124
Tel: 0297-341900
DEZE WEEK:
Nieuw initiatief van
Rotaryclub AMU:
Santa Run, een ludieke
loop voor jong en oud
in Kerstmanpak.
Cheque van 8000 euro
van Lions clubs voor
Guusje Nederhorst
Foundation.
Chris Boss wint
bokswedstrijd voor
Bart de Graaff foundation
op K.O. Opbrengst liefst
37.000 euro.
Zondag diverse
activiteiten rond vogels
bij Kinderboerderij
Boerenvreugd voor de
jeugd.
Laatste weekend
expositie ‘Flowers
into Art’ in het Oude
Raadhuis.
Kerstspel De Binding
en Doopsgezinde
Gemeente:
Vanaf dinsdag kaarten
bestellen.

IDYLLISCH WONEN

2 DRO OMVILL A’S
MET B O OTHUIS
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Fracties zien niets in eenheidstarief

Aalsmeer - Tijdens de beraadsvergadering van donderdag 29 november waren de politieke fracties het
bij de behandeling van het onderwerp Vaststellen Verordening Reclamebelasting 2013 voor een ondernemersfonds Aalsmeer Centrum het
over één ding eens en dat was dat
er een fonds komt, want dat betekent dat financiële middelen vrij komen om via doorontwikkeling van
Aalsmeer Centrum een aantrekkelijker winkelcentrum te maken. In
het voorjaar had Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum (WVAC)
al aangegeven dat oprichting van
een ondernemersfonds van cruciaal belang was. Het was een wezenlijk onderdeel van een zo zeer
gewenst stimuleringsplan en iedere ondernemer in het winkelgebied
zou er via een zogenaamde reclamebelasting aan meebetalen. “Als er
geen fonds komt, dan zijn de plannen gedoemd om te mislukken”, zo
werd door de WVAC aangegeven en
ook inspreker Jeroen Kuin beaamde dit nadrukkelijk. Een gelijk bedrag per ondernemer is het meest
simpel en minst kostbaar. Een vaste
bijdrage van zestig euro per maand

wordt redelijk gevonden in vergelijking met bijvoorbeeld winkelgebieden als de Ophelialaan en Hoofddorp en volgens Jeroen Kuin staat
de grote meerderheid van de ondernemers achter het genoemde bedrag. Het gebied telt 111 ondernemers en in een onderzoek naar het
draagvlak hebben 61 ondernemers
aangegeven voorstander te zijn van
de plannen. Tegenstemmers zijn er
ook en dat bleken er vijftien te zijn.
De inning vindt overigens plaats via
de gemeente.
Vraagtekens
Nico Dames sprak eveneens in. Hij
kwam tot andere getallen en plaatste dan ook vraagtekens bij de genoemde steun. Volgens hem zijn er
meer tegenstemmers dan de WVAC
doet vermoeden. Zelf had hij in twee
dagen tijd zo’n 48 ondernemers achter zijn standpunt weten te krijgen.
De boodschap was eenvoudig: géén
gedwongen reclamebelasting, geen
dwang van de overheid. Het winkelcentrum een stapje omhoog brengen kan wel op zijn bijval rekenen
en dan gaat het volgens hem vooral
om hét kern-item de parkeerplaat-

Succesvolle
reanimatie
Aalsmeer - Op donderdag 29 november om kwart over negen in de
ochtend heeft met succes een reanimatie plaatsgevonden in de winkel in de Zijdstraat.
Een 57-jarige vrouw uit Kudelstaart
werd plots onwel. Door goed handelen van het personeel, de snelle aanwezigheid van leden van
het reanimatieteam en een toevallig aanwezige ambulancebroeder is zij weer op de been geholpen. Haar hartslag was terug toen
zij met spoed naar het VU-ziekenhuis is vervoerd. Inmiddels is de Kudelstaartse buiten levensgevaar.

Voor meer informatie
zie de advertentie
elders in deze krant.
Of ga naar
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ADVERTEREN?
IN DE

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

sen. Een likje verf hier en vlaggetje
daar, schiet niet op. In eerste termijn
werd wel duidelijk dat er ook bij de
politieke fracties nogal wat kritiek
was op het gelijke tarief voor iedere
ondernemer. Volgens de VVD-fractie
is de verdeling niet eerlijk, want grote en kleine bedrijven worden over
één kam geschoren en dat is onrechtvaardig. De CDA-fractie was
duidelijk in haar uitspraak: Als iedereen evenveel betaalt, is de fractie tegen het voorstel. Ook AB gaf
de voorkeur aan meer differentiatie in de tarieven. De PACT-fractie
was er nog niet uit. Het is tot slot wel
een plan van en voor ondernemers.
Wethouder Ad Verburg zei positieve
energie te voelen, maar dit gold alleen bij een aantal winkeliers, want
de fracties deelden zijn mening niet.
Op donderdag 20 december aanstaande staat het onderwerp wederom op de agenda van het beraad
en de raad en in de tussenliggende
periode zullen de diverse cijfers ongetwijfeld nog eens gecontroleerd
gaan worden om te achterhalen welke juist en welke niet juist zijn. Het is
nu nog een beetje schimmig.
Door: Jan Peterse

Water door
de dijk!

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Wethouder Gertjan van der Hoeven houdt alvast zijn ledenpas klaar zodat hij
onder het toeziend oog van Corrie de Boer de allereerste uitlening kan verrichten. Hiermee werd de bibliotheek officieel geopend.

Feestelijke heropening
bibliotheek Marktstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 1 december heeft wethouder Gertjan van der
Hoeven de vernieuwde bibliotheek
in de Marktstraat geopend. De hele
maand november is er met man en
macht gewerkt om de bibliotheek
een nieuw uiterlijk te geven en de
collectie en de diensten aan te passen aan de tijd. Een nieuwe vloer en
heldere aanduidingen op de fris gekleurde muren geven de bibliotheek
een moderne, maar toch herkenbare uitstraling. Direct bij binnenkomst
valt de ‘nieuwe-media’ afdeling op.
Op aparte plectrumvormige meubels kunnen hier de databanken
geraadpleegd worden en komt men
alles te weten over e-books. Press
Display biedt toegang tot meer dan
1.700 kranten en tijdschriften uit 92
landen, te lezen in 48 talen. Muziekwebluister ten slotte biedt de mogelijkheid om te luisteren naar meer
dan 4,5 miljoen muziektracks. “Heel
belangrijk is ook dat we nu prachtig de ruimte hebben voor het geven van instructies aan het basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld voor
mediawijsheid en plezier in lezen. ’s
Morgens voor het onderwijs en tijdens openingsuren kunnen de bezoekers van deze ruimte met tweemaal zes computers gebruik maken”, vertelt hoofd van de bibliotheek Corrie de Boer trots. Verantwoordelijk wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Ik sta hier met gepaste trots. Met deze gemoderniseerde
bibliotheek kunnen we weer vele jaren vooruit. Het aanbod van digitale

media is enorm verrijkt. Ook de realisatie van de ruimte voor het basisonderwijs is precies zoals wij het
voor ogen hadden. Maar de trots is
gepast, omdat we ook hebben moeten besluiten om de bibliotheekfilialen in Oost en Kudelstaart te sluiten. Ik weet dat niet iedereen daar
blij mee is, maar spreek de hoop uit
dat deze gemoderniseerde bibliotheek in de Marktstraat zoveel extra’s te bieden heeft dat het voor alle
Aalsmeerders en Kudelstaarters de
moeite loont om er wat verder voor
te reizen.”
Wat verder opvalt is de aparte wand
waar nu de boeken en dvd’s ingeleverd worden, gereserveerde materialen uit de kast gehaald kunnen worden en een heerlijk kopje
koffie of thee getapt mag worden.
Voor het lenen van luisterboeken of
dvd’s hoeft niet meer naar de balie
gegaan te worden. In de uitleenapparaten worden ontgrendelaars geplaatst om de doosjes te openen.
De openingstijden van de vernieuwde bibliotheek zijn niet veranderd en
terug te vinden op de website www.
debibliotheekamstelland.nl en natuurlijk ook op de vernieuwde entree van de bibliotheek.
“Iedereen is van harte uitgenodigd
om de vernieuwde bibliotheek te
komen (her)ontdekken en met eigen ogen te zien dat we klaar zijn
voor de toekomst”, besluit Corrie de
Boer.

Kudelstaart - Op dinsdag 4 december rond kwart voor tien in de
ochtend zijn brandweer en politie
naar de Kudelstaartseweg gesneld
vanwege een melding over een dijkdoorbraak op de hoek bij de Herenweg. Ook de helikopter van de politie kwam naar Kudelstaart om
poolshoogte te nemen. Er bleek water door de dijk te lekken, maar niet
in alarmerende hoeveelheid. Uiteraard is er nu alertheid bij het waterschap.

Tafelzilver uit
woning weg
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 november
is ingebroken in een vrijstaande woning aan de Machineweg. Via een
raampje van de bijkeuken aan de
achterzijde hebben de dieven zich
toegang tot het huis verschaft. De
gehele woning is doorzocht. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met
sieraden en tafelzilver.

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

Op zoek
naar een
baan?
Wij helpen
jou eraan!

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Zonnepanelen?
Bezoek onze
informatiedag op
15 december a.s. van
www.bosse-elektro.nl
11.00 tot 15.00 uur
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Kunstwerken van klein tot groot
www.kunstuitleen-timeless.nl

EUROGARANT

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

opheffings
uitverkoop
Truien en vesTen

70%
KOrTing

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

Diefstal toegangsdeurtjes
lantaarnpalen levensgevaarlijk
Aalsmeer - Vorige week is in twee
straten bij een groot aantal lantaarnpalen de toegangsdeurtjes gestolen. Er zijn liefst 26 toegangsdeurtjes van lichtmasten verdwenen, 20 in de Beethovenlaan en 6
aan de Middenweg. Wethouder Ad
Verburg: “Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente wil daarom ook inwoners waarschuwen hiervoor. Kinderen of volwassenen kunnen in contact ko-
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C1000 Koster

Vraagtekens bij voors en tegens
Ondernemersfonds Centrum

twee royale villa’s te Aalsmeer
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men met elektriciteit. De elektrische
aansluitingen hebben nog een extra bescherming tegen aanraking,
maar het is niet ondenkbaar dat deze bescherming bijvoorbeeld als gevolg van vandalisme defect raakt.”
De dieven is het te doen om het aluminium. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie.
De gemeente hoopt dat getuigen
zich te melden via 387575 bij de politie via 0900-8844.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
9 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Erik Bakker. Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart
om 10u. Spreker Gordon van Veelen. Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 18.30u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
dienst met br. Leo Bakker. Collecte voor adventproject. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds.
T.H.P. Prins. Tevens C4U.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. dienst. Tevens 10r dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst A. Bloemendal uit Nunspeet. Organist: R.
Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. dienst, spreker Daniël
Renger.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. K. Muller en
16.30u., ds. J. Mudde uit Haarlem.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag in zorgcentrum Aelsmeer 10u.
eucharistieviering met L. Seeboldt.
Zaterdag in Kloosterhof om 17u.
woord communieviering, M. van
Zoelen. Zondag om 10.30u. in kerk
eucharistieviering met L. Seeboldt

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
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

Informatiemiddag Brijder
over 55+ en alcohol
Aalsmeer - Het aantal 55-plussers
dat teveel drinkt stijgt fors. Eén op
de vier die gebruik maakt van de
verslavingszorg is een 55-plusser,
tien jaar geleden was dat één op de
zeven. De groep 55-plus is de generatie babyboomers van na de tweede wereldoorlog. Gezondheid, relaties en zelfstandigheid zijn belangrijke thema’s voor 55-plussers. Op
het moment dat de kwaliteit van leven uit balans gaat door veranderingen in de werk- of privésituatie is men extra kwetsbaar. In deze
levensfase overmatig alcohol drinken kan iemand nog meer uit balans brengen, dat kan zelfs letterlijk de druppel zijn. Verantwoord
alcoholgebruik betekent voor gezonde mannen niet meer dan twee
standaardglazen alcohol per dag en
voor vrouwen maximaal één standaardglas per dag. Om gewenning
te voorkomen niet meer dan 5 dagen per week. Vroegtijdige (h)erkenning van overmatig alcoholgebruik is belangrijk voor herstel mentale fitheid. Daarom geeft Brijder lezingen en voorlichtingen over 55+
en alcohol. Wanneer drinkt iemand
te veel? Kun je wel alcohol drinken als je medicatie gebruikt? Wat
doe je als je partner te veel drinkt?
Waarom zijn 55-plussers die drinken
kwetsbaarder dan mensen die jon-

ger zijn en alcohol drinken? Donderdag 13 december verzorgt Brijder een voorlichtingsmiddag in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
6 van 13.30 tot 17.00 uur. Aan deze
middag zijn geen kosten verbonden.
Wilt u aanwezig zijn? Neem dan
contact op met Ester Teunen via
ester.teunen@brijder.nl
of
0623793914.
Projectweek
De infomiddag voor 55+ers is niet
de enige activiteit die Brijder organiseert in het kader van alcoholgebruik. Op maandag 10 en woensdag
12 december worden deskundigheidsbevorderingen georganiseerd
voor iedereen in de gemeente die
met jongeren werkt. De bijeenkomst
maandag is van 19.30 tot 21.00 uur
en vindt plaats in het gemeentehuis. De infoavond op woensdag
wordt gehouden in de N201 aan de
Zwarteweg van 20.00 tot 22.00 uur.
Op donderdag 13 december wordt
tevens een ouderavond over veilig uitgaan georganiseerd van 19.30
tot 21.00 uur in de N201 en Brijder
houdt vrijdag 14 december een ludieke actie met onder andere alcoholvrije cocktails op de kerstmarkt
in de Zijdstraat van 14.00 tot 21.00
uur.

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

mmv Karmelkoor. Zondag om 14u.
Poolse dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. Zondag 10u. dienst met ds. F.
Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst, 2e adventszondag.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. viering.
Begra Bijbelstudie
Maandag 10 december in Heliomare, Zwarteweg 98 om 20u. met br.
Willem Ouweneel.
Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 18 december ‘Christus onze hoop’ met br.
H.B. Slagter uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Song of Joy zingt
in kerkdiensten
Aalsmeer - In de maand december
verleent Interkerkelijk koor Song of
Joy uit Kudelstaart twee maal medewerking aan speciale kerkdiensten. Op 9 december, de tweede adventszondag, zingt Song of Joy adventsliederen tijdens de dienst in de
Openhof kerk aan de Ophelialaan.
Het koor staat onder leiding van Hilbert Kamphuis en wordt muzikaal
begeleid door Jaap van Muyden. De
dienst begint om 10.00 uur. En op
24 december werkt het koor mee
aan de feestelijke kerstnachtdienst
in De Spil in Kudelstaart. Aanvang
22.30 uur. In deze dienst zullen
trompettist Leen de Borst, drummer
Wilko Roodenburg en fluitiste Josefien Weij het koor muzikaal ondersteunen.
De piano begeleiding wordt verzorgd door Frederiek Kamphuis. Jan
Sikkema bespeelt in deze dienst het
orgel. De algehele leiding is in handen van dirigent Hilbert Kamphuis.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Anne Frankstraat: Grijs-zwarte cyperse poes met wit befje en witte
sokjes voor en achter. Zij heeft een chip en heet Whoopie.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Twee poezen. Zwart-witte poes van 3
jaar en een cyperse kater.
- Kudelstaartseweg: Egaal lichtbruin hangoor konijn. Babbel is 7
maanden oud.
- Omgeving Julianalaan: Rode kater met witte vlekken en witte voetjes.
Heeft een zwart bandje om waaraan een naamkokertjes is bevestigd.
Heet Kwibus.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud.
Ze heet Nietes.
Gevonden:
- Linnaeuslaan: Cyperse poes met wit befje, twee witte achterpoten,
voorpoten een teen wit, vrij groot.
- Sportlaan: Zwart-witte kater met witte bef en onderbuik
- Fuutlaan: Rood met witte poes, Zij heeft een witte snuit, bef,
voorpootjes en achter pootjes. Zij draagt een zwart bandje.
Kwibus wordt vermist. De rode kater met witte vlekken en witte voetjes hoort thuis in de Julianalaan. Wie
Kwibus heeft gezien wordt verzocht
te bellen naar de dierenbescherming:
0297-343618.

Kerst voor het goede doel

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Is uw huisdier
zoek?

Kerstconcert ‘An English
Christmas’ Bindingkoor
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 december geeft Het Bindingkoor een
kerstconcert in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat 55. Onder de
noemer ‘An English Christmas’ zingt
Het Bindingkoor dit kerstconcert
Engelse kerstmuziek uit diverse stijlen en perioden.
Leidraad voor het programma zijn
de gebeurtenissen voor en tijdens
de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het Bindingkoor zingt liederen
waarin de aankondiging, de enge-

len, de herders en de geboorte centraal staan. Er zijn bekende Christmas carols bij, maar ook een lied uit
de zestiende eeuw en een nummer
uit de gospel-traditie.Theo Griekspoor begeleidt het koor bij enkele nummers op het kerkorgel. Gerda Postma zal op trompet de intermezzo’s voor haar rekening nemen.
Aanvang 16.00 uur. De deur is open
vanaf 15.30 uur. Toegang 8 euro ( inclusief drankje) en 5 euro voor jongeren tot en met 18 jaar.

