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DEZE WEEK:
Agenda
Kinder- en jeugdkrant

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Winterconcert door
nonnen

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

CDA bezoekt Zorgcentrum
Winterfair

KORT NIEUWS:

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Poging inbraak
in winkelpand

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Geen krant?

0251-674433

jij Duits in woord en geschrift?
HetBeheers
beste
personeel
op de juiste plek
Wij hebben
diverse vacatures!

Sinterklaascadeau of kerstgeschenk?

‘Plan C’ voor vestiging Lidl
Aalsmeer - Er lijkt toch nog een
‘plan C’ te komen voor de vestiging van de Lidl aan de Stationsweg
4-6. Het college heeft naar aanleiding van een tweetal brieven van de
supermarktketen twee gesprekken
gehad met de directie.
Op 22 oktober heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgehad en
daarin is de ontstane situatie besproken en de zorg uitgesproken
over het verloop van het proces en
op 13 november heeft opnieuw een
gesprek met de directie plaatsge-

vonden. Uit beide gesprekken komt
naar voren dat de Lidl zich wenst te
vestigen in Aalsmeer aan de Stationsweg. Alle partijen zijn zich bewust van het gegeven dat het reeds
vergunde plan A (direct aan de weg
met ontsluiting aan de Uiterweg) en
het middels een startnotitie voorbereide plan B (bouwen op het terrein
nabij de Brandewijnsloot) weerstand oproepen bij een aantal fracties en een groot aantal inwoners.
Bovendien geven beide opties geen
gedragen antwoord op de verkeers-

Superdruk en gezellig bij
Sint- en Pietenbingo
Aalsmeer - Net als vorig jaar werd
afgelopen zaterdag 28 november
een Sint- en Pietenbingo gehouden in de Zotte Wilg. Het evenement voor alle volwassenen van de
kindervriend trok mega-veel bezoekers. Afgeladen vol was het restaurant aan de Uiterweg. Er zijn diverse
ronden bingo gespeeld en natuurlijk waren hier leuke prijzen mee te
winnen.
Maar het leukste was toch wel het
optreden van de broer van de Sint,
die in een roze outfit het podium
betrad. Hij kwam zogezegd ‘uit de
kast’. Samen met enkele Pieten verzorgde hij een dansoptreden op de
muziek van de Village People en een

nummer van Wil Smith. Wat een gezelligheid en wat hebben de aanwezigen genoten. Sinterklaas, broer
‘uit de kast’ en alle Pieten overigens
ook. Onverwachts maakte ook nog
een bekende Nederlander zijn entree. Zanger Gerard Joling kwam
een kijkje nemen bij het evenement
in ‘zijn’ buurt. Hij wilde met eigen
ogen de roze Sint zien. En net als
vele anderen is Gerard op de foto
gegaan met broer Sint ‘uit de kast’.
De opbrengst van de bingoavond is
overigens op de bank gezet en gaat
gebruikt worden om volgend jaar
weer de intocht van Sinterklaas in
Aalsmeer te kunnen organiseren.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

problematiek en ruimtelijke inpasbaarheid.
Lidl heeft zich derhalve nogmaals
beraden over de inhoud van het plan
voor haar vestiging aan de Stationsweg. Tijdens het laatste gesprek is
door Lidl een alternatief plan gepresenteerd. Op dit moment werkt
de supermarktketen een alternatieve variant, plan C, uit voor de vestiging aan de Stationsweg waarbij de
lintbebouwing intact blijft, de ontsluiting is gesitueerd aan de Stationsweg en de groenstrook aan de
Brandewijnsloot blijft bestaan. Deze
week verwacht het college van burgemeester en wethouders de definitieve alternatieve variant te ontvangen van de Lidl. Daarna zullen
de Lidl en de gemeente met een
gezamenlijk persbericht komen om
duidelijkheid te geven rondom de
vestiging van de supermarkt in het
Centrum. Wordt het een sinterklaascadeau of een kerstgeschenk? Afwachten nog even!

Gewond na
steekincident
Aalsmeer - Op vrijdag 27 november rond half vijf in de middag heeft een steekincident
plaatsgevonden in een woning
aan de Legmeerdijk. Agenten
die na de melding ter plaatse gingen troffen op straat een
34-jarige in Aalsmeer verblijvende man aan met een steekwond in zijn kuit. Op aanwijzing van de gewonde werd
even verderop een verdachte
aangehouden. Deze 25-jarige
in Aalsmeer verblijvende man
had bloed aan zijn handen en
mouwen van zijn jas. De man
beweerde het slachtoffer geholpen te hebben. Hij is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Na
onderzoek bleek de 25-jarige
inderdaad niet de dader te zijn.
Hij is op zaterdag 28 november om tien uur in de ochtend
heengezonden. Ontdekt werd
dat hij nog een geldboete heeft
open staan, deze moet hij nog
komen betalen.
Het slachtoffer verklaarde te
zijn gestoken door een voor
hem onbekende man in de woning waar hij momenteel verblijft. De 34-jarige is per ambulance vervoerd naar het VUziekenhuis. Het onderzoek naar
de oorzaak en dader van de
steekpartij gaat verder.

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl

GAMMA
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GEVRAAGD

Aalsmeer - Op zondag 29 november is rond half zeven in de
avond geprobeerd in te breken
bij een winkel aan de Stationsweg. Met een breekijzer hebben de dieven getracht toegang tot het pand te krijgen.
Mogelijk zijn de daders gezien
door derden en zijn ze er snel
vandoor gegaan. Ze zijn niet
binnen geweest en er worden
geen spullen vermist. Inwoners
die iets gezien hebben, worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844. Er
zijn camerabeelden van de inbraakpoging.

Wij zijn op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

© GAMMA

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Aalsmeer: omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (200 kranten)
Vanaf 1 januari 2016.
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Nieuwe dienstverlening

Bezorgservice gemeente
voor paspoort en id-kaart
Aalsmeer - Inwoners van de gemeente Aalsmeer hoeven sinds 16
november hun paspoort of identiteits-kaart niet meer op het gemeentehuis op te halen. U kunt
de documenten namelijk ook thuis
of op uw werk laten bezorgen. Op
woensdag 2 december heeft de bezorgservice, in aanwezigheid van
burgemeester Jeroen Nobel, het
eerste paspoort thuis bezorgd bij
de heer Langezaal uit Aalsmeer. De
kosten voor het bezorgen zijn 4,95
euro per document. De bezorging
kan door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.
Burgemeester Jeroen Nobel: “Als
gemeente proberen wij onze dienstverlening continu te verbeteren. De-

ze thuisbezorgservice is een uitkomst voor mensen die slecht ter
been zijn of tijdens kantooruren
niet naar het gemeentehuis kunnen
komen. Aalsmeer behoort tot één
van de eerste gemeenten die deze
dienst kunnen aanbieden! Het is nu
nog een pilot. In april 2016 bekijken
we of inwoners deze dienst waarderen.”
Een gecertifieerd bezorgbedrijf levert de reisdocumenten op de afgesproken locatie af. Dit bedrijf heeft
toestemming van het ministerie van
Binnenlandse Zaken om de bezorgingen uit te voeren. Inwoners moeten het document persoonlijk in
ontvangst nemen, omdat hun identiteit ter plekke wordt gecontroleerd.
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Kerstmarkt in Rijsenhout

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. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 6
december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. Spreker: Arjen Ravesloot. Babyoppas en kinderwerk
aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Ruth Hoogewoud. Collecte:
St. Mission House. Opvang 0-4 jaar
via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst ds. T.H.P. Prins.
Ook C4U.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. P.J.
Verhagen. Organist: W. Spaargaren.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. dienst met dhr.
S. Both, Lopik. Organist: D. Vermeulen.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om 19u. Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. J. Trommel en
16.30u. met ds. P.A. van Veelen uit
Wormer.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag 9.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met Samuel of Henry
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof en 10u. tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering, vg. Jeroen
Hoekstra m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de Parklaan
27. Op dinsdag 8 december met
Hoite Slagter: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Maandag 7
december om 20u. met ds. Ab Agtereek.
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.

Kerstconcert ‘Con Amore’
Rijsenhout - Om in de juiste stemming te komen geeft mannenkoor
Con Amore uit Aalsmeer op zaterdag
12 december een sfeervol Kerstconcert in de Nieuwe Ontmoetingskerk
in Rijsenhout. Con Amore, alom bekend om haar enthousiaste en muzikaal hoogwaardige optredens, heeft
ook meegewerkt aan de succesvolle Toren-CD voor de totstandkoming
van de Rijsenhoutse kerktoren. Uiteraard biedt het programma het traditionele Kerstrepertoire, waaronder
‘Stille Nacht’, ‘De nacht was Zwijgen’
en het echt voor een mannenkoor geschreven ‘Cantique de Noël’, maar er
is ook ruimte voor verrassende nieuw
ingestudeerde nummers. Voor de
mannen van Con Amore is de Kerst

al aangebroken tijdens hun repetities. Er wordt hard en met veel plezier aan gewerkt om bezoekers straks
met een heerlijke en verrassende muziekavond in Kerststemming te brengen. Kom ook deze heerlijke muzikale avond te mogen beleven met veel
zang en gezelligheid. Medewerking
wordt ook verleend door Sandra Lakerveld (sopraan) en André Keessen op piano. Het concert begint om
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur,
in de Ontmoetingskerk aan de Werf
2. Voor het reserveren van kaarten à
6 euro kan eenieder terecht bij het
secretariaat van Con Amore via 0624227973, teken in op de inschrijflijsten in de kerk of stuur een email naar
concert@pknrijsenhout.nl.

Kleuren in december voor
senioren in inloopcentrum
Aalsmeer - Kleuren is ontspannend, inmiddels zijn veel volwassenen daar achter gekomen. Winkels liggen vol met kleurboeken. Bij
het inloopcentrum van zorgcentrum
Aelsmeer is deze trend opgepikt.
Na de workshop, afgelopen week,
waarin kleurplaten van Aalsmeer
centraal stonden gaat men nu verder met de decembermaand. De komende weken staan in het teken
van kleuren voor kerst en nieuwjaar. Elke maandag vanaf 10.00 uur
staat bij het inloopcentrum voor se-

nioren de koffie klaar. Het materiaal
om mee te werken is aanwezig, dit
tegen een kleine vergoeding. Daarnaast bent u natuurlijk ook vrij om
met een ander schilder of tekenwerk aan de slag te gaan. Het inloopcentrum is onderdeel van het
ontmoetingscentrum van zorgcentrum Aelsmeer en is gevestigd in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Op donderdag ochtend kunnen senioren kleuren in Kudelstaart bij het
inloopcentrum aan Nobelhof 1. Voor
meer informatie: 06 22468574.

Night of Hope in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - Stichting Go
and Tell organiseert op vrijdag 11
december een Night of Hope in
Aalsmeerderbrug. Tijdens de Night
of Hope spreekt David de Vos over
geloof, hoop en liefde voor een wereld in nood. Hij zal dat doen aan
de hand van de verhalen van Jezus. Ook is er gebed voor zieken
en mensen met een nood. De Night
of Hope wordt samen met de Levend Evangelie Gemeente en Alphakerk georganiseerd en begint
om 20.00 uur aan de Kruisweg 55
in Aalsmeerderbrug. Inloop is vanaf
19.30 uur. Jong en oud is van harte
welkom. Te midden van de chaos in
deze wereld schittert er een boodschap van geloof, hoop en liefde: de
boodschap van Jezus Christus. David de Vos zal hier duidelijk, krachtig
en met de nodige humor over spreken. Hij zegt over de avond: “Wij geloven dat het Woord van God altijd
het startpunt is om mensenlevens te
veranderen. Zijn je goede voornemens niet gelukt? Bij Jezus is het al-

David de Vos. Foto: Go and Tell.
tijd 1 januari: met Hem kun je altijd
opnieuw beginnen. Het leven met
Jezus is meer dan hoop alleen, het
is een zekerheid.” De Night of Hope is bedoeld voor iedereen die op
zoek is naar meer in het leven. Kom
naar de avond en laat je bemoedigen en opbouwen. Ga voor meer informatie naar: www.nightofhope.nl.

Rijsenhout - Zaterdag 12 december is er voor het eerst een kerstmarkt in de nieuwe kerk aan de
Werf. Om 9.30 uur gaan de deuren
open en tot 15.00 uur zijn bezoekers
welkom. Er zijn kerststukken in allerlei soorten en maten. Verder zijn
er prachtige planten te koop, zoals
Orchideeën, Azalea’s, Kerststerren.
Ook zijn Hyacinten en andere bolgewassen en dennentakken verkrijgbaar. Een kop koffie, warme
chocolademelk, een heerlijke kop
erwtensoep worden geserveerd in
de koffiehoek. Kom, wandel over
de kerstmarkt, en maak een praatje. De opbrengst van de kerstmarkt

Het is warm op de Filippijnen

Actie voor airconditioners en
onderhoud in Missionhouse
Aalsmeer - Plaatsgenote Tabitha
Dekkers-Cavan is een jonge vrouw
die niet veel aandacht vraagt voor
haar werk in de Filippijnen en toch
werkt ze daar in één van de grote
steden (Cebu) op een van de minst
aantrekkelijke plaatsen, de sloppenwijken. En dat doet ze al 17 jaar!
Eén van de kenmerken van de Filippijnen is dat het er warm is, erg
warm zelfs. En dit is de reden waarom een actie georganiseerd wordt
om de omstandigheden waarin Tabitha werkt te verbeteren. Het zgn.
Missionhouse, waar elke dag wel
een activiteit is voor jongeren en/of
ouderen (zoals voorlichting op het
gebied van eten, drinken en hygiene, jeugdsamenkomsten, lees- en
schrijflessen), is dringend toe aan
twee nieuwe, efficiënte airconditioners. In het jongenshuis, waar een
achttal jongemannen wordt opgevangen, staat een koelkast, die
zo oud is, dat deze regelmatig uitvalt, wat natuurlijk gevaarlijk is als
er etenswaren in bewaard worden.
Daarnaast zijn kleine en grotere onderhoudswerken noodzakelijk.
Stichting GA in Aalsmeerderbrug
is druk in de weer om hiervoor een
minstens noodzakelijk bedrag van
2.250 euro bij elkaar te krijgen. Bij
de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer is hiervoor een
subsidie aangevraagd, maar deze
kan (onder voorwaarden) maximaal
de helft zijn van wat nodig is (tot een
maximum van 2.500 euro).

Schrijfmarathon
Amnesty

Al eerder, op Koningsdag, maakten de nonnen kennis met inwoners. Er werden allerlei spulletjes verkocht. Dit keer geven ze een concert op het plein.

Vrijdagavond op plein voor het klooster

Winterconcert door nonnen
Aalsmeer - Vrijdag 4 december geven de nonnen van het klooster aan
de Stommeerweg een buiten concert. De nonnen hebben sinds begin december bezoek van een aantal zusters uit het moederklooster in
Italië en dit bezoek wordt afgesloten
met een winterconcert op de parkeerplaats voor het klooster. Samen
met vrienden van het klooster zullen

zij diverse religieuze, niet religieuze
en kerstliederen ten gehore brengen. Het concert begint om 19.30
uur en duurt ongeveer 1,5 à 2 uur.
De entree is vrij. Een eigen bijdrage
worden op prijs gesteld. Iedereen is
van harte welkom! “Wij willen jullie
graag ontmoeten, jullie verrassen en
een mooie avond met jullie beleven”,
aldus Madre Diletta en de zusters.

Lars Gerfen in Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondagochtend 6 december komt Lars Gerfen naar de Themadienst in de Oosterkerk. Lars is een jonge opkomende artiest die net zijn nieuwe cd ‘In
dat Licht’ heeft uitgebracht. Deze
cd blijkt gelijk een succes en komt
vanuit het niets op nummer 5 van de
lijst van Nederlandse Gospel cd’s.
Men name de sterke teksten vallen

op. Hij treedt veel op bij Parochies in
het Oosten en Zuiden van het land
en is erg actief binnen de katholieke jongerenbeweging. Komende
zondag is hij te gast in de Oosterkerk en werkt mee aan de Themadienst waarin het jaarthema: God
verbindt de generaties wordt uitgewerkt. Dat wordt onder andere gedaan naar aanleiding van het lied
‘Samen kerk’, geschreven door Lars.
Dat samen kerk komt ook tot uiting
in de aandacht die er is voor de jongerenteams die afgelopen zomer in
kindertehuizen hebben gewerkt in
India, Oekraïne en op de Filippijnen
of dat in januari gaan doen. De muzikale begeleiding is in handen van
Dick Vermeulen en een speciaal samengesteld muziekteam. Jongerenspreker Ricardo Kok is de voorganger. Na afloop van de dienst geeft
Lars nog een concert. Weet u welkom. De dienst in de Oosterkerk
aan de Oosteinderweg 269 begint
om 10.00 uur. Meer informatie is te
vinden op de website: www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

wordt 50/50 verdeeld over twee belangrijke doelen: De stille armoede
in Rijsenhout. Voor de Kerst krijgt
een aantal bewoners van het dorp,
die dat heel goed kunnen gebruiken, een bon om voor een bepaald
bedrag om inkopen te doen bij de
supermarkt. En de opbrengst wordt
besteed om hulp te verlenen aan
gezinnen die in en buiten Syrië op
de vlucht zijn. Kerk in Actie werkt
daarvoor samen met onder andere één van de oudste kerkgemeenschappen in Syrië, de kerk van Antiochië. Zo komt de hulp op plaatsen waar internationale hulporganisaties niet kunnen komen.

Aalsmeer - Vorig jaar zijn in Nederland op 10 december 70 duizend brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan.
In meer dan 180 landen schreven mensen mee. Ook in Aalsmeer
schrijft dit jaar weer mee. De initiatiefnemers van de Amnesty’s
Schrijfmarathon gaan proberen
om ver boven de honderd brieven
uit te komen. Schrijf mee: Donderdag 10 december van 14.30 uur tot
21.00 uur in Aalsmeer. Aanmelden
bij Martine via 06-34561517 of Debby via 06-53801380. De twee hopen
dat u ook meedoet. Want brieven
schrijven werkt!

Caritas zingt in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 6 december
verleent het interkerkelijk koor Caritas haar medewerking aan de dienst
in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout. De dienst begint om 10 uur.
Na de opening van de nieuwe kerk
in september dit jaar, is het de tweede keer dat Caritas haar opwachting maakt in Rijsenhout. Er zullen
enkele nieuwe liederen ten gehore gebracht worden. De leden van
Caritas hopen er onder leiding van
hun bevlogen dirigent Arie Vooijs en
vaste pianist Peter van Dongen een
mooi geheel van te maken!

Kerstconcert in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdagavond 12
december is er in de Dorpskerk aan
de Kanaalstraat een mooi kerstconcert. Het bekende christelijk
mannenkoor Immanuël uit WilnisMijdrecht komt zingen onder leiding van musicus en dirigent Jan
Verhoef. Het concert wordt verder
opgeluisterd door Geeske van Laar
op zang en Arjan Wouters op toetsen. De aanvang is 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie: www.zingenenzo.
com.

Het Missionhouse helpen? Een bijdrage kan gestort worden op bankrekening NL29RABO0300180195
ten name van Stichting GA in
Aalsmeerderbrug.
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In Crown Cinema in Studio’s

AGENDA

Film ‘Woman in Gold’ voor
senioren dinsdagmiddag
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk is er
ook in december op de tweede dinsdag van de maand de speciale middag-filmvoorstelling in Crown Cinema aan de Van Cleefkade voor senioren. Dinsdag 8 december wordt de
film ‘Woman in Gold’ met Helen Mirren, Ryan Reynolds en Daniel Brühl
vertoond. Maria Altmann is een
Joodse vluchteling die in Oostenrijk net voor de Tweede Wereldoorlog het land uit moet vluchten naar
de Verenigde Staten voor het Nazi-regime in haar land. Tijdens deze gebeurtenis werden vijf schilderijen uit haar ouderlijk huis gestolen
die in bezit waren van haar familie.
Later zijn de kunstwerken in handen gekomen van de Oostenrijk-

se . Altmann begon een juridische
strijd om de kunstwerken weer in
familiebezit te krijgen. Hierbij werd
ze bijgestaan door de jonge advocaat Randol Schoenberg. Dit proces duurde bijna een decennium.
Eén van de vijf kunstwerken was het
schilderij ‘Portret van Adèle BlochBauer I’ van de Weense schilder
Gustav Klimt. Het schilderij werd later in 2006 voor 135 miljoen Amerikaanse dollar geveild, en is gekocht
door Ronald Lauder voor het museum Neue Galerie in New York.
De film duurt 109 minuten en begint om 13.30 uur. Verzamelen vanaf 13.15 uur in de hal van het Crown
Theater. De kosten zijn 6,50 euro per
persoon, inclusief koffie of thee.

Foto: ©Astrid Nolte

Gevarieerd Sinterklaasweekend

Neue Deutsche Welle in
Bacchus vrijdagavond
Aalsmeer - Het Sinterklaas weekend heeft voor Bacchus verassingen in petto! Vrijdagavond 4 december staat in het teken van de Neue
Deutsche Welle (NDW). Deze muziekstroming uit het begin jaren
tachtig, die zijn oorsprong heeft in
de Punk en de New Wave, was ook
in Nederland reuze populair en is
met sommige nummers nog steeds
actueel. ‘99 Luftballons’ van Nena
en ‘Völlig losgelöst’ van Peter Schilling, maar ook het schlagerachtige
‘Ich bin wie Du’ van Marianne Rosenberg of het dadaïstische Nummer van Trio ‘DaDaDa’ zijn onvergetelijk en kunnen niet alleen door
muziekliefhebbers van de Duitse
rock en pop worden meezongen.
NDW was niet alleen een muziekstroming, maar ook een mentaliteit,
een attitude. Deze uitte zich tevens
in mode en houding. Jongelui zetten
zich af en identificeerden zich met
deze nieuwe richting, die een antwoord was op de Britse Punk en de
Amerikaanse New Wave. Hoe kleurrijker, sexier en hoe gekker hoe beter. Bacchus viert vrijdagavond, 4
december uitbundig feest door in
partystemming de Neue Deutsche
Welle te doen herleven. Het belooft
een sprankelende avond te worden
en iedereen is uitgenodigd om te

dansen, mee te zingen en flink uit
zijn dak te gaan op de muziek van
Spider Murphy Gang, DÖF, Geier Sturzflug, Extrabreit, Falco, Nina
Hagen en nog vele anderen. Kom in
stijl: Leggings, haarband, fel opgemaakt, glitters, punky!
Zaal open: 20.30 uur. Entree: gratis.
Zaterdag: Taek, Blank en Frank
Zaterdagavond 5 december ook
naar het culturele café in de Gerberastraat, want er komt een lekker
bandje optreden. Dampende blues,
classic rock tunes, oude soulklassiekers en groovy Jazz, je hoort het
allemaal bij Taek, Blank & Frank. Deze drie doorgewinterde muzikanten
vormen al jaren de huisband voor de
maandelijkse jamsessies in Café de
Bakkersdochter in Sneek. Dit beviel
zo goed dat ze besloten om als echte band door te gaan. En zo maakt
dit trio sinds kort van menige avond
een swingend feest met hun uitgekiende repertoire van oude klassiekers en recenter werk. TBF zijn Amsterdammer Rob Taekema op zang
en bas (bekend van Fruitcake), Johannes Blanksma op drums (ex Novo band, nu Roadhouse), en Herman Frank op gitaar (Roadhouse).
Zaal open: 21.00 uur. Aanvang concert: 21.30 uur. Entree: Uw Gift

STAGE
MUSIC SHOP
SINT-KOOPJE:

Groot assortiment
muziek(les) boeken
SCHOENCADEAU:

Etui met
plectrums
(12 stuks) € 5,95

Dé vioolspecialist

SINT-AANBIEDING:

Kindergitaren ½ en ¾
(diverse kleuren)
vanaf € 55,-

SINT-KOOPJE:

Mondharmonica
'Belcanto'
€6,80

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

De Klokkenluider van de
Notre Dame in Crown
Aalsmeer - Op maandag 21 en
dinsdag 22 december presenteert
het Crown Theater ‘De klokkenluider van de Notre Dame’. Een wervelende familiemusical (vanaf 6
jaar) vol muziek, dans en vrolijkheid. Maar ook een tijdloos verhaal
over je alleen voelen en onverwachte vriendschappen. Hoog boven de
stad Parijs, in de spectaculaire klokkentoren van de Notre Dame woont
de verlegen klokkenluider Quasimodo. Een toevallige ontmoeting
met de beeldschone Esmeralda zet
zijn hele wereld op z’n kop. Hij be-

landt in een wervelend avontuur vol
actie, spanning en vriendschap en
leert dat mensen niet altijd zo slecht
zijn als hij geleerd heeft. Wat is goed
of slecht? Precies twintig jaar na de
Disney-film is Victor Hugo’s bekende verhaal nu live te beleven als musical voor jong en oud.
Er zijn zes voorstellingen: 21 december om 13.00, 16.00 en 19.30 uur en
22 december om 11.00, 13.00 en
16.00 uur. De reguliere prijs voor deze musical is 17,50 euro per kaartje.
Informatie en toegangskaarten via
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Vrijdag en zondag livemuziek

