kunnen inscha-
kelen.” Mede-initiatiefnemer Peter 
Sparnaaij: “Drempels zijn er nau-
welijks bij DoetZaken, elke onder-
nemer in Amstelland met een zake-
lijk netwerk is welkom.” Bob van der 
Laarse voegt hier nog aan toe dat 

DoetZaken zich zeker niet met be-
langenbehartiging bezig gaat hou-
den. “Daar zijn de ondernemersver-
enigingen in Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn erg goed in, dus laat 
ze dit vooral blijven doen. Wij rich-
ten ons op de onderlinge contacten 
tussen ondernemers in de regio. En 
als we dit samen met de bestaan-
de ondernemersverenigingen kun-
nen doen, dan doen we dat graag!” 
De winter barbecue wordt muzikaal 
opgeluisterd door gitarist en zanger 
Rob Taekema. Rob heeft een lang 
verleden in de Nederlandse mu-
ziek historie. Tegenwoordig is Rob 
als gitaarleraar en componist ook 
ondernemer en geeft gitaarles in 
Aalsmeer. Tijdens de winter barbe-
cue zal hij een aantal nummers spe-
len van zijn in november uitgebrach-
te album Changing Gear. Bent u on-
dernemer in Amstelland en durft u 
de uitdaging van de warme wanten 
winter barbecue aan met uw collega 
ondernemers? Dan kunt u zich aan-
melden via www.doetzaken.nl. Koud 
zult u het vermoedelijk niet krijgen, 
maar zorg toch maar wel voor war-
me wanten en een winterjas. 

Komt beste Onderneming van 
Noord-Holland uit Aalsmeer?
Aalsmeer - De Ondernemingsver-
kiezing Noord-Holland 2011/2012 
is weer gestart. Vanaf nu maken al-
le bedrijven in Noord-Holland weer 
kans op de felbegeerde titel ‘Beste 
Onderneming van Noord-Holland’. 
Tot 15 januari kunnen bedrijven zich 
aanmelden voor dé ondernemings-
verkiezing van het jaar Provincie 
Noord-Holland 2011/2012, maar het 
is ook mogelijk om bedrijven voor 
te dragen. Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg: “We gaan als 
gemeente Aalsmeer de fantastische 
winnaar van de ‘Onderneming van 
het jaar verkiezing’, de Dutch Flower 
Group, aanmelden in de catego-
rie MKB Groot. Ook gaan we zoals 
afgesproken het mooie bedrijf Fi-
qas, dat dit jaar in de top drie kwam, 
aanmelden voor de categorie MKB 
Midden. Maar ik wil ook de andere 
bedrijven in gemeente Aalsmeer op-
roepen zich aan te melden.” Anders 

dan voorgaande jaren worden er dit 
jaar maar liefst vier prijzen uitge-
reikt. Naast de publieksprijs zijn er 
drie categorieën waar ondernemers 
voor de titel in aanmerking kunnen 
komen. Dit zijn MKB Klein (0-5 fte), 
MKB Midden (6-50 fte), MKB Groot 
(50+ fte). Tijdens een grote gala-
avond in het theater Philharmonie 
te Haarlem worden de winnaars ge-
kozen. De feestelijke prijsuitreiking 
vindt plaatst op woensdag 18 april 
2012.Vanaf nu kunt u niet alleen 
uw eigen bedrijf aanmelden voor 
de populaire verkiezing. Ook ande-
re kanshebbers kunt u naar harten-
lust voordragen.  
Dus: is uw bedrijf een kanshebber 
voor de titel Beste Onderneming 
van Noord-Holland of kent u een 
toponderneming in de regio en vol-
doet deze aan de criteria?
Aanmelden voor de OVNH 
2011/2012 kan via www.ovnh.nl.

Onderneming van het jaar 2011: Marco van Zijverden van de Dutch Flower 
Group met de twee andere genomineerden Rob Geleijn van Fiqas en Lennard 
van der Weijden van GreenBalanz.

Christa Logman bezig aan een van 
de ‘Kudelstaartse koppen’.

Kudelstaartse exposeert 
in het Parijse ‘Louvre’
Kudelstaart - Een hele eer is het om 
in het beroemde museum het Lou-
vre in Parijs te mogen exposeren. Dat 
overkomt Christa Logman uit Ku-
delstaart. De psychologe van beroep 
schildert al jaren niet overdienste-
lijk en dat mag blijken uit de uitno-
diging uit Parijs. Zij exposeert samen 
met een groep Nederlandse kunste-
naars onder de titel ‘Le Carrousel du 
Louvre’, die vanaf vandaag, donder-
dag 8 tot en met zondag 11 decem-
ber is te zien. Elke deelnemer van de 
Hollandse delegatie stelt een werk 
ten toon. Van Christa Logman is dat 
‘de rode jurk’. 

Markante Kudelkoppen
Exposeren over de grens in zo’n be-
faamd museum is natuurlijk leuk, 
maar een ander groot project waar 
Christa Logman veel energie in heeft 
gestoken heet ‘Markante Kudelkop-
pen’. Het afgelopen jaar portretteer-
de de Kudelstaartse 30 markante 
Kudelstaarters in haar atelier te Ou-
der Amstel. Onder die markante Ku-
delstaarters is natuurlijk burgemees-
ter Pieter Litjens maar ook andere 
‘politieke koppen’ en plaatsgenoten 
uit het verenigingsleven, daarnaast 
een aantal bekende lokale onderne-
mers. Christa is er druk mee geweest 
en kijkt terug op een bijzonder pro-
ject, waarbij ze niet alleen de man of 
vrouw in kwestie op doek heeft ‘ge-
zet’ maar ook beter heeft leren ken-
nen. Op die manier bracht zij het ui-

terlijk goed in beeld en bovendien 
komt het karakter van de geportret-
teerde naar voren. De mensen die in 
haar atelier hebben plaatsgenomen 
voor de schildersessies zullen on-
getwijfeld heel benieuwd zijn naar 
de expositie ‘Markante Kudelkop-
pen’, die overigens in de Aalsmeerse 
watertoren te zien is. De dertig Ku-
delstaarters moeten nog even ge-
duld hebben. Op zaterdag 21 janua-
ri kunnen zij het resultaat bewonde-
ren. Dan wordt de expositie geopend 
door burgemeester Litjens. De da-
gen daarna is er alle gelegenheid 
voor andere belangstellenden om de 
‘koppen’ te bewonderen. Tegelijker-
tijd zijn in de toren lichtobjecten van 
de kunstenares Tanja Kohler uit Am-
stelveen te zien. 



pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 8 december 2011

Hele Maaslander voor Elise!
Aalsmeer - Elise Buskermolen uit 
Aalsmeer is afgelopen zaterdag vol-
ledig overvallen toen een praalwa-
gen en fanfare haar straat in kwam 
om haar te belonen voor 7 jaar gast-
ouderschap. “Ik ben ’s zomers gast-
ouder voor twee kinderen uit Frank-
rijk via de Stichting Europa Kinder-
hulp. We vangen al 7 jaar hetzelf-
de jongetje op en al vijf jaar hetzelf-
de meisje. Het is soms zwaar, maar 
ook mooi om te doen”, aldus Elise. 
Dankzij een actie van Maaslander 
stemde vele honderden mensen op 
haar geweldige prestatie en werd 
zij beloond met een hele Maaslan-

der kaas. In totaal zijn drie perso-
nen gehuldigd. De huldigingen ko-
men voort uit de actie ‘Maaslander 
valt in de smaak en trakteert’. Maas-
lander won drie keer de Superior 
Taste Award en om dit te vieren riep 
Maaslander Nederlanders op hun 
meest bijzondere prestatie te delen 
op de site www.maaslandervaltin-
desmaak.nl. De 100 inzendingen 
met de meeste stemmen maakten 
kans op een hele Maaslander kaas. 
Tal van leuke, ontroerende en emo-
tionele prestaties werden ingezon-
den. Alle prestaties zijn nog te be-
kijken op genoemde website.

Bijeenkomst van 
Wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt maandag 12 december 
bijeen in brede school De Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur. 
Het eerste half uur (inloop) is be-
stemd voor wijkbewoners voor vra-
gen en opmerkingen. Voor meer in-
formatie kan de website bekeken 
worden.

Kemah Singer met Leontien Zethof.

Kunst- en kerstverkoop Kudelstaart
Zeepatelier Uzepia actief 
voor jongeren in Libië
Kudelstaart - Een paar maan-
den geleden werd zeepatelier Uze-
pia benaderd door Kemah Singer 
met de vraag of er ook een work-
shop gegeven werd in het leren hoe 
je ambachtelijke zeep maken kon. 
Normaal gesproken is dat niet het 
geval, maar na een gesprek en het 
doel waarvoor was eigenaresse Le-
ontien Zethof al gauw overstag. Het 
doel is om jongeren in Libië, die 
geen opleiding hebben gehad door 
de burgeroorlog, praktijkles te ge-
ven in het land zelf. En dit order lei-
ding van Kemah Singer. Ook Home 
with Joy heeft Kemah omarmd met 
de hulp bij het leren brood te ma-
ken. Een prachtig project waar Le-
ontien nu zes maanden nauw bij 
betrokken is. Kemah betaalt inmid-
dels de school voor 20 jongeren. Zij 
krijgen ook les in praktijk gerichten 
vakken. Er is 35 hectare land aan-
gekocht waar nu een boerderij staat 
en ze zijn begonnen met het fok-
ken van varkens. Ook dit is door Ke-
mah geleerd en overgebracht naar 
de jongeren om zelf hun geld te le-
ren verdienen. Een moedige vrouw 
die zegt geen geld daar naar toe te 
willen sturen, maar juist kennis wil 
overbrengen, zodat er jongeren zijn 
die leren om zelfstandig te over-
leven. Zaterdags gaat Uzepia een 
doorlopende workshop ‘zeepkettin-

gen maken’ geven tijdens de kunst- 
en kerstverkoop bij Joop en Ria 
van Leeuwen aan de Kudelstaart-
seweg 165. “Een leuk cadeau voor 
de kerstdagen”, zegt Leontien. “Zelf 
gemaakt en dan ook nog een goed 
doel steunen. Want we sturen wel 
geen geld, maar er is wel geld no-
dig voor de investering voor diverse 
grondstoffen voor de zeep en voor 
een grote mixer die Kemah daar 
nodig heeft voor het kneden van 
deeg. U een mooie kerst en de jon-
geren een mooie toekomst. Helpt u 
mee?”, besluit Leontien haar oproep. 
Voor meer informatie, zie de websi-
te www.liberiaglobalfoundation.org.

Disney figuren voor arme 
kinderen dankzij AH
Kudelstaart - Elk nadeel heeft zijn 
voordeel, zo hebben ze bij Albert 
Heijn in Kudelstaart gedacht. Door 
een fout zijn er duizenden Disney fi-
guurtjes teveel afgeleverd bij de su-
permarkt in het winkelcentrum. En ja 
wat doe je met zoveel disney figuur-
tjes? Kaas en vleeswarenspecialiste 
Willeke Kraan wist de ultieme oplos-
sing: “We geven het aan de voedsel-
bank in Amsterdam, zodat alle arme 
kinderen in Noord Holland een gra-

tis disney poppetje in hun voedsel-
pakket aantreffen.” De voedselbank 
was ingenomen met het idee en liet 
weten dat het genoeg Disney figuur-
tjes zijn om alle kinderen in Noord 
Holland een lach op hun gezicht te 
toveren. Ook alle klanten die afge-
lopen maandag in de winkel zijn ge-
weest, konden hun collectie nog 
compleet maken. Kortom, de Disney 
actie, is ook dit jaar weer een gran-
dioos succes geweest.

Afvalstoffenheffing wordt terugbetaald

Marieke heeft beste idee 
voor afvalvermindering
Rijsenhout - Marieke van Duijn 
heeft het beste idee voor afvalver-
mindering. De Meerlanden betaalt 
haar afvalstoffenheffing over 2011 te-
rug. De Meerlanden heeft bewoners 
opgeroepen om mee te doen met de 
prijsvraag: “Hoe kunnen we de afval-
berg verminderen?’’ Er zijn vele in-
teressante ideeën binnengekomen. 
Uit alle inzendingen is een winnaar 
gekozen: Marieke van Duijn uit Ku-
delstaart krijgt haar afvalstoffenhef-
fing over 2011 van De Meerlanden 
terug. Haar idee voor afvalverminde-
ring: “Actievere voorlichting op basis- 
en middelbare scholen en de jeugd 
mee laten denken in een denktank 
comité over afvalvermindering, over 
milieu en duurzaamheid.’’ De Meer-
landen heeft de prijsvraag georgani-
seerd in het kader van de Europese 
Week van de afvalvermindering die 
van 19 tot en met 27 november liep en 
werd georganiseerd door de Konink-
lijke Nederlandse vereniging voor af-
val- en reinigingsmanagement. Vol-
gens Marieke van Duijn zijn er al veel 
tips voor afvalvermindering die actief 
de ronde doen. En veel mensen ken-
nen dit soort tips wel, maar passen ze 
onvoldoende toe, omdat ze niet an-
ders gewend zijn. “De jeugd is on-
ze toekomst, maar dat niet alleen, zij 
hebben ook invloed op het gedrag 

van hun ouders. De planeet mag nog 
even mee”, aldus Marieke.
Er zijn vele interessante idee-
en binnengekomen uit verschillen-
de gemeenten, Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Heemstede, Lisse en 
Noordwijkerhout. De Meerlanden wil 
iedereen bedanken die ideeën heeft 
ingezonden voor de prijsvraag en 
mee heeft gedacht over afvalvermin-
dering. Iedereen kan zijn steentje bij-
dragen aan het verkleinen van de af-
valberg en verbetering van het milieu. 
Een goed milieu begint dan ook bij 
jezelf! Het feit dat er veel afval wordt 
geproduceerd leeft onder mensen. 
Dit blijkt uit vele interessante binnen-
gekomen tips van de mensen: Koop 
bewust: schaf alleen iets aan als je 
het nodig hebt. Scheid uw afval goed. 
Print alleen als het echt nodig is en 
gebruik papier dubbelzijdig. Neem 
eigen boodschappentas mee, zodat 
je geen plastic zak uit de winkel mee 
hoeft te nemen. Gebruik brood- en 
plastictassen als afvalemmerzakken. 
Breng overbodige maar nog bruik-
bare spullen naar de kringloopwin-
kel. Doe gft-afval in de groene con-
tainer en de rest in de grijze. Minder 
consumeren (consuminderen) en or-
ganiseer ruilavonden: uw overbodige 
kleren en spullen zijn weer leuk voor 
anderen en andersom

De pietenband zorgde voor veel gezelligheid. Foto: www.kicksfotos.nl.