Nieuw initiatief Rotaryclub AMU

Santa Run: In Kerstmanpak
meelopen voor goed doel!
Aalsmeer - Op zaterdag 22 december presenteert de Rotaryclub AMU
een nieuw, sportief evenement voor
het goede doel. Om 11.00 uur wordt
deze dag het startsein gegeven voor
de eerste Aalsmeerse Santa Run.
Iedereen kan deelnemen, het is namelijk een ludieke kerstloop voor
jong en oud. Voor deze tocht, die
ongeveer 3,5 kilometer lang is, heeft
de Rotary 500 Kerstpakken ingekocht. Alle deelnemers krijgen namelijk een compleet Kerstmanpak
(jas, broek, riem, baard en muts) en
dienen in deze outfit aan de start te
verschijnen. Alle deelnemers mogen wel zelf bepalen op welke wijze zij de route afleggen. Ze mogen
rennen, lopen, wandelen, sjokken
en zelfs gezellig kuierend de tocht
volbrengen. Het is echt een gezelligheidsloop voor zowel individuen
als groepen, families, clubs, teams,
collega‘s en schoolklassen. Om half
tien deze dag gaat de inschrijfbalie
bij het Crown Theater aan de Van
Cleeffkade open. Deelnemers worden ook verzocht in de parkeergarage van het studiocomplex hun auto’s te stallen. Om half elf vertrekt
de stoet met Kerstmannen en -vrouwen met voorop dweilorkest Drost
naar het Drie Kolommenplein, alwaar dj Kees Markman de muziek
aan zal zetten voor een swingende warming-up. Vijf voor elf en elf
uur mogen de deelnemers starten.
De route gaat via de brug van het
Stokkeland naar Kas en Baanvak,
over de N201 door de Spoorlaan de
Ophelialaan in en terug via de Geraniumstraat naar het Baanvak en
het Centrum, door de hele Zijdstraat
en via de Dorpsstraat en de Rozenstraat richting het terrein van het
studiocomplex. Bij het Crown Theater volgt een reuze ontvangst en
krijgen alle deelnemers een originele Santa Run medaille omgehangen.

Na de huldiging staan erwtensoep
en chocolademelk klaar. Rond half
twee eindigt dit leuke en vooralsnog unieke evenement. Deelname
aan deze fun run kost voor volwassenen 15 euro per persoon en voor
kinderen tot en met 12 jaar 10 euro.
Het Kerstmanpak mogen alle deelnemers houden. Verder zijn twee
bijzondere prijzen te winnen, waaronder een midweek Ceter Parcs.
De opbrengst van de Kerstloop gebruikt de Rotaryclub om stichting
Opkikker en de Moeder verwendag te ondersteunen. “Moeder en
kind staan centraal”, aldus de initiatiefnemers. Doe mee en loop gezellig mee voor een mooie opbrengst. Misschien wel met 500 andere Kerstmannen en -vrouwen! Inschrijven kan via www.aalsmeer.rotarysantarun.nl. Voor late beslissers
wordt een inschrijfloket geopend in
het Crown Theater. Na inschrijving
zijn de Kerstpakketten af te halen
bij Het Boekhuis in de Zijdstraat en
giftshop Espago in de Ophelialaan.

Kerstkien bij de
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vogelvereniging Aalsmeer organiseert op donderdag 13
december haar jaarlijkse kerstkien,
waarin vele mooie prijzen te winnen zijn. In totaal worden vier rondes gekiend. Tussendoor is er een
grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen, waaronder een
fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en
kennissen mee naar deze gezellige
kerstkien in het Wellantcollege MBO
in de Linnaeuslaan 2, de aanvangstijd is 20.00 uur. Voor inlichtingen: G.
Goeijenbier, tel. 06-10666878.

Rijsenhout - De Protestantse kerk
uit Rijsenhout gaat weer kerstbomen
verkopen. Grote, middelgrote en kleine ofwel in alle maten en van een uitstekende kwaliteit. De bomen kunnen
worden uitgezocht bij de kerk aan de
Werf en als gewenst thuis gebracht bij
de nieuwe eigenaar. De verkoopdagen zijn 8, 12, 14 en 15 december. Op
de zaterdagen en vrijdag van 10.30 tot
17.00 uur, op woensdag tussen 12.00
en 17.00 uur. Op zaterdag 15 december
wordt tevens de jaarlijkse kerstmarkt

Theologiestudent
in Jongerendienst
Aalsmeer - Jasper Knecht is 20 jaar
en studeert theologie. Deze jonge
Aalsmeerder zal tijdens een laagdrempelige jeugdbijeenkomst aanstaande zondag 9 december in ’t Baken aan de Sportlaan 86 openhartig
vertellen over zijn opleiding waarna
hij mogelijk predikant wordt. Jasper
studeert aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven in
België. Wat is zijn drive, welke studievakken heeft hij, wat is zijn toekomstideaal en hoe ziet hij de toekomst
van de kerk en het geloof onder de
jongeren? Alle jongeren tussen de 12
en 25 jaar zijn welkom en er is vanzelfsprekend gelegenheid vragen te
stellen. De C4U jongerendienst begint om 10.00 uur. Voor meer informatie: www.pgaalsmeer.nl.

Oecumenische
avondviering
Aalsmeer - Elke tweede woensdag
van de maand wordt in de kapel van
zorgcentrum Kloosterhof in de Clematisstraat 16 een oecumenische viering gehouden onder auspiciën van
de Raad van Kerken Aalsmeer. De
bijeenkomst begint om 19.15 uur en
duurt een half uurtje. Op woensdag
12 december zal pastor Ans Creemer-Allard in de viering voorgaan en
een korte overdenking houden naar
aanleiding van het jaarthema ‘Bijbelse dromen en visioenen’. Bijbelse profeten vertellen over hun visioenen en
dromen. Vandaar dat profeten soms
zieners werden genoemd, niet zonder
reden. Visioenen ontvang je terwijl je
waakt en dromen terwijl je slaapt. Iedereen is van harte welkom!

Ledenkerstmiddag
Aalsmeer - Op woensdag 12 decem
ber is er weer een ledenmiddag van
de PCOB. Deze middag zal in het teken staan van de kerst. Dominee Pim
Hogenbirk, zal een meditatie houden
en de heer H. Versteeg uit Uithoorn
zal het vrije kerstverhaal vertellen.
Het geheel wordt opgeluisterd door
enkele leden van het mannenkoor
Con Amore. Het zou fijn zijn als u het
kerstfeest komt meevieren. De ledenmiddag begint om 14.30 uur en wordt
gehouden in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

in de kerk gehouden. Prachtige kerststukjes, bloemen, planten als azalea’s
en kerststerren, maar ook hyacinten
worden te koop aangeboden. Koffie en
erwtensoep zullen klaar staan voor de
bezoekers. De opbrengst van de verkoop van kerststukjes en kerstbomen
is bestemd voor naschoolse opvang
voor Roma kinderen in Roemenië en
voor de stille armoede in Rijsenhout.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden 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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 december 2012 en 13
januari 2013.
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 streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2:10 van de APV is vergunning verleend
aan Lunchroom Marcon voor het plaatsen van een partytent
van 27 tot 29 december 2012 voor lunchroom Marcon.
Datum verzending vergunning 7 december 2012
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.0024.00 uur;
Datum verzending vergunningen 7 december 2012
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend aan:
- De Oude Veiling voor 31 december 2012 op 1 januari 2013
tot 06.00 uur
Datum verzending ontheffing: 4 december 2012.
Kennisgeving ontheffingen APV en Wet
milieubeheer verbranden rietafval in de
open lucht
Op 26 november 2012 hebben wij van de heer N.A.M.
Koeckhoven uit Hoofddorp een aanvraag ontvangen om een
ontheffing zoals bedoeld in art. 10.63, lid 2 van de Wet
milieubeheer en art. 5:34 lid 3 van de APV 2010 voor het
verbranden van rietafval in het kader van landschapsbeheer
in het Westeinderplassengebied. Wij hebben de aanvraag getoetst aan de beleidsregels ten aanzien van het stoken van
vuur in de open lucht buiten inrichtingen zoals deze op 16
maart 2004 door ons college zijn vastgesteld. Wij komen tot
de conclusie dat het verzoek betrekking heeft op een situatie
waarvoor door ons college onder voorschriften een ontheffing van het stookverbod kan worden verleend (rietbranden
in het kader van landschapsbeheer).
Gelet op het vorenstaande hebben wij op 28 november
2012 aan de heer Koeckhoven een ontheffing ingevolge art.
10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer en een ontheffing ingevolge art. 5:34 lid 3 van de APV verleend voor het
verbranden van rietafval op de percelen kadastraal bekend
gemeente Aalsmeer, sectie E nrs. 1243 t/m 1252, 1254 t/m
1257, 1259, 1260, 1266, 1268 t/m 1270, 1278, 1280, 1282
t/m 1285, 1287 en 1826. Aan deze ontheffingen is een aantal voorschriften verbonden ter voorkoming of beperking van
de nadelige gevolgen voor het milieu en in het kader van de
openbare orde en veiligheid.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter attentie
van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift
is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er
sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving melding Besluit lozen buiten
inrichtingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende instantie een melding
op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben
ontvangen. Dit betreft een lozing van grondwater op de gemeentelijke riolering die onder een Algemene Maatregel van
Bestuur valt, waardoor de vergunningplicht op grond van de
Wet milieubeheer en de Waterwet niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze lozing de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Besluit lozen buiten inrichtingen
Naam
: Innax Duurzame Energie
Adres
: Boerhaavehof 1a
Plaats
: 1433 JJ Kudelstaart
Datum
: 26 november 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening (tel. 0297-387645).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 247, het herbouwen van de aanbouw;
- Aalsmeerderweg 249, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Herenweg 47, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg naast 153, het bouwen van een woning;
- Kudelstaartseweg 224, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Lunalaan 5, het plaatsen van een dakkapel en het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 82B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 249, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan 15B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 82B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Willem-Alexanderstraat 33, het kappen van een berk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 december 2012.
Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ongewijzigd
hebben vastgesteld voor het bouwen van een woning aan de
Uiterweg 158 te Aalsmeer.
Tevens maakt het college bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het slopen en het bouwen
van een woning aan de Uiterweg 158 Aalsmeer.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ongewijzigd
hebben vastgesteld voor het bouwen van een woning aan de
Aalsmeerderweg 377a te Aalsmeer.
Tevens maakt het college bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een woning aan de Aalsmeerderweg 377a te Aalsmeer.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het wijzigen van het (brandveilig) gebruik ten behoeve van
een kinderdagverblijf aan de Machineweg 12 te Aalsmeer.
De aanvraag, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 7 december 2012 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Kennisgeving Ex Artikel 6.24 WET Ruimtelijke
ordening van een anterieure overeenkomst
Grondexploitatie
Burgemeester en wethouders hebben op vrijdag 30 november 2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten
voor de realisatie van woningen aan de Aalsmeerderweg
420-422 te Aalsmeer. Het woningbouwproject bestaat uit
vijf vrijstaande woningen. Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst
ligt, overeenkomstig artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam van de exploitanten, de datum
waarop de overeenkomst is gesloten, de plaatsaanduiding,
de kadastrale percelen, de aanduiding van het bouwplanpro-

gramma en de verplichtingen van de contractspartijen op
hoofdlijnen.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen
op de gemeentelijke website, www.Aalsmeer.nl. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen
geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Kennisgeving Ex Artikel 6.24 WET Ruimtelijke
Ordening van een anterieure over
Grondexploitatie
Burgemeester en wethouders hebben op vrijdag 30 november
2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor
de realisatie van een woning aan de Aalsmeerderweg tussen 376 en 378 te Aalsmeer. Het bouwinitiatief betreft een
vrijstaande woning met garage en aanhorigheden. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure
exploitatieovereenkomst ligt, overeenkomstig artikel 6.2.12
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam van de
exploitanten, de datum waarop de overeenkomst is gesloten,
de plaatsaanduiding, de kadastrale percelen, de aanduiding
van het bouwplanprogramma en de verplichtingen van de
contractspartijen op hoofdlijnen.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen
op de gemeentelijke website, www.Aalsmeer.nl. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen
geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Kennisgeving Onteigening van een onroerende
zaak in de gemeente Aalsmeer bestemmingsplan
”Oosteinderweg e.o. 2005” en het
uitwerkingsplan “Dorpshaven”
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend, dat ingevolge
artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het gemeentehuis van Aalsmeer van 7 december 2012 t/m 17 januari 2013 ter inzage ligt een afschrift van het koninklijk
besluit van 13 oktober 2012, nr. 12.002434. Het verzoek van
de gemeente Aalsmeer tot aanwijzing van een onroerende
zaak ter onteigening wordt in het koninklijk besluit afgewezen. Het koninklijk besluit is geplaatst in de Staatscourant
van 14 november 2012, nr. 22907. Tegen het besluit staat
geen beroep open.
Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de
volgende locaties:
- Publieksbalie van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer, van maandag tot en met vrijdag van
8.30 uur tot 14.00 uur en op woensdagen tot 20.00 uur;
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te
Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling
BJV, team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.
Ter inzage bij de afdeling Dienstverlening,
balie 5 (Week 49)
t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012 vastgesteld;
t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van
de première van James Bond, Skyfall, op 31 oktober van 00.07-04.00 uur, in de Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;
t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke
Ordening van een Anterieure overeenkomst over
grondexploitatie;
t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’;
t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) van 12 november t/m 2 december 2012;
t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosteinderweg;
2013
t/m 02-01 Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen
de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 2012 tussen 09.00-11.30 uur;
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met
een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e
kwartaal;
t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling
voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot
06.00 uur;
t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan
“Dorpshaven”;
t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen
van een partytent van 27 tot 29 december 2012
voor lunchroom Marcon;
t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00
uur;
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Wëreldbänd, Snip & Snap en Zadelpijn

AGENDA

Kerst in Crown met Margriet
Eshuijs en Kozakken koor
Aalsmeer - De Wëreldbänd dendert vanavond donderdag 6 december vanaf 20.00 uur over het podium van het Crown Theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. De volgende dag, vrijdag
7 december, presenteert het Crown
Theater ‘Snip&Snap - Ja, dit is Revue!’. Een leuke muziektheatervoorstelling over de revuekomieken
Snip en Snap en de acteurs erachter, Willy Walden en Piet Muyselaar.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Op woensdag 12 december presenteert het Crown Theater vanaf 20.00
uur: Zadelpijn 2: Het verwende nest.
Een voorstelling met alles erop en
eraan: een cast om van te smullen,
een lach, een traan en lekkere meezingliedjes.
A warm & white Christmas
Op donderdag 20 december zingen Margriet Eshuijs en Maarten
Peter met de leukste kerst kids onder begeleiding van het filmorkest
Timbres Divers de sterren van de
hemel tijdens het familieconcert ‘A
warm & white Christmas‘. Speciale
gast in de show is Jan Leliveld. De
Aalsmeerder zingt meerdere kerstnummers in deze familie show. Een
feest der herkenning voor iedere
generatie! Beleef deze reis door de
tijd met spannende muziek uit de
‘Harry Potter’-films, uit de musical
‘Annie’, van Michael Bublé en zelfs
een kerstliedje uit de toekomst. Natuurlijk ontbreken ook ‘Dreaming
of a White Christmas’, ‘Let it snow’,
‘Winterwonderland’ en vele andere
klassiekers niet. Tussendoor is een
kerstbingo en wordt het Kerstpakket in ere hersteld. En naar voor-

beeld van Scrooge is er iemand die
met een grote kalkoen naar huis
gaat. Het wordt een warm en groots
kerstfeest in het Crown theater. Mis
het niet en bestel snel kaarten. Via
sprintprijzen kost een toegangskaart 26,50 euro, reguliere prijs is
32,50 euro. Bij aankoop van 6 kaarten, 1 gratis toegangsbewijs. Aanvang is 20.00 uur.
Ultieme kerstsfeer
En ook het meest sfeervolle kerstconcert beleef je in het Crown Theater. De Wolga Kozakken zorgen voor
de ultieme kerstsfeer met het Russische koor en virtuoze solisten op
dinsdag 25 december. Het repertoire van de Wolga Kozakken bestaat
niet alleen uit Russische kerstliederen, maar ook uit populaire nummers als onder andere Kalinka, Wolga Bootsman en Stenka Rasin. Bovendien hebben zij het repertoire
uitgebreid met ‘s werelds meest geliefde internationale kerstmelodieën waaronder ‘White Christmas’ en
‘Amazing Grace’. Het Russische koor
speelt onder leiding van Alexandre
Petrow, opvolger van de legendarische oprichter Tripolitow. De traditie van hun muziek en zang, zónder enige geluidsversterking, brengt
de sfeer zoals kerstviering bedoeld
is. Het concert begint om 14.00 uur
en via sprintprijs is de toegang 24,50
euro, regulier 29 euro per stuk. Ook
voor dit concert geldt: Zes kaarten kopen, één toegangsbewijs
gratis. Bestellen kan via de website www.crowntheateraalsmeer.nl of
bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook
aan de zaal gekocht worden vanaf
19.00 uur op de avond van een voorstelling.

Binnenkort in Crown Theater: De Wolga Kozakken. Foto: Roy Beusker

Burgemeester Theo van Eijk met gemeentemedewerkster Betty van der Vaart.

Laatste weekend kleurrijke expositie

Burgemeester Theo van Eijk
bezoekt ‘Flowers into Art’
Aalsmeer - Een tentoonstelling met
150 kunstwerken over bloemen was
3 december een goede gelegenheid
voor burgemeester Theo van Eijk
om Het Oude Raadhuis te bezoeken. De bloem heeft altijd aantrekkingskracht uitgeoefend op kunstenaars en in een veelheid aan stijlen
komt dat in ‘Flowers into Art’ goed
aan bod.
De tentoonstelling voert de bezoeker mee langs orchideeën uit
Borneo, expressieve gladiolen uit
Noord-Holland en seringenstruiken
en aardbeienplanten uit Aalsmeer.
En peinst u nog over een origineel
kerstcadeau? In Het Oude Raadhuis
worden vijftig unieke kunstwerken
vanaf 60 euro te koop aangeboden.