Tribute to The Doors en Finse
superstar Ina in The Shack
Oude Meer - December is dé
feestmaand, maar ook de maand
van alle hitlijsten van het jaar! The
Shack heeft daarom voor de laatste
weken van dit jaar weer een geweldig programma in elkaar gedraaid
dat muzikaal alle kanten op gaat!
Na al een mooie serie undercoversessies komt The Shack vrijdag 4
december met een nieuw juweeltje: The Doors. Deze Tribute To The
Doors bestaat uit vijf topmuzikanten
uit bands als De Staat, Donnerwetter en Raw Flowers. Geen enkel podium heeft nog geheimen voor deze
muzikale vrienden. The Doors geldt
als één van de grootste bands van
de jaren zestig. Tot op de dag van
vandaag is de muziek van The Doors
nog steeds razend populair! Om The
Doors te eren brengt Tribute to The
Doors een set zoals The Doors hem
zelf nooit speelde, maar uiteraard
wel met al die legendarische songs
als Light My Fire, Touch Me, LA Woman, Backdoorman en onder andere Riders On The Storm en natuurlijk is er altijd ‘The End’. De eer is
aan: Mike Visser op drums, Vedran
Mircetic op gitaar, Paul Diersen op
bas en zang, Matthijs Stronks op
toetsen en Lawrence Mul op zang.
Op zondag 6 december ook alweer
zo’n muzikale traktatie: De Finse Ina
Forsman met band, samengesteld
met de beste muzikanten uit Nederland en België. In februari van dit
jaar stond deze mooie, 20 jaar jonge

Ina al op het podium in Oude Meer
en blies met haar geweldige strot
een volle Shack volledig omver. Een
herhaling van dit optreden kon gewoonweg niet uitblijven! Deze fantastische zangeres combineert een
mix van frisse eigentijdse blues met
ook een ode aan de legendarische
blueszangeressen. Een nieuwe ster
is ontdekt en The Shack is supertrots dat deze Bluesster haar Europese tour af wilt sluiten op hun podium! Ina weet exact hoe ze haar
publiek, jong én oud moet veroveren, en te kunnen blijven boeien in
een fantastische performance! De
topband die haar gaat begeleiden in
deze stijf volgeboekte tour zijn: Richard van Bergen op gitaar, Steven
Troch op harmonica, Rene Stock op
bas en Eric Heirman op drums. Voor
in de agenda: Zondag 13 december:
Ralph de Jongh. Vrijdag 18 december: Een magistrale tribute to Pearl
Jam. Zondag 20 december: Skafeest met tribute to Madness en The
Specials. Kerstavond 24 december:
Hucksters. Zondag 27 december:
Coolcast
The Shack is vrijdag 4 december
open vanaf 20.00 uur en Tribute to
The Doors begint om 22.00 uur. Entree: 10 euro. Zondag 6 december
open vanaf 15.00 en Ina Forsman &
Band begint rond 16.00 uur. Entree
7,50 euro. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Gevarieerd filmaanbod voor iedereen

Binnenstebuiten in kleine
zaal van Crown Cinema
Aalsmeer - In de kleine zaal van
Crown Cinema kan zaterdag 5 en
zondag 6 december vanaf 15.00 uur
genoten worden van de animatiefilm ‘Binnenstebuiten’. Opgroeien
gaat niet zonder vallen en opstaan,
en dat geldt ook voor Riley. Wanneer
haar vader een nieuwe baan krijgt in
San Francisco, moet ze haar leventje in het Middenwesten van Amerika achter zich laten. Riley laat zich,
net als iedereen, leiden door haar
emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen
in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley’s hoofd, waar ze
haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te
passen aan het nieuwe leven in San

Francisco, wat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier. Hoewel
Plezier, Riley’s belangrijkste emotie,
haar best doet om alles positief te
houden, ruziën de emoties over hoe
ze het beste kunnen omgaan met
een nieuwe stad, een nieuw huis en
een nieuwe school. Ook in Crown
Bios in Studio’s Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade: The Hunger Games
Mockingjay part 2, Fashion Chicks,
Spectre, Hallo Bungalow, Minions,
De Sneeuwkoningin, Hotel Transsylvanie en De Boskampi’s.
Kijk voor meer informatie en filmtijden op www.crowncinema.nl. Kaarten zijn te bestellen via 0297-753700
en info@crowncinema.nl en te koop
in de knusse ‘bar’ van bioscoop
Aalsmeer.

Crown Theater Aalsmeer
presenteert 2e brochure
Aalsmeer - Volgende week komt
de tweede Crown Theater brochure
van dit theaterseizoen uit en zal verspreid worden in de regio. In deze
brochure staan alle voorstellingen
van december 2015 tot en met mei
2016 uitgebreid beschreven. Wanneer u in de maand december uw
kaarten koopt bij een van de verkooppunten, dan ontvangt u er een
mooie cadeauverpakking bij om de
kaarten als cadeau te kunnen geven. Het Crown Theater brengt veel
voorstellingen in verschillende genres: Toneel, komedie, musical, show,
muziek, cabaret en kinder- & jeugdvoorstellingen. De verkooppunten,
waar de cadeauverpakking verkrijgbaar is, zijn: Espago in de Ophelialaan, Het Boekhuis in de Zijdstraat,
Primera in Winkelcentrum Nieuw

Decemberkien
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 3 december, houdt Vogelvereniging Aalsmeer haar december
kienavond, waarin vele mooie prijzen te winnen zijn. In totaal worden
vijf rondes gekiend en elke kienronde kent een grote jackpot prijs.

Oosteinde en De Marskramer in Kudelstaart.
Binnenkort, 23 december, is de eerste van de vijf Crown Ladies voorstellingen. Heeft u hier al van gehoord? Er zijn leuke vrouwen-voorstellingen uitgezocht voor een gezellige avond uit en hiervoor is een
mooie aanbieding gemaakt: Wanneer je vier tickets of meer tegelijk
koopt, voor een of meerdere voorstellingen, dan krijg je vijftien procent korting. Dit zijn de vijf voorstellingen: Rudolph’s Christmas,
Opvliegers, Chakra’s & Chardonnay, Nonsens en Simone! Kortom
Crown Theater Aalsmeer biedt een
breed scala aan voorstellingen voor
een onbezorgd avondje uit. Voor
meer informatie: www.crowntheateraalsmeer.nl
Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke grote prijzen
zijn te winnen, waaronder een fraaie
hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen mee naar deze gezellige december kienavond, waar voor groot
en klein iets te beleven valt. De kienavond is in Het Baken aan de Sportlaan 86 en begint om 20.00 uur.

Muziek
Donderdag 3 december:
* Muzikale ontmoeting Leger des
Heils met optredens West koor en
West band in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
Vrijdag 4 december:
* Buitenconcert nonnen van het
klooster. Voor kerk Stommeerweg
vanaf 19.30u.
* Dansen op Neue Deutsche Welle
in Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.
* Tribute to the Doors in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 5 december:
* Liveband Taek, Blank en Frank in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 6 december:
* Finse zangeres Ina met band in
The Shack in Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 12 december:
* Kerstconcert Con Amore in Ontmoetingskerk Rijsenhout vanaf 20u.
* Kerstconcert mannenkoor Immanuel in Dorpskerk, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Zondag 13 december:
* Philip Paar brengt Sinatra special
met optreden Deborah Carter in
Crown Theater vanaf 15.30u.
Films/Toneel
Dinsdag 8 december:
* Filmmiddag senioren met film ‘Woman in Gold’ in Crown Cinema vanaf 13.30u.
Woensdag 9 december:
* Ladies Night met film ‘Mannenharten 2’ in Crown Cinema van
18.30 tot 23.30u.
Tot en met 12 december:
* Dagelijks films: Club van Sinterklaas, Hotel Transsylvanië en Spectre in Crown Cinema, Cleeffkade.
Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schiphol met schilderijen, sculpturen en
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14 en 17u.
Zaterdag 5 december:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
5 en 6 december:
* Schilderijen, beelden en foto’s in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartsweg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
December:
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum.
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat.
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-

meentehuis. Schilderijen en portretten. Te zien tijdens openingstijden.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Donderdag 3 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Decemberkien bij Vogelvereniging
in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Vrijdag 4 december:
* Vrijdagmiddagborrel in De Oude
Veiling, Marktstraat van 17 tot 21u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zondag 6 december:
* Kerst- en brocantemarkt aan Kudelstaartseweg 36 van 10 tot 17u.
Ook op 12 en 13 december.
Maandag 7 december:
* Doe-avond bij Film en Videoclub
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 8 december:
* Koffieochtend in Open Hof kerk,
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 9 december:
* Inloop in Oost-Inn van 9.30 tot 12u.
in Mikado, Catharina Amalialaan.
* Bijbelverhalen in Oost-Inn in De
Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 19.45 tot 20.45u.
* Bingo bij De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 10 december:
* OVAK-middag met dia’s van
Aalsmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Kerstviering PCOB in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Schrijfmarathon Amnesty van
14.30 tot 21u. Opgave: 06-34561517
of 06-53801380.
* Borrel Aalsmeer in resto & brasserie op terrein FloraHolland, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Speelavond DES in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over Marokko in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 12 december:
* Kerstmarkt in de Spil Kudelstaart
van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk
Rijsenhout van 9.30 tot 15u.
* Wintermarkt in Zijdstraat, Centrum
van 10 tot 17u. En kerstmarkt Lions
in Historische Tuin, ingang Praamplein, van 10.30 tot 19u.
Zondag 13 december:
* Kerstmarkt met diverse activiteiten
op kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer van 11 tot 15u.
Vergaderingen
Donderdag 3 december:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 8 december:
* Vergadering commissie Ruimte en
Beleid en Maatschappij en Bestuur
in gemeentehuis vanaf 20u.

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Veel belangstelling voor
collectie Rabobank
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
28 november is onder grote belangstelling de nieuwe tentoonstelling in Het Oude Raadhuis geopend
door Els Avontuur, directeur bedrijven Rabobank Regio Schiphol . Zelf
was ze verrast om een deel van de
eigen collectie terug te zien in een
expositie. Het is een prachtige collectie, die helaas de afgelopen jaren grotendeels in een opslag heeft
gestaan. De organisatoren van KCA
voelen zich vereerd dat ze een deel
van deze prachtige collectie kunnen
tonen aan de Aalsmeerse bevolking.
Een deel van de collectie hing vroeger in het kantoor van de Rabobank
in Aalsmeer. Hiermee laat KCA zien
dat het belangrijk is om bedrijfscollecties, die door inkrimping van bedrijven veelal naar een opslag ver-

huizen, weer zichtbaar te maken.
Veel meer bedrijven zouden er goed
aan doen delen van de collecties regelmatig zichtbaar te maken aan het
publiek.
Voor de bezoeker een mogelijkheid om op lokaal niveau eens rustig te kunnen kijken naar het werk
van kunstenaars als: Maria Roosen,
Corneille, Karel Appel, Reinoud van
Vught , Teun Hocks en Dirk Annokkeé. De laatste woont en werkt in
Amstelveen, heeft vele jaren ‘t Gallerietje gerund in de Zijdstraat en
was zelf ook aanwezig bij de opening. De Rabo-collectie gaan bewonderen kan tot en met 17 januari iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur in Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
De toegang is gratis.
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Officiële Mededelingen
GeMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OpeninGstijden Balie BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 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 08.30-17.00 uur.
OpeninGstijden Balie BOuWen & verGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
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.
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.
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.
inspreken in de cOMMissieverGaderinG
Over een GeaGendeerd OnderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OveriGe lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

BekendMakinGen snel en Makkelijk te vinden Op
WWW.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net
wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op
postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverleninG
Bij de Balie BOuWen & verGunninGen en Balie
Bedrijven GeWijziGd.
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen
kunt u een afspraak maken via 020-540 4911.
aGenda vOOr de verGaderinG van de
GecOMBineerde cOMMissie ruiMte & ecOnOMie
en Maatschappij & Bestuur
Op dinsdaG 8 deceMBer 2015 OM 20.00 uur
tijd

agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.20
20.50
21.20
21.35

4.
5.

Opening door de voorzitter van de
Gecombineerde Commissie Ruimte &
Economie en Maatschappij & Bestuur,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied
(GR OD NZKG) ten gevolge van de
wijziging van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Woonagenda Aalsmeer 2016-2020
Amstelland Meerlanden Werkorganisatie
Vragenkwartier
Sluiting

Wet alGeMene BepalinGen OMGevinGsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB (Z-2015/063817),het realiseren van een kapschuur
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2015/064008),het uitbreiden van 2 scheepsloodsen van scheepswerf Gouwerok

het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Mijnsherenweg 32A, 1433 AS (Z-2015/063807) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit golfplaten
van het dak van schuur)
- A.H. Blaauwstraat 51, 1431 KV (Z-2015/064362) (het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Oosteinderweg 149a, 1432 AJ (Z-2015/064466) (het verwijderen van asbesthoudende materialen)
het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de volgende melding(en) akkoord zijn
bevonden:
- Zijdstraat 55, 1431 EB (Z-2014/048566) (het melden van
brandveilig gebruik t.b.v. kerk, Doopsgezinde Gemeente)
- Oosteinderweg 247A, 1432 AT (Z-2015/058972) (het
melden van brandveilig gebruik t.b.v. evenementenhal
The Beach)
- A.H. Blaauwstraat 1, 1431 KT (Z-2015/063222) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Stommeerweg 72a, 1431 EX (Z-2015/060196) (het melden van brandveilig gebruik t.b.v. bar bistro)
- Mijnsherenweg 32a, 1433 AS (Z-2015/063807) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit golfplaten
van het dak van schuur bron 1 schuur A)
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Teelmanstraat 2, 1431 GL (Z-2015/052955) (het intern
wijzigen van het gebouw)
- Machineweg 197, 1432 ES (Z-2015/058294) (het uitbreiden van de woning aan de achterzijde)
- Willem-Alexanderstraat 18, 1432 HM (Z-2015/056862)
(het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning)
- Thailandlaan 6, 1432 GR (Z-2015/058767) (het plaatsen
van een reclamebord langs de N201)
- Oosteinderweg 13, 1432 AC (Z-2015/055314) (het plaatsen van een uitrit aan de voorzijde van de woning)
- Stuurboordstraat 6, 1433 SC (Z-2015/054961) (het plaatsen van een brug en het maken van een uitrit)
procedure afgebroken, buiten behandeling gesteld
- Emmastraat 2, 1432 EX (Z-2015/051146) (het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het kamergewijs verhuren
van 5 kamers in de woning)
- Turfstekerstraat 48, 1431 GE (Z-2015/053111) (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten
van werknemers in een bedrijfswoning)
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg thv watertoren (Z-2015/064200), Vuur
en Licht op het Water op 3 september 2016, ontvangen
25 november 2015
- Praamplein, 1431CW (Z-2015/064033), Feestweek Aalsmeer 2016 van 4 t/m 10 september 2016, ontvangen 25
november 2015
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Sportlaan 43-A, 1431HW (Z-2015/057125), Ringvaartloop 2015 op 29 november 2015, verleend 26 november
2015
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Wet Geluidhinder***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
maken van draaiorgelmuziek, op het perceel Zijdstraat en
Dorpsstraat (tussen Schoolstraat en Zijdstraat) van 1 januari
2016 t/m 31 december 2020, verleend 24 november 2015
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting
wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt
op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een
afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een
ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij
het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
ter inzaGe
t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2
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.
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.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
prOcedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: WWW.aalsMeer.nl

RKDES aan de slag met
campagne Drink Water
Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober is een presentatie gegeven over
gezond eten en drinken aan de F-jes
van RKDES door diëtistenpraktijk
de Voedietist Kudelstaart. De diëtiste gaf in haar presentatie het belang
aan van een goed ontbijt, goede samenstelling van de voeding (koolhydraten, eiwitten en vetten) en het
tijdstip van eten. Moeite met gevarieerd eten en weerstand aan tafel,
heeft vaak te maken met smaakontwikkeling, hier werd over gesproken
en verschillende voedingsmiddelen
werden geproefd. Ook het belang
van water drinken kwam aan bod.
Door op vroege leeftijd water te leren drinken krijgen kinderen minder
behoefte aan frisdrank, waar vaak
veel suiker in zit. Ouders geven hierin het goede voorbeeld, het was dan
ook fijn te zien dat de opkomst van
zowel de kinderen als ouders groot

was. Het thema van JOGG Aalsmeer
is gericht op: Drink Water. Water
drinken heeft veel voordelen. Water
is namelijk de meest gezonde dorstlesser. Topvoetballers als Messi en
Ronaldo drinken het graag en veel.
Het lichaam bestaat voor 60 procent
uit water. Al bij 1 procent vochtverlies verminderen de sportprestaties.
Het is belangrijk om het vocht aan te
vullen. Sportdrankjes en limonade
zijn niet nodig. In een flesje sportdrank van 500 milliliter zitten 24 suikerklontjes, in cola 13 suikerklontjes
en in een flesje water nul.
De gemeente draagt uit dat gezond
eten en bewegen leuk en lekker is.
Daarom is aansluiting gezocht bij
de landelijke Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) aanpak, waar al
ruim 80 gemeenten aan meedoen.
Diëtiste Ilse Hogervorst: “Opgroeien in een omgeving waar gezonde

Informatieavond in bibliotheek

Naar voortgezet onderwijs
met dyslexie

keuzes de normaalste zaak van de
wereld zijn, is belangrijk. Hiervoor
dient gezond eten, drinken en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk zijn. Sportclubs kunnen bijvoorbeeld starten met gezonde tussendoortjes in de sportkantine of tijdens sporttoernooien water schenken in plaats van limonade.” Voor individuele ondersteuning kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer
een afspraak maken bij de diëtis-

te. De diëtiste wordt vergoed vanuit
de basisverzekering. Aan de begeleiding van jongeren tot 18 jaar zijn
geen kosten aan verbonden. Kijk
voor meer informatie op www.voedietist.nl.
Wil jouw organisatie of club ook
contact of informatie over Jongeren op gezond gewicht? Neem dan
contact op met Mariëlle Splinter,
JOGG-regisseur van de gemeente,
via www.aalsmeer.nl/JOGG.

Amstelland - Ouders van kinderen in groep 8 staan binnenkort
weer voor de keuze welke school
voor voortgezet onderwijs het meest
geschikt is voor hun kind. Ouders
van kinderen met dyslexie moeten
bovendien ook een school vinden
waar rekening gehouden wordt met
de dyslexie van hun kind. De Bibliotheek Amstelland helpt hen daarbij
in de vorm van een informatieavond.
Deze informatieavond is interessant
voor iedereen die meer wil weten
over dyslexie, maar vooral voor ouders of verzorgers met een of meer
kinderen op de basisschool. Dit jaar
wordt de informatieavond gegeven
door Beatrijs Brand.
De informatieavond is op dinsdag
8 december en vooral bedoeld voor

ouders van dyslectische leerlingen uit groep (7 en) 8 van de basisschool. Beatrijs Brand heeft al dertig
jaar ervaring in de diagnostiek van
leerproblemen bij kinderen en de
advisering aan hun ouders en leraren. Waar moet je op letten bij scholenbezoek en schoolkeuze, welke vragen stel je en wat vinden de
meeste dyslectici in het voortgezet
onderwijs moeilijk? Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. De
avond begint om 20.15 uur en duurt
tot 22.00 uur. De locatie is de bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein.
De toegang is gratis, maar wel even
van tevoren reserveren. Dat kan via
www.debibliotheekamstelland.nl of
in één van de bibliotheekvestigingen.
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Denise Jannah sprankelt
bij Bob & Gon

Aalsmeer centraal op Radio Aalsmeer

Vrijdagavondcafé viert
feest met Sinterklaas
Aalsmeer - Wekelijks zendt Radio Aalsmeer aansprekende en afwisselende programma’s uit. Vanavond, donderdag 3 december, kan
in ‘Halte Zwarteweg’ vanaf 18.00
uur geluisterd worden naar een interview met Annette Dekkers over
het buurtrestaurant ‘Eten in de Olmen’ in Amstelveen. Dit is een initiatief van Woonzorg Nederland en
buurtbewoners uit de wijk Groenelaan. De bedoeling is een restaurant
te bieden voor jong en oud, man of
vrouw. Geprobeerd wordt de drempel zo laag mogelijk te houden om
jong en oud ter wille te zijn.
Beginnende DJ’s
Vrijdagavond zit het familieprogramma ‘Let’s Go’ helemaal vol met
jonge DJ’s van House of Beats. Zij
hebben de afgelopen weken een
DJ workshop gevold en gaan alle ins en outs vertellen over wat zij
geleerd hebben. Natuurlijk komen
vanaf 18.00 uur ook hun favoriete
DJ’s ook voorbij.
Vrijdagavondcafé 2 jaar
Vrijdag 4 december vieren de makers van ‘Vrijdagavondcafé’ het
tweejarig bestaan. In de studio ontvangen zij de bekende Aalsmeerse
Sinterklaas die ieder jaar een bezoek
brengt aan het presentatieteam. Het
was ook deze Sint die twee jaar geleden op de knop mocht drukken
bij de start van dit leuke gevarieerde wekelijkse radioprogramma. Alle luisteraars zijn van harte welkom
om langs te komen. Er is voor iedereen iets te drinken en er zijn natuurlijk pepernoten. Gezellig wordt
het zeker, want ook de Aalsmeerse band ‘Van Alles en nog Wat’ kom
live optreden in de studio. Zij spelen top-40 nummers, maar hebben
voor deze gelegenheid tevens een
speciaal Sinterklaas-lied op het repertoire staan. ‘Vrijdagavondcafé’

is te beluisteren van 21.00 tot 23.00
uur en langskomen kan dus vanaf
21.00 uur.
Op zaterdag 5 december om 12.00
uur neemt dit keer Het Aalsmeers
Collectief (HAC) de politieke week
door in ‘Aalsmeer Politiek’
Aalsmeerder centraal
De maandagavond is een avond
waar de Aalsmeerder centraal staat.
In twee achtereenvolgende programma’s is wekelijks een plaatsgenoot te gast. Om 19.00 uur start het
programma ‘Door de Mangel’. Daarin wordt de gast een uur lang gemangeld en komt de luisteraar alles over hem/haar te weten. Uiteraard mogen de luisteraars ook vragen stellen via de telefoon, mail of
Twitter. Afgelopen maandag was
oud-tophandballer Kees Boomhouwer te gast. Hij omschreef zichzelf
als een eerlijk, sociaal en (bloed)
fanatiek persoon. Tevens stelde hij
dat hij meer uit zijn sportcarrière had kunnen halen, als hij eerder met zijn hoofd was gaan handballen. Volgende week 7 december
is de Kudelstaartse Marion Giesbers te gast. Zij is leadzangeres van
‘Got-It’, een band met een breed repertoire aan nummers van bijvoorbeeld Anouk, Live, Skunk Anansie
en Brian Adams. Het wekelijkse muziekprogramma ‘De Top 10 van…’
ontvangt op maandag 7 december de Aalsmeerder Jaco Schaatsenberg. Vanaf 20.00 uur zullen zijn
10 meest favoriete nummers door
de ether schallen. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Elke avond en in
het weekend overdag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitteen Facebook.

Melle Heil, André Kuipers en Sander Hanse. André Kuipers liep afgelopen zaterdag als ‘bekende Nederlander’ die zich wil inspannen voor Urgenda en de
klimaatcrisis mee.