Feesten met pietenband 
in de Ophelialaan
Aalsmeer - Een heuse pietenband 
kwam zaterdag in de Ophelialaan. 
Niet alleen om de kinderen wat lek-
kers te geven. Nee, het waren mu-
ziekpieten die allemaal vrolijke lied-
jes speelden. Sinterklaas had het 
veel te druk dit jaar om in de Op-
helialaan te komen. Maar gelukkig 
hadden de muziekpieten wel tijd. 
En eigenlijk was dat wel zo gezel-
lig. Een grote groep pieten, met al-
lerlei muziekinstrumenten, liep door 
de straat. En de vrolijke deuntjes die 
uit de muziekinstrumenten kwamen 
zorgden er voor dat zowel jong als 
oud op een gezellige manier aan het 

winkelen was. Veel kinderen kwa-
men de zwarte pieten even een 
hand geven en natuurlijk hadden 
de zwarte pieten nog lekkere din-
gen voor de kinderen bij zich. Soms 
was het best wel een beetje span-
nend, maar iedereen vermaakte zich 
opperbest. Sinterklaas is ondertus-
sen weer terug naar Spanje en de 
muziekpieten zijn weer mee gegaan. 
Maar de winkeliers van de Ophelia-
laan hopen dat de muziekpieten vol-
gend jaar weer tijd hebben om langs 
te komen in de Ophelialaan. Meer 
foto’s van het sinterklaasfeest zijn te 
zien op www.opheliaplaza.nl.

Kim, Wilma en Han eerste 
winnaars ‘Bon in de Ton’
Kudelstaart - Op 5 december zijn 
de eerste gevulde winkelwagens 
overhandigd door Michel Alders 
van de Albert Heijn. Kim van Beek, 
Wilma Beukhof en Han Blokzijl wa-
ren de gelukkige winnaars van deze 
eerste uitreiking van de actie ‘Bon in 
de Ton’. Een kar vol, een fraaie plant 
van Joop van Leeuwen, een rollade 
van de slager, een wijnpakket van 
Gall & Gall, cadeaubonnen van on-

der andere Ed Kriek waren zo wat 
extra prijzen die de kar compleet 
maakten. Alle winkeliers hadden zo 
hun steentje bijgedragen. De deel-
nemende winkels gaan voor volgen-
de week weer drie volle winkelwa-
gens maken. Dus doe u bon in de 
ton met naam en telefoonnummer. 
Op de zaterdag 10 en 17 december 
worden weer drie prijswinnaars ge-
beld.

Binding ‘De druppel die’
Aalsmeer - Telefoon, iPod, com-
puter, kerstbal, kerstboom, huizen, 
gas, auto, elektriciteit. Wat nu zon-
der dit? Wat als er niets meer is? Wat 
als iedereen doorleeft zoals nu doen 
en straks alles op is. Leven de men-
sen dan in schaarste? Hoe heeft het 
zo ver kunnen komen? Keuzes, keu-
zes, keuzes, het leven bestaat uit zo-
veel keuzes. Maar je kunt niet altijd 
de juiste maken. Wat gebeurt er als 
je een verkeerde keuze maakt? Wat 
voor invloed heeft dit op jouw leven 
of het leven van anderen? Reis mee 
de toekomst in en zie wat goede dan 
wel slechte keuzes in het leven kun-
nen brengen. Laat het over je heen 
komen en misschien kom je wel tot 
nieuwe inzichten. Kom naar kerststuk 
‘De druppel die’ kijken in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat op za-
terdagmiddag 24 december vanaf 
16.30 uur, zaal open om 16.00 uur, 
of zaterdagavond 24 december van-
af 20.30 uur, zaal open om 20.00 uur. 
De entree is gratis en bij de uitgang 
wordt gecollecteerd voor een goed 

doel. Kaarten kunnen vanaf dinsdag 
13 december (9.00 uur!) worden ge-
reserveerd via info@debinding.nl, te-
lefonisch via 326326 of worden af-
gehaald in de Binding. Per persoon 
kunnen maximaal acht kaarten wor-
den besteld. Reserveringen vóór 13 
december 9.00 uur worden niet in be-
handeling genomen! Wees er snel bij 
want het aantal plaatsen is beperkt.

Veel belangstelling voor 
opening duurzame ijsbaan
Aalsmeerderbrug - In De Arends-
hoeve is afgelopen donderdag 1 
december onder grote belangstel-
ling en met een prachtige show de 
duurzame ijsbaan in gebruik ge-
nomen. Sinds september dit jaar is 
overigens deze groene oase omge-
doopt tot The Garden of Amsteram. 

De missie van eigenaar Jacob van 
Zijverden is de beleving van groe-
ne duurzame positieve invloeden 
aan te bieden middels het met na-
me laten organiseren van evene-
menten, bijeenkomsten en fees-
ten. Jacob van Zijverden stimuleert 
en biedt als authentieke duurzaam-
heids pionier al ruim dertig jaar be-
drijven de mogelijkheid om duur-
zaamheid op een unieke manier te 
beleven en te ervaren. De ijsbaan 
in The Garden of Amsterdam is 1 
zo’n project. De warmte, die vrij-
komt van de ijsbaan, wordt bijvoor-
beeld gebruikt voor het verwarmen 
van een aangrenzende kas. De ko-
mende twee jaar wordt op de ijs-

baan de productie ‘Le Monde Vert’ 
uitgevoerd. De eerste show is op 28 
januari. The Garden of Amsterdam 
is te vinden aan de Aalsmeerder-
dijk 438. Kijk voor meer informatie 
op www.arendshoeve.com.

Grote kienavond 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 9 december 
organiseert buurtvereniging Oost-
end een grote en gezellige kien-
avond in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. Het bestuur hoopt 
vele kienliefhebbers te mogen be-
groten. Natuurlijk om met elkaar 
een leuke avond te hebben, maar 
ook om gelden bijeen te vergaren 
voor onderhoud aan het buurthuis. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, om 
20.00 uur start het kienen.

Actieve belangstelling van minister
ANBO trekker project Blijf 
Veilig Mobiel voor senioren
Aalsmeer - Het project, waarin tien 
organisaties drie jaar samenwerk-
ten aan veiligheid voor senioren in 
het verkeer, krijgt een vervolg. Tij-
dens een eindsymposium op 24 no-
vember, bijgewoond door de heren 
Beijnvoort en Box van de ANBO en 
van Tol PCOB uit Aalsmeer, werd 
door minister Schulz van Haegen 
een nieuwe subsidie toegezegd en 
wel een half miljoen om het suc-
cesvolle veiligheidsproject Blijf Vei-
lig Mobiel voor senioren een ver-
volg te geven. 
Die toezegging deed de minister 
van Infrastructuur en Milieu aan 
het slot van de drukbezochte bij-
eenkomst in het Beatrixgebouw 
van de Utrechtse Jaarbeurs, waar 
ook Guido van Woerkom (direc-

teur ANWB), Karla Peijs (voorzitter 
Veilig Verkeer Nederland) en Hugo 
van der Steenhoven(directeur Fiet-
sersbond) aanwezig waren. De di-
verse workshop werden door de 
drie heren druk bezocht. Met het 
geld willen samenwerkende par-
tijen zich de komende jaren onder 
meer gaan toeleggen op methoden 
om senioren te stimuleren langer 
veilig te blijven fietsen, verder een 
uniforme scootmobielcursus en ten 
slotte op een mobiliteitsadvies voor 
de individuele (oudere) fietser. Blijf 
Veilig Mobiel (BVM) kwam in 2008 
tot stand dankzij samenwerking 
tussen de ouderenbonden ANBO, 
PCOB en KBO en verder de ANWB, 
Veilig Verkeer Nederland, de Fiet-
sersbond en nog enkele anderen. 
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Jeugdhandbalnieuws
Thuiswinst voor meiden A1 
FIQAS tegen hekkensluiter
Aalsmeer - Op zondag 4 decem-
ber kregen meiden A1 van FIQAS 
Aalsmeer het Amsterdamse VOC op 
bezoek. FIQAS staat aan kop terwijl 
VOC op de onderste plaats staat. 
Dit zijn vaak lastige wedstrijden, 
aangezien iedereen van de koplo-
per wil winnen. En voor die koplo-
per is het weer lastig om bij wed-
strijden als deze de concentratie er-
bij te houden. FIQAS pakte het ech-
ter goed op en met Kelly op de hoek 
kon FIQAS de voorsprong uitbou-
wen tot 14-8 in de eerste helft. Het 
gebrek aan concentratie en fanatis-
me leek de meiden haast op te bre-
ken. Zeker in de eerste helft en het 
begin van de tweede helft werden 
erg veel kansen gemist. Verdedi-
gend bleef FIQAS nog redelijk over-
eind, maar met name de gemiste 
kansen en het te lage tempo zorg-
den ervoor dat VOC steeds dichter-
bij kon komen. Na een kwartier in 
de tweede helft was er één doel-
punt gescoord en drie penalty’s ge-
mist aan Aalsmeer kant, terwijl VOC 
wel drie keer scoorde. VOC kwam 
bij tot 16-11! Vanaf dat moment be-
sefte de koploper dat ze wat extra 
gas moest geven. Dit resulteerde in 
een betere spirit en met een aantal 
makkelijke doelpunten van Lisa en 
Lianne werd alsnog een overtuigen-
de eindstand van 25-14 neergezet. 
Een knappe prestatie van de mei-
den A1 van FIQAS Aalsmeer om na 
zeven wedstrijden de koppositie in 
de landelijke Jeugddivisie te bezet-
ten. Mede door verlies van de num-
mer twee, VVW ’t Fortuin, in de com-
petitie staan ze momenteel zelfs drie 
punten los. Volgende week is er een 
belangrijke wedstrijd tegen NEA uit 

Ouderkerk. Deze ploeg staat op de 
derde plaats met drie punten ach-
terstand op FIQAS. De meiden kun-
nen alle support gebruiken dus ie-
dereen graag om 13.40 uur bij NEA 
in sporthal Bindelwijk in Ouderkerk.

Bloedstollend duel meiden B1
Zondag 4 december stond de topper 
in de jeugddivisie tussen de meiden 
B1 van FIQAS Aalsmeer en DSS uit 
Heemsker op het programma. In een 
bomvolle Bloemhof konden de mei-
den vol aan de bak. FIQAS Aalsmeer 
was vanaf de eerste minuut uiterst 
scherp, wat mooi handbalspel op-
leverde. DSS stond niet voor niets 
ook in de top van deze klasse dus 
werd het een mooi schouwspel tus-
sen twee ploegen die goed aan el-
kaar gewaagd waren. Het spel golf-
de mooi heen en weer. Met een klei-
ne voorsprong gingen de Aalsmeer-
se meiden rusten en werden er 
nog een aantal tips voor de twee-
de helft meegegeven, want DSS zou 
zich vast nog niet gewonnen geven. 
Nou dat bleek te kloppen, want het 
werd echt super spannend! Goed te 
zien was dat de FIQAS ploeg steeds 
sterker en volwassener wordt, want 
het hele team schakelde nog een 
tandje bij en de overwinning kwam 
steeds dichterbij. DSS liet ook nog 
een paar mooie aanvallen zien maar 
FIQAS Aalsmeer bleef goed gecon-
centreerd en speelde zeer gedisci-
plineerd naar het eind van de wed-
strijd. De tweede plaats in de com-
petitie is nu in handen van Aalsmeer. 
Na de wedstrijd kreeg de ploeg een 
staande ovatie van het publiek, dat 
weer erg had genoten van de B-
meiden.

Sintfeest op de Graankorrel
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
2 december kwam Sinterklaas sa-
men met paard en wagen aan op 
de Graankorrel. Hij werd luid toege-
zongen met het lied ‘Oh, pepernoot’. 
Eenmaal welkom geheten werd 
nog een pietenpolonaise gehou-
den. Daarna ging de Sint in de on-
derbouw op bezoek. Aan de kleuters 
was wel te merken dat ze het toch 
een beetje spannend vonden. Maar 
wat waren ze blij toen ze behalve een 

cadeautje ook nog een pietendiplo-
ma kregen. In groep 3 speelde Sint 
samen met de pieten zelfs een let-
terspelletje mee en werd er in groep 
4 lekker gedanst. In de bovenbouw 
was elke groep druk bezig met het 
uitpakken van surprises met als the-
ma: dieren snoep en muziekinstru-
menten. Het zag er allemaal prachtig 
uit. Om 12.00 uur was het hele sint-
feest afgelopen en werden Sint en 
zijn pieten uitbundig uitgezwaaid. 