Oude Meer - De Southside Blues
Revue met zanger Jay Bodean verzorgt zondag 9 december een optreden in The Shack. Southside Blues
Revue heeft zich in de eerste 7 jaar
van haar bestaan in de Nederlandse bluesscene bewezen als Revue
band volgens Amerikaans principe:
Een strak in pak gestoken begeleidingsband die op één avond meerdere ‘features’ bracht, met de ambitie om een afwisselende, avondvullende bluesshow te brengen. Muzikaal ondersteund door zowel een
pianist als een Hammond B3 organist, werd de afgelopen jaren menig succes gevierd. De band is lang
op zoek geweest naar een geschikte zanger. Niet zonder trots presen-

teert de band de nieuwe zanger
Jay Bodean. Jay Bodean is ‘in business’ sinds half jaren zeventig en
heeft van alles gedaan: Van het in
1978 oprichten van de Nederlandse
hardrockband Bodine, tot het inzingen van commercials, tot de finale
van de Sound Mix Show. Zijn hart
ligt bij rock, soul en blues en het
vertolken van dergelijke genres is
aan Jay wel toevertrouwd. De band
deinst er niet voor terug om soul-,
funk- of rock and roll nummers te
spelen. The Shack is zondagmiddag
vanaf 15.00 uur geopend en het optreden van Southside Blues Revue
start rond de klok van 16.00 uur. Entree is 5 euro. Info: www.the-shack.
info. Adres is Schipholdijk 253b.

Blues- en Flamenco-muziek
dit weekend in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 7 december is cultureel café Bacchus het
home of the blues met een optreden
van de formatie Jabba! De zeskoppige bluesband Jabba uit Amersfoort staat al ruim 14 jaar garant
voor hun eigentijdse blues. De Jabba stijl, aangevuld met de teksten
over het dagelijks leven, uit de hand
van gitarist Johan Corbee, maken
de blues van deze band compleet:
Songs over fileleed, een adolescente dochter die voor het eerst alleen
op vakantie gaat, en als topper, in
het Nederlands: De Spruitjes Blues.
Kortom een lekkere bluesy avond
met de broer van Bacchus man
Cees van der Ven op trombone!
Jabba bestaat uit Lex Wijntjes op
zang en percussie, Johan Corbee
op gitaar, Jan van der Put op piano,
Marcel Treffers op drums en trompet en Herman van der Ven op trombone. Zaal open: 21.00 uur. Aanvang
concert: 21.30 uur. Entree: Uw gift.
Una noche Espanola
En zaterdagavond 8 december presenteert Bacchus: Una noche Espa-

ñola, Flamenco met Yorgos Valiris.
Drie jaar geleden was gitarist Yorgos ook te zien in het culturele café in de Gerberastraat, samen met
zangeres Curra Suarez en danseres Silvia Cabeza. Een onvergetelijke avond! Yorgos komt nu naar Bacchus met de jonge zangeres Erminia Fernández Córdoba en danseres
Kika. Zaal open 20.30 uur. Aanvang
concert 21.00 uur. Entree 10 euro. Reserveren mogelijk via de Bacchus website. www.cultureelcafebacchus.nl
Jazz en filmavond
Alvast noteren: Zaterdagavond 15
december Old school funk fusion
jazz met gitarist Folker Tettero en
gelijknamige band. Tettero creëert
een sound die de funk van de jaren
zeventig als basis heeft. De musici
geven elkaar de ruimte en de vrijheid om een eigen stempel te drukken op de muziek. En zaterdagavond 22 december is het tijd voor
een goede en beklemmende film
om alvast in de kerststemming te
komen.

Grafiektentoonstelling
Vanaf 13 december presenteert de
stichting KCA een nieuwe expositie in Het Oude Raadhuis. Een grafiektentoonstelling met werken van
Bob Bonies, Frank Stella en Max
Bill. De opening is volgende week
zaterdag 15 december om 16.00 uur
door Heleen van Haaften. Het Oude
Raadhuis is iedere donderdag tot en
met zondag geopend tussen 14.00
en 16.00 uur.

Ed Raket Flugel après ski-night

Winterfeest in de Praam
Aalsmeer - Komende weken is het
weer winterfeest in café de Praam
met verschillende themafeesten. Dit
weekend start op vrijdag de Praam’s
winter party night met DJ Henk.
Aanvang 22.00 uur en de toegang is
gratis. Op zaterdagmiddag 8 december begint om 16.30 uur de estafette
middag met gastDJ’s Bink en Luuk.
Zij draaien gezellige après ski-muziek op verzoek en nodigen al hun
vrienden en kennissen uit voor deze
gezellige middag. Ook zal de kidsboetclub geopend zijn. De zaterdagavond staat in het teken van de

Southside Blues Revue met
Jay Bodean in The Shack

Zondagmiddag 9 december is de
laatste dag van deze kleurrijke tentoonstelling en geeft Annefie van Itterzon om 15.00 uur een rondleiding
met uitleg bij de werken. De toegang is gratis. Adres: Dorpsstraat 9.

Ed Raket Flugel après ski-night met
een nieuwe DJ. De toegang is weer
geheel gratis en is toegankelijk voor
iedereen van16 jaar en ouder.
Nog een paar weken en dan is het
weer Laatste werkdag in de Praam.
Deze jaarlijkse traditie wordt ook
wel het feest der feesten of de party van het jaar genoemd en wordt
dit jaar gehouden op vrijdagmiddag en -avond 28 december vanaf 13.00 uur. Voorrangskaarten zijn
gratis vanaf 14 december verkrijgbaar in de Praam. Wees er snel bij,
want vol is vol.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:
inklapbaar

€15,95

AANBIEDING:

Elektrische gitaar voor
‘Jim Harley’
€125,00

Lessenaar
Led lampjes

voor

€12,95

Groot assortiment
muziek(les)boeken

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Kerst meezingfeest in Bacchus
Aalsmeer - De herdertjes lagen
bij nachten, Rudolf, So this is xmas, Santa Baby, jingle Bells, Stille
nacht, Away in a manger, klassiek,
jazz, pop, traditioneel. Er zijn zoveel
bekende kerstliederen en op een of
andere manier blijven deze altijd in
je geheugen. Dit jaar organiseert Lisa Kaaijk het grote meezingkerst

feest in cultureel cafe Bacchus in
de Gerberastraat. Lokaal talent kan
van zich laten horen en de zangers/
zangeressen worden begeleid door
bassist Ehus Loudar, drummer Goos
Kaaijk en pianiste Lisa Kaaijk. Degenen die mee willen zingen, krijgen een tekstboekje. Het meezingfeest vindt plaats op zaterdag 16
december en begint om 16.00 uur.
De zaal van Bacchus in de Gerberastraat is open vanaf 15.30 uur. Entree: uw gift.

Verlichte kramen op 14 december

Decembermarkt in Centrum
Aalsmeer - De jaarlijkse decembermarkt in Aalsmeer Centrum vindt
dit jaar plaats op vrijdag 14 december. Tussen 14.00 en 21.00 uur staan
er verlichte kramen met kerstspullen en leuke cadeaus aan weerskanten in de Zijdstraat. Bij de verlichte kraampjes van winkeliers uit
het dorp en andere kraamhouders
kunnen bezoekers terecht voor leuke kerstcadeaus, zoals sieraden,
parfums, boeken, cd’s en dvd’s,
hobbymaterialen, sfeerverlichting
en kerstversiering. Behalve winkeliers is ook een aantal goede doelen
en verenigingen aanwezig. Tijdens
de decembermarkt kan ook genoten worden van verschillende winterse gerechten, hapjes en drankjes

Exposities
6 t/m 8 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u.
Zaterdag 8 december:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
8 en 9 december:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u. Tot en met
13 januari.
Tot en met 9 december:
* Tentoonstelling schilderijen en tekeningen ‘Flowers into Art’ in Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
Zondag 15u. rondleiding door Annefie van Itterzon. Vanaf 13 december grafiektentoonstelling met Bob
Bonies, Frank Stella en Max Bill.
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Première Hotel
Transsylvanië

TIP:

Compact statief
voor gitaar

Muziek/cabaret
Donderdag 6 december:
* Concert Wëreldbänd in Crown
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Aanvang: 20u.
Vrijdag 7 december:
* Snip & Snap: Ja, dit is revue. Toneel
in Crown Theater. Aanvang: 20u.
* Party Time in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u. met Marco Koorn.
* Bacchus da Musica met optreden band Jabba in Bacchus, Gerberastraat. Open v/a 21u.
Zaterdag 8 december:
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest
met dj in café de Praam, Zijdstraat
v/a 22u.
* Muziektheater Una Noche Espanola in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Zondag 9 december:
* KCA klassiek met Arte Duo in Oud
Katholieke kerk, Oosteinderweg
394. Aanvang: 15.30u.
* Zanger Jay Bodean met band in
The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer. Aanvang: 16u.
* Kerstconcert ‘An English Christmas’ Bindingkoor in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55. Aanvang: 16u.
* Pianoconcert leerlingen Adri
Groenveld in Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15u.
Woensdag 12 december:
* Komedie ‘Zadelpijn 2: Het verwende nest’ in Crown Theater v/a 20u.
Zaterdag 15 december:
* Jazz van Folker Tettero kwartet in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 16 december:
* Kerstmeezingmiddag in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 16u.
Donderdag 20 december:
* Muziek ‘A warm and white christmas’ met Margriet Eshuijs en Jan
Leliveld in Crown Theater v/a 20u.

zoals oliebollen, glühwein en warme
chocolademelk. De decembermarkt
wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. Er hebben
zich al heel wat winkeliers en standhouders ingeschreven, maar er zijn
nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Inschrijven
Inschrijven voor de decembermarkt
is nog mogelijk tot en met zaterdag
8 december, via www.naturalsolutions.nu. Voor meer informatie en vragen kan deze website bezocht worden of neem contact op met Theo
van der Hoek via 06-15303433.

Aalsmeer - Ook komend weekend
biedt Crown Cinema weer gezellige
uitjes naar de bioscoop aan. Koop
een zak popcorn en geniet zaterdag
8 of zondag 9 december om 13.00
uur van Sky Fall met James Bond of
om 16.00 uur, ook beide dagen, van
Alles is Familie. Zaterdag om 18.45
uur is Alles is Familie nogmaals te
zien en om 21.45 uur opnieuw Sky
Fall met James Bond. Zondag andersom, om 18.45 uur Sky Fall en
21.30 uur Alles is Familie. In het
weekend geen tijd? Op maandag 10

Diversen.
Donderdag 6 december:
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 december:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan v/a 20u.
Zondag 9 december:
* Vogelbeurs Rijsenvogel bij SCW,
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30u.
* Activiteiten rond vogels in kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer
van 11 tot 14u.
Maandag 10 december:
* Koppelkaarten BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling en bingo postzegelvereniging Aalsmeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Filmclub Saenden op bezoek bij
F&VA in ‘t Anker, Oosteinderweg
372a vanaf 20u.
Dinsdag 11 december:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 12 december:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
Tevens peuterinstuif.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Ledenmiddag PCOB, viering kerst,
in grote zaal zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 14.30u.
* Mad Scienceshow voor kids 8-12jr.
bij Binding, Zijdstraat v/a 15u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan v/a 20u. Op 17 december speelavond.
Donderdag 13 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Kerstkien Vogelvereniging in Wellant College, Linnaeuslaan 2 v/a 20u
Vrijdag 14 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat, Centrum van 14 tot 21u.
* Kerstkien V.V.A. in kantine, Dreef 1.
Aanvang: 20u.
Zaterdag 15 december:
* Kerstmarkt in Prot.kerk Rijsenhout,
Werf van 10.30 tot 17u.
* Kerstmarkt in De Spil Kudelstaart
van 10 tot 15u.
Zondag 16 december:
* Kerstconcert en -markt in en bij
RK kerk St. Jan Kudelstaart, 14-17u.
Vergaderingen
Donderdag 6 december:
* Raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 11 december:
* Publieksavond gemeente over inbraak- en brandpreventie in Horticoop, Lakenblekerstraat 24.
Donderdag 13 december:
* Infobijeenkomst Brijder over alcohol en 55+ in Parochiehuis, Gerberastraat. Aanvang: 13.30u.
december gaat het licht van Crown
Cinema om 20.00 uur uit voor Alles
is Familie.
Op donderdag 13 december draait
de nieuwe film Hobbit (3D): Unexpected Journey voor het eerst in
de bioscoop aan de Van Cleeffkade vanaf 19.30 uur. Ook te zien op
vrijdag 14 en zaterdag 15 december
om 19.30 uur en zondag 16 december om 15.15 en om 21.15 uur. En op
zaterdag 15 december is om 15.00
uur nationale première van de familiefilm Hotel Transsylvanië, een hotel
vol monsters in 3D.
Kaartjes voor de première en andere voorstellingen zijn te koop via
www.crowncinema.nl of www.studiosaalsmeer.nl.

Zondag in Oudkatholieke kerk

Klassiek concert Arte Duo
Aalsmeer - KCA presenteert zondag 9 december een klassiek concert van het Arte Duo bestaande uit
Aubrey Snell op saxofoon en Lineke Lever op piano in de Oudkatholieke kerk. Klassiek saxofoon en piano, is een niet zo voor de hand liggende combinatie. Aubrey Snell en
Lineke Lever maken die combinatie nu al meer dan tien jaar actueel
en springlevend. Hun veelzijdigheid
en het oproepen van uiteenlopende sferen is iets wat het Arte Duo
in het bloed zit. Het duo speelt muziek die zowel, lyrisch, theatraal of
modern is. Aubrey en Lineke studeerden beide cum laude af. Lineke aan het Utrechts Conservatorium, Aubrey aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2011
nam het Arte Duo haar eerste CD
op met een selectie van hun favoriete composities van de afgelopen
tien jaar van onder meer Schumann,
Milhaud, Rachmaninoff, Meijering
en Badings. Inmiddels speelde het
Arte Duo op alle belangrijke concertpodia van het land. De ongewone combinatie waarvoor Arte Duo
koos, heeft ook verrassende gevolgen. Inmiddels zijn er speciaal voor
het Arte Duo namelijk meer dan
twintig stukken geschreven, waar-

van zij de wereldpremière op hun
naam hebben staan. Zondagmiddag
staan composities op het programma van onder meer Poulenc, Milhaud, Meijering en Rachmaninov.
Het KCA concert begint zondag om
15.30 uur in de Oudkatholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. Losse
kaarten kosten 15 euro en zijn voor
niet-abonnementhouders te reserveren bij Nico de Groot, tel. 324160.
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Lions cheque van 8.000,- voor
Guusje Nederhorst Foundation
Aalsmeer - Op woensdag 28 november hebben de beide Lionsclubs, LC Aalsmeer Ophelia en LC
Aalsmeer, een cheque van 8000 euro overhandigd aan de Guusje Nederhorst Foundation. Het bedrag op
de cheque gaf de netto opbrengst
aan van de succesvolle derde Lions
Golfdag, die begin oktober werd gehouden. De cheque werd in het Wapen van Aalsmeer overhandigd door
Lia Gardenier en Jan van Maanen
namens de beide Lionsclubs aan
Daphne Schreuder en Joost Rotmensen van de Guusje Nederhorst
Foundation. Uiteraard waren zij blij
verrast met dit grote bedrag. Hun
stichting zet zich in voor ‘vergeten’
kinderen die om welke reden dan
ook uit huis zijn geplaatst en in tehuizen en wonen. De Guusje Nederhorst Foundation helpt onder andere met het aanleggen van ‘tovertuinen’ in de tehuizen. In Nederland
wonen zo’n 32.000 ‘vergeten’ kinderen. Zij wonen in allerlei opvangcen-

tra door het hele land. Soms zelfs op
geheime locaties om hun veiligheid
te kunnen garanderen. De bewegingsvrijheid en binnenspeelmogelijkheden zijn schaars waardoor het
geen prettige omgeving is voor deze
kinderen. Eind januari start de ‘week
van het vergeten kind’. Doel daarvan
is om deze kinderen uit de vergetelheid te halen en de problematiek
van het verborgen kinderleed onder
de aandacht te brengen in heel Nederland. Onder andere ook Minister Opstelten zal hieraan zijn medewerking verlenen. Op 4 februari de verjaardag van Guusje - zal deze week afgesloten worden met een
groot feest op elf locaties in het hele
land. Het is de bedoeling om die dag
zo’n 1500 kinderen een geweldige
dag te bezorgen. De bijdrage van de
Aalsmeerse Lionsclubs zal aan dit
fantastische doel worden besteed.
Voor meer informatie: www.guusjenederhorstfoundation.nl.

Jan van Maanen, Daphne Schreuder en Lia Gardenier (r).