Leerlingen van Groenstrook
vieren feest tijdens Do-it!
Aalsmeer - Op vrijdag 27 november stroomde het vol in N201 met
jongeren in de leeftijd van 12 tot en
met 17. Het was tijd voor Do-it! Wekenlang hebben de organiserende
leerlingen van de Groenstrook naar
deze avond toegeleefd. Tijdens het
project Do-it! mochten de leerlingen onder begeleiding van het Cultuurpunt Aalsmeer hun eigen culturele avond organiseren. Na een periode van plannen maken en promoten was het nu dan zo ver. Do-it!
met stuk TV. Het eerste deel van de
avond konden de leerlingen diverse culturele workshops volgen. Zo
leerden ze hoe een DJ te werk gaat
en konden ze raples volgen van rapper Snelle. Ook in het meidentoilet
was het een drukke bedoening. Hier
konden de meiden zich onder begeleiding opmaken en kregen ze handige tips en tricks. In de grote zaal
van het cultureel jongerencentrum
is een workshop improvisatie theater gehouden, waar ruim 20 pubers
vol enthousiasme aan meegedaan
hebben. Enkele leerlingen organiseerden een heus Fifa-game toer-

nooi. De hele avond keek het groepje, wat voornamelijk bestond uit jongens, naar het grote scherm. Zo af
en toe was er gejuich. Hét teken
dat er gescoord was. Aan het einde van de workshops was er al een
soort spanning voelbaar. De bezoekers maakten zich op voor het belangrijkste gedeelte van de avond.
Het feest met StukTV. Deze Youtube helden kwamen een gave DJ act
verzorgen. Voor het feest los barstte mochten de organisatoren natuurlijk nog op de foto met de helden. Dit met een hoop gegil, gegiechel en gebloos tot gevolg. Daarna was het dan het tijd om de voetjes van de vloer te gooien. Eerst trad
rapper Snelle op en vervolgens braken de jongens van StukTV de tent
(figuurlijk) af. De scholieren van de
Groenstrook hebben de hele avond
lang gefeest, om rond een uurtje of
half 12 moe maar voldaan naar huis
te gaan. Op naar de volgende editie. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Lennard Gols via lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Exclusief feest, alles inclusief

De Avondklok: Geslaagd!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
28 november gingen de bezoekers
los op het exclusieve feestje van
De Avondklok in de brasserie van
de Bloemenveiling in Aalsmeer. Al
was het niet afgeladen vol, iedere bezoeker had het zichtbaar naar
het zin. DJ Dutch Dance Detective
beet het spits af om 21.00 uur, waarna Danny Da Costa en Meneer Marcel volgden. DJ N!STA, alias Ronny
Nisters, sloot af met een zinderende
set. Heerlijke house en tranceklanken vulden de avond. Er werd volop
gedanst. De luxe hapjes, afgewisseld met een lekkere bittergarnituur
werden in overvloed uitgedeeld en
de drankjes vloeiden rijkelijk. Brasserie Around the Clock was voor de

derde keer omgetoverd tot een fijne club, inclusief discoballen en een
indrukwekkende lichtshow. De organisatie, bestaande uit Linda van
Es, Arjan Bosman, Ap Spaargaren
en Marcel Pannekoek, kan bogen
op een geslaagde avond: “Wauw
mensen, wat ging het weer los bij
De Avondklok. Iedereen bedankt
voor een onvergetelijke nacht. Samen hebben we het dak eraf geblazen, nieuwe vriendschappen en herinneringen gemaakt. Fijne feestdagen en tot ergens in 2016!” De foto’s
van het feest zijn gemaakt door Mariëlle Wegman en te zien via www.
deavondklok.nl en de Facebookpagina.
Door Miranda Gommans

Aalsmeerders lopen mee
naar klimaattop Parijs
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
november was de laatste etappe van
de lange loop van Utrecht naar Parijs, de Climate Miles. Deze loop is
georganiseerd door Urgenda, een
organisatie die onderzoek doet naar
en aandacht vraagt voor de problematiek rond de klimaatverandering.
Met The Climate Miles vraagt Urgenda aandacht voor de actie die nodig
is om gevaarlijke klimaatverandering
tegen te gaan en de aarde leefbaar
te houden voor volgende generaties.
Van 1 tot en met 28 november liep
Urgenda directeur Marjan Minnesma
580 kilometer van Utrecht naar Parijs, waar deze dagen de Klimaattop
plaatsvindt. Elke dag wandelt er een
speciale gast met haar mee en werd
er een nieuwe Milestone achtergelaten met een boodschap. En vanuit
Aalsmeer werd ook een aantal etappes mee gelopen. Ruim dertig jongeren en ouderen uit de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en enkele leden van de Open Hof kerk hebben één, twee of drie etappes meegelopen. De eerste etappe vanuit
Utrecht naar Vianen liepen de inwoners met 500 anderen mee, het
was een feest om met zoveel optimistische en betrokken mensen op
pad te gaan. Op 7 november wandelden de Aalsmeerders een etappe van 22 kilometer naar Antwerpen.
Die dag stond in het teken van religie
en klimaatverandering. Wat kunnen
de kerken betekenen? Zij kunnen
een belangrijke basis vormen voor
veel mensen om na te denken over
het gebruik van de aarde, het rentmeesterschap om het in een degelijke term te gieten. De Groene Kerken zijn hier al een eerste belangrijk
teken van. De laatste etappe was 24
kilometer en ging van Goussainville tot aan de Sacre Coeur afgelopen
zaterdag. Natuurlijk was alles anders
dan anders door de aanslagen in Parijs. Veel mensen vroegen zich ook af
waarom je nu naar Parijs zou gaan

lopen. Maar je kan ook zeggen dat
je juist nu moet gaan, dat je juist nu
aandacht moet vragen voor de grote
problemen in de wereld, waarvan de
klimaatverandering wellicht een van
de allergrootsten is. Nu handelen is
de boodschap en dat geldt zeker ook
voor de wereldleiders die nu in Parijs, deze dagen, de toekomst moeten
gaan uitzetten. Of zoals Obama het
heel kernachtig samengevat heeft:
“We zijn de eerste generatie die de
impact van klimaatverandering zal
voelen en de laatste generatie die er
nog wat aan kan doen.” Daarom liepen de Aalsmeerders mee met Urgenda, met Marjan Minnesma, om
daar aandacht voor te vragen. “Het
was een absoluut hoogtepunt toen
we de trappen van de Sacre Coeur
bereikten als eindpunt van de loop.
Voor ons slechts drie etappes, voor
de mensen van Urgenda waren het
er 28, in totaal 580 kilometer. En of
het geholpen heeft? Dat weten we
pas veel later”, aldus de wandelaars
uit Aalsmeer. “Maar de aandacht
was er, elke avond op televisie.“Nog
meer weten over de Climate Miles?
Kijk dan op www.urgenda.tv.
Urgenda directeur Marjan Minnesma, met rode jas en zwarte sjaal.

Aalsmeer - Het concert, dat zondag 29 november plaats vond in The
Club van het Crown Theater, was er
weer één om in te lijsten. Bob & Gon
hadden het als altijd goed voor elkaar. Voor iedere gast was er - als
altijd - een persoonlijk woordje, lagen er weer prachtige rozen op de
tafels. Hun rol als gastheer en gastvrouw gaat hen steeds beter af, dit
is duidelijk te meten aan hun welkomstwoord dat zij stralend weten
te vertolken. Ook kunstenaar DionV
mocht komen uitleggen waarom hij
zich zelf geen kunstenaar vindt. Hij
deed dat op zijn bekende aanstekelijke wijze. En toen betrad Denise Jannah - waarvoor de zo velen
gekomen waren - het podium. Een
sprankelende verschijning met een
stem waar je u tegen zegt. Zo makkelijk en ontspannen werd een ieder
bij de hand genomen op een muzikale wereldreis. De sfeer in het Theater was door de fraaie kerstversiering toch al bijzonder, maar werd
nog intenser door het optreden van
de jazz zangeres. “Wat heb ik geweldige muzikanten hè?” Denise
Jannah kan zich zeker gelukkig prijzen met deze zeer muzikale heren,
maar evenzo moet het voor hen een
vreugde zijn om zo een goede zangeres te begeleiden. Het publiek genoot van haar stem, en dat vertaalde
zich in wiebelende hoofden en mee
drummende handen op het bovenbeen. Tussendoor was er regelmatig
een waarderend applaus te horen.
Denise zag er niet tegen op om ook
de geschiedenis van haar voorvaderen te benoemen. “Wie heeft de film:
Hoe duur was de suiker’ gezien?” Er
gingen vele handen omhoog. Door
de ogen van een jonge slavin is dit
ontroerende verhaal verfilmd. Denise had het verder over haar Regenboog volk. Zong over hoe kwets-

Levensbeest
Aalsmeer - Geen Sinterklaas of
stichtelijk versje in de donkere decembermaand, maar iets heerlijk vileins, gewoon omdat het zo leuk is.
Michelle De la Haye
Babyboom boogie
In het fitnesscentrum in de strijd
tegen visuele verontreiniging door
tijd domineert het strakke lijf van
de vergrijsde blijver, die eertijds ongeknipt het Maagdenhuis bezette.
En nu het pluche van te dure plannen achter marmer vlijt. Daar stippelt hij, met piercings volgehangen, in de wandelgangen door kennisjes van destijds. Getipt al manager bij de overheid, tippelzone en
gedoogbeleid. Hij heft gewicht met
wandelstokken, danst rapquickstep
op rock ‘n rollerblades. Zijn kosmetisch correct verminkte vlees - door
tatoeages aan het oog ontrokken –
is allang met iedereen naar bed geweest, maar toch als laatste op het
feest om het onsterfelijk levensbeest tot zich te lokken.
Hagar Peeters, 1972.
‘Genoeg gedicht over de
liefde vandaag’ 1999.

Elke maand een thema-avond

Oostenrijk in Voor Elkaer
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 27
november is een thema avond gehouden in wijkpunt Voor Elkaer. Met Oostenrijkse muziek op de achtergrond
en een heerlijke Oostenrijkse maaltijd
werd er volop genoten. Het afgelopen jaar is er elke laatste vrijdag van
de maand een thema-avond geweest
met de daarbijbehorende gerechten
uit diverse landen. Zo is men onder
andere in Mexico, Frankrijk, Indië, Italië en natuurlijk Nederland geweest.
Ook volgend jaar gaan deze gezellige avonden weer georganiseerd worden. Meer weten over Voor Elkaer?
Kom dan gezellig een keer langs in
het wijkcentrum aan Nobelhof 1. De
koffie staat altijd klaar! Bellen kan natuurlijk ook: 0297-820979.

Collecte Doopsgezinde kerk
voor ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - In de adventstijd wordt
bij de Doopsgezinde Gemeente gecollecteerd voor een ziekenhuis
in Nigeria van de Stichting Mission House. Het ziekenhuis, Helping
Hands, wordt gebouwd aan de buitenrand van Ado Ekiti in Nigeria en
wordt speciaal opgezet om de arme
bevolking in een wijde omtrek van

de noodzakelijke medische hulp te
voorzien. De situatie in Nigeria is zodanig dat veelal eerst betaald moet
worden voor een medische behandeling waardoor armere mensen
vaak op traditionele genezers zijn
aangewezen. Vooral botbreuken genezen daardoor niet goed met soms
blijvende invaliditeit tot gevolg. Een

Peuterinstuif in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 9 december is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie
en/of thee in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Van 9.30 tot 10.30 uur is er ook
weer een peuterinstuif. Is je kindje tussen de twee en vier jaar, kom
dan gezellig met je peuter een uurtje zingen, dansen, spelen en een
kerststukje maken. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.
Nigeriaanse arts en orthopedisch
chirurg, dokter Dare, heeft altijd als
droom gehad samen met zijn echtgenote, die kinderarts is, een ziekenhuis te kunnen starten waar iedereen, arm of rijk medische zorg
kan krijgen. Inmiddels is de bouw
al behoorlijk ver gevorderd, er wordt
nu gewerkt aan de afwerking. De
eerste patiënten kunnen mogelijk
ontvangen worden in de loop van
2016.
Aan de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer is een bijdrage gevraagd
voor de stroomvoorziening, die middels zonnepanelen wordt gerealiseerd. Er is een aanvraag bij de
OSA ingediend voor verdubbeling
van het opgehaalde bedrag. Op de
website www.freewebs.com/gambiamission is meer te lezen over het
project en de stichting.

baar wij zijn en opnieuw moet er
een compliment gaan naar de pianist, drummer en bassist. Hoe zij deze ernstige woorden troostrijk wisten te begeleiden. Heel mooi!
Dan vleit Denise zich neer op een
kruk en zingt: ‘Het dorp’. Het is alsof zij een spannend verhaal vertelt
aan haar publiek dat op verzoek
mee zingt en neuriet. Geestig is de
laatste zin waar zij uithaalt bij het
zingen over de plastic rozen. Geen
plastic, maar heerlijk ruikende rozen kreeg zij uit handen van Bob.
Hij werd beloond met het extraatje
‘Ik geef je een roosje mijn Roosje’
en het publiek profiteerde daar van
mee.
Nieuw jaar met Sven Ratzke
Op zondag 10 januari zal Sven Ratzke zijn traditie voorzetten. Alweer
voor de vierde keer luidt hij het
nieuwe jaar bij Bob & Gon in. Nog
slechts een handjevol kaarten is bij
Espago in de Ophelialaan verkrijgbaar.
Janna van Zon
Zangeres Denise Jannah in The Club.
Foto: Bob van den Heuvel

Kerstzangavond
in de Spil
Kudelstaart - Zondag 13 december
organiseert de Protestantse gemeente van Kudelstaart samen met Interkerkelijk koor Song of Joy weer haar
jaarlijkse Kerstzangavond in kerkelijk centrum de Spil. Het thema is: Op
weg naar Bethlehem. Muzikale medewerking wordt verleend door het
Aalsmeers Saxofoonkwartet, Interkerkelijk koor Song of Joy, Jan Sikkema op orgel en Jaap van Muijden
achter de vleugel. Aanvang 19.30 uur,
de zaal is open vanaf 19.00 uur. Het
wordt weer een avond met veel zang
en muziek in een gezellige kerstsfeer.
De toegang is gratis. Ter bestrijding
van de onkosten wordt een collecte
gehouden. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

Bijbelverhalen
in de Oost-Inn
Aalsmeer - Bent u ook wel eens
nieuwsgierig naar de verhalen over
God? Op woensdagavond 9 december van 19.45 tot 20.45 uur worden
Bijbelverhalen verteld. In films, muziek, boeken en schilderijen wordt
regelmatig verwezen naar verhalen
uit de christelijke cultuur. Ook op televisie en in de sociale media komen
deze onderwerpen voorbij. Woensdag gaat het verhaal over Kerst, de
geboorte van Jezus. Belangstellenden zijn van harte welkom in de
Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Baan 7 dienst
met Sarah
Aalsmeerderbrug - Op zondag 6
december is er om 19.00 uur een
Baan7 jongerendienst. Jongeren van
12 tot 20 jaar worden van harte uitgenodigd om eens te komen kijken.
Het is een avond voor en door jongeren met te gekke muziek, ontmoeting en een tijd waar je meer over
God kunt leren. Tijdens de Baan7
avond spreekt Sarah ben Hamida. Ze
werkt fulltime als singer-songwriter
en heeft een bijzondere passie voor
God en muziek. Ze is onder andere
bekend van het jongerenfestival Soul
Survivor. Op Baan7 zal ze spreken
over het thema: Be Brave. Kom naar
deze avond en ontdek wat dit voor
jouw leven betekent. Na afloop van
de avond is er nog gelegenheid om
na te praten en elkaar te ontmoeten
in het Baan7 café. Baan7 wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in de Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Wil je meer weten? Volg
Baan7 dan via facebook.com/baan7.
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Geschikte woningen voor
iedereen in Aalsmeer

Doe ruime opzet van Hornmeer
geen onnodig geweld aan!
Ik heb gereageerd op de startnotitie Meervalstraat en Roerdomplaan
aan het college door middel van onderstaande tekst: Doe de ruime opzet van de Hornmeer, zoals in het
begin bedoeld, geen onnodig geweld aan. Samenvoeging van scholen en sportverenigingen vragen
om een andere invulling. In dit geval woningbouw. Bouw echter op
dezelfde plaatsen, waar nu het kinderdagverblijf, school De Wegwijzer,
gymlokaal en het buurthuis staan.
Wijk niet af van de buitenwerkse
oppervlakte maten hiervan. Laat het
aantal te bouwen woningen, gelet
op de voorgeschreven parkeernormen, afhangen van het aantal vierkante meters van de reeds aanwezige betegelde speelplaatsen.
U heeft te maken met het hart van
de Hornmeer, waarvan het veelvuldig en veelzijdig gebruik dreigt onder te sneeuwen. Rechthoekige of
vierkante blokken, drie vier hoog,
verspreid over het gehele gebied,
doen afbreuk aan de ruime opzet
eerder bedoeld en maken het hedendaagse gebruik niet meer mogelijk. Er wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van de bestaande verharde wandelpaden richting winkelplein Beethovenlaan. Op de speelplaatsen van de scholen spelen kinderen voetbal, volwassenen trainen
hun tennissport, groepen doen er
hun gymoefeningen, honden worden er uitgelaten, basketbal wordt
er gespeeld en de mens maakt er
een wandeling voor een frisse neus.
Kortom, het gebruik van dit gebied
is in een kleinere omvang te vergelijken met het Vondelpark Amster-

dam. Bomen en struikgewas vervullen een functie tegen zuurstof
en fijnstof. Gelet op het Schipholgebeuren, voor Aalsmeer zo dichtbij
en dus van groot belang. Schiphol
verdiensten voor velen, gewoon niet
meer weg te denken. Door politieke
compromissen, zowel van Rijk, Provincie en gemeenten, op het gebied
van schonere en geluidsarme motoren, tijden van gebruik ten aanzien
van start- en landingsbanen worden éénvoudige mensen op afstand
gehouden. Daarom zijn alle natuurzaken, in dit gedeelte van de Hornmeer, zo mooi aanwezig, dik het
behoud en onderhoud waard. Het
is en blijft ons enige verweermiddel voor deze en de volgende generatie. Even in het klein, een wond
aan een stam, door een afgewaaide tak, kan ook behandeld worden,
in plaats van een boom ziek te verklaren en om te zagen. De grondwaterstand in de Hornmeer is ook een
zeer zorgelijke zaak. De stand onder
de vloeren is te hoog. Gevolg een te
hoge vochtigheidsgraad in de woningen. De hygrometer geeft vaak
een stand van 80 aan. Dit veroorzaakt dan weer schimmelvorming
en is zeer ongezond. Het verdient
aanbeveling dit probleem, voor het
bouwen van wat dan ook, grondig
te bezien en aan te pakken. Ik sluit
deze reactie af met de wens, dat al
het bovenstaande, niet alleen wordt
meegenomen (ook zo’n veelgehoorde kreet), maar in het definitieve
plan wordt toegepast en uitgevoerd.
Ph.H.Eskes,
f.eskes@hotmail.com

CDA bezoekt Zorgcentrum
Aalsmeer - “Eenzaamheid is één
van de grote sociale problemen
van deze tijd. Daarom wil het CDA
in Aalsmeer en Kudelstaart het thema eenzaamheid hoog op de politieke agenda”. Dit zei fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn bij het
bezoek van CDA-delegaties in zorgcentra in Aalsmeer en Kudelstaart.
Onder leiding van Jan Dreschler
(directeur van het Zorgcentrum
Aelsmeer) werden de verschillende verstigingen in Kudelstaart en
Aalsmeer aangedaan. De CDAers waren onder de indruk van de
wooninitiatieven Mijnsheerlijckheid
in Kudelstaart en op het Poldermeesterplein in Oosteinde. Het CDA
zou graag zien dat in Aalsmeer en
Kudelstaart nog meer van dit soort
projecten worden gerealiseerd. Volgens fractievoorzitter Robbert-Jan
van Duijn is daar namelijk veel behoefte aan in Aalsmeer en Kudelstaart: “Verhuizen naar een woning die beter toegankelijk is voor
mensen met (beginnende) fysieke
beperkingen en betere voorzieningen wordt vaak pas een optie op het
moment dat deze woning binnen de
vertrouwde wijk of buurt ligt. Dicht

bij familie en vrienden.” De CDA-delegatie bezocht ook de diverse inlooppunten die het zorgcentrum in
Aalsmeer en Kudelstaart heeft. Het
doel van deze ontmoetingscentra is om te zorgen dat cliënten actief blijven, betrokken zijn bij de samenleving en weten om te gaan met
de gevolgen van hun beperkingen
voorkomend uit cognitieve klachten,
dementie en/of somatische aandoeningen door middel van het bieden
van activiteiten, informatie en steun.
Wat het CDA betreft helpen dergelijke Ontmoetingsplekken en wijksteunpunten als het Poldermeesterplein, Mijnsheerlyckheid en Wijkgebouw Irene in het Centrum vereenzaming een halt toe. Ook in de
overige wijken van Aalsmeer (zoals de Hornmeer) zouden dergelijke (wijk)voorzieningen (voor ouderen) worden gerealiseerd, vindt het
CDA. Naast een professionele coördinatie kunnen, in de visie van het
CDA, met de inzet van vrijwilligers
veel activiteiten georganiseerd worden. Voor een goed gebruik van deze ontmoetingsplaatsen pleit het
CDA er voor hier ook de dagbesteding plaats te laten vinden.

Mogelijk verlaging verlengingskosten

Zet woonduur voor eind van
het jaar om in inschrijfduur!
Aalsmeer - Inwoners hebben nog
tot 31 december om hun woonduur om te laten zetten in inschrijfduur door zich in te schrijven bij
WoningNet. Zo vergroten zij hun
kans op een sociale huurwoning,
mochten zij die in de toekomst nodig hebben. Vanaf dit jaar is vanwege een wetswijziging de woonduur
van inwoners van de Stadsregio niet
meer bepalend voor de toewijzing
van een sociale huurwoning. Alleen
de inschrijfduur bij WoningNet telt
nog. De Stadsregio, gemeenten en
woningcorporaties adviseren daarom alle inwoners van de stadsregio
deze weken nogmaals nadrukkelijk
om zich vóór 31 december 2015 in
te schrijven, als ze hun woonduur
naar inschrijfduur willen laten omzetten. De Stadsregio, gemeenten
en corporaties voeren hiervoor samen campagne.
De extra inschrijvingen leiden er

waarschijnlijk toe dat de dienstverlening van WoningNet kostendekkend wordt. Tot dit jaar was dat niet
het geval en waren de kosten hoger
dan de som van de inschrijvingsinkomsten. Winst maken met WoningNet is niet het doel van de corporaties.
Na 31 december 2015 worden daarom de opbrengsten van alle nieuwe
inschrijvingen afgezet tegen de extra kosten die nu worden gemaakt.
Na deze evaluatie en overleg met de
Stadsregio besluiten de corporaties
komend voorjaar welk bedrag iedereen terugkrijgt, in de vorm van een
korting op de verlengingskosten. Dit
is de meest eerlijke bestemming van
de meeropbrengsten en komt direct
ten goede aan de mensen die staan
ingeschreven.
Meer informatie over de regeling is
te vinden op www.woningnetregioamsterdam.nl

Heel gezellig Sinterklaasen Pietenfeest in Aalsmeer
Aalsmeer - Het was Sinterklaasen Pietenfeest afgelopen zaterdag
28 november in het Centrum en in
de Ophelialaan. De Goedheiligman
en zijn vrolijke vrienden hadden het
druk, maar dat deerde hen echt niet.
Ze hadden energie voor tien, alle
uren dat ze zich lieten zien en horen, want luidruchtig waren ze wel.
Best brutaal ook, maar oh zo gezellig. Wat hebben de kinderen genoten en hoe leuk waren de reacties
van de ondernemers toen de Pieten
de boel op stelten kwamen zetten in
de winkels. De Pieten deelden pepernoten uit aan jong en oud, groot
en klein. Ze hadden genoeg snoepgoed, pepernotenmolen De Leeuw
had de dagen ervoor overuren gedraaid. Heel veel kinderen en volwassenen zijn met de Pieten en/of
Sinterklaas op de foto gegaan. Wat
was het gezellig. Best jammer eigenlijk dat het aanstaande zaterdag
al 5 december is. Na pakjesavond
vertrekken Sinterklaas en de Pieten

weer naar Spanje. De komende dagen nog maar even genieten van dit
(kinder)-feestje en met foto’s nu terugkijken op het Sint- en Pietenfestijn.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - De woningmarkt in onze regio is aan het veranderen. Er
zijn duidelijke signalen dat de woningmarkt weer aantrekt. Vanuit regionaal perspectief is Aalsmeer een
gemeente die bij uitstek geschikt is
voor het huisvesten van gezinnen.
De vele eengezinswoningen, die afgelopen decennia zijn gebouwd,
passen binnen dit beeld. Tegelijkertijd heeft dit binnen Aalsmeer geleid
tot een tekort aan woningen voor
andere doelgroepen, met name jongeren en senioren. Inzet van de gemeente is om de vrije beleidsruimte optimaal te benutten om de kansen voor woningzoekenden op de
Aalsmeerse woningmarkt te vergroten. De focus ligt hierbij met name
op jongeren en senioren.
Maximaal 2.000 woningen
De optelsom van ontwikkellocaties in Aalsmeer, geconfronteerd
met bestaande en nieuwe beperkingen vanwege natuur en landschap
en vooral het verscherpte luchthavenindelingsbesluit (LIB) maakt dat
Aalsmeer nog maximaal 2.000 woningen kan toevoegen aan de bestaande voorraad. Daarna zijn volgens de huidige inzichten de grenzen wel bereikt. Deze beperkte mogelijkheden maken scherpe keuzes noodzakelijk. Waar en wanneer
bouwen de komende periode en in
welke categorieën zijn hierbij cruciale vragen.
Doorstroming
De onderkant van de woningmarkt
zit op slot. De sociale woningvoorraad binnen de gemeente is
op zichzelf groot genoeg om deze
doelgroep te huisvesten. Probleem
is echter de beschikbaarheid. Ongeveer 40 procent van de corporatieve woningen (circa 1.200) wordt
bewoond door huishoudens met
een inkomen boven de 34.911 euro en voor hen zijn deze woningen
niet bedoeld. Dit resulteert in lange

wachttijden voor een sociale huurwoning. Volgens de gemeente is het
op grote schaal toevoegen van sociale woningen geen oplossing voor
dit probleem, wel het bestrijden van
scheef-wonen en het bevorderen
van doorstroming. Doorstroming wil
de gemeente bevorderen door 1 of 2
persoonshuishoudens (vaak senioren) van een eengezinswoning naar
een kleinere woning te begeleiden
en door steun te geven bij het verkrijgen van financiering voor koopwoningen boven de sociale huurgrens. Inzet is verder om afspraken
te gaan maken met Eigen Haard
voor het realiseren van betaalbare nieuwbouw (huur en koop) voor
met name jongeren en starters.
Transformatie vastgoed
Voor deze doelgroep liggen volgens
het college ook kansen bij transformatie van leegstaand (bedrijfs of gemeentelijk) vastgoed naar betaalbare woningen. Voor ouderen is de ambitie om tot 2020 circa 180 woningen
voor ouderen te bouwen met behoefte aan een vorm van zorg in lopende projecten van De Tuinen van
Aalsmeer en in de Hornmeer. Verder willen de bestuurders het aanbod van huizen gericht op de inkomensgroep (net) boven de sociale
huurgrens vergroten. Dit wil de gemeente doen door sterk in te zetten op nieuwbouw voor het middensegment, waardoor ook een betere doorstroming bereikt wordt. Uitgangspunt is dat iedere Aalsmeerder
een geschikte woning kan vinden.
“Een gemeente zijn waar iedereen
zich thuis voelt, ongeacht inkomen
en gezinssamenstelling“, aldus het
college. De Woonagenda Aalsmeer
2016-2020 biedt een onderlegger in
deze en wordt voor het eerst besproken in de gezamenlijke vergadering
van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur
op dinsdag 8 december vanaf 20.00
uur in het gemeentehuis.