Brandweer redt zwarte 
piet op de Wegwijzer
Aalsmeer - Dat was een vreemd 
gezicht afgelopen vrijdag bij basis-
school de Wegwijzer in de Horn-
meer. Toen de kinderen ’s morgens 
op het schoolplein kwamen za-
gen ze een tentje op het dak van 

de school. Was hier sprake van oc-
cupy de Wegwijzer? Grote hilari-
teit ontstond er toen het tentje be-
gon te bewegen en er een zwar-
te piet uit kwam! Een heel bijzon-
dere piet, want hij durfde niet meer 
van het dak af. Best raar eigenlijk 
voor een zwarte piet. Juffrouw Marjo 
stak kordaat de handen uit de mou-
wen en belde met de brandweer. Al 
gauw kwam de brandweer met gil-
lende sirenes het schoolplein op rij-
den en uit die wagen stapten niet al-
leen twee brandweermannen maar 
ook Sinterklaas en een collega-piet 
uit. Voor de piet op het dak was het 
een hele geruststelling dat Sinter-
klaas in de buurt was om hem uit de 
benarde positie te bevrijden. Sinter-
klaas liet het daadwerkelijke redden 
aan de brandweer over en met een 
lange ladder was piet gauw weer op 
de vaste grond. Na een kopje choco-
mel en een handje pepernoten voor 
de schrik kon met een klein beetje 
vertraging het sinterklaasfeest op de 
Wegwijzer beginnen. Voor alle kin-
deren was er een cadeautje en wat 
lekkers. Sinterklaas heeft zo geno-
ten van het feest dat hij nu al be-
loofd heeft volgend jaar weer bij de 
Wegwijzer op bezoek te komen. 

Fotospeurtocht 
door Oost
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag hebben de tieners van Binding 
Oost een speurtocht gedaan. Door 
goed naar de foto’s te kijken, werd 
de route duidelijk. De start was bij 
Binding Oost op de Machineweg, 
daarna werden er bij meerdere win-
kels en bedrijven opdrachtjes uitge-
voerd. Pieten tellen in de etalage, 
auto’s tellen, foto maken in kerst-
sfeer, een code doorgeven, letters 
zoeken en een liedje zingen. De let-
ters die daarmee verdiend konden 
worden, vormden een woord. En 
het woord gaf een lekkere beloning! 
Heb je ook zin in een gezellige mid-
dag bij Binding Oost? Kijk dan op de 
activiteitenkalender op de site www.
debinding.nl.

Sint per bakfiets OBS in
Kudelstaart - Dat was even vreemd 
opkijken: Sinterklaas kwam de OBS 
Kudelstaart inrijden staande op een 
bakfiets! En dat was nog niet al-
les, want op de bagagedrager zat 
een Piet met de staf naar achteren, 
want die werd vastgehouden door 
de rolstoelpiet. Het was een vreem-
de optocht daar in Kudelstaart. Al-
les was natuurlijk wel te verklaren: 
Het paard was immers zoekgeraakt 
en de Sint moest toch voor vervoer 
zorgen om de school te kunnen be-

zoeken! Gelukkig, dat de Sint even 
had geoefend, want de eerste keer 
was hij helaas uit de bak gevallen. 
De meest succesvolle was de rol-
stoelpiet: iedereen wilde wel even 
een ritje met hem maken. 

Net als op alle scholen waarschijn-
lijk het geval was: het was weer een 
geslaagd feest! Op naar de Kerst: de 
leerkrachten spelen op de OBS Ku-
delstaart een musical voor de kin-
deren. Ze zijn hard aan het oefenen!

Sinterklaas op de Brug!
Aalsmeer - Vrijdag 2 december 
was een spannende dag voor de 
kinderen van de Brug. Grote vraag 
was of Piet Pedro bij het Sinter-
klaasfeest aanwezig zou kunnen 
zijn. Piet Pedro had namelijk de 
boot gemist en is toen op de fiets 
gesprongen om naar Nederland 
te gaan. Door middel van brieven 
heeft hij de kinderen van de Brug 
op de hoogte gehouden van zijn 
avonturen. En gelukkig, Piet Pedro 
heeft het gered. Op zijn fiets kwam 

hij aan op de Brug, maar hij was 
niet alleen! Er reed een politiebus-
je met agenten en Sinterklaas met 
zijn Pieten achter hem aan. Piet Pe-
dro had zich namelijk niet netjes 
aan de verkeersregels gehouden. 
Oh, oh! Gelukkig zagen de agen-
ten het voor deze ene keer door de 
vingers en kon Piet Pedro gewoon 
op de Brug het Sinterklaasfeest vie-
ren. Het was een gezellige dag met 
mooie cadeautjes en natuurlijk veel 
pepernoten!

Groep 7a van Jozefschool 
leert China kennen
Aalsmeer - Groep 7a van de Jo-
zefschool is naar een tentoonstel-
ling in het Tropenmuseum geweest. 
De tentoonstelling ging over China 
en over hoe ze daar leven en wer-
ken. De leerlingen werden in klei-
ne groepjes verdeeld. De groepjes 
gingen allemaal iets anders doen. Er 
waren verschillende onderwerpen: 
werken in een paraplu fabriek, ter-
racotta poppen maken, kungfu les 
geven, een feng zi meester worden, 
dokter worden en in een restaurant 
werken. Er was een beroemd ge-
recht uit China voor de kinderen ge-
maakt, namelijk: de Drakenschub. 

Het was heerlijk! Groep 7 heeft, 
voordat ze naar het Tropenmuseum 
ging, ook veel over China geleerd. 
Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld 
een boekje gelezen, waarin ze ge-
leerd hebben dat alles in China om 
qi draait. Alles wat beweegt heeft 
volgens de Chinezen qi. Qi is le-
venskracht. Ook hebben de leerlin-
gen geleerd met stokjes te eten. De 
juf van groep 7 was net in China ge-
weest. Ze heeft de leerlingen hier-
door veel kunnen leren over China. 
Zelf heeft ze ook in China les gege-
ven. Van China hebben de kinderen 
veel geleerd.

Hoedenfeest tijdens bezoek 
Sinterklaas op De Hoeksteen
Aalsmeer - Op maandag 5 de-
cember bezocht Sinterklaas ba-
sisschool De Hoeksteen. Geluk-
kig werkte het weer mee en ston-
den kinderen en ouders rijendik 
opgesteld om de Sint en zijn Pie-
ten te verwelkomen. In de afge-
lopen weken volgden de leerlin-
gen het nieuws: De mutsen van de 
Zwarte Pieten waren weggewaaid. 
Zo kunnen de Pieten de Sint niet 
onder ogen komen. De leerlingen 

schoten te hulp en brachten allerlei 
hoofddeksels mee. Op het school-
plein pasten de Pieten de mutsen 
één voor één. Iedereen kon ze be-
wonderen. Hierna bezochten de 
Sint en zijn Pieten de groepen van 
de school. Heel veel kinderen had-
den hiervoor iets leuks meegeno-
men of een stukje ingestudeerd. 
Aan het einde van de dag kon ie-
dereen terugkijken op een ge-
slaagd Sinterklaasfeest.

‘Hoedje’ in Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdagmiddag 
10 december om 14.30 uur en zon-
dagochtend 11 december om 10.30 
uur brengen Jordis Cordua en Re-
gina Magnus de voorstelling ‘Hoed-
je’ voor alle leeftijden! Hoedje is een 
dans en live animatie voorstelling 
over de kleurrijke avonturen van een 
bijzonder hoedje. Met live cello mu-
ziek van Nina Hitz. Het verhaal gaat 
over een hoedje die per stoomboot 
de oceaan oversteekt, in blauwgroen 

water wordt meegevoerd door krach-
tige stromingen. In de groene diepte 
maakt hij kennis met een schitteren-
de kwal. Maar hij wordt ook naar een 
fonkelende Legostad meegenomen 
door de wind, waar hij gaat swingen 
met twee rare boefjes. Toegangsprijs 
is 8,50 euro per persoon. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Schatkamer van Sinterklaas 
op OBS De Zevensprong
Rijsenhout - Vrijdag 2 december 
kwam Sinterklaas op bezoek bij 
OBS De Zevensprong. In de school 
had de Sint zijn schatkamer inge-
richt, allerlei cadeautjes en natuur-
lijk allerlei lekkers waren te bekij-
ken. 
Na het bezoek van Sint en Piet in 
de klassen mochten alle kinderen 
naar de schatkamer van de Sint.  
Wat spannend om daar te mogen 
kijken. De leerlingen hebben zelf 
hun cadeautje kunnen uitzoeken. 
Sommige kinderen konden haast 
niet kiezen, want wat was er veel 
te zien!  De kinderen keken vol 
verwachting naar al dat moois. 

Het was een grandioos feest en al-
le kinderen en hun ouders hebben 
enorm genoten!
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Voetbalwedstrijd zaterdag
Aalsmeer ontsnapt met
3 punten bij W.V.-H.E.D.W.
Aalsmeer - Aalsmeer heeft afgelo-
pen zaterdag 3 december bij W.V.-
H.E.D.W. (voluit Wilhelmina Voor-
uit – Hortus Eendracht Doet Win-
nen) de volle drie punten binnen-
gesleept. Gemakkelijk ging dit niet. 
WV-HEDW ging met de rust nog met 
een verdiende 1–0 voorsprong van 
het kunstgrasveld, maar dankzij een 
goede tweede helft werd het met in-
zet en karakter toch nog een 1–2 
overwinning. In de blessuretijd keur-
de de goed leidende scheidsrechter 
Jaap Kraak uit Oudega Friesland op 
advies van de Aalsmeer assistent-
scheidsrechter een buitenspel doel-
punt af. Zelf had de scheidsrech-
ter twijfels. De eerlijkheid van beide 
grensrechters gaf de doorslag om 
het doelpunt af te keuren. Het bracht 
wel enige opwinding bij WV-HEDW, 
want daar zag men twee punten de 
mist ingaan. Aalsmeer speelde zon-
der Burak Sitil en Thomas Harte, 
maar met Tom Doeswijk in de basis. 
Het jeugdig talent liet zien het spel 
op dit niveau aan te kunnen. Voor-
al in de eerste helft moest hij op het 
middenveld veel loopwerk verrich-
ten. De werkdruk was hoog, omdat 
Mitch van Geldorp na enkele bles-
sures nog niet in staat was de vol-
le 100% te kunnen geven. De trainer 
van WV-HEDW Martin van Steen-
voorden had dat gauw gezien en liet 
zijn beste aanvaller Joost Hobbel en 
middenvelder Ruben Loeve de lin-
kerhelft van Aalsmeer opzoeken. 
Het leverde in ieder geval een doel-
punt in de eerst4 helft op. De eerste 
minuten was het nog aftasten aan 
weerskanten. Het eerste schot kwam 
van Joost Hobbel van WV-HEDW. 
Deze club-topscoorder is zeer bal-
vast en schiet en kopt uit alle stan-
den. De bal verdween over het doel. 
Uit een pass van Salih Yildiz in de 
8e minuut schoot Peter Neuvel over. 
Het spel ging op en neer. WV-HEDW 
liet zien technisch meer in zijn mars 
te hebben dan Aalsmeer. Uit een 
goede combinatie in de 21e minuut 
schoot de weer zeer ijverige Calvin 
Koster net naast. Ook een schot van 
Peter Neuvel in de 25e minuut ging 
rakelings naast. WV-HEDW voer-
de de druk op links langzaam op. 
Uit een snelle counter schoot Ru-
ben Loeve langs Sander Bakker de 
verdiende 1-0 in. Een combinatie in 
de 30e minuut tussen Salih Yildiz 
en Peter Neuvel werd door laatst-
genoemde in het zijnet geknald. Bij 
WV-HEDW waren het de middenvel-
ders Robbert Stuut en Ruben Loe-
ve die het spel verdeelden. Robbert 
Stuut was vooral gevaarlijk met zijn 

vrije trappen en snelle spel opvattin-
gen. Het spelbeeld was in het voor-
deel van WV-HEDW dat snel en at-
tractief voetbal speelde. Aalsmeer 
was soms toch gevaarlijk. De groot-
ste kans van Aalsmeer kwam in 
de 42e minuut toen uit een vrije 
trap van Vincent Krabbendam kee-
per Joep Albers de bal uit de krui-
sing moest slaan. Ook Robbert Stuut 
kreeg in de 44e minuut een kans 
op 2–0. Zijn schot werd door San-
der Bakker geblokt. De tweede helft 
gaf een totaal ander beeld. Aalsmeer 
begon druk te zetten en de achter-
hoede van WV-HEDW begon fout-
jes te maken. Toen Sergio Pregers in 
de 52e minuut in het veld kwam voor 
de leeg gespeelde Mitch van Gel-
dorp begon Aalsmeer aan een op-
mars. Uit een pass van Calvin Kos-
ter schoot Peter Neuvel in de 57e mi-
nuut nog tegen keeper Albers aan. 
Een minuut later schoot de spits uit 
een pass van Vincent Krabbendam 
in de uiterste hoek, 1-1. Aalsmeer 
kwam nu echt los en veroverde het 
middenveld op WV-HEDW. Een ge-
vaarlijke vrije trap in de 61e minuut 
van Robbert Stuut wist Sander Bak-
ker tot corner te verwerken. De ver-
diende 1–2 voorsprong kwam in de 
65e minuut. Uit een snelle counter 
van Aalsmeer bediende Peter Neu-
vel met een diepte pass Calvin Kos-
ter die de opstuiterende bal met een 
schitterende lob vanaf 40 meter over 
doelman Alberts in het net zag ver-
dwijnen, 1–2. Een vrije trap van Rob-
bert Stuut in de 74e minuut ver-
dween rakelings langs het Aalsmeer 
doel. Calvin Koster moest in de 75e 
minuut met twee keer onnodig geel 
naar de kleedkamer. Het werden de 
sterke momenten van keeper San-
der Bakker. De Aalsmeer achterhoe-
de verdedigde met kunst en vlieg-
werk de 1–2 voorsprong. Toch kwam 
Aalsmeer via Salih Yildiz en Peter 
Neuvel nog tot enkele doelkansen. 
Keeper Albers hield de spanning er-
in. Aalsmeer bleef tot die befaamde 
laatste minuut met vooral Stefan van 
der Dussen in een leidende rol over-
eind en toen scheidsrechter Kraak 
direct na de afkeuring van het doel-
punt voor het eind floot ging er een 
gejuich op in het veld en ook daar-
buiten van de supporters. Aalsmeer 
doet met een tweede plaats nog vol-
op mee in deze spannende compe-
titie. Zaterdag 10 december speelt 
Aalsmeer thuis aan de Dreef de laat-
ste competitie wedstrijd van dit jaar 
tegen T.O.B uit Amsterdam. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden 

Nico eerste bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren, 
hartenjagen en ook biljarten en 
rummicuppen staan op het pro-
gramma. Op donderdag 1 decem-
ber is het klaverjassen gewonnen 
door Nico de Ron met 4891 punten, 
gevolgd door Riet Pothuizen met 
4785 punten en op drie is Cobie van 
der Meer geëindigd met 4779 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Jaap Weij met 135 punten, op twee 
Bets Teunen met 168 punten.