Jazzkenner Pierre Tuning
cum laude geslaagd

Foto: Yvonne van Doorn

ingezonden
Doe iets aan viaduct Hornweg
Het was weer eens een keer zover.
Op 1 december zat er weer eens een
auto klem onder het viaduct over de
Hornweg. De politie, brandweer en
de afsleepdienst konden weer eens
hun zaterdag avond opofferen. Ik
begrijp nog steeds niet dat het gemeentebestuur van Aalsmeer niet
inziet om wat aan dat gedrocht te
doen, zodat het verkeer er op een
normale manier onder door kan,
inclusief de brandweer en andere hulpdiensten, zonder onthoofd te

worden. Ik weet het wel, je moet opletten en de verkeersborden goed
lezen, maar de automobilist is ook
maar een mens, die het helaas niet
altijd goed bekijkt. Dus maak een
onderdoorgang bij dit viaduct, zodat
dit verleden tijd is en iedereen er op
een normale manier onder door kan
kunnen.
T.H. Nap, Willem Alexanderstraat 62
1432HM Aalsmeer
thnap@telfort,nl

Wethouder: “Zeilschool blijft”

Veel vragen bewoners over
Masterplan Vrouwentroost

Erepenning voor heer Wijkhuizen

Totaal 526 vogels te zien
tijdens tentoonstelling
Rijsenhout - Op vrijdagavond 30
november opende voorzitter Adri de
Waal van vogelvereniging de Rijsenvogel om precies acht uur de achtentwintigste onderlinge tentoonstelling
die gehouden is in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat in Rijsenhout. Na een korte toespraak, waarin hij de winnaars van de tentoonstelling bekend maakte, werd het woord
gegeven aan de districtsvoorzitter
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, de heer Kristel. Hij overhandigde de ere-legpenning van van
de NBvV aan de heer Wijkhuizen omdat hij reeds 50 jaar lid is van deze
bond. Hierna kon een ieder de door
de leden zelf gekweekte vogels in al
hun pracht bewonderen. En dat waren er genoeg, want de 43 ingeschreven leden hadden in het totaal 526
vogels ingebracht die allemaal door
de keurmeesters van de NBvV gekeurd zijn. Veel variëteiten waren te
zien tijdens de tentoonstelling. Er waren bijvoorbeeld zeven ara’s ingezonden van een meter groot, maar ook

een tropisch goudbuikje van enkele centimeters, en daar tussenin kanaries, dwerg papagaaitjes, kleine
en grote parkieten. Vanaf het begin
van de show was het gezellig druk en
werd genoten van alle mooie vogels
die de leden na een jaar van kweken
en goede verzorging op deze show
hadden gebracht. Gelukkig zijn binnen de vereniging veel vrijwilligers
actief waardoor het mogelijk iedere
jaar weer een grote show neer te zetten. Het bestuur en de leden kunnen
terugkijken op een heel geslaagd
weekend.

route voert langs de unieke locaties
van dit bijzondere poelproject. De expressieve tekeningen van Borgman en
sfeervolle teksten van Daalman voegen iets extra’s toe aan het bijzondere
landschap dat u onderweg tegenkomt.
De tekeningen en de teksten zijn op
de locaties zelf gemaakt. Gewoon vanuit de boot of vanaf een akker. De originele zwart/wit schetsen tekeningen zijn vanaf dit weekend te zien en
te koop in het Boekhuis aan het einde van de Zijdstraat. De laatste exemplaren van het exclusieve Aalsmeerse
Poelboekje zijn ook te koop als een bijzonder kerstcadeautje.

Zaterdag actie Amnesty
Rijsenhout - Zaterdag 8 december staan vrijwilligers weer met een
Amnesty kraam voor de super op de
Werf. Er wordt actie gevoerd voor
Nasrin Sotoudeh in Iran en Ales Bialiatski in Wit Rusland. Nasrin en
Ales hadden de moed om te doen
wat weinig mensen durven: trouw
blijven aan hun idealen, terwijl een
brute overheid zich tegen hen keert.
Het zijn twee dappere mensenrechtenverdedigers, Nasrin advocate die
zich met name inzet voor de strijd
tegen de doodstraf voor kinderen
en Ales die de mensenrechtenorganisatie Vjasna (=lente) leidt en opkomt voor mensen die door schendingen van mensenrechten in gevaar komen en dat is vaak nodig in

ge bewoners van de waterwoningen in het geding komt, Het door
PACT geopperde idee om de zeilschepen naar het fort te verplaatsen
vond geen genade in de ogen van
de VVD, omdat op die plaats andere
plannen zijn losgelaten.
Privacy en woongenot
Namens een van de bewoners sprak
de heer Salman in. Hij twijfelt aan
de verkoopbaarheid van de geplande woningen die vooral modern zijn
met veel glas en staal. Landschappelijke bouw past naar zijn idee beter in het gebied en woningen die
onverkoopbaar zijn komen al genoeg voor. Een aantal bewoners
vreest dat hun privacy en woongenot behoorlijk wordt beperkt omdat de 30 meter grens vanuit de oever niet wordt gerespecteerd. Kritiek
was er ook op de verkeerssituatie en
volgens het CDA is er niet goed gecommuniceerd met de burgers. Het
college moet met een beter plan komen maar dit voorstel kreeg geen
steun van de andere fracties. Hoe
plan je nu 50 woningen in het gebied en is er wel of niet sprake van
bouwen achter het lint en hoe ga je
om met de 30 meter grens? Wethouder Gertjan van der Hoeven gaf
aan dat de zeilschool blijft liggen
waar hij ligt. In de raadsvergadering
van 20 december komt dit onderwerp opnieuw aan de orde.

Winkeldievegges Zakkenroller in
Aalsmeer - Op donderdag 29 no- dorp actief

Kleine expositie originele
tekeningen Poelboekje
Aalsmeer - Met een kleine expositie
van de originele zwart/wit tekeningen
over bijzondere plekken op de Westeinderplassen, bieden beeldend kunstenaar Karin Borgman en schrijver
Jan Daalman nog een keer hun exclusieve Poelboekje aan. Het Poelboekje
is de weerslag van een zomer lang varen, schrijven en schilderen op de Grote en Kleine poel. De mooiste plekjes
en goed bewaarde geheimen vonden
zo hun weg naar dit boekje. En niet alleen dat, want met het Poelboekje in
de hand, is er een pracht van een route te ervaren van de Grote Brug tot en
met de rietlanden bij Burgerveen. De

Aalsmeer - Vrouwentroost is een
bijzonder gebied tussen het Fort en
het Westeinderpaviljoen en een gebied waar mensen graag willen wonen om te kunnen genieten. Het is
al jaren bekend dat op het terrein
van de Pannenbar woningen gebouwd gaan worden en in het Beraad van donderdag 29 november
kwam het Masterplan Vrouwentroost aan de orde. Diverse bewoners uit de omgeving maakten gebruik van de mogelijkheid om in te
spreken. Peter de Wit is eigenaar
van Zeilschool Aalsmeer en geeft
aan dat de school 43 jaar op de huidige plek is gesitueerd, waarbij de
zeilschool prima functioneert. In het
plan wordt geen enkele rekening
gehouden met de zeilschool, erger
nog, de zeilschool wordt in het plan
niet genoemd en daar maakt hij bezwaar tegen. Eventuele toekomstige
wensen van de zeilschool ten aanzien van een uitbreiding of verbouwing zijn nu volgens de bestemming
in het Masterplan bij voorbaat onmogelijk. Mocht er bouw van woningen op het naastliggende terrein plaatsvinden, dan dient er rekening te worden gehouden met de
bedrijfsvoering van de zeilschool.
De afstand van de zeilschool tot de
te bouwen woningen dient in verband met geluidsoverlast minimaal
50 meter te zijn. Peter de Wit vreest
dat de veiligheid van de toekomsti-

het land dat ook wel de laatste dictatuur in Europa wordt genoemd.
Beiden zitten nu in de gevangenis
waar ze, om het zacht uit te drukken, niet goed worden behandeld.
Nasrin is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en Ales tot 4 jaar. Voor
beiden wordt op veel verschillende
manieren in heel Nederland gedurende 4 weken actie gevoerd met
het doel om ze vrij te krijgen.
Zie hiervoor ook de website
4weeksforfreedom.nl. U kunt voor
beiden een petitie tekenen bij de
kraam en zondag ook na de dienst.
Verder worden zaterdag ook prachtige kaarsen, kerstkaarten en kerstversiering voor het goede doel verkocht.

vember zijn twee winkeldievegges
er vandoor gegaan met twee jurken, een rokje, een trui en een shirt
uit een zaak in de Zijdstraat. Rond
vier uur in de middag heeft de diefstal plaatsgevonden. Toen de twee
de winkel hadden verlaten, ontdekte de eigenaresse de vermissing van
kleding. Het gaat om een meisje met
lang haar, die een fel gekleurde tas
met hierin een doos bij zich had, en
een vrouw met donker haar, ongeveer 1.70 meter lang en zij droeg
een bruin-beige poncho.

Aalsmeer - Op vrijdag 30 november is in de ochtend een zakkenroller actief geweest in het dorp. Tussen kwart over elf en half twaalf in
de ochtend ontdekte een inwoonster de vermissing van haar portemonnee. De vrouw was vanaf het
Drie Kolommenplein naar de Zijdstraat gelopen. Toen zij in een winkel wilde betalen, ontdekte zij de
diefstal. Vermoedelijk is zij bestolen op het Drie Kolommenplein. Er
wordt een onderzoek gehouden
door de politie.

Aalsmeer - Zes lessen lang, gegeven op woensdagavond in cultureel café Bacchus, nam jazzkenner
Pierre Tuning zijn cursisten mee op
een verrukkelijke jazzreis. Met het
door hem samengestelde programma toonde Pierre het ontstaan van
de jazz. De gespeelde oude films
en cd’s gaven een mooi beeld weer
en ook de toegevoegde anekdotes maakten de avond tot een interessante en leerzame avond. Jazz
is een stroming binnen de muziek
die een gedisciplineerde ruimte laat
voor eigen interpretatie. Dat maakt
jazz interessant! De noten liggen
niet zo stringent vast zoals bij klassieke muziek, maar geven de musici zoveel ruimte dat iedere compositie een eigen toon krijgt. Vloeiend,
harmonieus, het ene akkoord in het
andere grijpend en heerlijke verrassende sfeerbepalende wendingen.

Pierre liet het allemaal horen en
zien hoe dit is ontstaan. De besproken tekst viel na te lezen en het gekopieerde tijdsplan gaf duidelijk de
invloeden van de klassieke muziek,
volksmuziek en muziek afkomstig
uit Afrika aan. Mooi om te zien hoe
al die lijnen uiteindelijk samen vallen. Dat van op de avond gehoorde
muziek ook nog eens een CD voor
een habbekrats te koop was, zorgde er voor dat het jazzavontuur niet
beperkt bleef tot één cursus. Pierre maakte zijn belofte waar, hij beloofde de cursisten mee te nemen
op reis, waar hij de geschiedenis
van de jazz wilde ontvouwen en uitleggen. Daarin is hij cum laude geslaagd. Op verzoek van de cursisten
en de ANBO zal Pierre ook volgend
jaar september weer een cursus samen stellen. Daarover later meer.
Janna van Zon

Filmclub Saenden op bezoek
Aalsmeer - Maandagavond 10 december komt de Filmclub Saenden
op bezoek bij de Film- en Videoclub
Aalsmeer. Deze bevriende film-en
videoclub uit Zaandam zal een videofilmavond bij de F&VA gaan verzorgen. De club staat er om bekend
dat zij zeer goede videoproducties
maakt.
Het belooft dus een interessante
clubavond te worden. Wie geïnteresseerd is in het filmen met een videocamera dient deze avond beslist
bij wonen. U krijgt dan videoproducties te zien de met veel enthousiasme door de clubleden van Saenden
gemaakt zijn. De F&VA is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden. Mensen

die geïnteresseerd zijn in het filmen
met een videocamera zijn van harte welkom op een van de komende
clubavonden. Vooral het toevoegen
van muziek of een titel tijdens het
monteren op een PC van videoopnamen 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 clubavonden van de Film- en Videoclub
Aalsmeer worden om de veertien
dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de
F&VA via tel. 06-18487238 of www.
videoclubaalsmeer.nl.

Bingo en verzameling
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 10
december houdt Postzegelvereniging Aalsmeer haar maandelijkse verenigingsavond in Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. Zoals gebruikelijk wordt in de feestmaand december een kleine veiling
van 150 kavels gehouden, gevolgd
door de traditionele bingo met diverse mooie prijzen. De leden kunnen uiteraard ook introducés meenemen. Deze avond begint om 20.00
uur.
De zaal is al om 19.15 uur open om
te kijken wat er op de veiling aan
postzegels wordt aangeboden. Op
de website zijn vele afbeeldingen te
zien van welke zegels of series deze
avond worden geveild. Zegels van
West Duitsland, Nederlandse Antillen en Nederland komen in ieder

geval onder de hamer. Ook zijn er
diverse 5 cent stokboeken aanwezig
waarin lekker gesnuffeld kan worden en er is een minipostzegelverzameling te bezichtigen van Cor van
Meurs over ‘Ballonnen en Zeppelins’. Zoals gebruikelijk zijn nieuwtjes uit binnen en buitenland, tegen
gereduceerde prijzen, bij de vereniging te bestellen, evenals albumbladen, catalogus, etc. De nieuwtjes
Nederland worden verzorgd door
William Bosdam. Hij heeft nog een
redelijke voorraad zegels en dat alles tegen loketprijs.
De nieuwtjes buitenland en verder
alle benodigdheden worden verzorgd door Joop Teunen. Voor meer
informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Cadeautje voor Pieten
Kudelstaart – De afgelopen dagen
hebben de Zwarte Pieten het druk
gehad met het langsbrengen van
cadeautjes van Sint Nicolaas. Maar
de Zwarte Pieten met een wijk in
Kudelstaart kregen onlangs zelf een
cadeautje. Allemaal kregen ze van
de Pretpeurders een nieuw pietenpak aangemeten. Deze carnavalsvereniging had (onder meer) daarvoor een bedrag van 1.250 euro ge-

kregen van Kudelstaart voor Kudelstaart.
Dat was een van de 14 bedragen
die de organisatie uit de opbrengst
van de veiling van dit jaar aan Kudelstaartse clubs en verenigingen
uitkeerde. Ook voor komend jaar
staat er weer een Kudelstaart voor
Kudelstaart-veiling op het programma. Noteer maar vast de avond van
zaterdag 11 mei.

Sinterklaas bij Amstelring
Aalsmeer - Woensdag 28 november rond half drie waren jong en
oud bij Amstelring in de Gloxiniastraat in afwachting van de Sint. Iedereen kon de zenuwen nog maar
net de baas! Zou Sinterklaas nog
wel komen? De wegwijs Piet wist
niet waar hij was, dus moest hij nog
maar even gaan zwemmen naar
de boot. Maar toen de Sint er eindelijk was, kon het feest beginnen.

De bewoners van Amstelring Gloxiniastraat genoten samen met familie, kleine kinderen en personeel
eerst van een toneelstukje van het
kindertheater en daarna maakte de
Sint en drie pieten hun entree. Vooral de interactie tussen de psychogeriatrische bewoners en de kinderen
waren leuk om te zien. De bewoners bloeiden helemaal op. Een fijne middag dankzij de Sint!

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert aanstaande
zondag 9 december weer haar bekende en gezellige vogelbeurs. Een
keur aan vogels wordt door leden te
koop aangeboden en betrouwbare
handelaren zijn uitgenodigd en nemen kanaries, grasparkieten, agaporniden, tropische vogels en vele
soorten groten parkieten mee naar
Rijsenhout.
Ook niet leden wordt de mogelijkheid geboden om hun vogels te ver-

kopen. En er is een firma met diverse vogelzaden en allerlei accessoires. En voor wie vragen heeft over
vogels of wil starten met deze hobby, staan leden van De Rijsenvogel klaar. De beurs wordt gehouden in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje
van 9.30 tot 13.30 uur. De toegang
bedraagt 50 eurocent per persoon,
kinderen tot twaalf jaar met begeleiding hebben gratis toegang. Verdere informatie is te vinden op www.
derijsenvogel.nl.
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Waarom gaan
Aalsmeer en Amstelveen
samenwerken?
Vanaf januari 2013 werken de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en
Amstelveen samen vanuit het raadhuis in Amstelveen.
In vogelvlucht de belangrijkste voordelen op een rij.
1. SAMEN STERKER
Met één gemeentelijke organisatie van in totaal 900 ambtenaren is de
gezamenlijke spankracht en kennis groter dan bij een kleine organisatie met
160 ambtenaren.
Met het verschuiven van de vele rijkstaken naar gemeentelijk niveau is
die gezamenlijke kracht gewoonweg noodzaak.
2. DIENSTVERLENING OP NIVEAU
De samenwerking waarborgt de kwaliteit van goede dienstverlening aan burgers en bedrijven in de toekomst.
3. ZELFSTANDIG AALSMEER
Door de ambtenaren van Amstelveen en Aalsmeer voor beide gemeenten te
laten werken, wordt Aalsmeer als zelfstandige gemeente sterker.
De eigen gemeenteraad en college werken in Aalsmeer en besturen van daaruit de eigen gemeente.
4. FINANCIEEL VOORDEEL
Per jaar besparen beide gemeenten vanaf 2014 in totaal 2,8 miljoen euro. Zo kan
de gemeente Aalsmeer ieder jaar 1,4 miljoen euro aan andere zaken besteden.