Omvorming tot participatieraad

Jaap Overbeek voorzitter
Wmo-raad Aalsmeer
Vanavond raadsvergadering

Sint op bezoek in raadzaal?
Aalsmeer - Twee dagen voor Sinterklaasavond komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen
voor de raadsvergadering. Vorig jaar
kwam de Sint zelf langs om alle aanwezigen te trakteren op kroketten.
Na elf uur maakte de Goedheiligman zijn opwachting, want deze ‘opkikker’ wordt pas op genoemd, late
uur geserveerd. Gezien het aangegeven eindtijdstip van de Raad gaat
de Sint dit jaar het gemeentehuis
voorbij. Inclusief het vragenkwartier zou de vergaderavond op donderdag 3 december rond 22.00 uur
besloten moeten worden. Bovendien is voorzitter Jeroen Nobel een
man van tijd en van lang doorhameren op een onderwerp houdt hij absoluut niet. Misschien is er wel een
lekkernij in de vorm van pepernoten,
de raad begint tot slot feestelijk met
de benoeming van een nieuwe griffier, Olaf van Kolck. Hamerstukken
zijn onder andere het bekrachtigen
van geheimhouding voor de grondexploitatie van de woningbouwlocatie Meervalstraat en Roerdomplaan,
belastingverordeningen 2016, huisvestingsverordening en najaarsrapportage 2015. Behandelstukken zijn
de startnotitie Dorpshaven Noord,
nota kostenverhaal bovenwijkse
voorzieningen en voorbereidingskrediet herinrichting raadzaal. Laatste onderwerp is de motie van AB
over ‘geluidsoverlast op de Westeinderplassen’.
Vragen PACT over thuiszorg
In het vragenkwartier komen vragen
van PACT aan de orde over de ont-

wikkeling in de thuiszorg en de keuze van het college voor drie nieuwe
zorgorganisaties. De fractie geeft
aan zich zorgen te maken over de
nieuwe ontwikkelingen in de thuiszorg. In Aalsmeer zijn ten koste van
Thuiszorg Aalsmeer en Amstelring
drie nieuwe thuiszorgorganisaties
verkozen op basis van prijskwaliteit.
PACT Aalsmeer heeft de volgende vragen: Waar is de prijskwaliteit
bij deze drie organisaties op gebaseerd? Waar scoren deze drie organisaties beter dan de huidige twee
lokale organisaties? Is de kwaliteit
van de huidige thuiszorg medewerkers niet goed? Of is het toch slechts
een kwestie van geld? Dit lees PACT
namelijk uit de raadsbrief van 22
oktober. Wat is het normbedrag per
uur thuiszorg? Hoe hoog is het uurloon dat de gemeente aan de huidige thuiszorgorganisaties betaalt?
Hoe hoog is het bedrag dat berekend wordt door de nieuwe organisaties? Wat gebeurt er met de mensen die nu bij Thuiszorg Aalsmeer en
Amstelring werkzaam zijn? Bij eventueel faillissement of het beëindigen
van Thuiszorg Aalsmeer of Amstelring vervallen medewerkers in een
uitkeringsproces. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen? Heeft de
gemeente hier bij het gunningsproces rekening mee gehouden? Heeft
u schaalvergroting meegenomen in
het gunningsproces?
De raadsvergadering begint vanavond, 3 december, om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis
en is openbaar. Belangstellenden
zijn welkom.

Triple P workshop ouders
Aalsmeer - Tijdens de Week van de
Opvoeding in oktober organiseerde de Binding in samenwerking met
Vita Welzijn een Triple P workshop
voor ouders. Deze workshop ging
over het onderhouden van gezonde
omgangsvormen met je kind. Tegelijkertijd kregen de ouders tools om
hun kind meer zelfvertrouwen te geven en zijn of haar sociale vaardigheden te versterken. Naar aanleiding van de positieve reacties van
de deelnemende ouders werd besloten een vervolg workshop te organiseren. Deze heeft afgelopen

maandagavond plaatsgevonden bij
de Bindinglocatie aan de Graaf Willemlaan in Kudelstaart. Met een enthousiaste groep ouders werd dieper ingegaan op bepaalde zaken en
werden ervaringen met elkaar uitgewisseld. De ouders gingen naar
huis met een aantal praktische tips,
waarmee zij de komende twee weken thuis kunnen gaan oefenen.
Maandagavond 14 december is de
laatste bijeenkomst. Lijkt het u als
ouder interessant om hierbij aan te
sluiten, stuur dan een mail naar viola@debinding.nl.

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft Jaap
Overbeek per 1 december 2015 benoemd tot voorzitter van de Wmoraad in Aalsmeer. Hij volgt Joop
Vuijk op die zijn jaren als onafhankelijk voorzitter er op heeft zitten. In
september is er al op feestelijke wijze van Joop Vuijk afscheid genomen. Tijdens de komende vergadering van de Wmo-raad zal Joop dan
ook het voorzitterschap overdragen aan Jaap Overbeek. Voor velen is Jaap Overbeek geen onbekende. Sinds maart van dit jaar vervult hij geen vertegenwoordigende
functie meer binnen de Aalsmeerse politiek. Vanaf de invoering van

Aanbesteding
jongerenwerk
Aalsmeer - Begin 2015 is het aanbestedingsproces voor de inkoop
van het jongerenwerk voor de jaren 2016 en 2017 van start gegaan.
Vooraf zijn drie partijen geselecteerd, waaronder de huidige uitvoerder van het jongerenwerk, Click
F1. Alle drie de partijen zijn uitgenodigd om op basis van een programma van eisen een offerte uit te brengen. Inmiddels is het gunningproces
afgerond en is het jongerenwerk
van Dock Amsterdam als meest geschikte partij uit de bus gekomen.
Dock Amsterdam is een voorlopige
gunning verleend. In het programma van eisen is opgenomen dat de
winnaar van deze aanbesteding de
verplichting heeft de huidige jongerenwerkers over te nemen, mits
zij dat zelf ook willen. De nu actieve jongerenwerkers hebben aangewezenen in gesprek te willen gaan
met de nieuwe aanbieder Dock Amsterdam over continuering van hun
werkzaamheden.

de Wmo 2010 en de Participatiewet
is hij betrokken geweest - eerst als
wethouder en daarna als raadslid bij de vele beleidsterreinen binnen
het Sociaal Domein. Ook was hij
woordvoerder bij de decentralisatie
van jeugdzorg en persoonlijke zorg
en begeleiding. Voor de Wmo-raad
is van wezenlijk belang dat hij door
zijn politiek verleden uitstekend
zicht heeft op de besluitvormingsprocessen binnen de gemeentelijke overheid.
Hij ziet het dan ook als een nieuwe
uitdaging om vanuit de rol als onafhankelijk voorzitter van de Wmoraad Aalsmeer naar nieuwe beleidsterreinen te kijken en de leden van
de Wmo-raad te ondersteunen en te
begeleiden naar een goede beleidsadvisering van het gemeentebestuur van Aalsmeer. Tenslotte juicht
hij het besluit van de Wmo-raad om
zich komend jaar om te willen vormen tot een Participatieraad Sociaal
Domein van harte toe en wil hij samen met de leden van de Wmo-raad
dit proces op een adequate wijze gestalte te geven. De Wmo-raad
wenst Jaap Overbeek veel succes
en vooral veel plezier en enthousiasme met zijn nieuwe taak.

Gecombineerde
vergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 8 december vindt een gecombineerde vergadering plaats van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur. De vergadering is openbaar, begint om 20.00
uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de
agenda staan de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Amstelland Meerlanden Werkorganisatie en de Woonagenda Aalsmeer
2016 tot 2020. De vergadering wordt
besloten met het vragenkwartier.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Persoonlijke service Ingrid Geuzen

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Onbezorgd op reis met
YourTravel Aalsmeer
Aalsmeer - Na meer dan 22 jaar
bij diverse reisbureaus gewerkt te
hebben, heeft Ingrid Guezen besloten om als persoonlijk reisadviseur
verder te gaan. Zij heeft zich aangesloten bij de franchise organisatie
YourTravel, een betrouwbare, landelijke organisatie die is aangesloten bij het ANVR, SGR, calamiteitenfonds en IATA. Een vakantie boeken bij Ingrid Guezen staat voor onbezorgd op reis gaan. Want als persoonlijk reisadviseur regelt zij de vakantiereis van A tot Z, is zij bij calamiteiten 24 uur per dag bereikbaar en informeert ook bij uw thuiskomst hoe u de vakantie heeft ervaren. “Persoonlijke service betekent
dat ik bij de mensen thuis kom op
een tijdstip dat het hen schikt, zodat
we gezamenlijk in alle rust de reis
kunnen doorspreken en deze kunnen reserveren. Maar ook op mijn
kantoor aan huis kunnen de mensen op afspraak langskomen. Vlak
voor vertrek verzorg ik online de incheck voor de vlucht, reserveer ik
stoelnummers en vervolgens bezorg
ik de tickets ook weer aan huis. Al
deze extra’s doe ik graag voor mijn
klanten.”
Kwaliteit
Ingrid merkt een toenemende vraag
op naar service en één aanspreekpunt: “Steeds meer mensen gaan
tegenwoordig voor kwaliteit en willen onbezorgd op reis. Bovendien
willen ze kunnen vertrouwen op service van een reisbureau. Juist in deze tijd waar de onrust in de wereld
ook de reisbranche raakt en genoeg
programma’s op televisie laten zien
waar het fout gaat. Daarnaast tref je
op internet een jungle van aanbod
aan, waarbij je je afvraagt waar je je
geld eigenlijk naar toe boekt. Het is
een hele geruststelling om te weten
dat bij calamiteiten mijn klanten mij
24 uur per dag persoonlijk kunnen
bereiken.”
Ingrid vindt het ontzettend leuk te
horen waarom u nou juist díe bepaalde bestemming wilt zien of wat
het doel van uw reis is. Hierdoor kan

zij zich goed inleven in uw wensen
en er voor zorgen dat u de reis gaat
beleven zoals ú het wilt. Vanzelfsprekend maakt zij een prijsvergelijk
en daarnaast vergelijkt zij ook meteen de kwaliteit van de reis. Waardoor u misschien net even betere
vluchttijden of een mooiere kamer
heeft. Al veel klanten hebben dit als
prettig ervaren, omdat ze zo meer
uit hun vakantie kunnen halen.
Bij Ingrid kunt u voor alle reizen terecht: zij boekt de reguliere zonvakanties uit de reisgidsen tot rondreizen naar de andere kant van de
wereld. Van weekendjes weg, kampeervakanties tot expeditie-cruises
naar Antarctica of een boomhut op
Costa Rica. Waarbij Ingrid zich onderscheidt in maatwerk. Oftewel,
ze inventariseert de wensen van de
klant en stelt een passende vakantiereis samen. De mogelijkheden
zijn immers ongekend met het gigantisch grote aanbod van YourTravel. Als persoonlijk reisadviseur is zij
ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar. Op afspraak komt zij bij u
thuis, maar u kunt ook bij haar op
kantoor komen wanneer het u uitkomt. In december komt haar vakantiemagazine ‘Travel Dreams’ uit,
vol vakantie-ideeën, prachtige reisverhalen en interessante bestemmingen. Wilt u ook een exemplaar
ontvangen? Neem dan contact op
met Ingrid.
Winactie
Meldt u aan voor de haar nieuwsbrief op de website www.yourtravel.nl/ingrid en geef antwoord op
de vraag: Welk drankje drinkt Ingrid het liefst op een Spaans terras
in de zon? Onder de juiste inzendingen verloot Ingrid drie keer een reischeque ter waarde van 75 euro. Uw
antwoord kunt u vóór 31 december
mailen naar ingrid@yourtravel.nl.
Wilt u ook de luxe en het gemak ervaren van een persoonlijke reisadviseur? Neem dan contact op met
Ingrid Guezen per telefoon: 0630713546, of via bovenstaand email
adres of de website.

Winderige Winterfair bij Oevers
Kudelstaart - Op het parkeerterrein
voor brasserie café Oevers aan de
Kudelstaartseweg werd afgelopen
zondag 29 november een Winterfair
gehouden. De verkoop begon onder
droge weersomstandigheden, maar
de deelnemers hebben in de middag wel enkele buitjes moeten doorstaan. Ook waaide het stevig. Toch
was de opkomst meer dan goed en

kwamen vele bezoekers een kijkje nemen. Allerlei aparte en leuke
woon- en kerst-accessoires werden
te koop aangeboden en vonden gretig aftrek. In Oevers konden de bezoekers even opwarmen en genieten van diverse (warme) hapjes en
drankjes. Jammer dat het weer niet
beter was. Toch heel gezellig!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Bakkersland op Green Park
Aalsmeer - Montea heeft op Green
Park Aalsmeer een perceel gekocht
met een oppervlakte van 60.000
vierkante meter. Hier is Montea deze week gestart met de ontwikkeling van een gebouw van 40.000
vierkante meter waarvan 30.000
vierkante meter al is verhuurd aan
Bakkersland. Bakkersland tekende voor het pand een huurovereenkomst met een vaste looptijd van 20
jaar en zal het gebouw inrichten tot
één van de grootste bakkerijen van
Europa. Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen langs de nieuwe N201
met eigen afrit, op slechts 5 minuten van Schiphol en op 15 minuten
van Amsterdam. Voor de resterende 10.000 vierkante meter opslaghal
met kantoren is Montea al in contact met diverse kandidaat-huurders. De oplevering van het nieuwe gebouw is gepland voor oktober 2016.
“Wij zijn heel trots dat het mooie
bedrijf Bakkersland voor Aalsmeer
heeft gekozen om zich te vestigen.
De keuze is mede door de goede bereikbaarheid op Green Park
Aalsmeer gevallen. Via de N201 zijn

Amsterdam en een viertal snelwegen vlakbij. Ook goed dat het gerenommeerde vastgoedfonds Montea zo’n investering wil doen in
Aalsmeer. Dat is goed voor het vertrouwen en heel goed voor onze
economie”, aldus wethouder Economische Zaken Ad Verburg
Duizenden broden per dag
Bakkersland levert brood, gebak
en specialiteiten aan diverse supermarktketens in Nederland. Deze nieuwste Bakkersland productielocatie wordt één van de meest moderne, efficiënte en duurzame bakkerijen van Europa. De komst van de
nieuwe bakkerij betekent veel voor
de werkgelegenheid in de regio
rondom Aalsmeer. Montea is een
beursgenoteerd vastgoedfonds, gespecialiseerd in de ontwikkeling en
het beheer van logistieke vastgoedoplossingen voor haar klanten in
Nederland, België en Frankrijk. Ook
op Green Park Aalsmeer ontwikkelt
Montea dit project via een partnership met de huurder binnen de contouren van een polyvalent logistiek
gebouw.

Inspirerende trends tijdens
‘Kerst Idee’ Boerma Instituut
Aalsmeer - Tijdens de open dagen ‘Kerst Idee’ op 12 en 13 december en 19 en 20 december staat het
Boerma Instituut helemaal in het teken van kerst. Laat je onder het genot van een glaasje glühwein of
warme chocolademelk onderdompelen in verschillende kerstsferen.
Er zijn demonstraties, een expositie
van prachtige kerststukken en een
kleine brocantemarkt. Wil je ook een
schitterend kerststuk als blikvanger
in je huis? Tijdens de open dagen
‘Kerst Idee’ bij het Boerma Instituut
vertellen ze je er alles over én maak
je zelfs kans om er één te winnen.
“De cursisten van de onze kerstworkshops kunnen voor het kerstarrangement dat ze gaan maken altijd kiezen uit drie trendkleuren. Tijdens de open dagen gaan we ook
met deze trends aan de slag”, vertelt Jacqueline Boerma, eigenaar
van het Boerma Instituut. “Dit jaar
zijn de trendkleuren Merry Marsala - een bijna oosterse combinatie
van roze, wijnrood en taupe, Stylish Copper - veel koperkleur uiteraard maar prachtig gecombineerd
met oranje en donkerrood. De derde trendkleur is Nordic Flavours, de

Win een Boerma kerststuk!
Als bezoeker van de open dagen ‘Kerst Idee’ bij het Boerma Instituut kan je bovendien meedoen
met de verloting van twee prachtige kerstarrangementen voor op ta-

Totaal Vitaal bij Inloopcentra Aalsmeer en Kudelstaart
De activiteit waarin bewegen en cognitieve uitdagingen centraal staan.
Wilt u uw geheugen en lijf Vitaal houden? Vindt u het leuk om actief
bezig te zijn? Vindt u het leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten?
Kom dan op donderdagochtend 10.00 - 12.00 uur naar Inloopcentrum
Aalsmeer, Kanaalstraat 12 of op vrijdagochtend 10.00 - 12.00 uur naar
wijksteunpunt ‘Voor Elkaer’ Nobelhof. We beginnen met een kopje
koffie. De activiteit bestaat uit 3 onderdelen: een warming-up, een
spel-/sportelement waarbij het geheugen wordt geprikkeld en
een cooling-down.

Kerst in de ‘Big Apple’ met
dinnershow Brooklyn Nights
Aalsmeer - Vier uw kerstdiner
in de ‘Big Apple’ van Aalsmeer en
bezoek de dinnershow Brooklyn
Nights op 25 of 26 december in
Studio’s Aalsmeer. Gedurende de
feestmaand december ademt Studio’s Aalsmeer een en al ‘kerst’.
De dinnershow Brooklyn Nights
is bij uitstek een show die fantastisch past bij de feestdagen. Naast
een luxe viergangen kerstdiner in
restaurant de ‘Big Apple’, brengt
Brooklyn Nights een compleet verzorgde avond vol muziek en entertainment. Met aangepast kerstrepertoire vinden er op 25 en 26 december speciale edities van de dinnershow plaats: eerste kerstdag een
gala-avond en tweede kerstdag een
familie editie.
Een avond Brooklyn Nights bestaat

Aalsmeer - Veel bezoekers heeft
Duo Plant mogen ontvangen tijdens
haar drie dagen durende Winterfair
in het bedrijf aan de Legmeerdijk.
Er werden allerlei (kerst)-artikelen
te koop aangeboden, waaronder
kerstarrangementen en kerstdecoraties van bloemen en planten. De
Winterfair werd opgeluisterd met
deelname van nog zo’n twintig andere bedrijven, die trakteerden op
onder andere sieraden, woonaccessoires, potten, vazen, kransen
en zelfs kleding en beautyproducten. Ook was ondermeer het Crown
Theater aanwezig. Alle dagen was

beetje verstilde, maar oh zo mooie
kleuren zachtgrijsgroen en zachtgrijsblauw met grijswit, doen het in
een kerststuk fantastisch.”
Demonstraties en expositie
De open dagen ‘Kerst Idee’ zijn van
12.00 tot 16.00 uur te bezoeken op
zaterdag 12 en zondag 13 december
en zaterdag 19 en zondag 20 december. De glühwein, warme chocolademelk, heerlijke winterse soep
en lekkere hapjes staan klaar! Er is
ook een gezellige kleine brocantemarkt. De docenten van het Boerma Instituut geven demonstraties
en er is een inspirerende expositie
van diverse kerstarrangementen. Je
kunt daarna thuis zelf aan de slag,
want alle materialen om een mooi
kerststuk te maken zijn bij het Boerma Instituut te verkrijgen. Uiteraard
zijn er ook kant en klare kerststukken te koop.

Kerstoptreden van groep Bries in Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 9 december om 14.30 uur geeft groep Bries een kerstoptreden in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer.
Groep BRIES is een orkestje dat optreedt voor instellingen in de Haarlemmermeer en omstreken. Hoofdinstrument is de accordeon met keyboard ondersteuning, waarbij het publiek voorop staat met herkenbare
melodiën. Maar eigen spelplezier is natuurlijk ook belangrijk. Optredens
kunnen tegen een redelijke onkostenvergoeding geboekt worden.

Arrangementen 1e en 2e kerstdag

uit een feestelijk ontvangst, viergangen dinnershow, theaterspektakel en afterparty met de artiesten. Er zijn optredens van onder andere Stanley Burleson, LA the Voices, Ivanildo Kembel en het showballet onder leiding van Marc Forno.
Dit alles vindt plaats in diverse locaties binnen het sfeervolle kerstdecor
van Studio’s Aalsmeer.
Brooklyn Nights is een all-inclusive
uitgaansformule waarbij de bezoeker 6 uur lang wordt geëntertaind
en voorzien van culinaire hoogstandjes. Hierbij zijn ook alle dranken nationaal assortiment standaard inbegrepen. Arrangementen
zijn verkrijgbaar vanaf 89,50 euro
per persoon met op tweede kerstdag een kinderarrangement (tot en
met 14 jaar) à 49,50 euro.

Veel bezoekers Winterfair

Open dagen 12, 13, 19 en 20 december

Creatieve middagen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 8 december is er een creatieve middag van 14.30 - 16.30 uur.
U kunt deze middag gezellig langskomen om een kerstkrans van plastic
zakjes te maken. U kunt hier gratis aan deelnemen. Mocht u de kerstkrans willen houden bedragen de kosten 7,50 euro voor het gebruikte
materiaal.
Dinsdag 15 december is er tijdens de creatieve middag in wijkpunt
‘Voor Elkaer’ gelegenheid om een kerstkrans van wol te maken. De
activiteit start om 14.30 - 16.30 uur. U kunt hier gratis aan deelnemen.
Mocht u de kerstkrans willen houden bedragen de kosten 10 euro voor
het gebruikte materiaal (Alle materialen én de lichtjes). Twee kopjes
koffie of thee voor 1 euro. Voor meer informatie kunt u bellen met de
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

fel of in de vensterbank, gemaakt
door Jacqueline Boerma zelf. Op
de maandagen 14 en 21 december worden uit de deelnemers de
winnaars getrokken en bekend gemaakt via Facebook. Bezoek ook
de open dagen en kom gezellig inspiratie opdoen op 12, 13, 19 en/
of zondag 20 december, alle dagen
van 12.00 tot 16.00 uur. De toegang
is gratis. Het Boerma Instituut is gehuisvest aan de Legmeerdijk 227.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.boerma.nl.

er muziek van artiesten en de koren
Sonority en Soundsation en de kinderen konden zich vermaken op de
ijsbaan en zich laten schminken. De
innerlijke mens werd getrakteerd op
glühwein, verse erwtensoep, oliebollen en diverse andere lekkernijen . Bij de entree werd een klein bedrag aan toegang gevraagd. De opbrengst hiervan gaat overgemaakt
worden aan de stichting Ambulance
Wens Nederland. Ondanks het regenachtige weekend kijkt Duo Plant
terug op een geslaagde en gezellige Winterfair!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

In het gemeentehuis werd afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehouden voor
huishoudelijke hulpen. Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen langs.

Flexicura, Tzorg en Axxicom
nieuwe zorgaanbieders
Aalsmeer - De gunning voor hulp
bij het huishouden is door het college van burgemeester en wethouders gegeven aan Flexicura, Tzorg
en Axxicom. De aanbieders zijn
geen nieuwe partijen voor de gemeente aangezien zij nu ook al een
raamovereenkomst hebben voor het
leveren van hulp bij het huishouden
in Aalsmeer. De gunning van de opdracht aan deze drie partijen heeft
tot gevolg dat Amstelring en Zorgcentrum Aelsmeer geen nieuw contract krijgen om vanaf volgend jaar
hulp bij het huishouden te leveren
in Aalsmeer. Zorgcentrum Aelsmeer
blijft als onderaannemer van Flexicura wel hulp leveren in de gemeente. Het college zegt in een schrijven aan de leden van de gemeenteraad te begrijpen dat de aanbesteding onrust veroorzaakt in de samenleving van Aalsmeer. Een periode van onzekerheid is bij een aanbestedingsproject niet te voorkomen, zo stellen de bestuurders verder, maar het college is voornemens
zich in te gaan spannen om alle betrokkenen zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven. Zo is afgelopen
dinsdag 1 december een bijeenkomst georganiseerd voor alle huishoudelijke hulpen en ontvangen alle
klanten binnenkort een persoonlijke
brief met daarin wat de nieuwe situatie voor hen betekent. Er gaat rekening mee gehouden worden dat er
inwoners zijn die de voorkeur geven
om van hun huidige hulp gebruik te
willen blijven maken. Verder gaat de

gemeente met de gegunde partijen in gesprek hoe de inwoners, die
gebruik maken van een hulp bij het
huishouden, en de medewerkers,
die deze uitvoeren, een goede keuze kunnen maken voor een van de
nieuwe aanbieders. In de aanbestedingsdocumenten is er op geanticipeerd bij de gegunde partijen dat
inwoners hun huidige huishoudelijke hulpen kunnen behouden en op
zorg van goede kwaliteit kunnen rekenen. Het college zal in het proces,
naast een faciliterende rol, ook een
regisserende rol om onder andere de zorgvuldigheid van het proces
te bewaken, op zich nemen. Mocht
onverhoopt blijken dat een van de
partijen zich niet houdt aan de gestelde eisen dan kan de gemeente
ingrijpen. In het uiterste geval kan
de gemeente nakoming afdwingen,
via de rechter of het betreffende
perceel alsnog aan een andere partij gunnen.