Beachtoppers van weleer 
in actie bij Beach Classics 
Aalsmeer - In het tennis bestaat het 
fenomeen al wat langer: oud-kampi-
oenen die de lokroep van de sport 
niet kunnen negeren en, ondanks 
de leeftijd, de strijd met elkaar blij-
ven aangaan. Voor het eerst wordt er 
ook in het beachvolleybal een der-
gelijk toernooi georganiseerd. Tij-
dens de Beach Classics, georgani-
seerd op de woensdag voordat in 
Aalsmeer de CEV Satellite begint, 
spelen de toppers van weleer op-
nieuw tegen elkaar. Met de Beach 
Classics wil de organisatie van de 
CEV Satellite het toernooi meer kleur 
geven. Minstens net zo belangrijk is 
dat dit seniorentoernooi de start van 
een nieuwe traditie moet worden. 
Een rol die The Beach sowieso goed 
ligt. Met de organisatie van het eer-
ste en enige indoor beachvolleybal-
toernooi van Nederland en het op-
richten van Beach Team Aalsmeer, 
het eerste commerciële beachvol-
leybalteam van Nederland, wordt 
hard gewerkt aan ontwikkeling van 
de sport. Het deelnemersveld van de 
eerste Beach Classics liegt er niet 
om. Alle teams komen uit de roerige 
begintijd van het beachvolleybal en 
zijn de pioniers van deze sport. 

Zo wordt onder andere het legenda-
rische team Sander Mulder en Mi-
chel Everaert in ere hersteld. De eer-

ste Nederlandse Olympiërs (Atlan-
ta 1996) hebben een enorme erelijst 
met ondermeer vier gezamenlijke 
Nederlandse titels. Everaert won ook 
twee titels met Bas van Rossem en is 
daarmee nog steeds recordhouder. 
Mulder won één titel met Richard de 
Kogel in 2002. Belangrijke uitdagers 
uit de jaren negentig waren Marko 
Klok en Michiel van der Kuip en ook 
dit duo is van de partij. Ook nu zul-
len ze waarschijnlijk alles op alles 
zetten om hun oude rivalen te ver-
slaan. Klok en van der Kuip zijn de 
eerste Nederlanders die Europees 
Kampioen werden in 1995 en waren 
in een verhitte strijd verwikkeld met 
het duo Mulder en Everaert voor een 
Olympische ticket in 1996. De ande-
re twee duo’s die meedoen zijn Fer-
ry van Hal en Jaap Vos en Remco 
Boonstra en Arno van Solkema. Van 
Hal en Vos zijn de Nederlands kam-
pioenen van 1995 en 2000. Boonstra 
en van Solkema werden weliswaar 
nooit Nederlands kampioen, het duo 
speelde in de jaren negentig wel 
steevast in de top van Nederland. 
Van Solkema zal zijn deelname aan 
de Beach Classics combineren met 
zijn rol als speaker bij de CEV Satelli-
te. Het Beach Classics toernooi vindt 
plaats op woensdagavond 11 janua-
ri. Toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.beach.nl.

Beachvolleybal maandtoernooi
Veteranen al meer dan 
12,5 jaar aan het prutsen 
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het weer tijd voor het altijd span-
nende maar vooral gezellige beach-
volleybal maandtoernooi in The 
Beach. Dit keer werden twee ‘vete-
ranen’ teams in het zonnetje gezet: 
John-T & de Prutsers en De Kanon-
nen. Beide teams doen al 12,5 jaar 
mee aan de maandelijkse beacht-
oernooien en kregen daarom een t-
shirt met daarop een tekst met een 
glimlach: Al meer dan 12,5 jaar aan 
het prutsen. Het prutsen viel ook 
dit toernooi weer erg mee, want in 
het 4×4 allround toernooi wist het 
team John-T & de prutsers de twee-
de plaats te halen. Zij verloren de fi-

nale nipt van de winnaars van deze 
maand: de Opa’s. Beide teams gin-
gen naar huis met leuke prijzen. Het 
2×2 toernooi werd gewonnen door 
het team Boem zonder Ho. Het team 
wist de Sint Pieter Jan (2e plaats) 
en Piet en Sint aan het ballen (3e 
plaats) te verslaan. 
Ook Boem zonder Ho ging naar 
huis met mooie prijzen. Het vol-
gende maandtoernooi (nieuwjaars-
toernooi) is op 8 januari 2012. Mee-
doen? Stuur dan een email naar 
sportief@beach.nl met daarin je 
naam, de teamnaam en aan welk 
toernooi je wilt meedoen! Meer in-
fo: www.beach.nl

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 4 houdt VDO 
van kampioensschap af
Aalsmeer - Nadat vorige week 
handhaving in de 2de klasse door 
Bloemenlust 1 werd veiliggesteld 
konden Ed Couwenberg, Jeroen 
Hensel en Hervé Pantegnies in de 
laatste competitiewedstrijd niet 
voorkomen dat de nummer twee van 
de ranglijst Patrios 1 met een 10-0 
zege uit de Bloemhof vertrok. Bloe-
menlust 2 had nog een minima-
le kans om in de 3de klasse te blij-
ven, maar moesten dan wel de drie 
punten achterstand op de voorlaat-
se inlopen. Met een 8-2 nederlaag in 
Purmerend tegen Het Nootwheer 3 
werd de achterstand zelfs vergroot 
naar vijf punten en is degradatie een 
feit. Alleen Vladimir Javornik wist 
een enkelspel overwinning te boe-
ken en met Frans Ravesteijn (sa-
men bijna 150 jaar oud) werd even 
knap als verrassend het dubbelspel 
met 10-12 in de vijfde game gewon-
nen. Bloemenlust 3 kon het ook in 
de laatste poulewedstrijd niet bol-
werken tegen Holendracht 2 en in-
casseerde een 7-3 nederlaag. Ire-
ne Gerritsma boekte twee overwin-
ningen en Wim v.d. Aardweg bleef 
één tegenstander de baas met 10-
12 in de vijfde game. Ook in het dub-
belspel konden Irene en Willem Vis-
ser het Holendrechtse duo niet ver-
slaan. In hun laatste partijen dwon-
gen zowel Wim v.d. Aardweg als Wil-
lem Visser hun tegenstander nog 
wel een beslissende vijfde game af, 
maar ze kwamen daarin beiden niet 
tot de winst. Degradatie naar de 6de 
klasse was voor aanvang van de 
wedstrijd al onafwendbaar. De te-
genstander van Bloemenlust 4, VDO 
6, had het nodige huiswerk gedaan, 
want met een 6-4 overwinning zou-
den zij kampioen worden. De thuis-
wedstrijd in Uithoorn hadden ze ge-
wonnen met 7-3 en in De Bloemhof 
waren ze al vroeg aanwezig om fa-

natiek in te spelen! Danny Knol ver-
loor de eerste partij en vervolgens 
Philippe Monnier ook; 0-2 achter 
dus. VDO was al helemaal blij. Toen 
was Peter Velleman aan de beurt als 
derde speler. Peter wilde eerst niet 
spelen, omdat hij vond dat hij de 
laatste tijd slecht speelde. Maar om-
dat Bloemenlust 4 toch niet kon de-
graderen of promoveren speelde Pe-
ter na enig praten gelukkig toch. Hij 
rechte zijn rug en met zijn oude bat-
je wist hij te winnen. Dat betekende 
de ommekeer, want daarna werd het 
dubbelspel subliem gewonnen door 
Peter en Danny en liep Bloemenlust 
4 vervolgens uit naar een 5-2 voor-
sprong. De tegenstanders werden 
steeds stiller en chagrijniger en ga-
ven het toen op. Bloemenlust 4 won 
uiteindelijk met 8-2! Van een wed-
strijd tussen de koploper, die bijna 
kampioen is, en de hekkensluiter, 
die al is gedegradeerd, mag je een 
ruime uitslag verwachten. Dat werd 
het ook, want met een 9-1 nederlaag 
tegen JOVO 8 uit Amsterdam be-
eindigde Bloemenlust 5 de compe-
titie. Alleen Laurent Mossan kwam 
tot 1 zege. Dirk Piet en Rob Faber 
kwamen slechts tot winst in enke-
le games en ook het duo Dirk en 
Rob had geen succes in het dubbel-
spel. Toch werd team 5 niet wegge-
speeld, maar er werd juist goed par-
tij gegeven, zoals ook de tegenstan-
der beaamde. Maar liefst 15 van de 
36 gespeelde games eindigden met 
11-9 of duurden nog langer, met een 
17-19 als record. Er was dus span-
ning genoeg. JOVO 8 kwam bij aan-
vang van de wedstrijd nog 1 punt te-
kort en werd kampioen na de eerste 
partij tegen Rob te hebben gewon-
nen. Team 5 moet volgend seizoen 
in de 7de klas uitkomen en probe-
ren zich weer naar de 6de klasse te-
rug te knokken.

Waterpolo
Dames 1 Oceanus wint met 1-11
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
gingen de dames van het eerste van 
Oceanus op weg naar Grootebroek 
voor een nieuwe overwinning. Aan-
gekomen in het zwembad wisten de 
dames niet wat hun overkwam. Een 
vijf banen bad zonder verstelbare 
bodem, waardoor de speelsters aan 
één kant van het bad konden staan. 
Hier hadden de dames in het be-
gin dan ook moeite mee. De eerste 
periode wist alleen Noëlla Hond te 
scoren. De dames hebben één keer 
een man meer gehad, maar wisten 
deze niet te benutten. De man meer 
die zij tegen zich kregen werd ook 
door de tegenstander niet benut. 
De tweede periode ging niet veel 
beter! Marieke Weijers wist als eni-
ge uit een man meer te scoren. Eind 
van de tweede periode stond het 
0-2 in het voordeel van Oceanus. In 
periode drie was Inge Nieuwenhui-
zen goed op dreef en zij wist 3 keer 
te scoren. Het waren drie mooie 
doelpunten, de keepster van de te-
genstander had geen schijn van 
kans. De dames van Oceanus heb-

Zaterdag 10 december
AALSMEER
Aalsmeer 1 – TOB 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Zandvoort 2 14.30 u
Aalsmeer 3 – W’49 2 12.00 u
Ouderkerk 4 - Aalsmeer 4 14.30 u
Roda’23 4 - Aalsmeer 5 14.30 u
Aalsmeer 6 – Roda’23 5 14.30 u
Portugal’dam vet.2 –Aalsm/RKAV Vet.114.30 u

R.K.A.V.
PortugalA’damvet.2-Aalsm/RKAVvet.1 14.30 u

Meisjes
Hoofddorp MA.1 - RKAV MA.1 13.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
HBC A2 - J.A.United A1 14.45 u
Graveland A2 - J.A.United A2 14.30 u
J.A.United B1 – VVC B1 14.30 u
DIO B1 - J.A.United B2 12.00 u
J.A.United C1 – De Dijk C1 14.30 u
J.A.United C2 – Onze Gazellen C1 12.30 u
Concordia C2 - J.A.United C3 11.30 u
Hoofddorp C 10 - J.A.United C4 14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – SDZ D1 12.00 u
J.A.United D2 – Roda’23 D3 9.00 u
HBC D 3 - J.A.United D3 9.00 u
AMVJ D1 - J.A.United D4 9.30 u
J.A.United D5 – UNO D5 11.45 u
J.A.United D6 – Onze Gazellen D4 9.00 u
J.A.United E1 – Hoofddorp E2 11.00 u
J.A.United E2 – Legm.vogels E6 9.30 u
J.A.United E3 – Ouderkerk E4 11.00 u
J.A.United E4 – VVC E7 9.30 u
RCH E3 - J.A.United E6 10.00 u
Roda’23 E9 - J.A.United E7 10.15 u
UNO E4 - J.A.United E8 10.00 u
J.A.United E9 – Roda’23 E14 9.30 u
DSS E18 - J.A.United E10 15.30 u
RAP F1 - J.A.United F1 10.30 u
VVA/Spartaan F1 - J.A.United F2 9.00 u
Swift F2 - J.A.United F3 9.00 u
J.A.United F4 – SDZ F4 9.00 u
J.A.United F5 – UNO F3 9.00 u
J.A.United F6G – Ijburg AFC F10 11.30 u
J.A.United F7 – Badhoevedorp F1 9.00 u
KDO F4 - J.A.United F8 9.00 u
J.A.United F9 – RKDES F8 11.30 u
J.A.United F10 – Legm.vogels F12 9.00 u
SDZ F 11 - J.A.United F11 12.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – AS’80 MB.1 14.30 u
J.A.United MC.1 – SDZ MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – Roda’23 MC.2 11.00 u
HBC MD.1 - J.A.United MD.1 9.00 u
J.A.United ME.1 – DSS ME.2 9.30 u
Overbos ME.2 - J.A.United ME.2 9.45 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D2 – Zwanenburg D3 9.30 u
Concordia D3 - RKDES D3 11.30 u
RKDES E1 – Abcoude E1 13.00 u
RKDES E2 – DIOS E3 9.30 u
RKDES E3 – Legm.vogels E7 11.00 u
AMVJ E3 - RKDES E4 9.30 u
Arsenal E3 - RKDES E5 9.30 u
RKDES E6 – Roda’23 E13 9.30 u
Swift 10 - RKDES E7 9.00 u
Abcoude E 10 - RKDES E8 13.00 u
RKDES F1 – Pancratius F1 11.00 u