Wat merken inwoners
van de samenwerking?
Samenwerken is nuttig en noodzakelijk. Gaan de inwoners van Aalsmeer daar
nou wel of niet iets van merken?
In vier blokken de belangrijkste plannen gerangschikt.
1. VERZEKERD VAN GOEDE DIENSTVERLENING
De ruim 30.000 Aalsmeerders blijven tot in de verre toekomst verzekerd van
goede service en dienstverlening.
2. PUBLIEKSBALIES GEOPEND
De publieksbalies voor bewoners en bedrijven waar inwoners terecht
kunnen voor paspoort, rijbewijs, werk, zorg en tal van administratieve zaken,
blijven gewoon geopend in Aalsmeer.
3. TELEFOON, POST- EN E-MAILADRES
Alle in Amstelveen werkzame ambtenaren maken vanaf januari 2013
gebruik van een persoonlijk Amstelveens e-mailadres, zoals:
l.ambtenaar@amstelveen.nl.
Hun telefoonnummer begint in ieder geval met (020) en níet met (0297).
Fysiek adres = ongewijzigd: Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer.
Postadres = ongewijzigd: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Telefoonnummer gemeente Aalsmeer = ongewijzigd: (0297) 387 575.
Website = ongewijzigd: www.aalsmeer.nl
4. BEREIKBARE GEMEENTE
Voor gesprekken met ambtenaren blijft er voor Aalsmeerders volop
de gelegenheid om op afspraak op het gemeentehuis te overleggen.
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LOVE
5 ZITPLAATSEN
GROWING UP IS COOL. DAAROM IS ER NU DE 500L.
FIAT 500L EASY is o.a. voorzien van:
• 6 Airbags
• ABS met remkrachtverdeling
• Stabiliteitscontrole met hill holder
• Cruise Control

• eco:Drive Live, tot wel 16% minder
brandstofverbruik en emissies
• 1500 Verschillende stoelconfiguraties
• 360° Wraparound beglazing

• Handbedienbare airconditioning
• Stootstrips met chroomafwerking
• 5 Carrosseriekleuren
• 16" Lichtmetalen velgen

De nieuwe Fiat 500L
is leverbaar v.a.

w 18.995,-*

Gem. brandstofverbruik: 4,2 - 6,2 l/100 km (1 op 16,1 - 23,8). CO2: 110 - 145 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. *Genoemde vanafprijs o.b.v. 500L Pop uitvoering. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese
automerken in de eerste 6 maanden van 2012.

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl
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• 6 december 2012
Vanaf dinsdag kaarten bestellen

Kerstproeven C1000 Koster
Aalsmeer - Op dinsdag 11 december
organiseert C1000 Koster in de Ophelialaan de zesde kerstproefavond op
rij. Meer dan dertig proeverijen, muzikale hoogstandjes en een topkok die
de heerlijkste gerechten demonstreert.
En dit allemaal in een winkel in betoverende kerstsfeer. De voorgaande jaren waren er meer dan 400 bezoekers
die inspiratie op kwamen doen voor de
kerstdagen. Volgens ondernemer Kees
Jan Koster staan er voor dit jaar meer
dan 30 demonstraties en proeverijen
gepland. Het team van de supermarkt
heeft alles uit de kast gehaald om de
klanten te kunnen inspireren voor
het aankomende kerstmenu. In het
hart van de winkel staat een prachtige kersttafel met allerlei gerechten

die bereid zijn door een professionele
horecakok. Deze staat de hele avond
klaar om de vragen van klanten te beantwoorden. Dit jaar wordt de avond
muzikaal opgeluisterd door het muzikale duo de Flageolettes. Ook presenteren diverse goede doelen zichzelf op
de kerstproefavond: Dorcas en Rode Kruis verkopen artikelen waarvan
de opbrengst naar hun goede doel
gaat. Ook vermeldenswaard is de grote uitstalling van prachtige kerststukjes. Op dinsdag 11 december sluit de
winkel om 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur
zijn bezoekers van harte welkom voor
de proeverij, die tot 22.00 uur duurt. Er
is geen gewone verkoop, behalve de
kerststukjes en de producten van de
goede doelen.

Mad Science bij Binding Boven
Aalsmeer - In 2013 stoppen helaas de
kinderactiviteiten bij de Binding Boven
en daarom wordt een spectaculaire
eindactiviteit voor kinderen van 8 tot
en met 12 jaar georganiseerd. De Mad
Science Show is een onwijs gave show
over wetenschap. De wetenschappers
van deze show laten je allerlei gave experimenten zien en leggen precies uit
wat er gebeurt. De show heet ‘Vuur en
IJs’. Je zult dus allerlei experimenten te
zien krijgen met lucht, vuur en ijs! Bijvoorbeeld papier dat 120 keer sneller
brandt dan gewoon papier en droog

ijs dat bijna 80 graden onder nul is! En
kun jij douchen zonder water? Ben jij
supergoed in natuur- of scheikunde of
wil je wetenschapper worden als je later groot bent? Kom dan op woensdag
12 december naar de Mad Science
Show in de Binding in de Zijdstraat 53.
Vanaf 14.30 uur gaat de deur open en
om 15.00 uur start de show. Om 16.00
uur krijg je een workshop waarbij je
zelf aan de slag mag! Kosten 2 euro
per persoon. Geef je snel op via info@
debinding.nl want vol is vol! Er kunnen
maximaal 75 kinderen meedoen.

Kerstspel Binding en DGA

Demonstratiedag geslaagd

Hoofdtelefoon Hartelust
voor mevrouw M. Pijper
Aalsmeer - De demonstratiedag op zaterdag 1 december van de Bose VideoWave II entertainment-systeem en de Severin S2 One Touch Volledig automatische koffiemachine bij Hartelust aan de Oosteinderweg 279 is druk
bezocht. Er is deze dag ook een Bose prijs uitgereikt. Mevrouw M. Pijper uit
Aalsmeer is de winnaar van een Bose AE2 audio-hoofdtelefoon ter waarde
van 149,95 euro. De prijs kreeg zij uit handen van Harold Ofman van Hartelust. Meer weten over het VideoWave systeem? Kijk op www.hartelust.nl.

Inbraak en opsporing centraal
bij publieksavond gemeente
Aalsmeer - Echt C.S.I. in Aalsmeer
is het niet helemaal, maar volgende week dinsdag wordt in Horticoop
een speciale publieksavond belegd
over inbraakpreventie, sporenonderzoek en brandpreventie door politie en brandweer. Hierover wordt het
publiek die avond (niet in het gemeentehuis) maar in de bovenzaal
van Horticoop in de Lakenblekerstraat uitgebreid bijgepraat. Op dinsdagavond 11 december organiseert
de gemeente Aalsmeer samen met
politie en brandweer deze openbare publieksavond over sporenonderzoek, inbraakpreventie, brandpreventie en burgernet. De politie geeft
tips om inbraak te voorkomen, de
brandweer vertelt over brandpreventie en wat te doen mocht het wel tot
een – beginnende – brand komen.
Over Burgernet wordt verteld welk

achterliggend doel dit digitale systeem heeft. Burgernet is een uniek
samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Alle inwoners van Aalsmeer
zijn van harte welkom bij deze publieksavond aanstaande dinsdag 11
december van 19.15 tot 22.00 uur bij
Horticoop in de Lakenblekerstraat
24.
Belangstellenden worden met klem
gevraagd zich vooraf aan te melden. Dit kan per e-mail via oov@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387575. Bij overintekening wordt in
januari mogelijk een tweede avond
georganiseerd.

Kudelstaart - Zaterdag 1 december was de prijsuitreiking van de kleurplaatactie van het winkelcentrum Kudelstaart. Door de vele af te leggen bezoeken, was de Sint overbezet, maar hij had zijn kleurpieten gestuurd. De kinderen hebben allemaal weer hun uiterste best gedaan. De kleurpiet was dan
ook heel tevreden. Hij had ook dit jaar weer leuke cadeaus meegenomen. Ondanks het slechte weer waren toch veel kinderen met hun ouders naar het
winkelcentrum gekomen. Sint had aan de Family gevraagd of iedereen daar
binnen mocht staan tijdens de prijsuitreiking. Het was krap, maar wel heel gezellig.

Nieuwe portretten Monic
Aalsmeer - Lezen kun je bijna overal. Op de bank of in bed. In de tuin.
Op het strand. In de trein, op de boot
en zelfs op de wc. Zo uiteenlopend
als de plaatsen waar mensen leMarnel de Haan-Tas leest in eigen
tuin uit haar favoriete boek: De overgave van Arthur Japin.

zen zijn de boeken die gelezen worden. Dat is mooi. Die verscheidenheid maakt mensen interessant. En
Aalsmeerders die van lezen houden
komen bij het Boekhuis. Aalsmeer
leest! is een doorlopend project van
Boekhuis Aalsmeer in samenwerking met de Aalsmeerse fotografe
Monic Persoon. Elk kwartaal portretteert Monic vijf Aalsmeerders en Kudelstaarters met hun favoriete boek.
Een ode aan de lezende mens en
ook een beetje aan Aalsmeer. Vanaf
heden zijn er in de boekwinkel aan
Zijdstraat 12 weer nieuwe foto’s van
Monic te zien. Op de grote portretten
staan dit keer Peter Boogaard, Karin
Borgman, Marnel de Haan-Tas, Josine van Erp en Yani, Mina en Anna
Karpathios. U bent van harte welkom
om te komen kijken welke boeken
deze Aalsmeerders graag lezen. Zo
mogelijk worden de betreffende boeken bij de foto’s gepresenteerd. Wilt
u ook een keer worden geportretteerd met uw favoriete boek? Geef
dan uw naam door aan het Boekhuis.

ken. Het kerstspel wordt muzikaal
begeleid door een live band. De
muziek benadrukt de volkse sfeer
van de jaren vijftig en zestig met
klassiekers als Ja, zuster, Nee, zuster en meer echte meezingers. Wilt
u dit spektakel komen bewonderen? Kaarten zijn vanaf dinsdag 11
december 09.00 uur te bestellen, alleen via kerst@debinding.nl. Aanvragen vóór genoemd tijdstip worden niet in behandeling genomen.
Wees er op tijd bij, want het aantal
plaatsen is beperkt! De kaarten zijn
gratis, maar na afloop van het kerstspel wordt een collecte gehouden
waarvan de helft bestemd is voor
een nog nader te bepalen goed
doel. De andere helft komt ten goede van het werk van de Binding. De
voorstellingen beginnen om 16.30
en om 20.30 uur. Een half uur voor
aanvang gaat de zaal open.

Brood Hulleman en Vooges
voor 3FM Serious Request
Aalsmeer - De bakkers Vooges en
Hulleman bakken de komende weken
een bijzonder broodje: het 3FM Serious Request broodje. Een cranberrymueslibroodje, rijk gevuld met cranberries en rozijnen, afgewerkt met
abrikozenmoes en suiker. Hét 3FM
Serious Request broodje is te koop
voor 5 euro per stuk, waarvan 1 euro
ten goede komt aan het goede doel.
Dit jaar is dit het terugdringen van babysterfte in Afrika en Zuidoost Azië.
Een stille ramp die jaarlijks 5,5 miljoen
slachtoffertjes maakt. Wist u dat elke

6 seconden ergens ter wereld een baby sterft? Veel Nederlandse ambachtelijke bakkers doen dit najaar mee
met deze actie en gezamenlijk proberen ze zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen voor het Goede Doel. Op 24
december staat een delegatie deelnemende bakkers bij het Glazen Huis in
Enschede om een cheque met daarop hopelijk een ‘mooi’ bedrag aan te
bieden aan de 3FM DJ’s. Vanaf 7 december is het Serious Request broodje verkrijgbaar bij Bakkerij Vooges en
bakkerij Hulleman.

Leerlingen pianist Adrie
Nieuw lid Bloemenzegels Groenveld voor voetlicht
Aalsmeer - Sinds enige tijd heeft
de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers er een nieuw lid
bij: Smit en Bond Volendammer Vishandel, gevestigd op de hoek van
de Weteringstraat en de Zijdstraat.
Werner Smit en Gerard Bond zijn
de eigen zaak in Aalsmeer gestart
na te hebben samengewerkt met
de vader van de heer Smit in diens
vishandel in Amsterdam. De heer

Smit sr. is ook vaak aan het werk in
Aalsmeer.
De enthousiaste ondernemers uit
Volendam waren wel te vinden voor
het lidmaatschap van de vereniging,
met name om het kopen in Aalsmeer
te bevorderen. Bij aankoop van allerlei visproducten krijgt u dus ook
nog bloemenzegels. Vraag er om, u
heeft er recht op!

“Aalsmeer prijst zich uit de markt”

Hoge watertoeristenbelasting
schiet in verkeerde keelgat

Prijsuitreiking kleuractie

Aalsmeer - Al in augustus zijn de
eerste enthousiaste vrijwilligers begonnen met het schrijven van het
kerstspel 2012 van de Binding en
de Doopsgezinde Gemeente. Een
idee was reeds geboren op het
Doopsgezind weekend voor jongeren, dat afgelopen mei op Texel
plaatsvond. Het kerstspel zou zich
gaan afspelen in het ziekenhuis.
Bovendien gaat het stuk met de titel ‘Geen Medicijn’ terug in de tijd,
naar de jaren vijftig en zestig. Over
het verhaal kan men nog niet te veel
uitweiden, daarvoor zult u naar het
kerstspel moeten komen kijken! Inmiddels is het script geschreven en
zijn de toneelspelers en muzikanten
begonnen met oefenen. Meer dan
60 enthousiaste jongeren (en een
paar oudere jongeren) zijn sinds
half november druk bezig om ook
dit kerstspel tot een succes te ma-

Aalsmeer - Bij het onderwerp gericht op het vaststellen van de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2013 stond donderdag
29 november ook de watertoeristenbelasting in de schijnwerpers.
Voorafgaande aan de behandeling
maakte Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging gebruik
van de mogelijkheid om in te spreken. Zij gaf aan dat het voorstel van
het college om de belasting te verhogen met 32 procent hard is aangekomen bij de eigenaren van de
jachthavens. Eigenlijk zijn ze geschokt en teleurgesteld. Volgens
haar betekent dit de doodsteek voor
de sector. Lijdzaam toezien dat de
kip met de gouden eieren wordt geslacht is er niet bij en watersporters
willen actie ondernemen door gratis
bij een van de eilanden aan te leggen in plaats van een ligplaats te
zoeken in een van de jachthavens.
Aalsmeer heeft de twijfelachtige eer
om één van de hoogste tarieven te
hanteren in de regio. De Kaag en
Brasem kennen helemaal geen wa-

Oproep getuigen

Auto beschadigd
Aalsmeer - Op zondag 25 november is een donkergrijze Ford Focus
betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op het parkeerterrein
bij de sportschool en tennisbaan op
de Beethovenlaan. De auto is tussen
10.15 en 11.35 uur aangereden aan
de rechter voorzijde door een onbekende bestuurder, want de dader heeft geen briefje achter gelaten. Deze botsing op het parkeerterrein op zondagochtend gezien? De
gedupeerden horen graag meer via
keeselfering@hotmail.com.

Sieraden en
laptop weg
Aalsmeer - Op zaterdag 1 december is tussen half een ‘s middags en
elf uur in de avond ingebroken in een
woning in de Karperstraat. Het is de
inbrekers gelukt om binnen te ko-

tertoeristenbelatsing en in Noordwijk is het onlangs zelfs afgeschaft.
Volgend de VVD loont het om in
Aalsmeer de boot buiten de haven te stallen en het zijn nu juist die
mensen die niet in de haven verblijven die overlast veroorzaken door
illegaal gebruik te maken van de
aangeboden diensten. De VVD fractie gaat niet akkoord met de voorgestelde belastingverhoging. Wat
PACT betreft zit het heel anders in
elkaar. De voorzieningen die gebruikt worden moeten onderhouden worden en het kan best zijn
dat Aalsmeer onevenredig in de pas
loopt als je het vergelijkt met de omgeving, maar dan klopt de omgeving niet volgens PACT. De fractie
geeft aan het heel normaal te vinden dat toeristen een bijdrage leveren voor de genoten voorziening.
Het mag duidelijk zijn dat de watersportbedrijven hopen dat de gemeente afziet van de belastingverhoging, want met deze verhoging
prijst Aalsmeer zichzelf alleen maar
uit de markt.

Inbreker in huis
Aalsmeer - Op vrijdag 30 november
is in de middag is ingebroken in een
woning in de 2e J.C. Mensinglaan.
Om kwart over vijf kwamen de bewoners thuis en in de bijkeuken
stond een van hen plots oog in oog
met een inbreker. Via het achterpad
vluchtte de dief. Het gaat om een
man met een licht getinte huid, donker lang krullend haar en ongeveer
1.80 meter lang. Hij droeg een beige
jas. Waarschijnlijk is door meerdere personen ingebroken. Er zijn door
getuigen drie, voor hen, onbekende
mannen gezien. Een met een stevig
postuur, de andere twee hebben een
normaal postuur. Allen zijn rond de
25 jaar. Uit de woning zijn sieraden,
geld en paspoorten gestolen.
men door een cilinderslot in de achterdeur open te breken. Alle ruimtes
in de woning zijn doorzocht. De dieven hebben sieraden gestolen en zijn
er vandoor gegaan met een laptop.