Kerstmarkt Spil

presenteerd in een sfeervolle kerstsfeer in kerkelijk centrum de Spil in
de Spilstraat. De moeite waard om
de kerstmarkt te bezoeken. Iedereen is van harte welkom. Ook kinderen, voor hen is er iets leuks om
te knutselen.

Kudelstaart - Op zaterdag 12 december organiseert de Protestantse
gemeente Samen op Weg haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot 15.00
uur in De Spil. Er is weer hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.
Mooie creatieve kerststukken in alle soorten en maten en leuke originele vogeldecoraties. Zelfgemaakte kerst- en andere kaarten. Overheerlijke zelfgebakken tulbanden
en andere lekkernijen Daarnaast
kan er een keuze gemaakt worden
uit boeken, kleine cadeautjes, cd’s
en dvd’s. Voor de inwendige mens is
er erwtensoep met heerlijk belegde
broodjes. En natuurlijk is er koffie
met wat lekkers. Dit alles wordt ge-

Niet minder geld
Voor de totale hulp bij het huishouden is in Aalsmeer voor 2016 niet
minder geld beschikbaar dan in
2015. Het college zegt het belangrijk te vinden dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft en kort niet op de hulp bij
het huishouden. Op dinsdag 8 december wordt een bijeenkomst over
de aanbesteding gehouden voor de
gemeenteraad. Het college zal een
nadere uitleg geven en er kunnen
vragen gesteld worden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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DVD over ongeval Fokker
vliegtuig in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
5 december om 15.00 uur zal in het
Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 door Wim Anceaux,
voorzitter van de Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug
1940, een DVD overhandigd worden aan Jan Springintveld, secretaris van het Crash museum. De
DVD is gemaakt naar aanleiding
van de herdenking aan het dramatische ongeval van de Fokker T-V op
13 mei 1940 nabij Ridderkerk, in de
grienden. Beeld- en geluidsopname van de herdenkingen op 11 en
13 mei 2015 zijn op de DVD vastgelegd. Op 13 mei 1940 hebben 3 Fokker vliegtuigen van de Lucht Vaart
Afdeling (voorloper van de Koninklijke Luchtmacht) geprobeerd de
Moerdijkbrug te bombarderen om
verdere invasie van de Duitsers naar
‘Vesting Holland’ te voorkomen. Dit
bombardement mislukte en de Fokkers werden aangevallen door een
overmacht aan Duitse Messerschmitt gevechtsvliegtuigen. De Fok-

iranda’
s
m
Momenten

Zij...

Aalsmeer - Vorige week donderdag was het de tienjarige sterfdag
van mijn zus Lonneke. Tien jaar!
Het is niet te geloven dat het al zo
lang geleden is dat ze uit ons leven
is. Ieder jaar op 26 november plaats
ik iets op Facebook over haar. Gewoon, om haar levend te houden
denk ik. Ook hebben we een mooi
clubje meiden bij elkaar gehouden, vriendinnen van mijn zus, waar
we regelmatig mee gaan eten. Tijdens deze ‘Lon’s Angels’-bijeenkomsten proosten we allemaal met
een glaasje omhoog naar haar. Dat
vind ik mooi. We halen herinneringen op, lachen en huilen soms samen. In het begin was dat huilen
frequenter. Het gekke is dat het verdriet slijt. Dat is prima. Zo werkt
rouw nu eenmaal. Ik ben niet gelovig, dus heb ook niet de opvatting
dat ze in het paradijs is of een hemel of bij God, maar dat er meer is
tussen hemel en aarde kan, wil en
zal ik niet ontkennen. In het begin
kwam ze regelmatig bij me ‘op visitie’. Meestal ’s nachts, dus het kunnen dromen zijn geweest, maar ik
voelde het als iets meer. En het was
mooi. Na een aantal jaren kwam ze
niet meer zo vaak en als ik dan heel
sterk aan haar dacht en wilde dat ze
nog even bij me was, sprak ze me
op een keer aan op een manier dat
alleen zei kon: ‘Miran, laat me nou
maar eens met rust joh, het gaat
goed met mij. Focus op je eigen leven. Doeii.’ Zoiets.. het klinkt nietspirituele mensen als onzinnig in de
oren, maar voor mij voelde dat echt.
En ik kon die strengheid wel waarderen van mijn grote zus. Wat sinds
haar dood altijd opmerkelijk is, zijn
de liedjes die gedraaid werden in
de Open Hof kerk tijdens haar (nietreligieuze) begrafenisdienst. De-

ker jager G-1 nr. 308 wist te ontkomen en landde veilig op de thuishaven Schiphol. De tweede Fokker jager G-1 (nummer onbekend)
kreeg voltreffers en stortte neer in
een weiland te Nieuw-Lekkerland
waarbij de tweekoppige bemanning
de dood vond. De ‘bombardeermachine’ Fokker T-5 nr. 856 kreeg ook
voltreffers, vloog in brand en stortte neer in de grienden van Ridderkerk waarbij de 5 koppige bemanning de dood vond. Voor informatie
over dit bombardement en de noodlottige gevolgen: www.13mei1940.
nl. De restanten van de Fokker T-5
zijn door Crash in 2004 opgegraven
en worden in het museum tentoongesteld. Bezoekers betalen 3.50 euro per persoon. Donateurs en veteranen hebben gratis toegang. Het
museum is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. (www.
crash40-45.nl). Meer informatie
via 0297-530667 of via secretaris@
crash40-45.nl
ze liedjes komen namelijk op de
gekste momenten voorbij en iedere keer denk ik dan dat ze er ‘even
bij is’. Zo gingen we ooit op wintersport en belandden op de heenweg
in een Zuid-Duits oubollig hotelletje voor een overnachting en na een
aantal hoempapa liedjes kwam ineens het nummer van James Blunt
‘You’re beautiful’ door de speakers..
Zó niet gepast in die tent, maar een
van ‘onze liedjes’. Ik was er ondersteboven van. En dat gebeurt sindsdien heel vaak. Manlief en ik zaten
laatst in een restaurant waar ineens
de achtergrond-pianomuziek abrupt werd afgebroken door een Sadé CD. Een van de lievelingszangeressen van mijn zus. Maar wat er
vorige week plaatsvond in een kapperszaak in Aalsmeer spande de
kroon. De dame die mij knipte kende mijn zus en vertelde dat ze zich
haar nog goed kon herinneren. ‘Ze
kwam altijd met haar zoon of dochter en op een gegeven moment had
ze zo’n lapje voor haar oog.’ Ja, dat
klopt, de hersentumor drukte op
een van haar oogzenuwen en ze
keek met haar rechteroog compleet
naar links, dus zo’n piratenlapje was
een prima oplossing. Je zou zweren dat Lon een nieuwe trend zette met de piratenlook, maar helaas
was het pure noodzaak. Toen ik vertelde dat het zo toevallig was dat de
kapster juist nu over mijn zus begon, omdat het precies haar sterfdag was, leek het even ongemakkelijk te worden, maar, zoals ik mijn
column begon, het verdriet slijt, en
praten over haar is allang niet vervelend meer. Op datzelfde moment
schalde door de speakers van de
kapperszaak een wel heel bekend
liedje: ‘Zij’ van Marco Borsato. Het
was het liedje dat ik ‘gekozen’ had
voor de begrafenis. Ik schrok, deed
mijn handen even voor mijn gezicht,
maar was bovenal verbaasd. ‘Is dit
de radio?’ stamelde ik. De kapster
dacht dat ze mijn oor wellicht had
geraakt, maar ik stelde haar gerust.
‘Zij is alleen even op visite. Hoi Lon.’
Marco zong verder; Zij, is de betere
helft van mij..
Door Miranda Gommans

Cees de la Haye van Lions Aalsmeer en Lia Gardenier van Lions Ophelia overhandigen de cheque aan Berry Philippa (rechts) van de Stichting Vrienden van
het Zorgcentrum Aelsmeer.

Aanschaf ‘tovertafel’ voor ouderen

Cheque Lions van 6.000,voor Vrienden Zorgcentrum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 27
november vond in het Zorgcentrum Aelsmeer de uitreiking plaats
van een cheque van 6.000 euro aan
de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer. Het bedrag op
de cheque gaf de netto opbrengst
aan van de traditionele Golfdag die
de Lionsclubs Aalsmeer en Ophelia half september organiseerden.
Bij deze bijeenkomst waren het bestuur van de vriendenstichting en

vertegenwoordigers van beide Lionsclubs aanwezig. Het doel van
de Stichting is om senioren (75+)
in Aalsmeer ‘dagen met een gouden randje’ te bieden, zoals voorzitter Berry Philippa vertelde. Het
gaat dan om het realiseren van extra voorzieningen voor senioren van
Aalsmeer, die niet kunnen worden
gefinancierd uit de normale budgetten. Hij schetste een aantal voorzieningen die de stichting de afgelopen

De Schijnwerper op...
De fietsende wijkagent

Erik van den Brun: “Weten
wat er speelt in mijn wijk”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. De laatste keer kwamen we meer te weten over CDA
fractievoorzitter Robbert-Jan van
Duijn. Dit keer is wijkagent Erik van
den Brun aan de beurt. Erik woont
niet hier, maar is wel zeer betrokken
bij ons dorp.

Wie ben je?
“Ik ben Erik van den Brun, 53 jaar en
getrouwd. We hebben twee studerende dochters, 17 en 19 jaar, waarvan er nog eentje thuis woont. We
wonen in de Haarlemmermeer. Qua
huisdier hebben we sinds een half
jaar een ‘aanloopkat, ja hij is aan
komen lopen vandaar. En, omdat hij
een beetje scheef loopt, heb ik hem
Hyena gedoopt. Hij slaapt in een oude verhuiskist in de tuin. Mijn vrouw
is allergisch, dus hij blijft buiten en
kijkt ons vanaf de tuintafel altijd lief
aan. Uiteraard geven we hem eten
en drinken. Hij hoort echt bij ons.”
De standaard vragen 2 en 3 zijn gewijzigd in: Wat is jouw connectie met
Aalsmeer?
“Ik werk al vierendertig jaar bij de
politie en sinds 2006 in Aalsmeer. Ik
heb de politieopleiding gevolgd. Dat
is wel een leuk verhaal, want begonnen als weddenschap. Ik zat in militaire dienst en we sliepen met z’n
twaalven op een kamer. De meesten
hadden geen idee wat ze moesten
gaan doen. Destijds zaten er bonnen in de krant om te solliciteren.
Daartussen zat dus ook de politieopleiding in Amsterdam. We hadden
geld in een pot gedaan, de bonnen
ingevuld en degene die aangenomen zou worden won de weddenschap. Tja, en ik werd het, samen
met nog een jongen. Het is dus als
lolletje begonnen, maar ik vind het
nog steeds leuk. Mijn opa zat ove-

rigens al bij de politie in Utrecht en
mijn broer werd ook agent, dus misschien moest het wel zo zijn.” Erik
werd in 2000 wijkagent en moest na
zes jaar Amsterdam verlaten en een
andere wijk gaan zoeken, dat ging
toen om de zes jaar zo. En kwam
hij in Aalsmeer terecht. “Ik ben een
paar dagen meegelopen hier en het
was totaal anders dan ik gewend
was. Dat trok me wel aan. Ik ben
verantwoordelijk voor mijn deel van
Aalsmeer. Dat is Dorp, Uiterweg en
Westeinderplassen, ook op en rond
het water. Een heerlijk beroep. De
betrokkenheid met mensen. Waarom ik altijd op de fiets ben is simpel,
dan ben ik aanspreekbaar en kan
de mensen zelf aanspreken en makkelijk een praatje maken. Wat leeft
er in mijn wijk? Dat sociale vind ik
belangrijk. Ik ben de ogen en oren
van de politie, maar ook van de inwoners. Het lijkt wel een beetje op
maatschappelijk werk.”

Wat zijn je hobby’s?
“Koken. Met kerst hebben we bijvoorbeeld altijd een huis vol. Heerlijk. En lezen en vakantie vieren.
Griekenland is ons vakantieland.
Tja, en fietsen natuurlijk. Ik geniet
dan van de natuur. Dat is een hobby op zich.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Het is écht een dorp en dat in de
Randstad. Ons-kent-ons-mentaliteit. En de Westeinderplassen. Die
zijn uniek.” Ook prijst Erik de betrokken ondernemers in Aalsmeer. “Ze
steken echt tijd en energie om dit
dorp op de kaart te zetten en leuk
en levendig te houden. Daar neem
ik mijn petje voor af.”
En wat zou je willen veranderen in
het dorp?
“Ik moest best wennen aan de naïviteit van de bewoners. Ik was de stad
gewend en hier stond alles open. Ik

De aanloopkat. In zijn verhuiskist, in de tuin.
Lekker droog en uit de wind onder een grote laurierstruik.

Bingo De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 9 december is de maandelijkse bingo weer.
Buurtvereniging de Pomp houdt
meestentijds de tweede woensdag
van de maand haar bingo 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 10 rondes gespeeld met gevarieerde prijzen en 1 hoofdprijzenronde met 2 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!
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp via
0297-344107.

Gezellige kerstbrocante-markt

kon soms zo bij de mensen achterom. Hadden ze deur gewoon niet op
slot. Gelukkig wordt dat steeds beter, want voorkomen is beter dan
genezen toch?” Omdat Aalsmeer
een watergebied is zou Erik ook
willen dat dát meer ontwikkeld
zou worden: “Het Westeindergebied heeft wat mij betreft een enorme injectie nodig. Economisch zou
dat zoveel betekenen. Daar wordt
te weinig gebruik van gemaakt nog.
Wat we hebben moeten we benutten! Ook zou het tweede deel van
de Zijdstraat nog meer leven ingeblazen kunnen worden, de kruising
Stationsweg/van Cleeffkade veranderd moeten worden en oh, wat extra tewaterlaatplaatsen voor bootjes
lijkt me geen overbodige luxe.”
Wil je een leuke (of minder leuke) ervaring met de lezer delen?
“Ik ben vereerd dat ik Frans Engel heb leren kennen. Regelmatig ging ik bij hem op bezoek tijdens zijn ziekte en al onze gesprekjes waren pareltjes. Zijn katholiekeen mijn baptistenachtergrond gaven een extra dimensie ons samenzijn. De kaartenactie die ik op touw
heb gezet heeft hem de laatste periode goed gedaan. Frans zal gemist
worden. Niet alleen door zijn familie en veel Aalsmeerders, maar ook
door mijzelf.”
Erik van den Brun zou het leuk vinden om meer bezoekers op zijn Facebookpagina te krijgen. Daar is
hij zeer actief mee bezig. Hieruit
blijkt mede zijn betrokkenheid met
Aalsmeer en zijn inwoners.
Overigens is Erik op dit moment niet
actief aanwezig in de wijk vanwege
een operatie. Zijn buurtwerk wordt
ingevuld door de andere buurtregisseurs in Aalsmeer. Voor de door
hem opgezette huiskamergesprekken kan contact opgenomen worden met Mark van der Meij van politie Aalsmeer.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Ook dit jaar wordt weer
een gezellige kerst- en brocante-markt georganiseerd in huis, de
sfeervolle tuinkamer en buiten in de
grote tent aan de Kudelstaartseweg.
Er zijn volop retro, brocante en kerst
items en kleine meubelen te koop.
Vorig jaar kregen de bewoners veel
enthousiaste reacties op hun initiatief. Reden om opnieuw een kersten brocante-markt te houden. Belangstellenden zijn welkom op
zondag 6 december, zaterdag 12
en zondag 13 december, alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Koffie
en thee staan klaar. Adres is Kudelstaartseweg 36. Parkeren kan op
het nabij gelegen surfeiland.

Kerst bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdag 10 december is er weer een ledenmiddag van de PCOB. De middag staat
in het teken van de Kerst en wordt
voor gegaan door Marijke Gehrels.
Marijke Terlouw zal enkele liederen ten gehore brengen. De muzikale begeleiding is in handen van
Jan Terlouw. Het belooft een mooie
middag te worden. Het zou fijn zijn
als u het kerstfeest komt meevieren. Aanvang is 14.30 uur in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad.

Aalsmeer toen en
nu bij OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 10 december komt Wim Roodenburg naar
de OVAK om zijn prachtige dia’s van
oud en nieuw Aalsmeer te tonen. Hij
is de afgelopen tijd heel Aalsmeer
door geweest om weer nieuwe dia’s,
naast de oude dia’s die hij al heeft
van Aalsmeer, goed met elkaar te
kunnen vergelijken. Het belooft een
interessante middag te worden in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De middag begint om
14.00 uur en OVAK hoopt veel leden
te mogen ontmoeten.

Lezing over Marokko bij
KMTP Groei en Bloei
Aalsmeer - Jan Blokland komt op
donderdag 10 december naar KMTP Groei en Bloei met een verhaal
en beelden over zijn reis door Marokko. Een land waar ook nieuwe
Nederlanders vandaan komen en
waarvan menigeen maar weinig weten. Jan: “In het ruige Atlasgebergte leiden de berbers een hard bestaan. De dorpjes liggen in fraaie
valleien, maar er zijn weinig wegen
om er te komen. Daarom gingen we
als groep wandelend met lastdieren voor de bagage op bezoek in de
streek bij haar bewoners. We wandelden door het mooiste gebied met
als hoogtepunt de beklimming van
de Jebel Toubkal, de hoogste berg
van Noord-Afrika. De diaserie is van
13 dagen wandelen langs kleine nederzettingen met lemen huizen, die
tegen de hellingen zijn aangebouwd

zodat de vlakkere delen beschikbaar blijven voor de landbouw. Ook
de flora hebben we met macrofotografie in beeld gebracht. We begonnen onze reis en eindigde die in
Marrakech de meest levendige stad
van Marokko. We zagen daar paleizen, moskeeën en oude stadspoorten Als afsluiting bezochten we de
schilderachtige tuin Majorelle, een
klein botanisch paradijs in Marokkaanse stijl aangelegd door Louis
Majorelle in 1931.”
Nieuwsgierig geworden? De lezing
met beelden over Marokko door Jan
Blokland op donderdagavond 10
december vindt plaats in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur. Iedere belangstellende is welkom, ook nietleden van KMTP Groei en Bloei. De
toegang is gratis.

jaren voor de bewoners heeft gerealiseerd, waaronder aanschaf van
een personenbusjes, aanleg van de
fitnesstuin, opening hobbykas, vakanties en een biljart. De stichting
ontvangt haar gelden via donaties,
legaten en giften van particulieren
en bedrijven. En nu en in het verleden ook van de beide Aalsmeerse Lionsclubs. Op dit moment wordt
het Zorgcentrum ingrijpend verbouwd. De bedoeling daarvan is dat
dementerende bewoners straks veilig in het Zorgcentrum kunnen blijven wonen.
Het bedrag van de Lionsclubs zal
met name aan deze mensen ten
goede komen. Tijdens de bijeen-

komst werd besloten om het bedrag
te besteden aan de aanschaf van
een zogenaamde ‘tovertafel’, een
nieuw spelconcept dat bestaat uit
lichtanimaties die worden geprojecteerd op bijvoorbeeld de eettafel.
Deze lichtprojecties zijn interactief
doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de
ouderen met dementie. De ‘tovertafel’ is een product dat deze mensen
op een speelse manier stimuleert
in fysieke en sociale interactie. Het
Zorgcentrum Aelsmeer is blij dat
ze deze activiteit – die z’n nut in de
praktijk duidelijk bewezen heeft –
binnenkort hun dementerende bewoners kunnen aanbieden.

‘De Barn’ in gebruik op
de kinderboerderij
Aalsmeer - Met het bevestigen
van het naambord aan de voorkant
van ‘De Barn’ legde vrijwilliger Kees
Noordhoek de laatste hand aan de
nieuwe materiaalschuur, die hij en
andere klusvrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd hebben gebouwd. Begin 2014 besloot het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer tot het vervangen
van de oude schuur die van golfplaat was gemaakt. In september
2014 werd de vervallen en vooral
donkere schuur gesloopt. In januari dit jaar zijn de eerste muurtjes
gemetseld en tijdens NLDoet leverden de medewerkers van de Gamma hun bijdrage door het zandbed
in te kruien en aan te stampen. Na
het betonwerk in juni kon de opbouw worden afgemaakt in augustus en september. De afgelopen weken hebben vrijwilligers de indeling
voltooid en nu heeft ook het materiaal, waarvoor de schuur bedoeld is,

de juiste plek gekregen. Tijdens de
openingshandeling roemde voorzitter René Kroon de inzet van vrijwilligers bij het ontwerp, de planning,
fondsenwerving, bouw, afwerking
en inrichting van de Barn. Naast
materiaalopslag heeft de Barn een
functie als schuilhut, in een afgescheiden gedeelte. Bij de ingebruikname waren de aanwezige vrijwilligers zeer complimenteus over het
resultaat. Mede door de sponsoring
vanuit de verschillende leveranciers
is het project binnen het budget afgerond.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Passie en vakmanschap in
praktijk voor fysiotherapie
Kudelstaart - De Molenvliet, een
winterlandschap, rozen en andere
bloemen; het is het werk van rasechte Aalsmeerder Henny Bax. Vroeger
werkzaam op de bloemenveiling als
inkoper op de klok, nu aan het genieten van tijd om te schilderen en
vrijwilligers werk te doen voor onder andere de Historische Tuin in
Aalsmeer en De Zondagsschilders
in Amsterdam. Al heel jong heeft
Henny een voorliefde voor tekenen en schilderen. Als 8 jarige jongen leest hij in de Margriet een artikel over Vincent van Gogh en hij is
betoverd. Hij krijgt dit niet van huis
mee, maar spaart zelf jaren voor een
schilderskist van 24 gulden. Geïnspireerd door Van Gogh maakt hij
zonder enige technische kennis
werkjes op hout. Het stelt nog niet
veel voor. Hij volgt wat lessen bij de
Werkschuit, maar pas als zijn kinderen groot zijn pakt hij zijn kans; hij
gaat lessen volgen bij Liesbeth van
Keulen en gaat ook met haar mee
op schilderweken in Frankrijk. Als
hij op een zondag een oude buurjongen tegen het lijf loopt op de
Gelderse Kade in Amsterdam die
hem introduceert bij De Zondagsschilders heeft hij zijn plek gevonden. Al bijna 13 jaar volgt hij daar

lessen, gaat mee op buitenschilderdagen en helpt met het inrichten
van exposities. Een fijne plek waar
naast professionele lessen volgen
ook sociale contacten belangrijk
zijn. Elke week reist Henny met bus,
metro of trein naar de stad om lessen te volgen bij Jan Frenken. Ook
de buitenwerkdagen volgt hij graag;
op de Koemarkt in Purmerend, bij
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen of een week lang iedere dag op
het NDSM terrein tekenen en schilderen. Met het pontje er heen, volop inspiratie te vinden! De prachtige
tekeningen van kranen en schepen
getuigen van het plezier dat Henny
heeft tijdens zijn werk. Niet alleen
voor inspiratie reist Henny het land
(of zelfs Europa) door, maar ook
voor materiaal. Speciale tekenpennetjes, mooi geschept papier waar
oude spijkerbroeken in zijn verwerkt
vindt hij bij een papiermolen of bijzonder aquarel papier; hij vertelt er
vol passie over. Het schilderen en
tekenen maakt een belangrijk deel
uit van zijn leven.
De expositie in de Praktijk voor Fysiotherapie in Kudelstaart geeft een
mooi overzicht van het werk van
Henny. Veelal werken in olieverf.
“Ik hou van de traagheid van olie.
Acrylverf droogt mij te snel, wel fijn
voor op lokatie werken.” Maar ook
potlood en pentekeningen. Altijd
waarheidsgetrouw, realistisch. Op
schilderles leert hij soms abstract
werken, maar dat ligt hem niet. “Ik
pik het niet op, het wordt altijd weer
echt.” Geïnspireerd door Vincent van
Gogh en Henk Helmantel schildert
Henny met veel toewijding aan zijn
oeuvre, nu te zien in Kudelstaart!
De werken hangen tot half februari in de wachtruimte en gang naar
de fitness afdeling. De praktijk is vrij
toegankelijk te bezoeken op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur, op de
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. De
schilderijen zijn te koop. Informatie
hierover is te vinden in de praktijk
aan de Kudelstaartseweg.