RKDES F2 – Bl.Wit ‘dam F2 9.30 u
RKDES F3 – Hoofddorp F6 11.00 u
AFC F5 - RKDES F4 10.30 u
Ouderkerk F6 - RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – Abcoude F7 9.30 u
SCW F4 - RKDES F7  9.00 u
J.A.United F9 - RKDES F8 11.30 u
RKDES F9 – Buitenveldert F8 11.00 u

Dames
RKDES DA.1 – Kockengen DA.1 13.00 u

Meisjes
Kadoelen MB.1 - RKDES MB.1 12.30 u
SCW MC.1 - RKDES MC.1 11.15 u
Hoofddorp MD.1 - RKDES MD.1 12.15 u
RKDES ME.1 – Legm.vogels ME.1 13.00 u

S.C.W.
SCW 1 – Argon 1 14.30 u
Roda’23 3 - SCW 2 15.00 u
AFC 9 - SCW 3 12.15 u
SCW 4 – Buitenveldert 5 11.00 u
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Amstelveen Vet.1 14.00 u
SCW Vet.3 – SZO Vet.2 14.00 u

Junioren
Wasmeer A1 - SCW A1 14.30 u
SCW A2 – Hertha A2 12.00 u
SCW C1 – CSW C2 10.30 u
DIOS C4 - SCW C2 12.30 u

Pupillen
SCW D1 – Roda’23 D4 9.00 u
UNO D2 - SCW D2 11.30 u
SCW E1 – DIOS E4 9.00 u
BSM E4 - SCW E2 10.00 u
SCW E3 – NFC/Brommer E5 9.00 u
Legm.vogels E 15 - SCW E4 13.00 u
SCW F1 – RCH F1 9.00 u
TBA F4 - SCW F2 11.00 u
UNO F7 - SCW F3 9.00 u
SCW F4 – RKDES F7 9.00 u
Amstelveen F6 – SCW F5M 9.00 u

Meisjes
SCW MC.1 – RKDES MC.1 11.15 u
SCW MD.1 – Overbos MD.1 10.00 u

Zondag 11 december
R.K.A.V.
RKAV 1 – Ouderkerk 1 14.00 u
RKAV 2 – Buitenveldert 2 11.30 u
RKAV 3 – Sp.Martinus 4 11.30 u
Buitenveldert 7 - RKAV 5 14.30 u
NFC/Brommer 3 - RKAV 6 14.00 u
RKAV 7 – KDO 7 14.00 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - RKAV DA.1 14.30 u

R.K.D.E.S.
DSS 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – RKAVIC 2 11.00 u
AGB 2 - RKDES 3 12.00 u
Almere 3 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
AFC 12 - RKDES 6 14.45 u

Junioren
RKDES A1 – Velsen A1 14.00 u
Roda’23 A5 - RKDES A2 14.30 u
GeuzenM’meer B1 - RKDES B1 9.45 u
Waterwijk C1 - RKDES C1 9.30 u
RKDES C2 – Volewijckers C1 12.00 u
Almere C6 - RKDES C3 10.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

ben twee keer een man minder ge-
had, maar hier wist de tegenstander 
niet uit te scoren. Dit kwam door 
een goede verdediging van de da-
mes en natuurlijk keepster Puck van 
der Vossen. 
e dames van Oceanus hadden ein-
delijk hun draai in het zwembad 

in Grootebroek gevonden. Na een 
doelpunt van Maartje Bunschoten 
wist tevens Inge weer drie mooie 
doelpunten te maken. Het laatste 
doelpunt van Oceanus kwam van 
Femmy Vergeer. 
Door een klein foutje in eigen team 

wisten de dames van de tegenstan-
der toch nog tot 1 doelpunt te ko-
men en was de uiteindelijke stand 
1-11 in het voordeel van Oceanus. 
Het was een mooi samenspel van 
de dames en door deze uitslag heb-
ben zij dekoppositie overgenomen!
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B1 van VZOD in het nieuw
Kudelstaart - Het aspirantenteam 
B1 van korfbalvereniging VZOD 
speelt vanaf heden in prachtige 
nieuwe sportkleding. Hiervoor is 
VZOD een samenwerkingsverband 
aangegaan met de Kudelstaartse 
ondernemer Ruud Keizer van PAR-
AV licht en geluid. Door deze sa-
menwerking beschikt VZOD voort-
aan bij activiteiten over moderne ap-

paratuur. In de Proosdijhal beschikt 
VZOD ook permanent over een mo-
biele geluidsset waardoor de pau-
zes tussen de wedstrijden met op-
zwepende muziek gevuld worden. 

VZOD is blij dat lokale ondernemers 
nog altijd bereid zijn in sport te in-
vesteren waardoor de korfbalsport 
laagdrempelig kan blijven. 

Waterpolocompetitie
Verdiende overwinning 
jongens onder de 15
Aalsmeer - De jongens onder de 
15 van Oceanus hebben afgelo-
pen zaterdag met 15-1 overtuigend 
gewonnen van Haarlem. Dat had-
den de jongens hard nodig! De eer-
ste wedstrijd van het seizoen had-
den de jongens namelijk verloren 
van ZPCH met 10-4 . Daarna kwam 
Brandenburg op bezoek en deze 
wedstrijd wonnen de jongens met 
15-2. En vorige week stond de Ot-
ters het Gooi op het programma. Het 
was een zware en lastige wedstrijd. 
Tot op het laatste bleef het span-
nend en werd goed gestreden, maar 
helaas De Otters het Gooi wonnen 
de wedstrijd met 8-5. Nu was af-
gelopen zaterdag Haarlem te gast 
bij Oceanus. Het team van de coa-
ches Dennis Reijnders en Erwin 
Vork was weer compleet. Mike Oo-
men had weken lang een vervelende 
knie blessure, maar is gelukkig weer 
hersteld. Oceanus begon voorzichtig 
. Mike Oomen liet meteen van zich 
horen en scoorde een prima doel-
punt: 1-0. Yves-Maurice Vork maak-
te de 2-0. In het tweede partje liep 
Oceanus verder uit. Bart Sommeling 
en Yves-Maurice hadden een paar 
mooie samenspelacties waardoor 
de verdediging van Haarlem het na-
kijken had. De 3-0 maakte Yves en 
4-0 en 5-0 werd het door Bart. Haar-
lem kon toch nog een doelpunt sco-
ren: 5-1. Mike Oomen scoorde in 
het fluitsignaal van het tweede part-
je: 6-1. Oceanus bleef goed verde-

digen, vooral de grote sterke verde-
digers Job Houdijk, Dave van Lullin-
gen en Kevin en Mike van Weerden-
burg. Chaddy Hermans, de keeper 
van Jongens O 15, had het niet al te 
druk, maar wist er toch nog een paar 
prachtige schoten uit te houden. Het 
derde partje liep Oceanus uit naar 
11-1. Bart maakte de 7-1, Mike de 
8-1 en 9-1 en Yves-Maurice scoor-
de de 10-1 en 11-1. Sam Verhulst 
had een prachtige verdedigende ac-
tie wat meer verdiende, maar helaas 
de aanval werd afgebroken door 
Haarlem. In het vierde partje werd 
een aantal open doel kansen gemist. 
Ralph Kruithof-Kremer kreeg een 
prachtige kans , zo ook Job Houdijk 
maar helaas. Toch scoorde Oceanus 
vier keer. Eindstand 15-1. Een ver-
diende overwinning.

Open lesweek een succes!
Aalsmeer - In de week van 14 tot 
en met 19 november is voor de eer-
ste keer een open lesweek gehou-
den in zwembad De Waterlelie. Tij-
dens deze week waren alle (groot)

ouders van de leskinderen uitgeno-
digd om bij de les in de zwemzaal 
aanwezig te zijn of zelfs in het wa-
ter mee te doen. Opvallend was dat 
vooral vele vaders hun zwembroek 

Tafeltennisvereniging Rijsenhout
Twee teams kampioen!
Rijsenhout - Bij tafeltennisvereni-
ging Rijsenhout konden de bloeme-
tjes tweemaal buiten gezet worden, 
want zowel team 1 als team 4 wer-
den kampioen in de najaarscompeti-
tie en dwongen daarmee promotie af 
naar respectievelijk de vierde en de 
zesde klasse in de afdeling Holland 
Noord. Team 1, bestaande uit Carol 
van Brakel, Piet van Oudenaren , Paul 
Clement en Ernst Keessen sloten het 
seizoen gepast af met een 8-2 over-
winning bij Flits, zodat ze niet meer te 
achterhalen waren voor de concur-
rentie. Halverwege het seizoen zat de 
top 3 nog dicht bij elkaar, maar zowel 
Amstelveen als het Haarlemse TSTZ 
maakten daarna een misstap, terwijl 
de Rijsenhoutse formatie ongeslagen 
bleef in de laatste negen wedstrijden. 
Alleen de competitiestart in en te-
gen Amstelveen leverde een neder-
laag op. Team 4 mocht in hun twee-
de seizoen ook de smaak van over-
winning proeven. Tom van Es, Joost 
van Keulen en de broers Jochem en 
Omar Moghrani zijn in 2010 lid van 
TTV Rijsenhout geworden en had-
den een seizoen nodig om te leren 
dat recreatief spelen net iets anders 
is dan wedstrijdsport. Maar door veel 
te spelen en tips van de ervaren spe-

lers aan te nemen, gingen de pres-
taties met sprongen vooruit met als 
resultaat een afgetekende promo-
tie, met maar liefst 81 punten uit tien 
wedstrijden, waardoor ze de concur-
rentie 25 punten voorbleven. Doel is 
nu om volgend jaar te overleven in de 
zesde klasse en daarna de blik weer 
naar boven te richten, want met een 
gemiddelde leeftijd van rond de 22 
heeft dit team nog genoeg poten-
tie om door te groeien naar een ho-
ger niveau. Na jaren van teruggang 
is er nu weer een opleving in het le-
dental van de club te zien, maar er 
is nog volop ruimte voor nieuwe le-
den, zowel recreatief als in competi-
tieverband. En met de aanschaf van 
twee nieuwe wedstrijdtafels kunnen 
de spelers voorlopig weer vooruit. 
TTV Rijsenhout biedt u of jou ook de 
gelegenheid om eens te zien of ta-
feltennis een sport is die bij je past. 
Kom eens vrijblijvend langs op dins-
dagavond in dorpshuis de Reede en 
informeer naar de mogelijkheden. De 
eerste avond is gratis, daarna kun je 
tien weken lang voor slecht 15 eu-
ro een proeflidmaatschap afsluiten. 
Graag wel even aanmelden vooraf 
via ttvrijsenhou@hotmail.com of bel 
0297-343228. 

Kerstkienavond 
bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 10 de-
cember is er kerstkienen in de RK-
DES kantine aan de Wim Kandreef. 
Er zijn vele mooie prijzen te winnen. 
Er worden acht ronden gespeeld 
en één superronde met een prach-
tige hoofdprijs. Het kienen begint 
om 20.30 uur en iedere liefhebber 
is welkom.

Patrick weer sterkste op 
competitieavond Sjoelclub
Aalsmeer - Op 24 november heeft 
sjoelclub Aalsmeer weer een com-
petitieavond gehouden. In de hoofd-
klasse bleek Patrick Haring opnieuw 
de sterkste. Hij sjoelde maar liefst 
2836 punten bij elkaar. Op 2 Albert 
Geleijn met 2760 punten en op 3 
Sjaak Siebeling met 2707 punten. In 
klasse A eindigde Kees Kuypers met 

2725 punten op 1, op 2 Walter Sie-
beling met 2613 punten en op 3 Jan 
de Leede met 2608 punten. In klas-
se B ging de hoogste eer naar Wim 
van Leeuwen met 2561 punten, op 2 
Hans Buijs met 2503 punten en op 
3 Wijnand Springin’tveld met 2470 
punten. In de C klasse was Joke 
Schagen met 2516 punten de beste 
sjoeler, op 2 Bart Feij met 2393 pun-
ten en op 3 Pleun van Verseveld met 
2362 punten. In de D klasse bleek 
Nico Verhaar met 2324 punten on-
verslaanbaar, op 2 Dirk Mol met 2278 
punten en op 3 Wil v. Leeuwen met 
2256 punten. In de E klasse bleek 
Mirjam v/d Berg met 2265 punten 
de sterkste, op 2 Willem Joren met 
2212 punten en op 3 Jan Geleijn Dzn 
met 2171 punten. In de F klasse tot 
slot pakte Marry Bax met 1885 pun-
ten de winst. Vanavond, donderdag 
8 december, komen de sjoelers weer 
bijeen voor de volgende competitie-
avond. Nieuwe leden zijn welkom. 
Er wordt gespeeld in het Dorps-
huis van Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Meer weten? Kijk op www.sjoelclub-
aalsmeer.nl voor informatie.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 29 november. 
Lijn A:
1. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 62,20
2. Jan van Ginkel en Trees de Jong 52,98
3. Jan en Jaap Geleijn 52,98
4. Alie v Verseveld en Tiny v Zijverden 52,68
5. Juul en Matje Wentzel 51,49
6. Joke Delfos en Alex Pannekoek 51,19
7. Hans en Lia Vreeswijk 49,11
8. Gré Aartse en Jasper Blom 48,81
9. Marianne Joore en Herma Raggers 48,21
10. Anny van Buyten en Tiny Neij 48,21
  
Lijn B: 
1. Gerard Vermeer en Jan Oor 59,17
2. Martha en Theo Teunen 56,67
3. Wil groot en Trudy Stokkel 55,00
4. Rina en Laurens Veldt 53,75
5. Ben en Hans Pothuizen 52,14
6. Guus en Mieke van Neijenhof 48,57
7. Nelly Mul en Marry Tulp 47,92
8. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 47,86
9. Rita Blaauboer en Gerard Pouw 47,50
10. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 47,50
  
Lijn C: 
1. Anny en Sima Visser 56,25
2. Jan en Mien Korenwinder 55,80
3. Pieter en Erna Jongkind 55,36
4. Fr Blommestijn en Harry v Mastwijk 52,68
5. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 51,79
6. Gerrit en Coby van Leeuwen 50,89
7. An Joore en Mien van der Laarse 49,55
8. Bep Brockhoff - Ank Rooden burg 43,30
9. Klaas Maarse en Adri Otto 42,86
10. Henny v d Laarse en Els Vermeer 41,52

Bert wint bij 
Geluksvogels
Kudelstaart - Iedere woensdag-
avond om 20.00 uur wordt er gekla-
verjast in Het Dorpshuis onder het 
motto: Gezelligheid is troef. Wie ook 
zin heeft om op de woensdagavon-
den te kaarten is van harte wel-
kom. Op 30 november bleek Bert 
Buijs met 5313 punten de beste kla-
verjasser, op twee is Gerard Pouw 
geëindigd met 5256 punten en op 
drie Jan Ramp met 5077 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Jaap Streefkerk met 3284 punten.