Aalsmeer - Zondag 9 december
is vanaf 15.00 uur in de bovenzaal
van De Oude Veiling in de Marktstraat een optreden van enkele getalenteerde leerlingen van pianodocent Adrie Groenveld te beluisteren. Bertus Buijs, Michel Schnabel,
Tijn van Rooij, Hanna Leegwater en
Sebastiaan Groenveld spelen werken van Bach, Chopin, Mozart, Carroll, Thompson, Clementi, Burgmüller, Händel en Schubert. Ook zal de
docent, die een gevarieerde middag
voorspelt, naast een inleiding en uitleg zelf achter de piano plaats nemen. Het zou mooi zijn als hij ook
deze keer weer een eigen compositie ten gehore brengt. Optreden voor
publiek vindt Groenveld belangrijk
voor zijn leerlingen. Hij traint hen in
het overwinnen van podiumangst.
Wees niet bang, houdt hij hen voor.
Beeld je thuis in dat je speelt voor
een zaal met publiek en wanneer je
op het podium staat, denk dan de

luisteraars weg. Groenveld leert hen
nooit gedachteloos te spelen. Studeren doe je met volle concentratie en
expressie uit respect voor de componist en het instrument. Wanneer
je begint aan een stuk staat het tijdstip van de laatste noot vast. Daarop moet je je goed concentreren en
dat valt te leren. “Mijn leerlingen zijn
getalenteerd en harde werkers.” Het
publiek kan niet alleen kennis nemen van dit talent, maar komt ook
het een en ander te weten over de
componisten, de tijd waarin zij leefden, wat een sonate is en wat inventies zijn. Heerlijk om te horen zijn de
onderlinge verstandhouding van de
componisten en de rol van het hof.
Het zijn wetenswaardigheden waardoor de leerlingen de muziek beter begrijpen en kunnen vertolken
en voor de luisteraars dienen zij als
voedsel voor de geest. De leerlingenmiddag is gratis toegankelijk!
Janna van Zon

Bloemsierkunst Stokman
zondag extra open!
Aalsmeer - Het is altijd weer een
bijzondere ervaring om door een
bos van heerlijk geurende kerstbomen Bloemsierkunst Peter en Marian Stokman op de Hornweg 87 binnen te stappen. Een hele winkel
met leuke en bijzondere kerstversiering, deurkransen in allerlei vormen. Bomen vol kerstballen en hangers. Verderop in de winkel staan de
kerstarrangementen kant en klaar,

maar het is ook mogelijk iets helemaal naar eigen smaak te laten opmaken. Het Team van Stokman staat
klaar om U met raad en daad bij te
staan. Aanstaande zondag 9 december is de winkel tussen 11.00
en 16.00 uur geopend, dan staat er
voor iedereen een lekker kopje koffie en drankje klaar. Echt een winkel die U in deze kerstperiode niet
mag missen!

Henk Wolleswinkel live bij
tuincentrum het Oosten
Aalsmeer - Zaterdag 8 en zondag 9
december van 12.00 tot 16.00 uur zorgt
de Aalsmeerse muzikant Henk Wolleswinkel voor de muzikale omlijsting van
de kerstmarkt bij tuincentrum Het Oosten. Tijdens het winkelen kunnen bezoekers genieten van live gezongen
kerstkrakers als ‘Last Christmas’ en
‘Driving Home For Christmas’. Het op-

treden van Henk Wolleswinkel zorgt altijd voor veel gezelligheid in het tuincentrum aan de Aalsmeerderweg. Zelfs
de mensen die alleen een boom komen kopen, lopen toch vaak - getrokken door de muziek - ook nog gezellig
de kerstmarkt op! Komt u ook langs? U
bent van harte welkom bij tuincentrum
Het Oosten aan de Aalsmeerderweg.

16 Nieuwe Meerbode

• 6 december 2012

kinder- en jeugdkrant

Joey Nap kampioen BMX

Activiteiten rond vogels
zondag in kinderboerderij
Aalsmeer - Op zondag 9 december
bruist het weer van de activiteit op
kinderboerderij Boerenvreugd. Tussen 11.00 en 14.00 uur kunnen bezoekertjes allerlei dingen doen die te
maken hebben met vogels in de winter. Hoe (over)leven vogels, waar vinden ze eten, moet je ze helpen en hoe
dan? Bij de knutselclub in de verwarmde activiteitentent, kunnen kinderen een overdekt voerbakje maken van een melkpak, een denneappel en pindakaas met vogelzaad. Kinderen wordt gevraagd zelf schoongespoelde melkpakken mee te nemen
naar de kinderboerderij. Bij het ‘Wieben-ik’-spel moeten vogels geraden
worden door middel van aanwijzingen van een tegenspeler. Er wordt
een leerzame speurtocht uitgezet en

wie deze volbrengt krijgt een aardige attentie. De mini-tentoonstelling,
die nu nog in het teken staat van de
egel, wordt omgetoverd in een informatiehoek over de vleermuis. Boerenvreugd in de Beethovenlaan in de
Hornmeer is volop in voorbereiding
op het jubileumjaar 2013. Dan bestaat de kinderboerderij 20 jaar. Voor
meer informatie over de jubileumactiviteiten, zie www.boerenvreugd.

afloop is er iets lekkers. De Kidzzzclub Aalsmeer Oost is voor kinderen
van groep 3 tot en met 6 van de basisschool. De kidzzzclub op 15 december is van 13.00 tot 15.30 uur in
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. De daaropvolgende Kidzzzclubs zijn op 26 januari en
23 februari en zijn van 13.00 uur tot
15.00 uur. Deelname aan de kidzzzclub is altijd gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar kidzzzclubaalsmeeroost@
gmail.com

Aalsmeer - Sinterklaas had 28 november even tijd om langs de kinderen bij C1000 Koster te komen.
Veel kinderen kwamen naar de
C1000 om daar te knutselen en een
glimp van Sinterklaas op te vangen.
De kinderen werden onder begeleiding van juffrouw Carola en een
aantal C1000 medewerkers geholpen bij hun kunstwerkjes. Prachtige
versierde eierkoeken en pietenmutsen werden er gecreëerd. Vol ver-

wachting werden er Sinterklaasliedjes gezongen en toen Sinterklaas er
uiteindelijk was mochten velen op
de foto met Sint en/of Zwarte Piet.
Tot slot werden de kinderen ook nog
verrast met een klein cadeautje dat
tijdens een Sinterklaas bingo werd
gewonnen. De middag met Sinterklaas en zijn Pieten werd daarmee
zeer geslaagd. Voor meer foto`s kan
iedereen kijken in het album van
Sinterklaas.

Handboogschieten

Jeugd HBV Target succesvol
op rayonkampioenschap

Sint bezoekt Samen Een
Aalsmeer - Het Sinterklaasfeest is
afgelopen dinsdag gevierd op OBS
Samen Een. Sinterklaas kon daar
gelukkig zelf bij aanwezig zijn en er
waren natuurlijk ook Pieten meegekomen. De hele school was gezellig
versierd met heel veel Sint knutsels.
Daar zijn de kinderen mee bezig geweest in de weken voorafgaand aan
zijn bezoek.
Ook zijn er vele pepernoten gebakken en zijn er pietenspellen gedaan
tijdens pietenochtenden. Liedjes
waren ingestudeerd en stukjes geoefend. En de kinderen van de bovenbouw zijn druk bezig geweest
om een surprise te maken voor een
klasgenoot. De Sint werd op de ochtend van het Sinterklaasfeest door
de school opgewacht op het schoolplein. Nadat hij welkom was geheten door de directrice van de basisschool, kon het feest beginnen!

De Groenstrook haalt ruim
8000 euro op voor Dance4Life

Pieten op de atletiekbaan
Aalsmeer - Op donderdag 29 november kwamen er twee Pieten
langs bij de atletiekbaan bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer. Alle kinderen
waren meteen enthousiast toen ze
ook gingen meedoenn aan het circuitje wat door de trainers was uitgezet. Over het trappetje, zo snel
mogelijk over de hekjes, langs de
pionnen, de trap op en springen en
weer rennen! Op ‘het dak klimmen’
vanaf de jurytribune en op de nieuwe hoogspringmat landen is na-

zijn directe concurrent Bart, die ook
nog eerste kon worden. Bart was bij
de start als eerste weg met Joey in
zijn wiel. Na twee bochten lag Joey
nog steeds tweede, maar ging in de
aanval. Hij zette nog even extra aan
in de laatste bocht en kwam met
meer snelheid het laatste stuk op.
Bij de finish kon Joey net zijn wiel
voor Bart over de streep heen duwen. Het was een mooie laatste
wedstrijd en Joey Nap is terecht
kampioen BMX boys 12 van NoordHolland 2012 geworden.

Sint te gast bij C1000 Koster

Levend kerstverhaal bij
Kidzzzclub Aalsmeer Oost
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 15
december organiseert Kidzzzclub
Aalsmeer oost voor kinderen een levend kerstverhaal in en rond Buurthuis ‘t Middelpunt. De kinderen mogen een reis maken door het kerstverhaal en gaan op zoek naar de
ster die boven de verblijfplaats van
Jozef en Maria en het kerstkindje te vinden is. Jozef en Maria met
het kerstkindje, de koningen en de
herders, de engel, de herbergier en
de keizer van het Romijnse rijk, ze
zullen er allemaal bij zijn. Voor ieder
kind is er een kerstcadeautje en na

Aalsmeer -Op 18 november was de
laatste wedstrijd van de Noord Holland Cup BMX. Joey Nap kon kampioen worden, maar dan moest hij
winnen en mocht geen punten verspelen in de manches. Nadat hij
tweede in het kampioenschap afdeling west was geworden, wilde
de crosser uit Aalsmeer nu eerste
worden van Noord-Holland. In drie
manches ging het uitstekend, drie
keer eerste, en de halve finale daarna wist Joey ook te winnen. In de finale moest hij het opnemen tegen

tuurlijk geweldig! Sommige kinderen konden niet wachten en haalden elkaar in, zo bleven ze lekker
warm. Een leuke en afwisselende
oefening voor de kinderen, terwijl er
gezellige Sinterklaasmuziek uit de
luidsprekers kwam. Na afloop werd
er heel hard gezongen, zelfs in canon. Als afsluiting waren er voor iedereen pepernoten een cadeautje.
Het werd een gezellige boel en de
atleetjes hopen dat de Pieten volgend jaar weer langskomen!

Aalsmeer - Zaterdag 1 december vond in Ahoy Rotterdam het afsluitende evenement van de scholierenactie van Dance4Life plaats.
Wellantcollege vmbo de Groenstrook was voor de vierde keer op rij
van de partij. Nadat in oktober van
dit jaar de scholentour van Dance4Life de Groenstrook, gingen ruim
160 leerlingen onder begeleiding
van een aantal enthousiaste docenten, geheel in het wit gekleed, naar
Ahoy in Rotterdam. In ruim twee
maanden tijd hadden de leerlingen
onder begeleiding van het docentenorganisatieteam ruim 8.000 euro
opgehaald voor het goede doel Stop
Aids Now, een organisatie die zich
inzet voor bestrijding van het HIV en
Aids-virus. De Dance4Life scholenactie is een uniek middel om jongeren te bereiken en ze aan te sporen
zich in te zetten voor het goede doel.
Voor de jongeren is een ziekte en
een goed doel zo niet langer een ver
van hun bed show. Om een vrijkaart
voor het eindevenement te bemachtigen moesten de leerlingen per persoon 50 euro ophalen met het doen
van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld
cupcakes bakken, auto’s wassen en
andere karweitjes. Bovendien had

de school zelf een wenskaartenactie, een tassenactie en een dansmarathon georganiseerd. Samen met
een groot aantal andere middelbare
scholen kwam Wellantcollege vmbo de Groenstrook op de bewuste zaterdag aan bij Ahoy, waar vlak
na binnenkomst een grote hal met
een podium, muziek en lichten werd
aangetroffen en er bij verschillende
stands activiteiten te doen waren en
er daarnaast voldoende tentjes waren waar eten en drinken kon worden gekocht. Er waren verscheidene optredens, zoals van Gers Pardoel, Nielson, de dansgezelschappen ISH en The Invincibles, de dansers van het televisieprogramma So
You Think You Can Dance en The
Partysquad. De presentatie was in
handen van Nikki Plessen, Barry Paf
en en Anic van Damme van Dance4life. Tegen het einde van de avond
dansten alle bezoekers de officiële
‘Dance4Life drill’ en maakte Doutzen Kroes bekend dat de deelnemende scholen in totaal 135.886
euro op hadden gehaald. De avond
werd afgesloten met een spetterend
optreden van DJ Don Diablo. Al met
al was het een onvergetelijke avond
voor alle aanwezigen!

Geslaagd verjaardagsfeest
voor DJ Piet bij SV Omnia
Aalsmeer - Woensdag 28 november
waren de kinderen van SV Omnia
2000 uitgenodigd voor het verjaardagsfeest van DJ Piet. Voor de zesde keer vierde DJ Piet zijn verjaardag
met de kinderen van SV Omnia 2000
en opnieuw was het een groot succes. Manager Piet was ook weer van
de partij om de zaakjes te regelen,

maar zoals altijd gaat er juist van alles mis. Hij stuurde DJ Piet een brief
per mail én per post met een uitnodiging voor zijn feestje met daarbij de
routebeschrijving naar het Dorpshuis Kudelstaart. Waar manager Piet
alleen niet aan gedacht had, was dat
DJ piet helemaal niet kan lezen. Hij
verscheen dus veel te laat en achterstevoren in het Dorpshuis. Gelukkig
waren de dans- en turnpieten aanwezig om het feest op gang te brengen. Ook keukenpiet was dit jaar
van de partij en op zijn nieuwe nummer gingen de voetjes van de vloer.
Speciaal voor de jarige DJ kwam
Sinterklaas ook nog even langs. Hij
had een toepasselijk cadeau voor
hem. Een rugzak die hij mee kan nemen naar de pietenschool, waar hij
toch maar eens moet gaan leren lezen. Er werd nog flink gedanst in de
zaal en op het nummer ‘pieten style’
kon zelfs Sinterklaas het niet laten
om ook even mee te dansen. Maar
daarna was voor hem de hoogste
tijd om verder te gaan. Alle kinderen
gingen tevreden met een cadeautje
naar huis.

Kudelstaart - Zaterdag 17 november werd de zevende en afsluitende
wedstrijd verschoten door de jeugdschutters van rayon Noord-Holland. De wedstrijden worden verschoten bij verschillende verenigingen in de provincie, waaronder ook
Kudelstaart. Bij de jeugdwedstrijden
worden per wedstrijd tien keer drie
pijlen geschoten op 18 meter. Totaal
worden er dus 210 pijlen geschoten waarbij de hoogste score per
pijl een 10 is. In de compoundklasse werden Brandon Vijzelaar eerste
met een gemiddelde van 9,14 en Silvan Obdeijn tweede met een gemiddelde van 7,91. Bij de aspiranten recurveklasse werd Jonah Wilthagen
derde met een gemiddelde van 7,94
en bij de cadetten kon Raynor van
Engeland de derde plaats op zijn
naam schrijven (gemiddeld 7,27) en
Etienne van den Helder werd in deze
klasse twaalfde met een gemiddelde

van 4,44. Tijdens de competitie hebben de jeugdschutters extra training
ontvangen van Hans Wilthagen (vader van Jonah) en Brigitte van Veen,
die tevens de jeugd begeleidt gedurende de competitie. Mede door deze extra aandacht hebben de jeugdschutters van handboogvereniging
Target met deze scores een prima
visitekaartje afgegeven in de regio.
Na zijn geweldige prestatie op zaterdag wist Brandon Vijzelaar, een
jeugdtalent van HBV Target, zich op
zondag 18 november op een A-status FITA wedstrijd met een gemiddelde van 9,37 mogelijk te kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap Indoor, wat in februari 2013
zal plaatsvinden.
HBV Target heeft haar accommodatie op sportpark Calslagen en
de clubavonden zijn op dinsdag en
donderdag. Tevens is er een website: www.hbvtarget.nl.

Van links naar rechts: Silvan, Brandon, Etienne en Jonah.

Sint op bezoek bij JAU
Aalsmeer - Afgelopen 28 november bracht Sinterklaas een bezoek aan de jeugdleden van Jong
Aalsmeer United. De kantine was
versierd en de kinderen uitgenodigd. Er was echter wel één klein
probleempje: Het strooigoed was
nog op de boot die onderweg was
van Spanje naar Nederland. Gelukkig wist de pepernoten-piet waar hij
strooigoed kon kopen in Aalsmeer.
Het feest kon dus toch beginnen.
Om 14.45 uur waren de voetballertjes van de Champion League
als eerste aan de beurt om de Sint
zijn verjaardag te vieren. Terwijl de
Sint kleine groepjes in de bestuurskamer ontving voor een persoonlijk gesprek, vermaakte entertainerPiet Dennis de andere kinderen in

de kantine. Er werd gedanst, spelletjes gedaan en zelfs moppen verteld. Nadat alle kinderen bij de Sint
waren geweest en zij hun cadeau
hadden ontvangen, was het tijd om
weer naar huis te gaan. Om 16.15
was vervolgens de ontvangst van de
F-pupillen. Ook zij werden per team
bij de Sint geroepen om persoonlijk te worden toegesproken. Terwijl
de Sint de teams toesprak genoten
de andere kinderen intussen van
het feest in de kantine. Favoriet was
toch wel het liedje en dansje van de
de Pieten Gangnam style. Nadat alle F-pupillen bij de Sint waren geweest en iedereen een cadeau had
ontvangen was het tijd voor de Sint
om verder te gaan. Het was weer
een fantastisch feest!
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Bloemenlust 2 handhaaft
zich, degradatie teams 3 en 4

Bestuurswissel bij VZOD
Kudelstaart - Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
korfbalvereniging VZOD heeft Sietze Fokkema het voorzitterschap van
de vereniging na negen jaar overgedragen aan Arie de Vos. De Vos zal
het komend jaar deze functie adinterim vervullen. Sietze Fokkema
kreeg van alle aanwezigen een
staande ovatie als dank voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren
voor VZOD heeft verricht. Fokkema
ontving negen jaar geleden de hamer uit handen van diezelfde Arie
de Vos. De Vos overbrugt hiermee
een overgangsjaar voor het VZODbestuur. Volgend jaar zal het voorzitterschap overgedragen worden
aan Anja Vermeulen, die dan haar
studie zal hebben afgerond. Anja
Vermeulen zal dan de eerste vrouwelijke voorzitter zijn van de Kudelstaartse vereniging. Tijdens deze ledenvergadering is ook Gradus
van Limpt na acht jaar afgetreden
als bestuurslid en voorzitter van de
Technische Commissie. Marcel van
Soest volgt hem op. Na bijna ne-

gen jaar heeft Peter te Riele, na een
overgangsperiode, nu alle taken als
bestuurslid (voor Media- en Sponsorzaken) overgedragen aan Kristian van Heemskerk. De eerste actie van voorzitter a.i. Arie de Vos
was bekend maken dat het bestuur
zowel Gradus van Limpt als Sietze Fokkema heeft benoemd als leden van verdienste. Deze titel verraste de heren duidelijk een beetje, maar de aanwezigen waren het
er unaniem over eens; beiden hebben zij dit dubbeldik verdiend. Sietze Fokkema heeft in zijn emotionele afscheidsspeech vooral ook zijn
vrouw en dochter bedankt voor de
steun die zij hem de afgelopen jaren
hebben gegeven.
Daarnaast heeft hij alle commissies
en hun vertegenwoordigers nogmaals individueel benoemd en bedankt. Gelukkig hoeft de vereniging
het in de toekomst niet zonder de
afgetreden bestuursleden te doen,
allen zullen functies binnen de vereniging blijven bekleden.