Veel zin om weer te beginnen!

Heropening Knipstudio
Mariska in Kudelstaart

Gezamenlijk initiatief in Zijdstraat

Slecht weer, maar grote
opkomst Ladies Night
Aalsmeer - Een Ladies VIP Night
hield Mooi drogist Van der Zwaard
afgelopen maandag 30 november
in haar winkel in de Zijdstraat. De
nieuwste beautyproducten konden
ontdekt worden en promotrices lieten de bezoekers kennis maken met
onder andere Chanel, Clarins en
Sisley. Er werden tips gegeven voor
huidverzorging, feestelijke looks,
make-up trends en nagels lakken.
De dames van Zin (uit de Weteringstraat) waren ‘ingetrokken’ en boden riemen, tassen en accessoires
te koop aan.
Op bijna alles werd 20 procent korting gegeven en bij besteding vanaf 50 euro lag een leuke attentie
klaar. Ondanks het regenachtige en
winderige weer kwamen de dames
massaal naar de winkel. Het was superdruk en heel gezellig.
Ook ‘volle bak’ bij de buren van
Stijl en Meer waar eenieder zich in
kerstsferen kon wanen. Sinterklaas
kwam eveneens een kijkje nemen.

Hij trok veel bekijks in zijn roze outfit en met zijn bijzondere Piet, die de
dames in ‘zijn zakje’ liet graaien voor
een handje pepernoten.
De Wereldwinkel en het Boekhuis
waren eveneens deze avond open
en ook deze winkels wisten de dames (en enkele heren) en Sinterklaas te vinden. Het Boekhuis bood
onderdak aan vrijwilligers van het
Crown Theater, die een leuke actie
hielden waarmee vrijkaarten voor
voorstellingen te winnen waren.
Philip Paar, die op 13 december een
ode brengt aan Frank Sinatra in het
theater aan de Van Cleeffkade, zou
een optreden komen verzorgen. Helaas moest hij wegens ziekte afzeggen. Er waren wel hapjes en drankjes en de sfeer was, ondanks het gemis van livemuziek, prima. De Wereldwinkel bood als extraatje korting aan op alle sieraden. Bijzonder
geslaagd deze gezamenlijke Ladies
VIP Night in de Zijdstraat. Voor herhaling vatbaar!

Blije winnaars actie ‘Bon
in de Ton’ in Kudelstaart
al die blije gezichten blijft geweldig.”
Twee goed gevulde winkelwagens
van AH en 10 prijzen van de andere winkeliers zijn uitgereikt. “Dit zijn
prijzen waar je wat aan hebt”, aldus
de winnaars. Er zijn nog drie weken
te gaan, dus kom naar Kudelstaart
en doe je kassabon met naam en
telefoonnummer in de ton en wie
weet ga jij met een volle winkelwagen aan de haal.

Geld opnemen bij winkelcentrum

2de Geldkiosk Rabobank
in Kudelstaart
Aalsmeer - De Rabobank heeft een
mooie geldkiosk geplaatst bij het
winkelcentrum Kudelstaart op maar
150 meter afstand van de oude locatie van de geldautomaat. Ook de
geldautomaat binnen bij de Albert
Heijn blijft gehandhaafd, maar deze
is vanzelfsprekend alleen beschikbaar tijdens openingstijden van de
plaatselijke supermarkt. Er zijn nu
dus weer twee Rabobanklocaties
waar geld opgenomen kan worden
in Kudelstaart. De geldkiosk is geplaatst op een ruime overzichtelijke
plaats. Een plaats die goed bereikbaar is en ’s avonds goed verlicht is.

Zowel de Rabobank als de gemeente Aalsmeer, vinden de nieuwe locatie een uitstekende plek.
Namens de gemeente deed wethouder Ad Verburg van Economische zaken samen met Ron Leegwater van de Rabobank Regio
Schiphol de allereerste opname. De
wethouder gaf aan het een mooie
aanwinst te vinden en is er content
mee dat de Rabobank heeft besloten deze dienst te blijven aanbieden
in Kudelstaart. “In veel kleine plaatsen in Nederland is deze faciliteit er
niet meer. In Kudelstaart gelukkig
wel”, aldus de wethouder.

wilde het dicht bij huis houden.” Aldus Mariska die weer helemaal zin
heeft om te gaan beginnen.
Professionele producten
In Knipstudio Mariska wordt gewerkt met het professionele kappersmerk Wella. Mariska knipt al
vanaf 7 euro vijftig. Dat zijn kinderprijzen, maar het hele gezin kan er
terecht. Wassen, knippen en blowen kan al voor slechts twintig euro. De openingstijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van negen tot drie uur en op vrijdagavond
van zes tot negen. Overige tijden
kunnen in overleg worden afgesproken. Binnenkort staat er weer
een opfriscursus op het programma,
zodat de kapster in hart en nieren
op de hoogte blijft van alle nieuwe
trends. Vaste klanten zullen staan
te popelen om weer af te spreken,
maar nieuwe klanten zijn wat Mariska betreft uiteraard ook van harte
welkom aan de Wim Kan Dreef 5 te
Kudelstaart, tel. 06-12055238. Blijf
via de Facebook pagina van Knipstudio Mariska op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Door Miranda Gommans

Borrel Aalsmeer verhuist
naar terrein FloraHolland

Nog drie weken te gaan...

Kudelstaart - Weer blije gezichten bij de eerste prijsuitreiking van
de actie ‘Bon in de Ton’ van de ondernemers in Winkelcentrum Kudelstaart. De eerste prijswinnaars
waren aangenaam verrast. “De eerste week al gelijk zoveel bonnen,
hadden wij niet verwacht”, aldus
voorzitter Will van Lammeren in een
reactie. “Het is al weer voor de elfde
keer dat wij dit doen en het zien van

Kudelstaart - In maart van dit
jaar opende Mariska Serné-de
Groot haar knipstudio in de sportschool aan de Wim Kan Dreef in Kudelstaart. Vanwege zwangerschapsverlof van haar derde kindje, ‘een
cadeautje’ zoals ze zelf zegt, is de
kapperszaak even dicht geweest,
maar donderdag 3 december kan
er weer gebruik worden gemaakt
van de studio. De vierendertigjarige kapster wilde als klein meisje al
kapster worden: “Ik heb de kappersopleiding gevolgd, ben vervolgens
stage gaan lopen in een kapsalon
in Aalsmeer en heb vijftien jaar ervaring opgedaan in een zaak in Uithoorn. Daar moest ik eind vorig jaar
weg en mijn vader, die zeer ondernemend is, zei ‘joh, waarom begin je
niet iets voor jezelf?’ Die kans deed
zich begin van dit jaar voor. Ik heb
deze leuke ruimte gevonden.” Er
moest wel het een en ander aan gebeuren; de muren zijn wit geschilderd, er staan leuke steigerhouten
meubels in en er zijn kappersstoelen, spiegels en accessoires aangeschaft. Dat het in Kudelstaart moest
zijn was duidelijk: “Ik ben een geboren en getogen Kudelstaartse en

Geslaagde dinershow met kavelveiling

12.825 Euro voor Heren 1
handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer - De Heren 1 van Handbalvereniging FIQAS Aalsmeer
doen voor het eerst sinds vijf jaar
weer mee aan een Europacup toernooi. In de Challenge Cup speelden
de heren tegen Ramat Hashron Vitania HC uit Israël. Dat betekende
dus een dure reis naar Israël. Speciaal daarom organiseerde een aantal
enthousiaste betrokken sponsors in
samenwerking met de trainer en begeleider van Heren 1 een wervelende dinershow in Studio’s Aalsmeer
afgelopen donderdag 26 november.
De avond stond in het teken van entertainment van Frank Wentink. Tevens was er onder leiding van de
bekende Aalsmeerse Sinterklaas
een speciale kavelveiling. Onder het
genot van een heerlijk viergangen
diner genoten de ruim 150 aanwezigen van een weergaloze show. Het
was een mooie gelegenheid om de
handbalvereniging eens op een originele en zeer aangename wijze te
steunen. En dat dit resultaat heeft
opgeleverd mag wel duidelijk zijn.

Het streven was om een bedrag binnen te halen van 10.000 euro. Maar
met een uiteindelijke opbrengst van
12.825 euro kon het team van HV FIQAS Aalsmeer afgelopen weekend
met een gerust hart afreizen naar Israël.
Luxemburg volgende
Dat de teamspirit er goed inzat
bleek ook uit het resultaat van de
wedstrijd. De mannen hebben zich
ten koste van het Israëlische Ramat
Hasharon geplaatst voor de vierde
ronde van de Challenge Cup. Na het
22–22 gelijk spel van een week eerder in de Bloemhof en wellicht extra gemotiveerd door de geslaagde dineravond met kavelveiling wisten de mannen de uitwedstrijd in
Tel Aviv te winnen met 32 33. FIQAS
Aalsmeer handbalt dus door in Europa. Afgelopen dinsdag 1 december is de volgende tegenstander via
loting bepaald. De volgende tegenstander is Luxemburg en dit is een
uit-wedstrijd.

Prachtige beroepen in tuinbouwsector

Event ‘Power of Flower’
voor jongeren succesvol
Aalsmeer - De kracht van bloemen
zit niet alleen in de kleur en vorm.
Bloemen en planten leveren prachtige beroepen op met heel veel kans
op een goede baan. De tuinbouwsector heeft volop behoefte aan jongeren die kiezen voor een carrière
in het groen. Donderdag 26 en vrijdag 27 november maakten ruim 100
leerlingen van het VMBO, HAVO
en VWO kennis met de veredeling,
de productie, de groothandel en de
verwerkende industrie in het groen.
Er kwamen antwoorden op vragen
als: ‘Wat ben je als je veredelaar of
teelttechnicus bent?’, ‘Waarom worden gerbera’s in zoveel kleuren gemaakt?’, ‘Hoe kunnen beestjes helpen meer geld te verdienen?’, ‘Wat
heeft het voedselprobleem van de
wereld te maken met de tuinbouwsector?’. De leerlingen leerden de
beroepen kennen door bezoeken

aan onder andere Waterdrinker en
Nieuwkoop Europe, Vireo Plants
‘Bunnik Bromelia’s, Takii Europe en
Florist. De bedrijven hadden enorm
hun best gedaan om niet hun bedrijf
specifiek, maar de beroepsbeelden
centraal te zetten. Zo was er ruimte om wat werk te verrichten door
de deelnemers. Ook hebben de jongeren workshops gevolgd. Bij ‘Power of Food’ stonden de zinneprikkelende aspecten van bloemen in
de spotlights. Vervolgens werd duidelijk wat er nodig is om bloemen
op deze eigenschappen te veredelen. En was er aandacht voor alles
wat er in de levensmiddelenindustrie nodig is, om een goed eet- of
drinkbaar product te maken van de
bloemen. Sommige leerlingen dronken daarna met een half ’verdoofde’ tong hun zelf geproduceerde
cocktail. Bij ‘Power of Technology’

Aalsmeer - Na bijna 2 jaar netwerken aan de Westeinderplassen bij
Welkom Thuis gaat Borrel Aalsmeer
verhuizen. Vanaf heden zijn belangstellenden van harte welkom om te
komen netwerken bij de Resto Bar
& Brasserie gevestigd op het terrein
van bloemenveiling FloraHolland aan
de Legmeerdijk. Donderdag 10 december kan iedereen weer zijn of
haar zakelijke netwerk uitbreiden tijdens de 37ste editie van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer. Parkeren kan op het bovendek van de
bloemenveiling waar meer dan voldoende ruimte is. Iedereen is welkom
op deze netwerkbijeenkomst, ook
werkzoekenden en de entree is gratis. Van netwerken wordt een ‘avondje uit’ gemaakt, dus neem vrienden,
collega’s en relaties mee. De aanvang is 17.00 uur. BIB Kunstschuur
exposeert diverse kunstwerken, fo-

tografe Marja Poldermans Fotografie legt het event vast met de camera en Simone Honijk (zang) en Filippo Castellazzi (gitaar) van het duo
Duets verzorgen een jazzy optreden.
Vanaf de aanvang kan voor 12,50
euro een dagschotel besteld worden en staat om 20.00 uur een lange tafel klaar om met diverse relaties
van Borrel Aalsmeer samen te dineren. Deelname is niet verplicht. Lever je visitekaartje in bij binnenkomst
en maak kans op twee kaarten voor
de voorstelling van BadaBoom ComedyClub op 17 december of twee
kaarten voor het Wintercircus ‘Sterke Staaltjes’ van Martin Hanson op
28 december in het Crown Theater.
Borrel Aalsmeer wordt elke tweede
donderdag van de maand gehouden.
Kijk voor het complete programma
op: www.borrelaalsmeer.nl.
Foto: Monique Smit Fotografie.

stond het onderwerp ‘energie’ gebruik centraal. Wist je dat je uit de
activiteit van de wortels van planten
energie kunt winnen net als uit zon
of wind? De deelnemers maakten
een opstelling en lieten een lampje
branden of een windmolentje draaien. Bij ‘Power of Design’ draait het
om de krachtige werking van bloemen in design waardoor je cultuur
ervaart. Wist je ook dat er veel mensen nodig zijn, die mooi tentoonstellingsbloemwerk kunnen maken
om de producten van de kwekers
te goed te showen? Bij ‘Flowerpo-

wer & Money’ leerden de deelnemers dat ’goede’ beestjes gebruikt
worden om schade aan het gewas
te voorkomen. Zelfs katten en slangen worden ingezet om muizen te
vangen. Dat levert uiteindelijk meer
geld op van de kweker. Maar hoe
herken je dan wat een ‘goed’ en wat
een ‘slecht’ beestje is? Het was een
succes deze twee dagen. Het event
‘Power of Flower’ zal, samen met allerlei andere activiteiten, uiteindelijk
kunnen zorgen voor meer en adequaat opgeleide jongeren op de
groene arbeidsmarkt.
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kinder- en jeugdkrant

Kaarten bestellen vanaf 8 december

2 Sintfilms in Crown Cinema

Kerstspel de Binding over
idealen in drukke wereld
Aalsmeer - Een grote groep jongeren is weer hard aan het werk voor
het kerstspel 2015 van De Binding
in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Al eind
augustus kwam de eerste club enthousiastelingen bij elkaar om met
elkaar te brainstormen over een
mooi stuk. In de maanden daarna
werd er fanatiek geschreven, geschrapt en weer bij geschreven. Inmiddels ligt het definitieve script er
en is de spelers gevraagd de teksten
uit hun hoofd te gaan leren. De eerste oefensessies zitten er al op en
het belooft weer een memorabel toneelstuk te worden.
Voor de mensen die niet bekend
zijn met dit toneelspel: elk jaar weer
komt een club jongeren van tussen
de 15 en 25 jaar bij elkaar om zelf
een toneelstuk te schrijven, te regisseren en te spelen. Dit toneelstuk wordt uitgevoerd op 24 december in de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat 55. Er zijn twee voorstellingen. De middagvoorstelling start
om 16.30 uur en de avondvoorstelling om 20.30 uur. Een half uur voor
aanvang van de voorstelling gaan

de deuren open. Natuurlijk willen de
jongeren nog niet te veel prijs geven over de inhoud van het stuk,
daarvoor zult u moeten komen kijken! Wat zij al wel kunnen vertellen is dat het geen standaard kerstverhaal wordt, maar een verhaal
over idealen en hoe je daar aan vast
kunt houden in deze drukke, rare wereld. Het stuk wordt begeleid
door een live band, eveneens speciaal samengesteld voor deze voorstelling. Ook de band is al weken
aan het oefenen om de voorstelling een extra dimensie mee te kunnen geven in de vorm van live-muziek. Inmiddels nieuwsgierig geworden? Kaarten zijn te bestellen via
kerst@debinding.nl vanaf 8 december 9.00 uur. Reserveringen die vóór
deze datum en tijd binnen komen,
worden niet in behandeling genomen. Kaarten zijn gratis. Na afloop
van de voorstelling wordt er gecollecteerd. De helft van deze collecte
zal worden gedoneerd aan een nog
nader te bepalen goed doel, de andere helft komt ten goede aan het
jeugd- en jongerenwerk van stichting de Binding.

Sintfeest bij Funny Horse
Aalsmeer - Zoals ieder jaar werd
ook op zondag 29 november de manege van Funny Horse helemaal
omgetoverd in Sinterklaassfeer. Al
vroeg begonnen alle hulppieten met
het versieren van de binnenmanege
en het klaarzetten van alle spelletjes. Ook werden de hulppieten geschminkt en verkleed. Om half 2 kon
het feest dan ook echt beginnen en
kwamen de kinderen van de basisschoolleeftijd naar de club.
Na een warming-up op hippe sinterklaasliedjes was het tijd om Sinterklaas te verwelkomen. Hij kwam
wegens het uitglijden van Americo
op een zonnepaneel op Fries Adel,
die hij van de mevrouw van de manege geleend had. Daarna kon het

spellencircuit beginnen en nam Sint
plaats in de kantine als onderdeel
van het circuit. Bij Sint werden alle
kinderen ondervraagd over hun belevenissen op de manege het afgelopen jaar.
Op het terrein waren nog vier spelen uitgezet waaronder memory met
plaatjes van de manege, waar/niet
waar, slalom en hindernisbaan met
de pony’s. Nadat iedereen de onderdelen had afgewerkt werd er in
de binnenbak een eindspel gedaan
met alle deelnemers, (hulp)Pieten en Sinterklaas. Daarna was het
dan eindelijk tijd voor het cadeautje
en het Pietendiploma en werd Sint
uitgezwaaid. Het was een zeer geslaagde middag.

Aalsmeer - 68 Minuten duurt de
film ‘De Club van Sinterklaas en de
verdwenen schoentjes’ en vrijdag 4
en zaterdag 5 december is deze te
zien in Crown Cinema. Sinterklaas
en de Clubpieten hebben een lekker
druk jaar: nog nooit werden er zoveel schoentjes gezet! Maar slechterik Kornee (Tom Audenaert) wil
het Sinterklaasfeest verpesten. Door
een foutje kreeg hij vroeger nooit
een cadeautje van Sinterklaas. Om
wraak te nemen heeft hij Moepies
gemaakt, een nieuw soort speelgoedknuffel. De grappige Moepies
moeten van Kornee de cadeautjes
uit de schoentjes van de kinderen
stelen. Als op een ochtend niet alleen de cadeautjes maar ook alle
schoentjes weg zijn krijgen de Pieten de schuld. Sinterklaas snapt er
niks van. Zal het op tijd goed komen? Vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 11.30 en om 13.15 uur.
In de avontuurlijke en vrolijke film

‘Sinterklaas & Diego: Het Geheim
van de Ring’ zit Sinterklaas met zijn
handen in het haar. De brieven stapelen zich op en de pakjeslijst wordt
alsmaar langer. Hoe moet hij nu in
één avond al die pakjes bezorgen bij
al die lieve kindertjes? Wanneer Diego op het idee komt om de goede oude Kerstman om hulp te vragen, gaan ze samen met stuntelpiet en de kinderen Max en Anna
op weg naar de Noordpool. Het plan
lijkt op rolletjes te lopen, tot Famke en Yvette, twee ontsnapte boeven, roet in het eten gooien. Lukt
het Sint en zijn pieten om het Sinterklaasfeest te redden? Ook deze film draait in Crown Cinema op
vrijdag 4 december om 16.30 uur
en zaterdag 5 december om 13.00
uur. Kijk voor het complete filmaanbod op www.crowncinema.nl. Kaarten zijn te koop in te biosbar en te
bestellen via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl.

FC Aalsmeer F2 in het nieuw
Aalsmeer - De jongens van FC Aalsmeer F2 zijn gebrand om elke week te
willen winnen. Nu met de nieuwe nummers en shirt sponsor gaan ze er helemaal voor. M3E Bouwkosten Management wilde graag dit F2 team sponseren. Niet alleen de shirts werden gesponsord, ook kregen de coachen nieuwe jassen met reclame. Namens de jongens van FC Aalsmeer F2: Top geregeld! Op de foto van links naar rechts: Alec (7), Roy (2), Sebastian (6), Michael (3), Julian (1), Lorenzo (5), Jesse (4), Finn (8) en Donny (9). Op de foto ontbreekt Damian.

Vrijdag minitraining met Pietencircuit

Sint bezoekt mini’s FIQAS
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
november vertrokken de mini’s van
FIQAS Aalsmeer al vroeg naar Volendam met 18 kinderen in 3 teams.
De F1 en F2 waren die dag vrij, dus
een aantal van die kinderen deed
ook nog gezellig mee. Op veld 3
stonden de nieuwste leden en wat
deden zij het goed! Waar het eerste
toernooi nog wat onwennig in het
veld werd gestaan met wat beteuterde gezichtjes, zag je nu al steeds
meer glimlachen en fanatieke acties! Op veld 2 ging het ook super:
Alle wedstrijden werden gewonnen door de 3 jongens en 3 meiden
die hier stonden! Op veld 1 stonden
de kinderen die allemaal ook in de
F competitie spelen, dit was zeker
mooi om te zien. Ook zij wonnen alle wedstrijden overtuigend.
Halverwege het toernooi kregen de

kinderen bezoek van Sint met een
heleboel Pieten. Sint nam eerst de
kinderen even apart en gaf ze de
opdracht om ‘s avonds een mooie
tekening in hun schoen te doen.
Daarna besprak hij met de ouders
dat zij dan wel moesten meezingen
bij de schoenen. Allemaal nog een
hand pepernoten tijdens een Volendams sinterklaasliedje en weg was
hij weer en kon het toernooi vervolgd worden.
Vrijdag 4 december is de minitraining in de Bloemhof vervroegd naar
15.30 uur zodat Sinterklaas en zwarte Piet in deze drukke tijd toch ook
nog even een bezoekje kunnen
brengen. Natuurlijk wordt gehoopt
dat de pakjesboot op tijd zal aankomen met de cadeautjes voor de mini’s. Het Pietencircuit is in ieder geval vast in de maak!

Jozefschool 7/8 op bezoek
bij ouderen in Irene
Aalsmeer - Vrijdag 27 november
kwam groep 7/8 van de Jozefschool
in twee groepen van 25 naar gebouw Irene. De deelnemers van het
ontmoetingscentrum werden verrast met een surprise en cadeautjes.
Bij het ontmoetingscentrum komen
veel ouderen die vergeetachtig zijn
of iets mankeren waardoor ondersteuning nodig is. De Jozefschool
heeft de traditie dat als Sinterklaas
in het land is de kinderen iets voor
de ouderen maken. Iedereen was
enthousiast. Er werden veel Sinterklaasliedjes gezongen, pepernoten
gegeten en limonade gedronken.
De oudere generatie werd geholpen
met uitpakken, de jongere generatie praatte met de mensen en werd
hartelijk bedankt. Er was een onderling contact dat van grote waarde is.
De medewerkers van het ontmoe-

Nieuwe sponsor RKDES E2
Kudelstaart - De jongens en meisjes van RKDES handbal E2 zijn gebrand om elke week te willen winnen. Nu met de nieuwe nummers en
shirtsponsor gaat dit hopelijk snel
gebeuren. Van der Knaap-Braam
B.V. wilde graag dit E2 team sponseren. De E2 is het jongste team dat
competitie speelt. Vorig jaar speelde
ze nog op een klein veld, sinds dit
seizoen moeten ze de bal in het doel

gooien op het grote veld. Coaches
en trainers Cindy en Claudia hebben
dit team verwelkomt binnen RKDES
en groeien wekelijks verder met ze.
RKDES is blij dat dankzij de nieuwe
sponsor en nieuwe tenues dit team
volwaardig mee kan doen aan de
competitie. De E2 bestaat uit: Jill (2),
Danique (7), Zoë (1), Nico (9), Rojda (6), Tess (3), Sven (10), Iris (8) en
Noa (4).

Schoentje zetten op ‘t Kroontje
Aalsmeerderbrug - Alle kinderen
van Kinderdagverblijf Het Kroontje mogen deze week hun schoentje zetten. Bij de grote open haard
wordt er gezongen van ‘Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne’. Elk kindje heeft een eigen schoen meegenomen en mag deze neerzetten bij
de open haard. Zou Sinterklaas nog
langskomen en er een cadeautje in
doen? Met papa of mama mag elk
kindje gaan kijken of er iets in de
schoen zit. En ja hoor! Sint is langs
geweest en heeft een cadeautje en
een zakje pepernoten in elke schoen
gestopt. Dank u, Sinterklaasje!

Sint en Pieten zetten jeugdtraining RKDES op z’n kop
Kudelstaart - Woensdag 25 november kregen de voet- en handballertjes van RKDES hoog bezoek.
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen
langs bij de training. Eerst waren ze
aanwezig bij de F-pupillen en mini’s.
De Sint was tevreden over de vertoonde voetbalkwaliteiten van de
RKDES-jeugd en vond het kunstgrasveld er prachtig bij liggen. De
Pieten konden, tot verrassing van de
kinderen, een aardig balletje trappen en trainden even gezellig mee.

Daarna vertrok Sint met zijn Pieten
naar de Proosdijhal voor de jeugd
van de handbal. Ook daar waren de
kinderen verrast door dit gezellige
bezoek.
Nadat de Pieten hun balkunsten
hadden laten zien en de kinderen van pepernoten waren voorzien
moest het gezelschap weer op weg.
Er moesten nog wat schoenen worden gevuld. RKDES bedankt de Sint
en zijn Pieten voor dit leuke bezoek.
Tot volgend jaar!