ZABO zaalvoetbal ronde 6
Aalsmeer - De zaalvoetbal compe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
aankomende zaterdag 10 december 
voortgezet met de zesde speelronde 
van het huidige seizoen. Speellokatie 
is sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. De toegang tot de tribunes is 
zoals altijd gratis bij de ZABO en pu-
bliek is van harte welkom. Geniet van 
leuk zaalvoetbal en kom de plaatse-
lijke voetbalsterren eens aanmoedi-

gen! Het programma ziet er interes-
sant uit. Om 18.35 uur begint Amsec 
Beveiliging tegen LEMO-Gaat-Los. 
Om 19.20 uur is de aftrap van Bruin 
Café Bonaire tegen Accon/AVM. Om 
20.05 uur start SC Rijsenhout tegen 
HV-BV. Om 20.50 uur speelt Schijf 
Grondboringen tegen Choeki’s Hair-
salon en om 21.35 uur tenslotte is er 
als afsluiter het duel tussen Sportca-
fé de Midi’s en LEMO/Piller. 

Woensdag weer baanloop AVA
Aalsmeer - Woensdag 14 decem-
ber kan iedereen weer meedoen 
met de 5 kilometer Florimex baan-
loop. Deze baanloop wordt al jaren-
lang op elke tweede woensdag van 
de maand gehouden bij AVA. Alle 
dames en heren, jongens en meis-
jes en natuurlijk ook de veteranen 
zijn van harte welkom. Test je con-
ditie door eens op recreatieve wij-
ze 5 kilometer te lopen op de baan 
van atletiek vereniging Aalsmeer in 
de Sportlaan. Probeer de 12 en hal-
ve ronden te volbrengen met lekker 
lopen in je eigen tempo. Bij de fi-
nishlijn staan ervaren juryleden om 
de juiste tijden te noteren. Het start-
schot wordt exact om 20.00 uur ge-
geven. 
Eerder komen is raadzaam, bijvoor-
beeld om alvast warm te lopen of 
een kopje koffie te drinken in de ge-
zellige kantine. Het complex is ge-
opend vanaf 19.15 uur. De kosten 
bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-

kamers met douches zijn aanwe-
zig. Na afloop wordt een groot aan-
tal planten verloot onder de deelne-
mers aan de hand van het startnum-
mer. Voor meer informatie: www.
avaalsmeer.nl.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van buurtvereniging Oost-
end is op donderdag 15 decem-
ber. De speelavond staat in het te-
ken van de kerst en is de laatste van 
2011. Het sjoelen is in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. Ie-
dereen is van harte welkom, de zaal 
gaat om 19.30 uur open. De groeps-
winnaars van 1 december zijn: Jan 
Joore met 127.9, Jopie de Vries met 
123.8, Kees Kooyman met 116.3, Jan 
de Nooij met 108,5 en Tini van de 
Merbel met 102,4 gemiddeld.

Koppelkaarten 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Er is goed gekaart tij-
dens de afgelopen koppelspeel-
avond bij buurtvereniging Oostend. 
Kees en Grada waren te sterk voor 
iedereen. Zij behaalden 5477 pun-
ten, op de voet gevolgd door het 
koppel N. Bekkers en J. Tameris met 
5181 punten en op plaats drie zijn 
Joke en Greet geëindigd met 4798 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan het koppel H. de Ruiter en R. 
van de Koppel met 3711 punten. Bij 
het rummicuppen behaalde Leni de 
hoogste eer met 330 punten. De 
volgende koppelspeelavond is op 
maandag 12 december in gebouw 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat vanaf 20.00 uur. De zaal gaat 
open om 19.30 uur.

Tiny wint 
ouderensoos
Aalsmeer - Op donderdag 1 de-
cember was het weer gezellig bij 
de ouderensoos van BV Oostend. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Tiny van de Made met 5460 punten. 
Mevrouw Verkerk werd tweede met 
5340 punten en op drie is de heer 
Dolk geëindigd met 5254 punten. 
Bij het rummicuppen was Lieke te 
sterk met 65 punten, gevolgd door 
Bep V. met 121 punten. De volgende 
speelmiddag is op 15 december in 
gebouw het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat vanaf 14.00 uur. De 
zaal gaat open om 13.30 uur.

Jaarvergadering van IJsclub 
Uiterweg in de tuin
Aalsmeer - Het bestuur van IJsclub 
Uiterweg nodigt leden en begunsti-
gers van harte uit om de jaarverga-
dering bij te wonen op donderdag 
15 december in de corridor van de 
Historische Tuin Uiterweg. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie en choco-
lademelk klaar om ingeschonken te 
worden. De vergadering begint om 
20.00 uur. Aan de orde komen on-
der andere de bestuursverkiezin-
gen. Aftredend en herkiesbaar zijn 
Ursula Hooijman,Willem Groenewe-

gen en Leo Otto. Vervolgens op de 
agenda het jaarverslag,verslag van 
de penningmeester en de benoe-
ming kascommissie. Dit jaar worden 
verschillende ijspret films vertoond 
door de IJszeilvereniging Aalsmeer 
over het ijszeilen op de Westein-
derplassen en zijn er leden van de-
ze club die hun passie voor het ijs-
zeilen aan de aanwezigen over wil-
len brengen. Kijk op de website  
www.ijsclubuiterweg.nl voor de 
laatste mededelingen.

Schaatsen
Mats Stoltenborg wint 
KPN Cup 8 in Assen
Rijsenhout - Bij de KPN Cup 8 in 
Assen heeft Mats Stoltenborg de 
overwinning naar zich toe getrok-
ken in de Landelijke Eerste Divisie. 
Na al een aantal keren op het podi-
um te hebben gestaan in deze di-
visie was dit voor het jeugdige ta-
lent van IJsclub De Blauwe Beugel 
een dik verdiende eerste overwin-
ning. Het ging opnieuw hard bij de 
mannen op het één na hoogste ni-
veau van de marathon. 

Samen met schaatsteamhaarlem.nl 
ploeggenoot Bart van der Vlugt was 
Mats laat in de wedstrijd ontsnapt 
in een groep van negen man nadat 
er al eerder twee rijders een ronde 
op het peloton hadden gepakt. Het 
bleef lang spannend of dit tweede 
groepje tijdig rond zou komen in 
de slotfase van de wedstrijd, maar 
dat lukte uiteindelijk door hard wer-
ken zodat het peloton met nog vijf 
ronden te gaan kon gaan afsprin-
ten. In de finale kon Mats met nog 
een paar ronden te gaan wegrij-
den uit de greep van de kopgroep 
om uiteindelijk met genoeg mar-
ge als eerste solo te finishen. Bart 
van der Vlugt legde in de sprint 
van de kopgroep beslag op de vijf-
de plaats. Jasper van Tol kwam als 
19e over de meet. Pim Borghols van 
schaatsteamhaarlem.nl finishte op 
een mooie 28e plaats en sprokkel-
de zo ook weer extra ranking pun-
ten bij elkaar. Helaas moest Stef 
Zwitser afzeggen door ziekte. Mede 
door dit resultaat bezet Mats in het 
tussenklassement de vierde plaats, 
en een derde plaats in het jonge-
renklassement.

Langebaan 
Vorige week werd in Hoorn de Wok-
ke Bokaal gereden, een wedstrijd 
over twee dagen met een sterk 
bezet deelnemersveld. Nicky van 
Leeuwen werd daar heel knap vijf-
de in het eindklassement. Haar tij-
den: 44.74 (500 m), 1.29.03 (1000 
m), 2.12.71 (1500 m) en 4.37.46 
(3000 m). 
Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, ver-
slagen en evenementen heeft IJs-
club De Blauwe Beugel een actieve 
website die te raadplegen is via: ht-
tp://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Mats Stoltenborg in Assen. 
Foto: schaatsen.nl.

Eerste voorronde Quakeltoernooi
De Kwakel - Aanstaande zater-
dagavond 10 december start de 26e 
editie van het Quakeltoernooi op het 
KDO sportpark aan de Vuurlijn. Van-
af 18.00 uur strijden de eerste zes 
herenteams voor een plaats in de fi-
nale, die op 11 februari gehouden 
wordt. De openingsronde is er gelijk 
eentje met enkele zeer sterke teams 
die niet veel voor elkaar onder zul-
len doen en in het verleden meerde-
re malen de finale hebben bereikt. 
De aftrap van het Quakeltoernooi 
wordt verricht door Nieuw Deco 
Boys en Barnhoorn Flowers. Naast 
deze twee teams maken Young and 
Old, De Nappies, Jong KDO en Dy-

nojet van der Meer het zestal vol. 
De laatste wedstrijd van de avond 
is die tussen Barnhoorn Flowers en 
De Nappies en eindigt om 22.00 uur. 
Het complete programma van de-
ze avond is te vinden op www.qua-
keltoernooi.nl. Uiteraard is de kan-
tine van KDO goed bemand om de 
teams en supporters van de nodige 
energie te voorzien tussen de wed-
strijden door en natuurlijk ook na af-
loop tot in de kleine uurtjes. De or-
ganisatie van het Quakeltoernooi 
wenst alle spelers en supporters 
een sportieve en spannende eerste 
avond toe en uiteraard wordt ge-
hoopt op volle tribunes zaterdag!
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Handbalcompetitie jeugd
RKDES C1 wint kansrijk 
van KRAS Volendam C2
Kudelstaart – Afgelopen zater-
dag stond KRAS Volendam op het 
programma van RKDES C1. Zodra 
KRAS het veld betrad was het even 
slikken. Een aantal boomlange mei-
den, waarvan één een uitschieter 
was, stak er bij RKDES met kop en 
schouders bovenuit. Toch was aan de 
gastploeg niet te zien, dat dit invloed 
had op hun spel. In nog geen dertig 
seconden knalde Celine de bal al in 
het doel: 0-1. Er werd snel en goed 
rondgespeeld. De aanval ging over 
en weer, maar toch was het RKDES, 
die haar kans benutte. De lange ver-
dediging werd uitgespeeld waar-
na Femke met een sprongschot de 
bal krachtig in de linkerhoek knal-
de: 0-2. De volgende actie was op de 
cirkel. Celine hield de KRAS verde-
diging goed in beweging. Zag haar 
kans schoon door de bal op te ei-
sen en scoorde: 0-3. De verwachting 
van KRAS was waarschijnlijk toch 
hoger, dan ze lieten zien. De lange 
speelsters maakten gelukkig geen 
gebruik van hun lengte. Echt doel-

gericht waren ze ook niet en de ga-
ten, die in de verdediging van RK-
DES af en toe vielen, werden niet 
benut. Dus kon RKDES haar spel 
probleemloos uitspelen. Ondanks 
dat na tien minuten KRAS haar eer-
ste punt scoorde was het toch al 1-5. 
De strijd om het gewin ging verder. 
De uiteindelijke stand van de eerste 
helft was 4-12, mede dankzij prach-
tig samenspel rond de cirkel, De 
tweede helft ging weer van start. Zal 
RKDES aan de winnende hand blij-
ven? In de eerste minuten hielden ze 
het spannend. KRAS kreeg zelfs de 
mogelijkheid als eerste een doelpunt 
te scoren: 5-12. Maar, ondanks dat 
de thuisploeg strijdlustiger speel-
de dan in de eerste helft, bleef RK-
DES de betere ploeg. De ballen vlo-
gen erin. Of het nu een mazzelballe-
tje betrof, dat al stuiterend door de 
benen van de keepster in het doel 
belandde, ook nu werd het publiek 
op mooie acties getrakteerd, waar-
door de eindstand uiteindelijk een 
5-17 overwinning voor RKDES werd.