Kandidaat voorzitter Anja Vermeulen naast de afgetreden voorzitter Sietze
Fokkema (m) en de nieuwe voorzitter a.i. Arie de Vos.

Aalsmeer - Ondanks een 6-4 nederlaag in de laatste wedstrijd tegen
Tempo Team 6, heeft Bloemenlust 2
zich gehandhaafd in de derde klasse. Bloemenlust kwam zelfs op een
3-1 voorsprong door overwinningen
van Ed Couwenberg en Bart Spaargaren in hun eerste enkelspelen. Waarna door Ed samen met de afscheid
nemende Hervé Pantegnies ook het
dubbelspel overtuigend werd gewonnen. In het vervolg van de avond wist
helaas alleen Ed nog een enkelspelpartij te winnen en bleef Bloemenlust
op 4 punten steken. Het al gedegradeerde Bloemenlust 3 speelde thuis
tegen Kampioenskandidaat De Volewijckers 1, die aan 5-5 genoeg hadden om kampioen te worden. Bloemenlust 3 nam waardig afscheid van
de vierde klasse door nog voor een

Een tevreden Fred (links) naast winnaar Robertino.

Dartcompetitie in Dorpshuis

Fred Wilde jr. geniet van
topformule bij Poel’s Eye

Uitstekende resultaten voor
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De afgelopen week
zijn er veel wedstrijden gereden
door de schaatsers van IJsclub De
Blauwe Beugel met daarin meer dan
uitstekende resultaten. Een aantal
rijders van de club had zich ingeschreven voor de puntenwedstrijd
in Thialf Heerenveen, een wedstrijd
die werd georganiseerd door STG
Ter Aar. In deze wedstrijd alleen al
werden maar liefst 90 persoonlijke records gereden, door zowel leden van de organiserende ijsclub
als deelnemers van de omringende
ijsclubs waaronder De Blauwe Beugel. Mooie persoonlijke records waren er voor Erik Kramer, Menno Kramer en Tamara Goosen op de 500
en de 1000 meter, Olaf Smit op de
500 en de 1500 meter en voor Mirte van der Eyden op de 500, 1000
en 3000 meter. Het baankampioen-

schap van Haarlem werd op zaterdagavond 1 december voor de pupillen A en de Junioren C en op
zondag 2 december vanaf de junioren B verreden. Ook hier uitstekende prestaties voor De Blauwe Beugel rijders: Junioren C: Erik Kramer
5e, William Koole 10e, Junioren A:
Olaf Smit 1e, Menno Kramer 2e, Natasja van Wijk 2e,Tamara Goosen 8e
en Mirte van der Eyden 10e (helaas
door val). Tenslotte nog een kortebaanwedstrijd in Haarlem op 30 november, waar Igor Baars maar liefst
drie keer een persoonlijk record wist
te rijden op de 100 meter. Om alle
uitslagen in detail te bekijken of om
meer informatie over de IJsclub De
Blauwe Beugel te vinden wordt verder verwezen naar de website van
de club: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Kudelstaart - Zoals gewoonlijk bij
de dartclub Poel’s Eye waren er ook
op de afgelopen speelavond vier niveaus. Aan het eind van de speelavond waren dus ook vier finales.
Danny Zorn was weer van het A
buitencategorie niveau. Van de vier
avonden die hij dit seizoen meedeed, won hij drie keer het hoogste
niveau. Ook Tim van de Poel (op de
afgelopen speelavond in de finale),
Erik Jan Geelkerken en Jeroen van
den Helder (zij stranden in de halve
finale) konden dat niet voorkomen.
Het zal niemand dan ook verbazen dat de naam Danny Zorn in de
stand bovenaan prijkt. Ilona Bak en
Erik Jan Geelkerken zijn z’n naaste
belagers. Erik Jan Geelkerken pakte op de afgelopen speelavond zijn
punten door de A Verliezerronde
(het tweede niveau) te winnen. Niet
iedereen is echter geïnteresseerd
in de punten en de stand, bijvoorbeeld nieuwkomers Harold Hosman
en Ben van de Zalm. Harold had een
uitstekende avond door de finale te
halen in de A Verliezerronde, terwijl Ben tot de halve finale reikte. De
andere halve finalist, Albert Geleijn,
kon de punten wel weer goed gebruiken op jacht naar een Top Tien

notering. Op dit moment staat Albert op de elfde plaats, op gelijke
hoogte met Marco Cornelisse. Marco haalde de punten juist weer door
de B Winnaarronde, het derde niveau, te winnen. Finalist Danny de
Hartog bleef ook in de race voor
een Top Tien notering (veertiende).
In de B Verliezerronde (het vierde
niveau) daarentegen waren de spelers niet geïnteresseerd in de punten. Fred Wilde jr. genoot naar eigen
zeggen van de gezelligheid en van
de mogelijkheid om zelfs na enige
verliespartijen toch te kunnen blijven darten. Ondanks de grote tevredenheid van Fred ging de overwinning in de B Verliezerronde uiteindelijk naar Robertino Zonneveld.
Het was de eerste finale overwinning ooit voor Robertino, twee seizoenen geleden verloor hij de toenmalige E Ronde (het derde niveau).
Nadat de bloemen, chocolaatjes en
punten waren uitgedeeld was de
avond tot zijn eind gekomen. Gelukkig is de volgende speelavond alweer morgen, vrijdag 7 december,
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Chris Bosse wint op K.O.

VZOD laat tanden zien
Kudelstaart - Na drie verliespartijen was het de Kudelstaartse korfballers van VZOD er alles aangelegen om tegen streekgenoot KIOS de eerste punten in de wacht te
slepen. Het team van trainer/coach
Frits Visser was nagenoeg compleet, alleen Nils van Os was afwezig, voor hem speelde Martijn Vervark een puike partij. Na een valse
start stond het al rap 0-2 voor KIOS.
VZOD werd wakker geschud, kwam
terug en mede door een mooie
doorloopbal van Bart Verheul na
voortreffelijk samenspel met Wouter Vermeulen stond al snel gelijk:
2-2. Niet lang daarna nam het zuiver schietende KIOS alweer afstand
waardoor VZOD opnieuw in de achtervolging moest. Het veerkrachtige

VZOD rechtte de rug en zo stond er
in de 22e minuut een knap bevochten gelijke stand op het bord: 5-5.
VZOD had uit deze fase vertrouwen
getankt en Vermeulen wees het
team de juiste weg naar een voorsprong: 6-5.
Een strafworp van Verheul en een
afstandschot van Josine Verburg
betekende een comfortabele 8-5
ruststand. Het gaatje leek geslagen,
maar na rust was het KIOS dat als
eerste doel trof. Het door het talrijke publiek aangemoedigde team
van coach Visser drukte echter weer
snel op de juiste knop en via treffers
van Dineke Westerhof en weer Vermeulen stond het spoedig 10-6. De
marge van vier bleef gehandhaafd

Inschrijvingen voor café
Kudelstaart vallen tegen
Aalsmeer - Beraad in vogelvlucht
Aalsmeer - De behandeling van het
onderwerp gericht op het per direct
benoemen van de heer A. Veelders
als bestuurslid van de stichting Auro
(Aalsmeer Uithoorn De Ronde Venen) voor Openbaar Onderwijs riep
weinig vragen op en besluitvorming
hoefde niet te wachten tot de Raad
van 20 december, maar kan reeds in
de Raad van 6 december plaatsvinden. De behandeling gericht op het
akkoord te gaan met een onttrekking van 80 duizend euro aan de reserve Kudelstaartseweg 295-297 ten
behoeve van verhuis- en sloopkosten leverde ook weinig stof tot discussie op. Op de vraag hoe het met
de inschrijvingen stond voor het
te openen café kon wethouder Ad
Verburg mededelen dat dit tegenvalt. De tijd is natuurlijk ook niet
gunstig, maar men is wel bezig. Bij
de oude schuur moet nog een onderzoek plaatsvinden naar de hoeveelheid aangetroffen asbest. De
besluitvorming hoefde evenmin te
wachten tot 20 december, maar kan
al vanavond, donderdag 6 decem-

Kluis gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 1 december is tussen half acht en half tien in
de avond ingebroken in een woning
in de Geraniumstraat. Aan de ach-

ber, plaatsvinden. De toestemming
voor het wijzigen van de gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
om de taken met betrekking tot de
WOZ-belastingen te halen en deze
taken onder te brengen in de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen vond
geen enkele weerstand. Het is een
logisch besluit en op 20 december
kan dit bekrachtigd worden.
Gezien de vele insprekers liep de
agenda behoorlijk uit en dat betekende dat de agendapunten over
een gemeenschappelijke Regeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Kredietaanvraag gemeentehuis verplaatst worden naar
de vergadering van 6 december.
Cultuurnota en Burgeriniatief
De raadsvergadering vanavond begint om 20.00 uur en is openbaar.
Inwoners zijn welkom in de raadzaal
van het gemeentehuis. Ook op de
agenda: Cultuurnota 2013-2016, kadernota Jeugd en Gezin 2013-2015
en verordening Burgeriniatief.
terzijde van het huis hebben de dieven een ruit van de schuifpui inge
gooid. Alle kasten zijn doorzocht. De
inbrekers hebben een zwarte kluis
gestolen met sieraden, paspoorten,
geld en een kentekenbewijs.

Voetbal

Strijdend RKDES pakt punt

De podiumplaatsen van het baankampioenschap in Haarlem, van links naar
rechts: Menno Kramer, Natasja van Wijk en Olaf Smit in de witte jassen van
het Challenge schaatsteam.

Zaalkorfbalcompetitie

spannende avond te zorgen. De Voleweijkers kwam zelfs met 5-4 achter en
pas in de laatste wedstrijd werd het
kampioenschap veiliggesteld. Bloemenlust 3 gaat met veel ervaring rijker
terug naar de vijfde klasse. Bloemenlust 4 had nog een klein kansje om degradatie te ontlopen, maar dan moest
wel met groot verschil bij tegenstander DOKO (V) 7 worden gewonnen en
de derde degradatiekandidaat Tempo Team 14 zou in de uitwedstrijd tegen koploper TSO geen punt mogen
maken. Temp Team maakte uiteindelijk 4 punten, maar ook aan de eerste voorwaarde werd al helemaal niet
voldaan. Bloemenlust 4 (Willem Visser, Wim van de Aardweg en Rob Faber) verloor met 7-3 en is dus gedegradeerd. Volgend seizoen in de zesde klasse moet er meer mogelijk zijn.

Aalsmeer - De maanden lange
voorbereiding van Chris Bosse met
Sander Thonhauser van Mike’s gym
voor de bokswedstrijd voor het goede doel heeft een positief resultaat
opgeleverd. De Aalsmeerse ondernemer heeft de wedstrijd gewonnen
op K.O. Het boksproject werd ge-

organiseerd voor de Bart de Graaf
foundation. Deze stichting zet zich
in voor ondernemers in spe met een
beperking, die graag een eigen zaak
willen beginnen. Chris en de andere
sportieve deelnemers hebben ruim
37.000 euro bij elkaar gebokst voor
dit doel.

tot 13-9, waarna de Kudelstaarters op 13-10 jammerlijk een strafworp misten. Vervolgens treedt dan
de onvermijdelijke sportwet weer
in werking. KIOS rook zijn kans en
kwam acht minuten vóór tijd terug
tot 13-12. Aangemoedigd door het
thuispubliek scoorde Verburg, die
vorige week node gemist werd, van
afstand de schijnbaar verlossende
14-12. Echter, de gasten scoorden
in de bloedstollende slotfase nog
tweemaal nadat VZOD een grote
kans gemist had: 14-14.

dag. Trainer/coach Frits Visser na
afloop: “We zullen nog moeten leren op de juiste ogenblikken door te
drukken om niet onnodig in de problemen te komen.”
Voor meer informatie en uitslagen
zie www.vzod.nl.

In de laatste minuut was het Verburg die een strafworp verdiende
waarna Eric Spaargaren zijn zenuwen voldoende in bedwang had om
de winnende treffer te maken: 1514. Een verdiende overwinning van
het team van coach Frits Visser die
niet zonder slag of stoot tot stand
kwam, maar zeker wel één die vertrouwen geeft voor de uitwedstrijd
naar Dijkvogels aanstaande zater-

Bart Verheul, prima gespeeld.

Kudelstaart - Terwijl de weergoden
het in Kudelstaart lieten afweten, kon
er in Bussum bij SDO op een prima
grasmat uitstekend gespeeld worden. SDO dat ook matig startte in deze competitie, maar wel de laatste drie
wedstrijden 7 punten haalde, bleek
een prima ploeg te zijn. RKDES moest
het doen zonder Steef Hoogwerf
Kroom, op zijn plaats speelde Justin de Haan een verdienstelijke wedstrijd. De eerste de beste doelpoging
van RKDES was gelijk raak: 0-1. Met
een mooie lob van dichtbij wist Lorenzo Zorn de keeper te verschalken. In
de 40ste minuut kwam RKDES tegen
de verhouding in zelfs op 0-2. Justin de Haan vocht zich op links door
en zijn voorzet werd door Richard de
Vries binnen gefrommeld. SDO zette
de laatste minuten voor rust nog meer
druk op het RKDES goal. Het werd
nog 1-2, een strak laag schot was voor
Rene Jonker onhoudbaar. Na rust een
nog onstuimiger aanvallend SDO en
RKDES vocht zich te pletter om de
Bussummers bij de goal vandaan te
houden, niet onfortuinlijk bleef het

voorlopig nog 1-2 ondanks een schot
op de lat en ondanks een vrije kopbal die over ging en omdat Rene Jonker bijna onpasseerbaar leek, hij ranselde letterlijk alles uit zijn doel. De
hele RKDES brigade werkte als paarden. Na een uur spelen kwam toch
de 2-2 op het door jeugdspelers bediende scorebord. De laatste 10 minuten ontspon zich nog een waar spektakel op sportpart de Kuil in Bussum.
Edwin van Maris had zomaar man van
de wedstrijd kunnen worden. Hij ging
alleen op het SDO doel af, maar zijn
inzet was te besluiteloos en de keeper
kon redding brengen. Aan de andere
kant een prachtige aanval van SDO,
die doeltreffend werd afgerond, maar
Sjaak stond fier met zijn vlag omhoog,
dus de jongens bij het scorebord konden blijven zitten. Na ruim 90 minuten floot de scheidsrechter af, SDO de
betere ploeg maar een Kudelstaartse ploeg die voor elke meter heeft gestreden en vooral liet zien geen genoegen wenst te nemen met de onderste regionen met een uitblinkende
Rene Jonker. Eppo

Z.O.B. tegen Aalsmeer gelijk!
Aalsmeer - De wedstrijd in ZuidOost Beemster was net zo slecht als
het weer. Scheidsrechter Gert van
der Meyden was uit Friesland gekomen om dit duel te leiden. Hijzelf
vond de wedstrijd het aanzien nog
wel waard, maar de meningen, vooral aan de kant van Aalsmeer, klonken anders. De eerste helft bestond
uit twee hoogtepunten. Een goede
dieptepass van Peter Neuvel in de
12e minuut op Calvin Koster, die uit
de dekking van John de Haan liep en
vrij voor doelman Erik Slaaf geen fout
maakte, 0–1. Het tweede hoogtepunt
was in de 15e minuut toen Z.O.B. kon
juichen. Een krachteloos kopballetje
kon doelman Ray Smidt rustig oprapen, maar als een hete aardappel liet
hij tot verbijstering van iedereen de
bal onder zich doorstuiteren en was
de stand weer gelijk. Tot aan de rust
kreeg Aalsmeer onder de neergutsende regen en tegen de wind optornend nog wel enkele kansjes, evenals Z.O.B. via Marcel Thomas en Pa-

trick Laffra. Zowel publiek als de spelers waren blij toen het rustsignaal
klonk. De tweede helft had Aalsmeer
de wind in de rug, maar daar was ook
alles mee gezegd. De enige man met
een voldoende bij Aalsmeer, Dirk Jan
van der Meer, schoot in de 61e minuut rakelings naast. De Aalsmeer
voorhoede had een offday deze middag. De kansen die er kwamen werden één voor één om zeep geholpen.
Alleen Peter Neuvel viel op door zijn
grote inzet. Het afmaken was er deze middag bij hem ook niet bij. 61e
minuut wissel: Noud Bruchner voor
Stefan van der Dussen. 78e minuut
wissel: Mark Ruessink voor Vincent Krabbendam. Op het moment
dat Burak Sitil naar voren trok kwam
er wat gevaar. Een kopbal van hem
werd van de doellijn gehaald. Op de
einduitslag 1–1 was niet op af te dingen. Met deze inzet en speelwijze is
men een knappe middenmoter.
Jack van Muijden
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Koppelkaarten
BV Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oostend houdt voor liefhebbers weer
een koppelspeelavond en wel op
maandag 10 december vanaf 20.00
uur in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal gaat open om
19.30 uur. Het klaverjassen voor
koppels op 26 november is gewonnen door het echtpaar Könst met
5726 punten, gevolgd door E. Schuit
en T. Buwalda met 5432 punten en
C. Balder en K. Meekel met 5338
punten. Bij het jokeren behaalde
mevrouw L. Schuit de hoogste eer
met 290 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
dinsdag 27 november
A lijn:
1 Jan en Til Eveleens
2 Theo Blom en Ko van Es
3 Jan Doeve en Rietje vd Zwaard
4 André Lanser en J vd Zwaard
5 Coby Blom en Piet van Hoek