Atletiek jeugd

Gwen 3e bij Runnersworld
Cross in Wijk aan Zee

tingscentrum ervaren dit als een
hele goede manier om aandacht te
schenken aan het vieren van Sinterklaas. Het feest gaat anders aan
sommige ouderen helemaal voorbij.

Handbal

Aalsmeer - Op zondag 29 november namen de meeste kinderen van
AVA een rustdag na de regiocross
bij AKU in Uithoorn. Een aantal kinderen nam nog deel aan de Ringvaartloop bij AVA, maar Gwen, Colin en Justin Alewijnse kunnen niet
genoeg krijgen van het crossen. Zij
reisden af naar Wijk aan Zee voor
de tweede cross in het Runnersworld cross circuit. Bij deze cross
starten alle pupillen, zowel jongens
als meisjes, tegelijk. Gwen, Colin en
Justin stortten zich in de race en lie-

pen een groot deel van de race in
de voorste groep. In het laatste deel
van de race moesten Colin en Justin de andere, vaak oudere, pupillen
jongens laten lopen, maar werden
wel verdienstelijk zesde en achtste.
Gwen doet het goed de laatste weken en zo ook zondag weer. Gwen
bouwde haar race goed op en had
nog genoeg over voor een eindsprint. Dit leverde Gwen de derde
plaats op. Een topprestatie!
Gwen op het podium in Wijk aan Zee.

Jeugdcompetitie schaken

Luuk dendert door bij AAS
Aalsmeer - De negende ronde van
de schaakcompetitie bij de jeugd gaf
het onderlinge duel van het dreamteam Luuk en Jasper. Luuk loopt
een stap voor op Jasper en dit bleek
ook in de partij, winst voor Luuk. De
negende ronde bracht naast vriendenstrijd ook broederstrijd. Wellicht aangeslagen door de nul tegen
Luuk in de vorige ronde ging Willem
ten onder tegen broertje Simon. Al
had coach Ben Simon toegefluisterd dat de jongste meestal beter
wordt (Piket, Timman, Polgar). Anderzijds, Flora is jonger dan Simon!
Desondanks ging Chess-queen Flora ten onder tegen Tim. Op alle borden werd veel strijd geleverd en ook
in deze ronde waren er geen remises. Azen gaan voor het punt, want
niet voor niets is de strijdkreet: ‘Aas,
Aas, Aas, we zijn ze allemaal de

baas!’ Luuk staat nog steeds op één
met 7,5 punten, maar Simon zit hem
op de hielen met 7 punten. Willem
en Christiaan hebben elk 5 punten,
Jasper en Gijs volgen met 4,5 punten, Sam en Tim met 4 punten, Stijn
met 3,5 punten, Merlijin met 3 punten en Flora, Rune en Kevin elk met
2,5 punten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

20 Nieuwe Meerbode

• 3 december 2015

Westeinder Live met drie
evenementen in vakantie

Leon Vergoossen bij afscheid
Omnia in zonnetje gezet

Aalsmeer - Afgelopen maandag 23
november nam Leon Vergoossen definitief afscheid: na 10 jaar coördinatorschap bij de Productgroep Trampolinespringen bij SV Omnia 2000,
gaat hij zijn aandacht op andere dingen richten. Het zal vreemd worden
voor Leon, een leven zonder Omnia.
De term ‘met de paplepel ingegoten’ is zeker van toepassing op hem.
Meer dan eens stond zijn Maxi-Cosi in de zaal als zijn moeder, Anneke
Nap, les moest geven aan de turnkinderen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij vaak rond de trampolines te vinden was, waar Rien de
Ruiter de scepter zwaaide. Meer
dan 10 jaar heeft hij met veel plezier deze mooie sport beoefend en
vele successen gekend in binnenen buitenland. Een jaarlijks hoogte-

punt was de Ostsee-Pokal, een internationale wedstrijd in Sörup in
Duitsland, vergelijkbaar met de eigen Flower-Cup. Na zijn carrière als
actieve springer ging hij daar als leiding mee met de springers. Hij nam
in deze positie nog wel steeds deel
aan het mixed – synchroon toernooi.
Hierbij springt een man synchroon
met een vrouw. De Ostsee-Pokhal is
de enige wedstrijd waar dit onderdeel plaatsvindt. Leon heeft zich na
zijn actieve carrière nog jaren ingezet voor de Productgroep trampolinespringen. Naast de hectiek van
deze organisatie, heeft hier steeds
het plezier van met elkaar iets moois
neerzetten voor de springers voorop gestaan. Ook was hij jaarlijks te
vinden bij het Nederlands Kampioenschap trampolinespringen en
bij Flower-Cup, die om de twee jaar
plaatsvindt in de Bloemhof. Dat Leon een goede organisator is blijkt
ook uit het feit dat hij mede-eigenaar geworden is van de succesvolle Ballonnenservice. Ook hier weet
Leon weer de combinatie van zakelijkheid en plezier goed te combineren. Chapeau! En dan is de tijd gekomen om na 10 jaar coördinatorschap
afscheid te nemen van de productgroep en het stokje door te geven.
Uiteraard is Leon in het zonnetje gezet. Suzanne Beijenveld is bereid de
taken van Leon over te nemen. Zij is
hier de afgelopen maanden goed op
voorbereid door Leon zelf.

Zaterdag 12 december

Wintermarkt in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 12 december vindt in het Centrum weer een
gezellige Wintermarkt plaats. Tussen 10.00 en 17.00 uur staan er kramen met kerstspullen en leuke cadeaus in de Zijdstraat en kunnen
bezoekers zomaar de Kerstman tegen komen. Op deze zaterdag tussen Sinterklaas en Kerst zijn natuurlijk alle winkels in het centrum geopend. Veel winkeliers zijn ook buiten te vinden met een kraam, maar
er zijn ook standhouders van buitenaf. Bij de sfeervolle kraampjes
vindt u leuke kerstcadeaus zoals
sieraden, parfums, sfeerverlichting
en kerstversiering. Uiteraard wordt
ook de kerstgedachte hoog gehouden. Daarom is op de Wintermarkt
ook een aantal goede doelen en
verenigingen aanwezig die de kerstgedachte onder de aandacht brengen. Het is niet alleen gezellig winkelen en snuffelen in de winkels en
de verlichte kraampjes. Bij de plaatselijke horeca en de verschillende
kraampjes kunt u ook genieten van
verschillende winterse gerechten,
hapjes en drankjes, zoals oliebollen,
glühwein en warme chocolademelk.
Gratis kerststukjes maken
Tijdens de Wintermarkt kunnen kin-

deren een eigen kerststukje maken
bij de kraam van Ondernemersfonds
Meer Aalsmeer. Onder leiding van
het promotieteam kunnen zij helemaal gratis een mooi kerststukje komen maken. Alles is aanwezig, maar
heb je iets moois wat je graag in je
eigen kerststukje wil verwerken dan
mag je dat natuurlijk gewoon meenemen.
Historische Tuin en open dag
En op zaterdag 12 december is er
nog meer te doen in het Centrum. In
de Historische Tuin aan het Praamplein organiseert Lionsclub Ophelia een sfeervolle (deels overdekte) Kerstmarkt van 10.30 tot 19.00
uur met optredens van diverse koren, zoals het Charles Dickens koor
en het Bindingkoor. En het appartementencomplex Molenstaete houdt
op zaterdag 12 december een open
dag tussen 10.00 en 14.00 uur in het
modelappartement aan het Molenpad nummer 85. Kom gerust even
langs, de koffie, chocomel en de
glühwein staan klaar.
De Wintermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking met
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer.
Info: www.aalsmeercentrum.nl

Handbal

FIQAS na winst een ronde
verder in Challenge Cup
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben zich afgelopen zaterdagavond 28 november
ten koste van het Israëlische Ramat
Hasharon geplaatst voor de vierde ronde van de Challenge Cup. Na
het 22-22 gelijkspel van een week
eerder in de Bloemhof moesten de
mannen de uitwedstrijd in Tel Aviv
winnen. Een gelijkspel met meer
dan 22 doelpunten zou ook nog genoeg zijn. Maar daar ging de ploeg
van René Romeijn en Djordje Stevanovic niet voor: de ploeg was erop gebrand om te winnen. FIQAS
Aalsmeer startte dan ook ijzersterk.
Vooral de opbouwspelers, die het in
de thuiswedstrijd een beetje hadden
laten afweten, vonden ze zelf, schoten nu met scherp. Er was dan ook
meteen een voorsprong en die werd
alleen maar verder uitgebouwd: via
8-12 en 11-16 naar de 15-21 ruststand. Er waren onderscheppingen
en breaks (fraai aangespeeld door
Gaby Birjovanu), vliegertjes en veel
fraaie doelpunten van Nils Dekker,
die uiteindelijk topscorer zou worden met negen goals. Hem lukte deze avond werkelijk alles. In de tweede helft gingen de Aalsmeerders in
eerste instantie dan ook rustig door
waar ze gebleven waren en voerden het verschil op tot tien: 20-30,
nu onder meer door treffers van Dustin Ligthart, Robin Boomhouwer en
Kevin Hooijman. Op dat moment besloot de tegenstander om persoonlijke dekking op twee aanvallers te
gaan spelen en dat bracht FIQAS
Aalsmeer wat uit het ritme. Kansen
waren er nog wel, maar er werd ontzettend veel gemist in het laatste
kwartier, ook open kansen. Zo sloop

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 4 december is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Heeft
u geen maat? Geen probleem, deze
wordt voor u gezocht. De kaartavond
begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het kaarten op vrijdag 27
november is gewonnen door Kees
Noordhoek met 5386 punten, op twee
Carla van Nieuwkerk met 5355 punten en op drie is Joop Biesheuvel geeindigd met 5330 punten. De poedelprijs was voor Theo Nagtegaal met
3736 punten. Bij het jokeren was de
hoogste eer voor Gon met 315 punten.

Ramat Hasharon steeds dichterbij:
via 23-30 en 26-31 naar 30-32. Het
publiek in de met zo’n 500 mensen
gevulde sporthal ging nu nog luidruchtiger achter de ploeg staan en
in de hectische slotfase scoorde de
Serviër Obrad Radulovic zelfs de gelijkmaker: 32-32. Er stonden nog 53
seconden op de klok. Een gelijkspel zou genoeg zijn, maar Tim Bottinga maakte aan alle onzekerheid
een eind en schoot de winnende
treffer binnen: 32-33. De ontlading
was enorm: wat een mooi resultaat!
Doelpunten: Nils Dekker 9, Tim Bottinga 7, Robin Boomhouwer, Samir
Benghamen en Kevin Hooijman 3,
Dustin Ligthart en Remco van Dam
2, Jimmy Castien 1.

Woensdag 30 december:
Laatste werkdag
Na de succesvolle editie van vorig jaar gaat Westeinder Live er ook
dit jaar weer een feest van maken.
Quincy, Jan Leliveld & DJ Bert and
his Lady Friends zorgen voor de muziek. Er wordt gewerkt met voorrangskaarten (geldig tot 16.30 uur).
Eén kaart kost 10 euro, daarvoor
krijg je 4 consumptiemunten. Het

feest voor de laatste werkdag start
om 14.00 uur.
Zondag 3 januari:
Nieuwjaarsborrel
Een mooie gelegenheid om elkaar
een gelukkig nieuwjaar te wensen
en goede voornemens te bespreken
(en ze vervolgens weer even te vergeten). Met optredens van Joel Borelli en DJ Bert belooft dit een feest
te worden dat je niet mag missen!
Eén kaart kost 40 euro, dit is inclusief een glas champagne en een
4-gangen stamppot vorkjesdiner.
Check de Facebookpagina voor de
‘share, get likes & win-actie’ - wie
weet win je twee vrijkaarten voor
deze avond. Aanvang is 16.00 uur.
Vanaf maandag 4 januari is het
Westeinder Paviljoen weer geopend
voor lunch, borrel en diner. www.
westeinderpaviljoen.nl | info@westeinderpaviljoen.nl | 0297-364985.
Vanaf woensdag 6 januari is de
Westeinder Brasserie weer geopend
voor borrel en diner. Nog niet in de
Westeinder Brasserie geweest? Kijk
eens op de website en maak direct
online een reservering: www.westeinderbrasserie.nl | info@westeinderbrasserie.nl | 0297-364986.
Adres Westeinder Paviljoen en
Westeinder Brasserie: Kudelstaartseweg 22.

Doe-avond bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 7 december is er weer een doe-avond bij
de F&VA. Het is de bedoeling dat het
televisieprogramma ‘Tussen Kunst
en Kitsch’ door enkele leden wordt
nagespeeld. Andere clubleden kunnen hier dan met de filmcamera opnamen van maken. Het wordt een
leerzame avond waar men regie, cameravoering belichting en geluid in
praktijk zal kunnen brengen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een videocamera zijn van

harte welkom op de komende clubavond. Tijdens de bijeenkomst kan
men voor meer informatie altijd te
rade gaan bij één van de deskundige leden. De Clubavonden van de
Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de veertien dagen gehouden op de maandagavond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA via 0235284564 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Pop-up Store
naast Vooges

uw flesje champagne bubbels spectaculair te openen, zijn hier ook diverse champagnesabels te koop.
In samenwerking met 24 bubbels.
nu worden in de maand december
ook diverse Champagneproeverijen en workshops bubbels Sabreren georganiseerd in samenwerking
met Vooges brood en banket, Tries
groenten& fruit en 24bubbels. Dus
genoeg redenen om eens een kijkje
te nemen in deze winkel.

Twirlsters van S.V. Omnia
succesvol bij voorrondes NK

Programma handbal
Zondag 6 december 14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F2 – Shot’73
14.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2
– Swift 2000 (Eerste Divisie)
Beide wedstrijden worden gespeeld
in sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg. Publiek is welkom.

Weer baanloop
bij AVAalsmeer

van AVA. Het startschot wordt gegeven om 20.00 uur en inschrijven
kan tot 15 minuten voor aanvang in
de kantine.

Aalsmeer - Op woensdag 9 december kan iedereen meedoen met
de recreatieve baanloop bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Belangstellende hardlopers kunnen kiezen uit de volgende
afstanden: 1, 3 of 5 kilometer. Deelname kost 2 euro voor niet-leden

Er wordt gelopen met een Ipico
loopchip die aan de deelnemers
wordt uitgeleend. Kleedkamers met
douches zijn beschikbaar. Na afloop
ontvangen de meeste deelnemers
een prachtige plant. Ook supporters
zijn van harte welkom. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

Naar Bevo en KV Sasja
De mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben een druk programma deze
week: eerst staat vanavond, donderdag 3 december, de inhaalwedstrijd
op het programma bij Targos/Bevo
vanaf 20.00 uur. Deze wedstrijd is te
volgen is via livestream (http://bit.
ly/1juKkSR). Daarna wordt zaterdag
5 december in Antwerpen gespeeld
tegen het Belgische KV Sasja, de
nummer acht in de BeNe-League.
Die wedstrijd begint om 20.15 uur.
Op donderdag 10 december vanaf 20.00 uur: FIQAS Aalsmeer tegen
OCI/Lions thuis in De Bloemhof.

Zondag 20 december:
Kerstborrel
Jan Leliveld, DJ Bert & saxofoniste
Sanne Landvreugd, wat wil je nog
meer? Deze drie rasartiesten gaan
ervoor zorgen dat jullie geen moment stil staan. Kom gezellig langs
om alvast in de kerstsfeer te komen. Het begint zoals gewoonlijk
om 16.00 uur en de entree is gratis!

Aalsmeer - Vanaf 1 december zit
naast bakkerij Vooges in de winkel van Tries groenten en fruit op
Poldermeesterplein nummer 4 ook
Champagnekunst met diverse betaalbare en prijswinnende champagne. Met elke week een actie bij
een fles champagne. Daarnaast, om

Aalsmeer - Op zaterdag 28 en zondag 29 november werden de voorrondes gehouden voor de Nederlandse kampioenschappen Twirl in
het sportcomplex Koning WillemAlexander te Hoofddorp. In totaal
hadden 12 twirlsters van SV Omnia
2000 zich weten te plaatsen gedurende het seizoen voor diverse onderdelen. Op zaterdag mocht Nikkie het spits afbijten in de categorie senior beginner met het onderdeel 1-baton, samen met haar zusje
Eefke namen zij het op tegen maar
liefst 60 andere solisten! Beide lieten een mooie routine zien in hun
nieuwe pakjes, zij werden respectievelijk 28e en 35e. Ook Rachel kwam
uit op het onderdeel 1-baton bij de
Preteen beginners, zij werd uiteindelijk 27e van de 34. Alleen de beste 15 mogen door naar de NK. Kim
mocht als laatste de vloer betreden
in de junior intermediate klasse, na
een vervelende blessure kwam zij
eindelijk weer in actie en eindigde als 2e van de 23 deelnemers. Zij
mag dus door naar de NK in januari
met het onderdeel 1-baton. Op zondag was het weer vroeg dag voor
Cynthia, Kirsten, Danique, Mayke, Celina, Mireille, Selina, Solenne en Kim. Cynthia startte als eerste de dag met haar 1-baton optreden in de categorie senior intermediate, zij werd knap 14e van de 37
en dus door naar de NK in januari.
Alle overige Omnia twirlsters kwamen uit in de eerste ronde van de
diverse kampioensklasses. Met het
onderdeel 1-baton werd Kirsten 6e,
Danique 7e en Mayke 12e bij de juveniles, Celina 8e en Mireille 7e bij

Loting: Luxemburg
Dinsdag 1 december is meteen al
geloot voor de volgende ronde en
FIQAS Aalsmeer treft in de achtste
finales het Luxemburgse Handball
Esch. De wedstrijden worden gespeeld in februari 2016.

Aalsmeer - Het Westeinder Paviljoen en de Westeinder Brasserie
gaan van zondag 20 december tot
en met zondag 3 januari met kerstvakantie, maar niet getreurd, want
in de vakantie organiseert Westeinder Live drie evenementen. Met
Joel Borelli, Quincy, Jan Leliveld en
DJ Bert and Lady Friends belooft
het een sfeervol eind te worden van
2015 en een spetterend begin van
2016.

de preteens. Selina 8e en Solenne
6e bij de junioren. Bij het onderdeel
2-baton werd Mayke 7e, Kirsten 5e
en Danique 4e bij de juveniles. Bij
de preteens werd Mireille 4e en Celina werd super knap 1e! Bij de junioren was Solenne 3e en Selina 4e.
Bij het onderdeel duo Twirling werden Selina en Kim 3e bij de junioren.
Met super X strut werd Kim 5e bij de
junioren. Dan het laatste onderdeel
dance twirl, bij de juveniles werd
Mayke 8e, Danique 7e en Kirsten
6e. Bij de preteens werd Celina 7e
en Mireille 6e. Tot slot kwamen de
junioren in actie, Kim werd 10e, Solenne 8e en Selina 7e. De voorronde
telt één keer mee in de eindranking.
Op zaterdag 9 en zondag 10 januari worden de tweede en derde ronde
gehouden van de NK in Almere, om
zo de EK tickets te kunnen verdelen.
Trainsters Valerie en Maaike kunnen
terugkijken op een goede eerste
ronde en hebben nog 5 weken de
tijd om de puntjes op de i te zetten.
Maar eerst is er nog het runner-up
NK in Almere op 12 en 13 december waarbij nog een aantal twirlsters
in actie gaan komen. Lijkt het je ook
leuk om te komen Twirlen? Voor informatie over Twirlen kan contact
worden opgenomen met de Productgroep Coördinatoren Valerie Leliveld per email: twirlen@svomnia.nl

Bets wint bij de
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Kom gerust
eens kijken. Op donderdag 26 november is het kaarten gewonnen
door Jaap Balk met 5474 punten, op
twee is Huub Bouwmeester geëindigd met 5435 en op drie Marry Akse met 4980 punten. Bij het jokeren
was Bets Teunen met 113 punten de
beste, gevolgd door Trudy Knol met
192 punten Gerard de Wit met 248
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Winnaar Christopher (links) naast finalist Luc.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Luc niet lucky in finale
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige speelavond van de dartclub Poel’s Eye
was de zesde van het seizoen in
het Dorpshuis van Kudelstaart.
Zoals gewoonlijk werd de speelavond gestart met poules. Hier werden al enkele opmerkelijke prestaties geleverd. Zo was er een poule
met ‘girlpower’, Marieke van Zanten en Henny Taal werden knap eerste en tweede. Joris Voorn werd ook
knap eerste in een poule met Tjitte Miedema en Roy de Jong. Joris
en Henny troffen elkaar in de tussenronde, dit wist Joris te winnen.
Joris kwam zodoende in het hoogste niveau terecht, waar hij vervolgens knap won van Erik Jan Geelkerken. In de kwartfinale verloor Joris dan toch van Lars Plaisier, die
uiteindelijk de speelavond zou winnen. Henny was dus in het tweede niveau terecht gekomen, maar
hier besloot zij de (positieve) draad
weer op te pakken. Na overwinningen op Berto Blom en John Guldemond bereikte zij knap de halve finale. Hier bleek Luc van de Meer
een maatje te groot. Luc mocht zich
nu opmaken voor zijn eerste finale
van dit seizoen. Christopher Brouwer won twee speelavonden geleden het hoogste niveau, nu won hij
tegen Luc het tweede niveau. In de
tussenronde van de B ronde (derde
en vierde niveau) won Albert Geleijn

van Marco van de Hoorn, en Roy de
Jong van Jeroen van den Helder.
Frappant was dat alle vier de darters uiteindelijk de finale zouden halen. Ook Jarek Sarna en Huib Gootjes konden Albert en Roy in de halve
finale van het derde niveau niet tegenhouden. Albert wist vervolgens
de finale te winnen, het was zijn zevende overwinning bij de Poel’s Eye
ooit. Op het vierde niveau bereikte
Marco van de Hoorn, bij zijn derde
aantreden ooit, voor het eerst een finale. Tegenstander Jeroen was iets
meer ervaren, in zijn 43ste (!) finale
ooit, won hij nu voor de 20ste keer.
Lars sloeg deze avond een dubbelslag, niet alleen won hij het hoogste niveau, ook had hij met een
mooie finish van 132 de Hoogste
Uitgooi van de avond. Deze finish,
die de beslissing in de finale bracht,
en allerlei andere informatie over
de dartclub Poel’s Eye, is terug te
zien op de website www.poelseye.
nl. De volgende speelavond is morgen, vrijdag 4 december, met hopelijk weer veel nieuwe dart liefhebbers en ‘oude bekenden’. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig.
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ZABO zaalvoetbalcompetitie

Voetbal zondag

Driepunter voor Sportzicht

Aalsmeer - Tijdens de vijfde speelronde van de ZABO zaalvoetbal competitie hebben zowel Café Sportzicht als FC Madrevo hun
eerste seizoensoverwinning geboekt. Koploper Sportcafé de Midi’s
schudde titelconcurrent Amsec Piller van zich af en blijft de ranglijst
aanvoeren met drie punten voorsprong op de nummer twee, Atlas
Lions. Speelronde vijf vond zaterdag 28 november plaats in hal 1 van
sporthal de Bloemhof. De openingswedstrijd ging tussen Kid’s Actief en
Café Sportzicht Voorafgaand aan dit
duel had Kid’s Actief acht punten
meer behaald als Café Sportzicht
maar ook bij de ZABO begint elke
wedstrijd gewoon weer met 0-0. De
spelers van Café Sportzicht verichtten heldendaden en versloegen het
hogergeplaatste Kid’s Actief met
de cijfers van 6-2. De tweede partij was de ontmoeting tussen Atlas
Lions en Koning Nieuwendijk. De
ploeg van Atlas Lions wist makkelijk het doel te vinden en vijzelde het
doelsaldo lekker op: einduitslag 122. Vervolgens verschenen de teams
van FC Madrevo en IBH Aalsmeer
aan de aftrap. Het publiek zag een
spannende wedstrijd die eindigde
met een nipte zege voor FC Madrevo. Ondanks de overwinning blijft

FC Madrevo hekkensluiter van de
ranglijst (deze zaalvoetballers hebben wel één wedstrijd minder gespeeld). De vierde wedstrijd was de
topper tussen Sportcafé de Midi’s
en Amsec Piller. Bij een winstpartij had Amsec Piller gelijk gekomen
in de stand met de lijstaanvoerder
maar dat zat er zaterdagavond beslist niet in. Bij de rust leidde Sportcafé de Midi’s met 2-0. Tijdens de
tweede helft golfde het spel van deze aantrekkelijk en sportieve wedstrijd op en neer met kansen voor
beide doelen. De Midi’s wist nog
driemaal doelman Kees-Jan Jongkind te passeren terwijl Amsec Piller diverse inzitten op paal en lat
zag belanden. Jordy van Dort redde
de bekende eer voor Amsec Piller.
Einduitslag 5-1 voor Sportcafé de
Midi’s. Bij het slotduel van speelronde 5 werden de punten netjes verdeeld. LEMO tegen EZ Flower eindigde met een 3-3 gelijkspel.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s
5-15, Atlas Lions 5-12, Amsec Piller
5-9, Kid’s Actief 5-9, IBH Aalsmeer
5-6, LEMO 5-5, EZ Flower 4-4, Café
Sportzicht 5-4, Koning Nieuwendijk
5-3, FC Madrevo 4-3.
Speelronde zes volgt zaterdag 12
december in de Proosdijhal te Kudelstaart.