Voetbalkraker tegen Sporting Martinus

RKDES dendert maar door
Kudelstaart - De verwachtingen 
waren hoog gespannen afgelopen 
zondag bij de kraker RKDES tegen 
Sporting Martinus, de ploeg van Rob 
Wever die de afgelopen 4 jaar bij RK-
DES de trainer was. Het eerste half 
uur van de wedstrijd was prima leuk 
aanvallend voetbal te zien met goed 
positie spel waarin telkens het spel 
van de ene kant naar de andere kant 
van het veld verplaatst werd. Gaan-
de de wedstrijd kwam Sporting Mar-
tinus onder de druk van de Afas/
van Berkel brigade uit zonder dat ze 
kansen wisten te creëren. De snelle 
vleugelspelers werden goed in be-
dwang gehouden door de DES ver-
dedigers. In de 40ste minuut was het 
dan toch raak voor de plaatselijke 
FC. Moran Abarkan werd de diepte 
in gestuurd, de grensjager stond met 
zijn vlag omhoog maar de scheids-
rechter liet doorspelen. Alleen op de 
keeper faalde hij niet en schoof de 
bal onder de keeper door het doel 
in: 1-0. Tumult uiteraard alom maar 
de scheidsrechter liet zich niet meer 
ompraten en de 1-0 was een feit. De 
tweede helft drong Sporting Mar-
tinus RKDES terug op eigen helft, 
maar de ploeg wist de stand niet 
gelijk te maken. Daarna kwam RK-
DES terug en de spelers wisten en-
kele prachtige kansen te creëren. 
Eerst was het Maarten van Putten die 
overknalde vanaf rand zestien. Daar-
na Morad Arbakan die het vizier niet 
scherp had staan en toen nog Roy 
Endhoven die finaal over de bal heen 
maaide. Vlak erna kreeg diezelfde 
Roy Endhoven een schop op zijn en-
kel en dat betekende meteen einde 
wedstrijd voor hem. Ivo Lentjes was 
zijn vervanger. De wedstrijd werd 
naar gelang de tijd verstreek steeds 
minder fraai, maar wel steeds span-
nender. Sporting Martinus drong 

wanhopig aan. Vlak voor de 90ste 
minuut kreeg Martinus nog een dot 
van een kans, maar de inzet ging 
voor langs tot grote opluchting van 
het vele publiek. Zo’n 250 personen 
waren op dit titanen gevecht af ge-
komen. De spanning werd als maar 
groter, mede ook omdat de scheids-
rechter maar door liet spelen. Spor-
ting Martinus kreeg in de 95ste mi-
nuut nog een vrije trap, maar hun in-
zet verdween al klotsend in de han-
den van de weer uitstekend op dreef 
zijnde Wilbert Klijmij. Maarten van 
Putten had de trekker in de 99ste mi-
nuut alsnog kunnen over halen, maar 
zijn naar de tweede paal draaiende 
bal verdween tot ontzetting van alles 
wat RKDES was langs de verkeerde 
kant van de paal. Op het moment dat 
de lantaarnpalen op de weg aan gin-
gen, blies de scheidsrechter voor de 
laatste keer op zijn fluitje en de pun-
ten waren binnen. Zondag staat de 
laatste wedstrijd van de eerste helft 
van deze competitie op het program-
ma en dit is tevens de laatste wed-
strijd van dit jaar. RKDES speelt uit 
bij DSS.

Eppo

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
14 december vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 30 november is 
gewonnen door Anton van de Pol-
der met 5705 punten, gevolgd door 
Kees van de Meer met 5368 punten 
en Lenie van Klink met 5281 punten.

Dartstoernooi in Dorpshuis
Dream Team winnaar van 
verliezersronde Poel’s Eye
Kudelstaart - Twee weken terug 
was er eens op zaterdag een darts-
toernooi in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het was dus geen gewo-
ne speelavond op de vrijdag, maar 
één van de vijf andersoortige toer-
nooien op de zaterdag. Dit keer was 
het viertallen toernooi aan de beurt. 
Het was weer een bijzonder toernooi 
met een totaal andere beleving dan 
gebruikelijk. Acht darters voor een 
dartsbord die elkaar aanmoedigden 
gaf een andere sfeer dan het gebrui-
kelijke één tegen één systeem. Ook 
de wedstrijd opzet in de poules was 
totaal anders. De wedstrijd werd be-
gonnen met het ene halve viertal te-
gen het andere halve team. Ofte-
wel twee tegen twee, een koppel-
wedstrijd. Slechts één leg, maar wel 
vanaf 701 in plaats vanaf 501. Hier-
na waren de overige spelers aan de 
beurt, dus nogmaals één koppel leg 
701. De derde leg was dan eindelijk 
het hele team samen tegen het an-
dere team vanaf 1001. In dien geen 
van de teams nu drie legs had ge-
wonnen werd nogmaals de team-
leg gespeeld, net zo lang totdat één 
van de teams drie legs had gewon-
nen. Deze formule leek niet al te uit-
gebreid, maar het duurde toch even 
voordat alle wedstrijden klaar wa-
ren. In de poules werd vervolgens 
de koppelwedstrijd uitgebreid. In de 
winnaarronde werd dit best of five, 
in de verliezerronde best of three. 
Hier werd wel een inschattings-
fout gemaakt, want dit bleek uitein-
delijk iets te lang te duren. Toen de 
dampen dan toch waren opgetrok-
ken bleken AFCA en Westers Zooi-
tje in de halve finale van de winnaar-
ronde te zijn gestrand. AFCA was als 
enig team uniform gekleed (in Ajax 
shirts), maar dat hielp het team, be-
staande uit Hubert Jurka, Marco 
Cornelisse, Willem en Davey Mon-
sees, net niet in de finale. Ook Wes-
ters Zooitje, bestaande uit Gilbert 
van Eijk, Victor van Schie, Rene Boon 

en een andere westerling, strandden 
in de halve finale. De finale ging uit-
eindelijk tussen twee dartsteams 
uit de Kwakel. Beide teams hadden 
echter wel (een) gast speler(s). Rick 
Kruit speelde tussen de Bak BV-ers 
Kylian Broere, Rene Kruit en Bak. 
Lenny Vork en Joris Voorn gingen 
op in het team van The Classics, be-
staande uit Ilona Bak en Peter van 
de Laarse. Uiteindelijk won het team 
van Four Brothers (Bak BV) de fina-
le en werden hiervoor door het be-
drijf van Perry Kruit rijkelijk beloond. 
In de verliezerronde ging de fina-
le tussen het Dream Team en Team 
Op bord vijf. De naamstelling van dit 
team zorgde voor enige verwarring 
op de avond, maar uiteindelijk bleek 
het team, bestaande uit, Mike Mil-
tenburg, Buurman, Piet van Over-
bruggen en Michel van Galen, zelf 
de kluts kwijt te zijn, en moesten 
zij genoegen nemen met de tweede 
plaats. Het Dream Team, bestaande 
uit Bertus Krijgsman, Remco Maar-
se, Rob Braam en Huib Gootjes, wer-
den de uiteindelijke winnaar van de 
verliezerronde. Al met al was het 
weer een geslaagde avond. Tussen-
door werd ook het Triple Pot spel ge-
speeld. Iedereen kon voor één euro 
een lootje kopen met kans op deel-
name. Uit de verkocht lootjes werd 
Willem Monsees geloot om drie pij-
len te gooien op een trainingsdarts-
bord. Dit bord had kleinere vakjes 
dan een gewoon dartsbord. De twin-
tigzijdige dobbelsteen wees Triple 17 
aan als het te raken getal. Per ge-
raakte Triple was tachtig euro te ver-
dienen. Helaas lukte het Willem niet. 
Op de website www.poelseye.nl kan 
het filmpje terug gezien worden. De 
volgende dartsactiviteit bij de Poel’s 
Eye is weer een gewone speelavond, 
morgen vrijdag 9 december in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deelna-
me kost drie en halve euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar.

Het dream team met Remco, Huib, Rob en Bertus.

Kwalificatie Mirjam de Koning 
voor Paralympische spelen 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het ONK in Eindhoven waar de 
Paralympische ploeg zich voor het 
eerst kon kwalificeren voor de Pa-
ralympische in Londen 2012. Mirjam 
de Koning-Peper kwam op vijf per-
soonlijke afstanden uit en één keer 
in de 4 x 100 estafette. Haar directe 
concurrente Eleanor Simmons was 
ook bij het toernooi aanwezig. De 
eerste afstand was de 400 vrij wat 
gelijk een directe finale was. Daar 
zwom Mirjam een Nederlands re-
cord en daarbij haalde ze haar kwa-
lificatie eis binnen. Daarna volgde 
de 50 vrij waarbij ze al dichtbij haar 
enigen wereldrecord zwom en een 
finale plaats had voor de avond en 
haar kwalificatie eis makkelijk haal-
de. Daarna kwam de 200 wissel die 
niet best liep en ze haar kwalifi-

catie niet haalde, maar wel een fi-
naleplaats voor de avond. In finale 
kwam ze bij de 50 vrij nog dichter 
bij haar eigen wereld record (staat 
op 34.94 en ze zwom 34.99) en op 
de 200 wissel haalde ze haar kwa-
lificatie ook binnen. Dat was dag 
één. Dag twee stond alleen de esta-
fette op het programma en die ver-
liep goed. De tijd was dik verbeterd. 
Het laatst werd de estafette op het 
EK gezwommen juni 2011 in Ber-
lijn. Zondag was het de dag van de 
100 rug en de 100 vrij. Op beide af-
standen behaalde ze haar kwalifica-
tie eis al in de ochtendsessie en in 
de finale zwom ze op de 100 vrij nog 
een Nederlands record. Mirjam was 
zeer tevreden over het weekend en 
kan nu rustig naar de Paralympische 
spelen in Londen toe werken.

Tennisster Carmen kampioen 
in de najaarscompetitie 
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Carmen 
van 9 jaar uit groep 7a van de Oos-
teinderschool is kampioen gewor-
den in de Districts Jeugd Najaars-
competitie 2011. Carmen speelde 
samen met Melanie, Hassan, Jord 
en Fabian in het gemengd team tot 
en met 12 jaar van Tennisclub Am-
stelland. Elke wedstrijddag bestond 
uit vijf partijen: meisjes enkel, meis-

jes dubbel, jongens enkel, jongens 
dubbel en een mix. Het team heeft 
24 punten uit maximaal 25 punten 
gescoord en heeft bijna alle partijen 
gewonnen: 5-0 tegen Qui Vive, 5-0 
tegen Zwaanshoek, 4-1 tegen Aem-
stelburgh, 5-0 tegen Osdorp, en 5-0 
tegen Zandvoort. Het is de vierde 
kampioenstitel voor Carmen in de 
district jeugdcompetitie.

RKAV speelt gelijk tegen Arsenal
Aalsmeer - Goed voetballen en toch 
ontevreden met de uitslag zo kan je 
het eigenlijk wel verwoorden. 1-1 Was 
de uitslag van de wedstrijd RKAV te-
gen Arsenal, één van de koplopers. 
Het is toch een heel goed resultaat, 
maar er had zoveel meer ingezeten. 
Hoeveel kansen de voorwaartse van 
RKAV wel niet gehad hebben, op 
een hand haast niet te tellen. In de 
twaalfde minuut was het Robert van 
Leeuwen die de bal op perfecte wij-
ze bij Barry Springintveld deponeerde 
die op zijn beurt de doelman van Ar-
senal kansloos liet: 0-1. RKAV bleef 
druk zetten op het vijandelijk doel en 
dat resulteerde in diverse grote kan-
sen voor Eric Jansen, Alexander Goes 
en Barry Springintveld. Maar de bal 
ging er steeds niet in. Tot wanhoop 
van de vele meegekomen supporters. 
Vlak voor rust kreeg Arsenal de idea-
le kans op 1-1. Ron Winters wist niets 
anders te doen door een doorgebro-
ken speler van de thuisclub neer te 
leggen. Strafschop besliste de tot nu 
toe uitstekende scheidsrechter Ot-
sen. Doelman Tom Schrama hoef-
de niet in actie te komen want de bal 
ging naast. Tot de rust bleef het 0-1. 
De tweede helft gaf een meer aanval-
lender Arsenal te zien, maar het was 
ook de kans voor RKAV om gebruik 
te gaan maken van de ruimte die hen 
geboden werd. Maar wat ze ook pro-
beerden, Alexander Goes Eric Jansen 
en ook Barry Springintveld, ze kregen 
de bal niet achter de doelman van de 
thuisclub. Tot ver in de tweede helft 

bleef het 0-1. Even liet de verdediging 
van RKAV de touwtjes vieren en daar 
maakte Arsenal dankbaar gebruik 
van. Het werd 1-1 en het bleef uitein-
delijk 1-1. Theo Nagtegaal.

Muziek zondag
Aanstaande zondag 11 december 
speelt RKAV dit jaar zijn laatste thuis-
wedstrijd tegen Ouderkerk. Dit wil de 
club niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Daarom zal vanaf 15.45 uur di-
rect na de wedstrijd de bekendste DJ 
van de regio Kees Markman zijn kun-
sten en muziek ten gehore brengen. 
Zin in gezelligheid? Iedereen is van 
harte welkom op het sportcomplex 
van RKAV aan de Beethovenlaan.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 9 de-
cember is er weer koppelkaarten in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. Om 19.03 
uur gaat de zaal open en staan kof-
fie en thee voor de kaarters klaar. 
Afgelopen vrijdag is het kaarten ge-
wonnen door Els Vergeer met liefst 
5444 punten. Op twee is Theo Nag-
tegaal geëindigd met 5352 punten 
en op drie Paul Schouten met 5072 
punten. De poedelprijs was voor 
Corrie Straathof met 3522 punten.