62,20
55,95
55,65
54,46
52,98

B lijn:
1 Martha en Theo Teunen
2 Gonny en Pim van der Zwaard
-3 Maarten en Mary Jongkind
-3 Gré Aartse en Jasper Blom
5 Wil Groot en Trudy Stokkel

57,44
55,65
54,46
54,46
54,17

C lijn:
1 Annie en Sima Visser
2 Jan en Mien Korenwinder
-3 Joke Delfos en Alex Pannekoek
-3 Hans en Lia Vreeswijk
5 Klaas Maarse en Adri Otto

60,42
59,82
58,93
58,93
58,33

Bingoavond bij
BV de Pomp

Winst en verlies voor
Basketballers Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vonden er weer diverse wedstrijden plaats in de Proosdijhal en één
er van was een spannende wedstrijd tussen BV Aalsmeer en BV
Hillegom, omdat beiden op een gedeelde plaats op de ranglijst stonden. Het begin van de wedstrijd liep
verdedigend niet zo goed, waardoor
Hillegom makkelijk kon scoren. Na
de eerste pauze kwam Aalsmeer
op schot en door geweldige acties
onder de basket stond de score al
gauw in het voordeel van Aalsmeer.
Dit bleef verder de hele wedstrijd
het geval en na prachtig uitgespeelde kansen en een paar driepunters
sleepte Aalsmeer de winst binnen.
Bij het team van U16 (een mixteam

met daarin jongens en meisjes) ging
het minder goed. In het begin werd
er wel snel gescoord door onder andere Shanice Umans, maar bij het
vorderen van de wedstrijd werd de
tegenpartij sterker en ondanks een
paar mooie acties van Aaron en Vince stonden ze toch halverwege de
wedstrijd achter met 7–16. In de
tweede helft kwam Aalsmeer toch
nog een beetje terug door rebounds
te pakken en daaruit te scoren,
maar ook door individuele acties
van de eerder genoemde spelers.
Helaas ging de wedstrijd uiteindelijk me 39-59 verloren Interesse om
te basketballen bij BV Aalsmeer: info@bvaalsmeer.nl of bel de secretaris via 326893.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Ook zin om te komen klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 28 november is gewonnen door Arie Zethof
met 5512 punten, gevolgd door Peter van der Bunt met 5509 punten en
Ben van de Voort met 5447 punten.

Spanning stijgt in
schaakcompetitie

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Beachvolleybal

Druk bezet maandtoernooi
Aalsmeer - Zelfs tijdens het sinterklaas weekend werd het maandtoernooi van zondag 2 december
weer goed bezocht! In het 2x2 hoog
toernooi gingen er 16 teams van
start! In de aparte dames poule wisten Denise en Nooi er met de titel
van door te gaan. Net zoals de winnaars van de future: Peppie en Kokkie en de winnaars van de pro: Bergland, kregen zij VIP tickets voor de
finale dag van het NK Beachvolleybal Aalsmeer 2013 als prijs! Op vrijdag 4 januari gaat dit unieke evenement van start en zal afsluiten met
de finales op zondag 6 januari. Er
werd hard gestreden om de te verdelen VIP tickets. De grote verrassing van het toernooi was het team
de toekomst. Drie jonge talenten
aangevuld met twee oud-Nederlands kampioenen beachvolleybal
wisten het de andere teams knap
lastig te maken. Uiteindelijk werden
zij tweede in de pro poule achter de
Opa’s. De future poule werd gewon-

nen door het team No Worries en in
de fun poule ging de prijs naar de
Zandhappers! Het 2x2 laag toernooi
zat zoals gewoonlijk weer helemaal
vol! In drie categorieën werd er weer
gestreden om de prijzen! Uiteindelijk gingen Gio en Arunas er met de
hoofdprijs van door in de pro poule. Ook zij mogen naar de finale dag
van het NK Beach, evenals het dames koppel Net en Marie en het mix
koppel van de Fluffy Beachers die
de future en de fun poule wisten te
winnen! Het volgende maandtoernooi vindt plaats op een ongebruikelijke datum.
Niet de eerste zondag van januari,
maar de laatste van december. Zondag 30 december om precies te zijn
gaat het oliebollen maandtoernooi
plaats vinden! Schrijf je snel in door
een mail te sturen naar sportief@
beach.nl. Kijk voor meer informatie
over het maandtoernooi en het NK
Beach op www.beach.nl.

Aalsmeer - Er gaat weer gesjoeld
worden bij buurtvereniging Oostend
en wel op donderdag 13 december
vanaf 20.00 uur in buurthuis Het
Middelpunt. Het sjoelen afgelopen
29 november stond in het teken van
pakjesavond. Alle prijzen in de verloting waren ingepakt en voor een
prijs moesten we wel een liedje zingen. Alle sjoelers vielen in de prijzen en gingen met de welbekende
chocoladeletter naar huis. Houd je
van sjoelen en vind je het leuk om
dit in gezelschap te doen met anderen van alle leeftijden? Kom dan
volgende week donderdag naar het
buurthuis in de Wilhelminastraat.
De zaal gaat open om 19.30 uur.

Aalsmeer - Komende vrijdag 7 december is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal
gaat open om 19.30 uur. Iedereen is
van harte welkom.
De thee en koffie staan klaar. Het
klaverjassen op 30 november is gewonnen door Kees Meekel met 6295
punten, gevolgd door Cor Knol met
5915 punten en Leen van Bemmelen met 5532 punten. Bij het jokeren behaalde Corrie Zaal de hoogste eer met 407 punten.

Henk wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen, jokeren, rummicub en hartenjagen staan op het programma.
Op donderdag 29 november is het
klaverjassen gewonnen door Henk
van Wichen met 5585 punten, gevolgd door Marry Akse met 5191
punten en Eef van Mourik met 5039
punten. De hoogste eer bij het jokeren is behaald door Bets Teunen
met 139 punten.

Darten met Sint

Aalsmeer - In de dertiende ronde van de schaakcompetitie van
schaakclubs ’t Kalende Pionnetje
en Aalsmeer is de spanning weer
gestegen. Waar Peter Verschueren
12 rondes ongeslagen bleef en een
straatlengte voorlag op de concurrentie, wist Rik Könst hem afgelopen donderdag te verschalken.
Rik klimt hierdoor op naar de derde plaats. Dat is net achter Huup
Joosten die wist te winnen van
Mladen Cicek.

Chocoladeletter
voor sjoelers

Sjoelclub in
De Reede
Rijsenhout – Vanavond, donderdag 6 december, wordt weer
een gezellige sjoelavond gehouden in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.
Iedere liefhebber is welkom. Om
20.00 uur wordt plaats genomen
achter de bakken. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.

Klaverjas marathon
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op zaterdag 12 januari staat de jaarlijkse nieuwjaarsmarathon van buurtvereniging Oostend weer op het programma. Iedere liefhebber van klaverjassen is
welkom in buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Er wordt gekaart van 14.00 tot 20.00 uur, uiteraard met tussenpauzes, waarin genoten kan worden van een versnapering en een drankje. De kosten
bedragen 10 euro per persoon, in
deze prijs is de koffie of thee (maximaal 2) en broodjes inbegrepen.
Opgeven kan bij Maarten van der
Vaart tot uiterlijk 10 januari via 0628254726 of vaart@hetnet.nl. Wacht
niet te lang, vol is vol.

Aalsmeer - Op woensdag 12 december is de maandelijkse bingo
weer bij buurtvereniging de Pomp in
’t Baken in de Sportlaan 86. Vanaf
20.00 uur is iedereen van harte welkom, lid of geen lid, jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop.
Er worden tien rondes gespeeld met
gevarieerde prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft
u het niet te laten, want het rendement is altijd hoger dan uw inleg,
is het niet qua prijzen, dan wel qua
gezelligheid! Vaste prik is ook de
speelavond van de Pomp, zelfde tijd,
zelfde locatie, en deze avond start
altijd op de derde maandag van de
maand, dit keer op 17 december. Er
worden drie speelrondes gespeeld
met hartenjagen, klaverjassen en
sjoelen en bij genoeg animo ook
rummicub.
Tussendoor wordt een prachtige
verloting gehouden met vele leuke
en handige prijzen. Telefonische informatie kan verkregen worden bij
de secretaresse van de vereniging,
Caroline Ramp via 0297-344107.

Aalsmeer - De speelavond van de
dartclub in Oost stond afgelopen
dinsdagavond in het teken van Sinterklaas. De goedheiligman kwam
zelf langs en arriveerde met zijn
dartpiet. Franklin Dolk won de wedstrijd, gevolgd door Kees de Lange
en Sebastiaan.
De volgende dartavond is dinsdag
13 december vanaf 20.00 uur in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal gaat om 19.30 uur open. Iedereen is van harte welkom.

Biljarten

Dirk Duyndam winnaar
10 over rood toernooi
Aalsmeer - Zaterdag 24 november
werd een 10 over rood biljarttoernooi georganiseerd in café Sportzicht. Er deden in totaal 12 deelnemers mee, 6 mannen uit Noordwijk en 6 mannen van café Sportzicht. Het toernooi begon om 14.00
uur en was om 20.00 uur afgelopen. Elke keer speelde een persoon
van Noordwijk tegen een persoon

van Sportzicht. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk caramboles
te maken.
Tussendoor werden er naast de
drankjes, hapjes geserveerd en ’s
avonds konden de deelnemers genieten van de vers gemaakte snert
van kok Ben de Koff. Dirk Duyndam
uit Noordwijk mag zich de winnaar
van het toernooi noemen.

Kerstkien bij
V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - Sinterklaas is pas net
vertrokken, maar Voetbal Vereniging Aalsmeer wil u alvast uitnodigen voor haar kerstkien op vrijdag
14 december. Naast het gewilde
potje kien zal er ook een verloting
plaatsvinden waarmee een mooie
LED-televisie gewonnen kan worden.
Dus heeft u zin in een gezellig avondje kienen, een bakje koffie of een borreltje? Kom dan naar
het clubhuis van V.V. Aalsmeer aan
de Dreef 1. De kerstkien begint om
20.00 uur!

Handbal eredivisie

Aalsmeer komt net tekort
Aalsmeer - De wedstrijd van FIQAS
Aalsmeer tegen OCI Lions was de
eerste van de tweede competitiehelft.
De Lions, sinds vorige week koploper,
verloren tot nu toe slechts één keer
en wel van FIQAS Aalsmeer. Na twee
verloren wedstrijden wilde FIQAS
Aalsmeer voor eigen publiek natuurlijk graag laten zien dat het beter kan.
De ploeg wist vooraf dat het moeilijk
zou worden tegen het sterkte Limburgse team en moest het bovendien
zelf doen zonder de geblesseerde
Wai Wong en Gaby Birjovanu. Toch
stond er een gedreven en sterk spelend FIQAS Aalsmeer, dat een heel
ander gezicht liet zien dan een week
eerder en ook meteen de leiding
nam: 2-0. Lions kwam terug tot 4-4,
maar daarna lag het initiatief bij de
Aalsmeerders: het baltempo lag hoog
en was veel inzet en vechtlust. Dustin
Ligthart was bijzonder goed op dreef
de eerste helft en zorgde voor de 7-4.
Daarna waren het Djordje Stevanovic
en Rodrigo Huttinga die het verschil
maakten. Rodrigo vanaf de cirkel en
in de break out en Djordje vanuit de
opbouw. FIQAS Aalsmeer kwam zelfs
op een marge van zes: 15-9. Vervolgens profiteerde Lions optimaal
van een overtal situatie en wist terug te komen tot 16-12 en vlak voor
rust zelfs (te gemakkelijk) tot 16-14
via twee tegenbreaks na een mislukt schot en een mislukte aanspeelbal naar de cirkel. Na de rust wist Iso
Sluijter (terug uit de Spaanse competitie) met drie fraaie doelpunten op
rij de Lions meteen op voorsprong te
zetten: 16-17. Maar FIQAS Aalsmeer
bleef knokken: Remco van Dam, Dustin Ligthart en Robin Boomhouwer
(snelle break out) wisten de stand
weer in evenwicht te brengen: 22-22.

Even later ging Boomhouwer er opnieuw snel vandoor aan rechterkant,
maar werd aan het shirt getrokken.
De scheidsrechters beoordeelden de
situatie verkeerd (zullen dat achteraf
ook toegeven) en gaven een tijdstraf
voor een schwalbe. Het leverde Lions
balbezit én de voorsprong op: 23-22.
Het leek de genadeklap, maar vijf minuten voor tijd werd het toch weer
gelijk: 25-25. Lions won in de slotfase alsnog door de ‘bredere bank’:
de ploeg heeft meer wisselmogelijkheden zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt. Dat werd juist nu duidelijk, want Dustin en Remco zaten er
helemaal doorheen. Het wordt uiteindelijk 25-28. Toch is René Romeijn na
afloop niet ontevreden: “Er is wel als
ploeg gespeeld en geknokt. De spelers hebben alles gegeven, maar de
wedstrijd duurde net iets te lang.” Komende zaterdag 8 december wacht
de Aalsmeerder opnieuw een sterke
tegenstander: de mannen moeten uit
naar Volendam. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.
Bekerwedstrijden
Op dinsdag 11 december spelen de
dames in de eredivisie de inhaalwedstrijd tegen Quintus, thuis in
De Bloemhof vanaf 20.15 uur. In de
tweede ronde van het NHV bekertoernooi speelt dames 2 op donderdag 13 december eveneens om 20.15
uur thuis tegen het tweede team van
Westfriesland SEW. Dames 1 neemt
het op dinsdag 18 december om
20.00 uur op tegen ‘t Fortuin/VVW
in Wervershoof en heren 2 speelt op
dezelfde avond om 20.00 uur thuis in
de Bloemhof tegen Volendam 2. Heren 1 stroomt later in, in de achtste
finales.

Woensdag baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 12 december
kan iedereen meedoen met de 5 kilometer Florimex baanloop. Deze baanloop wordt al jarenlang op elke tweede woensdag van de maand gehouden bij AVA. Alle dames en heren, jongens en meisjes en natuurlijk ook de
veteranen zijn van harte welkom. Test
je conditie door eens op recreatieve
wijze 5 kilometer te lopen op de baan
van Atletiek Vereniging Aalsmeer.
Probeer de 12 en halve ronden te volbrengen met lekker hardlopen in je eigen tempo. Bij de finishlijn staan ervaren juryleden om de juiste tijden te

controleren. Het startschot wordt gegeven om exact 20.00 uur. Eerder komen is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast warm te lopen of een kopje koffie
te drinken in de gezellige kantine van
AVA. Het sportcomplex is geopend
vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen 2
euro voor niet-leden van AVA. De atletiekbaan is te vinden aan de Sportlaan
43a en kleedkamers met douches zijn
aanwezig. Na afloop wordt er gratis
een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van
de inschrijvingen. Voor meer informatie: www.avaalsmeer.nl.

Funny Horse wint clinic
bij Anky van Grunsven
Aalsmeer - Omdat Funny Horse behoorde tot de top-10 lotenverkopers
van de Hippische verenigingen werden zij uitgenodigd met vijftien personen op woensdag 28 november
op het stallencomplex van Anky van
Grunsven. Drie begeleiders en de
twaalf kinderen, die de meeste loten
verkocht hadden, vertrokken richting
Erp. Bij aankomst kreeg iedereen iets
te drinken met wat lekkers erbij. Toen
alle verenigingen aanwezig waren
volgde een demonstratie van een les
welke werd gegeven door Anky aan
een leerling op Grand-Prix niveau.
Iedereen mocht vragen stellen en er
werd veel verteld. Daarna volgde een
rondleiding over het terrein. Bonfire en Sallinero, de paarden waarmee Anky drie keer meedeed aan
de Olympische spelen stonden in de
wei. Er zijn mooie nieuwe stallen gebouwd, daar stonden alle paarden
die van Anky, stalhulpen en lesklanten zijn. Ook haar westernpony en de

pony’s van haar kinderen stonden er.
De buitenbaan zag er supermooi uit
en de grote binnenhal was echt heel
strak. Ook kwamen ze op het terrein
nog een aquatrainer, sollarium, stapmolen en overdekte longeerbaan tegen. Aan het einde van het bezoek
was er een meet en greet met Anky.
Eerst kregen alle kinderen een handtekening en foto. Iedereen mochten
ze ook nog met haar op de foto en er
werd gezellig gekletst. Om half 5 was
het tijd om naar huis te gaan. Onderweg werd nog wat gegeten. Moe
maar voldaan kon iedereen om half
8 bij de manege worden opgehaald.
Op 11 december kan het bestuur van
Funny Horse de cheque met het verdiende geld van de lotenverkoop in
ontvangst nemen. Ongeveer 1100
loten zijn verkocht. Dank aan alle
loten(ver)kopers! De opbrengst zal
worden gebruikt voor extra activiteiten in 2013, want dan bestaan Funny
Horse maar liefst 25 jaar!