Waterpolocompetitie
Oceanus Gemengd Onder 
15 nog ongeslagen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
waren de dames en heren van het 
gemengd onder 15 jaar waterpolo-
team van Oceanus in Castricum op 
bezoek bij Aquafit. Coach Cees van 
der Ven kon beschikken over bijna 
zijn gehele team. Enkel Marjolein 
Hoogenboom moest verstek laten 
gaan. De wedstrijd werd geopend 
onder toezicht van twee bonds-
scheidsrechters. Oceanus kreeg al 
snel balbezit. Via een mooie voorzet 
van Fabiënne Vork naar Aniek Aars-
man werd de score snel geopend: 
0-1. De hierop volgende aanval van 
Aquafit kon goed afgeslagen wor-
den. En in de snelle counter zet-
te Noortje van der Meer het score-
bord al rap op de 0-2. In het twee-
de partje werd de strijd al wat feller 
tussen de twee teams. Maar zag Fa-
biënne na twee maal op de paal ge-
schoten te hebben, haar derde po-
ging toch nog verzilvert: 0-3. Aquafit 
zette vervolgens een snelle aanval 
op en het harde schot van veraf trof 
doel: 1-3. Hierna volgde een lange, 
gecompliceerde aanval van Ocea-
nus waarbij de bal lang rondge-
speeld werd. Uiteindelijk zag Noor-
tje een gaatje in de verdediging van 
Aquafit en brand de stand op 1-4. 
Partje drie ging stevig van start. Bei-

de partijen lieten zich flink gelden in 
het water. De scheidrechters deel-
den diverse malen een P’tje (tijde-
lijke uitsluiting van spel) uit. Verde-
digers Sohrab Shirzad en Kai Hou-
dijk hadden hun handen vol aan 
de Aquafit spelers. Keeper Rick ter 
Reehorst deed een mooie redding 
na een hard schot van Aquafit. Van-
uit een snel genomen twee me-
ter bal (hoekworp) kwam de bal via 
Annebel Hendrix bij Fabiënne, die 
de score naar 1-5 wist te brengen. 
Het vierde partje startte direct met 
een 2 meter bal voor Oceanus. De-
ze kwam via Fabiënne bij Sofie van 
der Ven en zij trof doel: 1-6. Tijdens 
een snelle counter van Oceanus 
werd Noortje ietwat ruw afgestopt 
door Aquafit. De hierdoor verkregen 
vrije worp kon zij vervolgens direct 
doorspelen aan de snel opgezwom-
men Sofie, die voor een vrijwel leeg 
doel kwam en de score op 1-7 wist 
te zetten. Door een P’tje aan de kant 
van Oceanus kwam Aquafit vlak 
voor eindtijd in een man meer situa-
tie. Deze werd doeltreffend omgezet 
in de uiteindelijk eindstand van 2-7. 
Op zaterdag 19 december om 19.30 
uur speelt Oceanus de laatste wed-
strijd van dit jaar tegen de Snippen 
in de Meerkamp in Amstelveen.

Donateurs gaan dammen 
in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Aanstaande zater-
dag 10 december gaan de onder-
steuners van damclub Kunst & Ge-
noegen het elkaar weer lastig ma-
ken. Jaarlijks krijgen de donateurs 
van K&G de gelegenheid om met el-
kaar te dammen. Naast de gezellig-
heid staat ook de donateurtitel op 
het spel. Dit jaar zal deze titel verde-
digd worden door Fred Buskermo-
len, die verleden jaar met de hoog-

ste eer aan de haal ging. Verschil-
lende concurrenten zijn inmiddels in 
training en hebben bij de leden van 
K&G inlichtingen ingewonnen om 
het Fred zo moeilijk mogelijk te ma-
ken. Op deze middag krijgt ook de 
jeugd weer de kans om met elkaar 
in het strijdperk te treden. Damlief-
hebbers zijn vanaf 13.00 uur in ’t 
Fort welkom, komt dat zien en be-
leven!
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Jubileum Wibi Soerjadi 
vrijdag in Crown Theater
Aalsmeer - Wibi Soerjadi viert dit 
jaar zijn 30-jarig jubileum als con-
certpianist en daarvoor is het aan-
staande vrijdag 9 december feest in 
Crown Theater Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Op 20-jarige leeftijd be-
haalde Wibi als jongste student van 
het Sweelinck Conservatorium Am-
sterdam zijn master met het hoogst 
haalbare resultaat, een 10 met on-
derscheiding. Hij concerteerde we-
reldwijd en ontving vele gerenom-
meerde prijzen en onderscheidin-
gen. Wibi Soerjadi weet met zijn in-
dringende en beeldende pianospel 
een groot publiek te raken en weet 
als geen ander zowel kenners als 
minder ervaren luisteraars te impo-
neren met zijn fabelachtige piano-
techniek. Zijn eigen composities en 
transcripties passen naadloos in de 
traditie die Franz Liszt twee eeuwen 
geleden zette met zijn soms bijna 
onspeelbare bewerkingen en fan-
tasieën op bekende thema’s uit die 
tijd. Het concert van Wibi Soerjadi 
begint vrijdag om 20.00 uur. 

Cabaret van De Nachtzusters
Op zaterdag 10 december wordt het 
lachen met het cabaretprogramma 
van De Nachtzusters in Crown The-
ater Aalsmeer. ‘Meer donkere da-
gen’ is een kaskrakende kerstspe-
cial. De zussen vertolken samen 
tientallen totaal uiteenlopende rol-
len. De een nog sterker dan de an-

der. Het duo is prachtig op elkaar in-
gespeeld, de timing is, ook bij im-
provisaties, perfect. De Nachtzus-
ters zijn goed voor een vette glim-
lach. Jarenlang maakten Ottolien 
Boeschoten en Jet van Boxtel het 
legendarische live VPRO-radio pro-
gramma Nachtzusters, waarin het 
Kerstverhaal een jaarlijks terugke-
rend fenomeen was. Aanvang: 20.00 
uur. 

Birgit, R & B en Gospel Queens
In 2011 staat Birgit Schuurman voor 
het eerst op de planken met haar 
eigen muzikale theatershow. Bir-
git brengt een intieme voorstelling, 
waarin het publiek zichzelf kan her-
kennen maar bovenal Birgit kan le-
ren kennen. Birgit zingt in Het Gro-
te Verlangen nummers die haar ge-
maakt hebben tot wie ze nu is. Lied-
jes die ze altijd al heeft willen zin-
gen, maar nooit eerder durfde. Bir-
git Schuurman is te zien op 16 de-
cember in het Crown Theater. Aan-
vang: 20.00 uur. En op zaterdag 17 
december trakteert Crown Theater 
Aalsmeer op de R&B 90’s Live Thea-
tertour. Een unieke show die de Ne-
derlandse theaters overspoelt met 
pure nostalgie. Een amazing show 
vol entertainment waarin een ode 
wordt gebracht aan de R&B wereld-
artiesten uit de jaren negentig zoals 
Jodeci, Blackstreet, Joe en Mary J. 
Blige. Aanvang: 20.00 uur. 

Kerstmarkt in 
‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Woensdag 14 decem-
ber wordt in het Kloosterhof een 
kerstmarkt gehouden. Iedereen is 
van harte welkom om tussen 15.00 
en 17.00 uur een kijkje te komen ne-
men. Er worden weer leuke kerst-
spulletjes, kerstkaarten, kerststuk-
jes en plantjes verkocht. De bezoe-
kers kunnen ook een lekker glaas-
je glühwein kopen en de erwten-
soep van het huis is weer verkrijg-
baar, zowel bevroren als warm! Al-
le bewoners en medewerkers van ’t 
Kloosterhof hopen u te mogen be-
groeten in de Clematisstraat 16.

Producten uit 
Israël in verkoop
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 december worden in de Open 
Kerk in de Ophelialaan weer ver-
schillende producten uit Israël te 
koop aangeboden. Er zijn sieraden, 
verzorgingsproducten, wijnen en 
nog veel meer. 
Wie 20 euro of meer besteedt, krijgt 
heerlijke koekjes in geschenkver-
pakking er bij cadeau. De verkoop 
is van 10.00 tot 16.00 uur en de in-
gang bevindt zich in de Sportlaan. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Diny Wi-
chers, via 020-6455530.

Zaterdag advies KCA
Grafiek in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Met Grafiek in de-
cember wordt een langgekoester-
de wens van KCA waargemaakt. 
Originele litho’s, etsen en houtsne-
den van zestien beroemde kunste-
naars, als Co Westerik, Jan Cremer, 
Jan Sierhuis, Pat Andrea, Roger Ra-
veel, Lucebert, Peter Vos en Jeroen 
Henneman staan centraal in Het 
Oude Raadhuis en maken prent-
kunst betaalbaar voor iedereen. Fel-
gekleurd, stemmig, sober of expres-
sief, herkenbaar of abstract, gra-
fiek doet zich in de moderne kunst 
op vele manieren voor. Zo kunnen 
bezoekers zien hoe kunstenaars op 
hun eigen manier de ambachtelijke 
technieken gebruiken om hun idee-
en tot uitdrukking te brengen. Wie 
kent niet de kleurrijke uitbundige 
landschappen van Jan Cremer of de 
verfijnde etslijnen van Co Westerik? 
Of de vogel-gravures van Peter Vos 
uit de jaren zeventig? Ze illustre-
ren de boeiende relatie die grafiek 
en kunst al eeuwenlang onderhou-
den. De tentoonstelling is in nauwe 
samenwerking met Galerie Clement 
tot stand gekomen. Eigenaar Piet 
Clement had tot acht jaar geleden 
een drukkerij, waar in beperkte op-
lage originele litho’s, etsen en hout-
sneden gedrukt werden in samen-
werking met kunstenaars. Grafiek 
of prentkunst is een vorm van beel-
dende kunst waarbij de kunstenaar 

gebruik maakt van allerlei druktech-
nieken. Het gebruik van grafische 
technieken door een kunstenaar 
heeft het voordeel dat er meerdere 
afnemers mogelijk zijn van de ge-
maakte kunst en dat grafiek goed-
koper is voor de afnemer. 

Kunstexperts aanwezig
Op zaterdagmiddag 10 december 
van 14.00 tot 17.00 uur zijn kunst-
experts van KCA en meester-druk-
ker Piet Clement aanwezig om u een 
beetje houvast te bieden bij het ko-
pen van een prent. Er zijn prachti-
ge kleuren houtsneden uit de serie 
dieren van Henriette Boerendans te 
koop. Door de diversiteit aan stijlen 
en stromingen en prijzen is het mo-
gelijk dit jaar een heel bijzonder ca-
deau geven met kerst.

Kidsworkshop grafiek
In de kerstvakantie, op woensdag 
4 januari, van 14.00 tot 16.00 uur is 
er een grafiek workshop voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar! Je 
lievelingsdier in lino-druk. Deelne-
men kost 15 euro per kind en dit be-
drag is inclusief materiaal. Opgeven: 
kcainfo@kpnplanet.nl.
De expositie Grafiek in het Oude 
Raadhuis is tot en met 22 januari ie-
dere donderdag tot en met zondag 
te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 
uur. Adres is Dorpsstraat 9.

Textielkunst te zien bij 
Carla de Klerk Interieur
Aalsmeer - Marjon Hoftijzer uit IJs-
selstein is al vanaf haar zesde jaar 
bezig met textiel. Het liefst was ze 
naar de Kunstacademie gegaan, 
maar het liep anders. Zij is opge-
leid als kleuterleidster, maar werkte 
in een kinderdagverblijf voor meer-
voudig gehandicapte kinderen. Eind 
jaren tachtig volgt ze als één van de 
laatsten de opleiding voor de hand-
werkakten in het basis- en middel-
baar onderwijs. Ze leerde ontwer-
pen te maken waarin de essentie 
van oude technieken tot hun recht 
kwamen. In 1997 had ze haar eerste 
solo-expositie, met toen nog (tradi-
tioneel) patchwork. In de loop van 
de jaren heeft ze zich verder ont-
wikkeld tot textielkunstenaar. Sinds 
2002 is ze lid van het textielkunste-
naars collectief ‘TeXui’ en sinds 2006 
van de Duits–Nederlandse textiel-
groep ‘Meer-Art’. Sinds 2009 is ze 
ook lid van de Kunstkring op de NW 
Veluwe. Marjon exposeert door heel 
Nederland en heeft ook in het bui-
tenland diverse groeps- en solo-ex-
posities gehad. Haar inspiratie vindt 
ze in de natuur en in de dagelijk-
se omgeving thuis. Haar werk heeft 
over het algemeen een boodschap. 
Dat kan een persoonlijke zijn, maar 
ook betrekking hebben op maat-
schappij en wereld. Ze maakt foto’s 
van interessante dingen die ze ziet 
en door te abstraheren komt ze vaak 
tot een ontwerp. Het resultaat daar-
van wil ze graag laten zien. Als ba-
sis gebruikt ze meestal traditione-
le stoffen als katoen, linnen en zij-
de. Daarnaast maakt Marjon vaak 

ook gebruik van hightech materi-
alen die onder invloed van warmte 
vervormen of smelten. Meestal verft 
ze de stoffen en garens die ze ge-
bruikt, maar ze gebruikt ook minder 
alledaagse materialen, zoals plastic 
van draagtassen en ander afvalma-
terialen. 
Tot eind februari is een deel van 
haar werk te zien bij Carla de Klerk 
Interieur in de Zijdstraat 9, tel. 0297 
324577. Alvast een kijkje nemen kan 
ook op www.carladeklerk.nl, maar 
uiteraard is iedereen welkom om 
in de winkel het werk van Marjon 
Hoftijzer te komen bewonderen.

Marjon Hoftijzer bij één van haar 
werken. Titel: Koninklijke tulp.

Geen inbraak, 
wel poging
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 3 op zondag 4 december is ge-
probeerd in te breken in een wo-
ning in Ketelhuis. Bij thuiskomst 
ontdekten de bewoners braakspo-
ren aan de terrasdeur. De dieven 
zijn het huis niet binnen geweest. 
De inbraakpoging is gepleegd tus-
sen vijf uur ‘s middags en half een 
in de nacht.

Geld uit kassa 
na inbraak
Aalsmeer - Op woensdag 30 no-
vember om half elf in de avond is in-
gebroken in een bedrijf op het voor-
ste gedeelte van de Aalsmeerder-
weg. Om binnen te komen hebben 
de dieven een ruit ingetrapt. Door 
getuigen zijn twee personen, ge-
huld in donkere kleding, gezien. Uit 
de la van een kassa is een geldbe-
drag gestolen.