RKDES koploper in tweede
periode na winst op DIOS

Beachvolleybal

Signum Notariaat wint
Financial Toernooi
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
19 november vond het jaarlijkse Financials Beach Volleybal toernooi
plaats in The Beach. Verschillende
bedrijven uit de financiële wereld
namen het tegen elkaar op in het
zand. ABN-AMRO, Rabobank, Alfa Accountants en Adviseurs, Westeinder Adviesgroep, IFAA Accountants, Signum Notariaat, Berghoef
Accountants en Adviseurs, Flynth
Adviseurs en Accountants en Administratie- Advieskantoor Johan Molema waren van de partij.
Het was voor de derde keer op rij
aan titelverdediger Molema Administratie om de organisatie op zich
te nemen voor het toernooi. Dit jaar

won in de zenuwslopende finale uiteindelijk Signum Notariaat van IFAA
Accountants. In de andere twee
poules waren Alfa en Flynth de winnaars.
Ook dit jaar schoven weer veel deelnemende bedrijven bij het voorafgaande diner aan. Voor de teams
werd er een speciaal menu samengesteld waar ze uit mochten kiezen.
Zo werd er een goede bodem gelegd voor de uitdagende wedstrijden die daarop volgden.
Volgend jaar is het aan Signum Notariaat om het Financial Toernooi te
organiseren en de teamleden zullen
zij er alles aan doen om hun titel te
verdedigen.

Volgend jaar zomer tweede
kunstgrasveld voor RKDES

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 5 december:
F.C. AALSMEER
T.O.V. 1 - F.C.A. 1
AJAX 3 - F.C.A. 2
SCW 5 - F.C.A. 4
RAP 9 - F.C.A. 5
CSW 6 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – Argon 11
F.C.A. Vet. – Buiksloot Vet.
Vrouwen
F.C.A. VR1–Wartburgia VR7
Junioren
F.C.A. A1 – Soest SO A1
VEW A1 - F.C.A. A2
Overbos B1 - F.C.A. B1
F.C.A. B2 – DEM B5
Onze Gazellen B5 -FCA B4
Geinoord C1 - FCA C1
Geel Wit C1 - F.C.A. C2
F.C.A. C3 – Amstelveen C2
F.C.A. C4 – SCW C1
DIOS C8 - F.C.A. C5
Pupillen
CSW D1 - F.C.A. D1
F.C.A. D2 – Swift D3
Legm.vogels D2 - F.C.A.D3
Tos Actief D1 - F.C.A. D4
UNO D4 - F.C.A. D5
F.C.A. D6 – Argon D5
Hertha D4 - F.C.A. D7
RCH E1 - F.C.A. E1
F.C.A. E2 – IJburg E3
Buitenveldert E4 - FCA E3
F.C.A. E4 – Hoofddorp E3
Kockengen E1 - F.C.A. E5
Nederhorst E2 - F.C.A. E6
F.C.A. E7 – Roda’23 E11
F.C.A. E8 – Legm.vogels E5
F.C.A. E9 – Badh.dorp E7
F.C.A. F1 – Hertha F1
RKDES F2 - F.C.A. F2
VVC F4 - F.C.A. F3
Pancratius F7 - F.C.A. F4
KDO F2 - F.C.A. F5
F.C.A. F6G – DSOV F5
F.C.A. F7G – HSV’69 F1
Kon.HFC F17 - F.C.A. F8
Roda’23 F12 - F.C.A. F9
Badh.dorp F4 - F.C.A. F 10
F.C.A. F 11 – Almere F6
IJburg F18 M - F.C.A. F12M
Meisjes
Hoofddorp MA1-FCA MA1
F.C.A. MB1–Roda’23 MB1
F.C.A. MB2 – KDO MB1
F.C.A. MD1 – De Meern D1
F.C.A.ME1 - Waterwijk ME2
F.C.A. ME.2 – DSS ME.1

15.00 u
14.30 u
11.00 u
12.00 u
13.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u
9.30 u
12.00 u
13.00 u
10.30 u
12.30 u
12.00 u
10.15 u
15.45 u
8.45 u
8.45 u
11.00 u
12.35 u
9.45 u
8.45 u
10.00 u
11.45 u
10.15 u
9.30 u
10.15 u
10.30 u
10.30 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
11.00 u
8.30 u
10.15 u
10.15 u
10.15 u
10.15 u
8.45 u
10.45 u
9.30 u
8.45 u
10.15 u
13.00 u
10.15 u
10.15 u
8.45 u
10.15 u
8.45 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D1 – CTO’70 D1
9.30 u
RKDES D2–Legm.vogelsD4 11.00 u
R.K.D.E.S. D3 – CSW D5
11.00 u
R.K.D.E.S. E1 – HBC E2
13.00 u
Argon E2 - R.K.D.E.S. E2
8.45 u
Legm.vogels E3 - RKDES E3 9.30 u
R.K.D.E.S. E4 – DWS E5
9.30 u
Pancratius E14 - RKDES E5 9.00 u
Hillegom E11 - RKDES E6 10.00 u
DIOS E16 - R.K.D.E.S. E7
9.45 u
UNO E11 - R.K.D.E.S. E8
8.30 u
R.K.D.E.S. F1 – Roda’23 F2 11.00 u
R.K.D.E.S. F2 – F.C.A. F2
11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – SCW F1
9.30 u
AFC F6 - R.K.D.E.S. F4
9.00 u
CSW F2 - R.K.D.E.S. F5
8.45 u
Hoofddorp F13 - RKDES F6 10.00 u

R.K.D.E.S. F7 – UNO F10
R.K.D.E.S. F8 – Arsenal F4
KDO F4 - R.K.D.E.S. F9
Fortuna - R.K.D.E.S. 012-1
Vrouwen
R.K.D.E.S. VR1 – DCG VR1
Meisjes
RKDES MC2–Kennemerl.2
RKDES MD.1 – Tos Actief2
RKDES MD2 – A’dam MD1
R.K.D.E.S. ME1 – KDO ME1

11.00 u
9.30 u
10.15 u
10.00 u
13.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – De Brug 1
14.30 u
S.C.W. 2 – Sp.Martinus 2
12.00 u
Argon 9 - S.C.W. 4
12.00 u
S.C.W. 5 – F.C.A. 4
11.00 u
S.C.W. Vet1 – Buitenveldert 14.30 u
S.C.W. Vet2 –Wartburgia Vet 14.30 u
Junioren
De Vecht A1 - S.C.W. A1
14.00 u
S.C.W. B1 – VVC B2
10.15 u
F.C.A. C4 - S.C.W. C1
10.15 u
S.C.W. C2 – Amstelveen C4 11.00 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Argon D4
8.45 u
Abcoude D6 - S.C.W. D2
13.30 u
Badh.dorp E1 - S.C.W. E1
9.30 u
VVC E4 - S.C.W. E2
8.30 u
RKDES F3 - S.C.W. F1
9.30 u
S.C.W. F2 –Velserbroek F1
8.45 u
Vrouwen
ZOB VR.1 - S.C.W. VR.1
13.15 u
Meisjes
Overbos MB2 - S.C.W. MB1 13.00 u
HFC MC2 - S.C.W. MC1
15.00 u
S.C.W. ME.1 – HBC ME.1
8.45 u
Zondag 6 december.
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Real Sranang 1 14.00 u
Hoofddorp 5 - F.C.A. 2
11.45 u
F.C.A. 3 – Roda’23 6
11.30 u
Velserbroek 3 - F.C.A. 4
9.30 u
Real Sranang 3 - F.C.A. 5
14.00 u
Nautilus 2 - F.C.A. 6
11.30 u
F.C.A. 7 – KDO 5
11.30 u
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 – Ankaraspor 1 14.00 u
Kampong 4 - R.K.D.E.S. 2 14.30 u
Beverwijk 2 - R.K.D.E.S. 3 11.30 u
Kon.HFC 4 - R.K.D.E.S. 5
11.00 u
HBC 5 - R.K.D.E.S. 6
11.00 u
Junioren
RKDES A1–BuitenveldertA1 14.00 u
RKDES A2 – Legm.vogels3 12.00 u
R.K.D.E.S. B1 – KDO B1
10.00 u
DSOV B2 - R.K.D.E.S. B2
13.30 u
HFC C2 - R.K.D.E.S. C1
13.00 u
RKDES C2–Nieuw SlotenC2 12.00 u
HFC C6 - R.K.D.E.S C3
15.00 u
HFC C8 - R.K.D.E.S. C4
9.15 u

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Kudelstaart - In de zomer van 2016
zal het tweede voetbalveld bij RKDES, nu nog natuurgrasveld, omgetoverd worden tot een kunstgrasveld. De raadsfracties van de gemeente hadden dit in de lentenota
afgelopen voorjaar opgenomen en
dit is nu bekrachtigd in de begrotingsraad voor 2016.
Dit maakt de weg vrij om nog een
kunstgrasveld aan te leggen en natuurlijk is het bestuur van RKDES
hier heel blij mee. Het bestuur heeft
heel veel moeite gedaan om dit te
bewerkstelligen vooral om de leden
van de gemeenteraad te overtuigen
van het nut en noodzaak hiervan,
uiteindelijk is dit gelukt.
Waarom veld twee
RKDES heeft dan de beschikking
over twee kunstgrasvelden, twee
wetravelden en één natuurgrasveld.
Op de wetravelden kan normaliter
altijd gespeeld worden. Met twee
kunstgrasvelden erbij kan RKDES
ook bij slecht weer op zaterdag een
programma bieden op vier velden.

Genoeg om iedereen te laten spelen. Zelfs bij heel slecht weer, als de
wetravelden te slecht zijn, kan op de
kunstgrasvelden gespeeld worden.
De komende maanden gaat het bestuur gesprekken voeren over de
aanleg volgend jaar zomer. De gemeente zal weer de uitvoerder zijn.
Juni volgend jaar wordt het tweede
kunstgrasveld aangelegd, zodat hier
vanaf september 2016 op gespeeld
kan gaan worden.
Regels kunstgrasveld
Uiteraard verwacht het bestuur dat
er met respect en verstand met
het kunstgrasveld word omgegaan.
Zorg dat het schoon blijft, dus zeker geen kauwgom achter laten.
Er mag met lichte vorst gewoon op
gespeeld worden (tot min 10 graden), maar als er sneeuw of hagel
ligt mag er absoluut geen gebruik
van worden gemaakt. Het bestuur
van RKDES hoopt na aanleg van
het tweede kunstgrasveld optimale
sportbeoefening te kunnen bieden
aan alle leden.

Gelijk tegen Sporting Martinus

Geniaal doelpunt Lennart
bij FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Met opgeheven hoofd
verlieten de Aalsmeerder het veld
bij Sporting Martinus. Een gelijk
spel (1-1), maar er had meer ingezeten afgelopen zondag. Martinus lag in het eerste half uur over
de knie bij de FC Aalsmeer. Het perfecte veldspel, men wist elkaar heel
goed te vinden, alleen de stormachtige wind was soms een spelbreker.
Maar de Aalsmeerders wisten deze
handicap aardig te omzeilen. Maar
de kansen die er kwamen brachten niet het resultaat waar men op
hoopte. De thuisclub was rijp voor
de eerste nederlaag. Lennart Eberharter, weer de grote uitblinker en
de plaag voor de Martinus verdediging, miste de eerste de beste kans
op 0-1, en even later was het Barry
Springintveld die de kwaliteiten van
doelman van Heeten van Sporting
Martinus uitprobeerde. De thuisclub kwam er praktisch niet aan te
pas. FC Aalsmeer had het eigenlijk
hier af moeten maken, kansen genoeg. 10 Minuten voor de rust was
er eigenlijk pas echt gevaar voor de
bezoekers. Maar altijd stond Jeremaih Veldman zijn mannetje en succes voor de thuisclub in de weg.
Onzorgvuldig omgaan met de weinige kansen die ze kregen was het
manco bij de thuisclub. Joel Cornwall probeerde het vanaf rand strafschopgebied, maar de goed opgezette muur wist het gevaar te keren. De enige smet in de eerste helft
was wel het zeer gevaarlijke inkomen van de aanvoerder van Sporting Martinus, die blij moest zijn dat
de scheidsrechter de kaarten op
zak hield. De tweede helft gaf een
meer aanvallender Sporting Martinus te zien. Zo nu en dan kwam FC
Aalsmeer in de buurt van het vijandelijk doel, maar meer dan een inzet van Barry Springintveld en nog
wat kleine speldeprikken kwam de

brigade van trainer Monnich niet.
Sporting Martinus kwam zestien minuten voor tijd op de 1-0. Een voorzet werd door Yvo Barry binnen gegleden, doelman Veldman had het
nakijken. De bezoekers wankelden even maar bleven fier overeind.
Jammer was uitvallen van Eric Jansen, die met een oogwond het veld
moest verlaten. Met nog tien minuten te spelen ging de F.C volop in
de aanval. En toen was daar de geniale Lennart Eberharter, met een
uitgekiende inzet, met medewerking van de wind wist hij de doelman van Sporting Martinus kansloos te passeren: 1-1, meer dan verdiend. Scheidsrechter Basaidi kan
terug kijken op een winderige maar
mooie wedstrijd. Komende zondag 6
december speelt FC Aalsmeer thuis
tegen Real Sranang.

Kudelstaart - RKDES is momenteel koploper in de tweede periode na een 0-4 winst afgelopen zondag op DIOS met 3 gespeeld 9 punten met 10 voor en 0 tegen goals.
Natuurlijk is winnen van de tweede
periode nog ver weg, maar voorlopig staan de Kudelstaartse voetballers wel boven aan in deze periode
en de vooruitzichten zijn ook goed.
Na de komende weken tegen Ankaraspor en De Germaan zal het allemaal wel duidelijk worden. RKDES
speelde tegen DIOS in dezelfde opstelling als waar 2 weken geleden
mee was begonnen. Op het door
storm geteisterde veld in NieuwVennep zocht de plaatselijke FC
vanaf het begin de goal van DIOS
en al gauw bleek de Nieuw-Vennepse formatie een maatje te klein voor
het Kudelstaartse team. De eerste
kans was nog voor DIOS, maar keeper Tijn Kraak greep goed in. Daarna was het helemaal over met DIOS.
Maarten van Putten zag zijn knal
nog op de vuisten van de keeper
belanden maar 1 minuut later was
het toch raak. Een hoge voorzet van
Mischa van de Scheur vanaf rechts
belandde bij de tweede paal waar
Maarten van Putten fraai binnen tikte: 0-1 (14e minuut). Vlak erna een
vrije trap van uitblinker Lennart Kok
die de keeper nog fraai wist te redden. Wederom een vrije trap van
Lennart Kok en hij zocht het hoofd
van Robin van der Steeg en die kopte over de keeper de 0-2 binnen
(30ste minuut). Lars Winters had de
0-3 op zijn slof, maar hij maaide vlak
voor de doellijn over de bal heen.
Toch kwam de 0-3 nog voor rust op
het niet aanwezige scorebord. Het
was Lennart Kok die vanaf een meter of 20 de linker boven hoek zocht
en ook vond: 0-3 in de 40ste minuut
en tevens de ruststand. Bij de start
van de tweede helft bleek de wind

tot stormkracht te zijn aangetrokken en de Afas/Nieuwendijk had
nu de wind mee. Het viel echter niet
mee om op het platte kunstgrasveld
de bal bij te houden. Speedy Gonzales had misschien kans gehad,
maar de jongens uit Kudelstaart
niet. Kortom het was moeilijk voetballen. Toch werd er bij RKDES best
aardig gecombineerd en regelmatig verscheen er wel weer een speler voor het doel van Nieuw-Vennep,
maar voor alsnog leverde dit geen
goals op. Kansen voor Maarten van
Putten, op zijn inzet kon de keeper
nog een vinger achter krijgen, Lars
Winters kon nadat de keeper de bal
los liet de rebound in schieten maar
schoot zowat een gat in de keeper
zijn buik en Ivo Lentjes wist al koppend nog de paal te vinden. Een
paar leuke acties van Jeroen Bakker leverde ook al geen goals op. Na
ruim 20 minuten in de tweede helft
werd het toch 0-4. Een vrije trap
van Lennart Kok op rand zestien
werd hard in de verre hoek geschoten (65ste minuut). De keeper zat er
nog wel bij, maar wist het leer niet te
keren. Laatste wapenfeit kwam van
Roy Endhoven die een diagonaal afstandschot op de lat zag belanden.
Al met al een zeer verdiende overwinning waarin het door het snelle
veld en de harde wind moeilijk voetballen was. De uitstekende scheidsrechter Kucukerbir had na 90 minuten en 6 seconden genoeg kilometers gehold en liters wind gehapt,
hij had het in deze sportieve wedstrijd wel gezien. DIOS snakte naar
het einde en de Kudelstaarters vonden het al lang best.
Komende zondag 6 december thuis
tegen Ankaraspor en de hamvraag
is: Staat RKDES na volgende week
nog steeds boven aan in de tweede periode?
Eppo

Jos Eveleens winnaar achtste
Hornweg klaverjastoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 28 november
werd het achtste Hornweg Open
Klaverjas Toernooi gespeeld. Veel
oude bekende maar ook nieuwe
bewoners van de Hornweg hadden
zich tussen 20.00 en 20.30 uur aangemeld in de kaartschuur van Hein
en Esther van Wieringen. De wisselbeker werd met pijn in zijn hart door
Bannie teruggegeven aan medeorganisatoren Mark en Bianca Geleijn.
Dit gold niet voor de rode lantaarn.
De te vroeg heengegane Kees Been
kon zijn prijs niet verdedigen, maar
zijn naam staat wel voor altijd in de
meest felbegeerde prijs van dit gezelligheidstoernooi gegraveerd. Familie Oor was eveneens niet van de
partij. Wil dorst de spanning aan de
kaarttafel dit jaar waarschijnlijk nog
niet aan. Na de eerste ronde stonden Michel van Beek en Sander v/d
Laarse bovenaan met 1827 punten.
Na de tweede ronden bleek Anneke Geleijn de te kloppen dame. Helaas trof Ank het niet met haar laatste kaartmaat waardoor Jos Eveleens in de derde ronde met een
totaal van 5503 punten er met de
winst van door ging. Tweede werd
Cees-Jan de Jong met 5375 punten.

De derde plek was voor Hans Kinkel met 5250 punten, de maat van
Jos uit zowel de eerste als de laatste ronde. Het verschil werd dus
in de tweede ronde gemaakt waar
Jos kon vertrouwen op de kwaliteiten van vrouw Mar. De organisatie
denkt er daarom zelfs over om familie in plaats van Jos Eveleens in de
beker te graveren. De meeste pitslagen waren dit jaar voor eerdere winnaars René van Vuren en Mark van
der Ban. Teun en Bannie scoorden
beide 3 pitslagen en ontvingen ieder een zak mini-marsen. De rode
lantaarn was bijna met Menno Vreeken mee naar Kudelstaart gegaan,
maar Peter Stokman wist met 2338
punten de lantaarn toch in de buurt
van de Hornweg te houden. Voor zolang het nog toegestaan is, brandt
de lantaarn op de Middenweg voor
het raam van Peter en Marian. Het
Hornweg Open Klaverjas Toernooi
heeft weer twee spraakmakende
deelnemersnamen op haar wisseltrofeeën bij kunnen laten graveren.
Wie zullen daar volgend jaar aan
worden toegevoegd? Er wordt nu al
uitgekeken naar de laatste zaterdag
van november 2016 (ovb).

Theo Nagtegaal

Laatste competitieronde
voor Bloemenlust

was het dubbel van Peter en Danny met 70% gewonnen partijen, terwijl Danny een keurige 59% score
haalde in zijn enkelspelen. Het gemiddelde per wedstrijd was 4,1 punt
(van de 10) en het doel voor het volgend seizoen is om dit te verbeteren.

Aalsmeer - Het al gedegradeerde Bloemenlust 1 moest het in de
slotronde van de competitie in de
Bloemhof opnemen tegen de sterke
nummer 2 Het Nootwheer 4. Razend
knap dus dat Ed Couwenberg twee
enkelspelen wist te winnen. Samen
met Frans Ravesteijn kwam hij ook
in het dubbelspel dicht bij de overwinning, maar dat lukte helaas net
niet (6-11, 11-8, 6-11, 11-8, 11-13).
Frans Ravesteijn en invaller Willem
Visser konden niet tot winst komen.
Bloemenlust 2 speelde zijn laat-

Bloemenlust 3 moest nog een goed
resultaat boeken om zich te handhaven in de 5de klasse en de 8-2
overwinning tegen de 2 tegenstanders van Holendrecht 3 was precies
genoeg om 1 punt boven ze te komen. Dirk Biesheuvel won van beide tegenstanders, terwijl Philippe
Monnier en Irene Gerritsma ieder
1x wisten te winnen. In het cruciale
dubbelspel haalden Philippe en Dirk
het allesbeslissende punt binnen en
was de degradatie op het nippertje
afgewend.

Tafeltennis

ste wedstrijd van het seizoen uit tegen het al gedegradeerde Holendrecht 2. Ook voor de bezoekers
stond er niet meer dan de dagzege
en eer op het spel; ongeacht de uitslag bleef Bloemenlust op de 1 na
laatste plaats (en dus handhaving in
de 4de klasse). Danny Knol won al
zijn partijen en Horst Krassen verloor net zoals Peter Velleman 1 partij. Het dubbelspel werd door Peter en Danny gewonnen en zo werd
de einduitslag 2-8. Het beste resultaat van Bloemenlust 2 dit seizoen
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Jeugd Atletiekvereniging Aalsmeer

Sportvereniging Omnia 2000

Finale clubkampioenschap
trampolinespringen
Aalsmeer - Op maandag 23 november is de finale van het Clubkampioenschap Trampolinespringen van SV Omnia gehouden. Vanaf half 5 arriveerden de deelnemers,
zowel de selectie leden als de recreanten, en begonnen zij na het opzetten van de trampolines met het
inspringen. Nog even oefenen en
natuurlijk warm worden, daarna kon
de wedstrijd beginnen. Het was een
gezellige wedstrijd en er werd genoten door zowel de springers als het
publiek. Al waren sommige springers best wel zenuwachtig. Ze hebben het allemaal heel goed gedaan.
Terwijl de punten werden geteld
mochten enkele springers nog een
demonstratie geven.
De uitslagen zijn als volgt
Instappers meisjes: 1. Thalissa
Wijkstra, 2. Alyssa Visser, 3. Eliana Candido. Pupillen meisjes: 1. Sabine Boegman, 2. Kiki Frederiks, 3.
Sarah Wisse. Pupillen jongens: 1.
Sem van Tol, 2/3. Finn-Julien Falk
en Ian Jonkman. Jeugd meisjes: 1.
Madelief Wijkstra, 2. Dian van Wieringen, 3. Denise Sprangers. Jeugd

jongens: 1. Boris Claus, 2. Teun van
der Schilden, 3. Casper Dokter. Junioren meisjes: 1. Amber Rademaker,
2. Joyce de Weille, 3. Anne Wessels.
Junioren jongens: 1. Max Bijenveld,
2. Job van der Knaap. Senioren dames: 1. Martina van der Linden, 2.
Marlies Kok, 3. Denise Bartling. Senioren heren: 1. Melvin Dokter, 2.
Marvin Arendzen.
Madelief en Melvin
Naast de uitslag per klasse was
er ook een prijs voor de allernetste springer van de vereniging, Deze
netheidsbeker is uitgereikt aan Madelief Wijkstra. En alsof dit nog niet
genoeg was ging de beker van de
allerbeste springer van de vereniging (dame en heer) ook naar Madelief Wijkstra bij de meisjes/dames
en naar Melvin Dokter bij de jongens/heren. Allemaal gefeliciteerd.
Het was met recht een geslaagde
finale. Op de agenda staan nu nog
het NK voor Teams op 12 december in Oss en het kersttoernooi op
14 december. Vanaf januari maken
de springers zich op voor de individuele wedstrijden.

Voetbalwedstrijd zaterdag

Enerverend duel De Bilt
en FC Aalsmeer: 1-1
Aalsmeer - FC Aalsmeer en De Bilt
maakten er afgelopen zaterdagmiddag aan de Dreef een heerlijke pot
van voor de ruim 150 liefhebbers.
Op een zompig en zwaar, maar goed
bespeelbare, grasmat werd het een
echte wedstrijd voor ‘mannen’. Er
werd gestreden tot de laatste minuut om de drie punten binnen te
halen. Conditioneel ging men tot het
uiterste en met de 1-1 was iedereen
na de wedstrijd toch wel tevreden.
Trainer Cor van Garderen bracht
hetzelfde elftal van de laatste weken
in het veld. En trainer Gerrit Plomp
van De Bilt had ook geen verrassingen, dus met Mike Versloot die
in deze competitie al 17 doelpunten
gescoord heeft. FC Aalsmeer had
de eerste 15 minuten een paar grote kansen om op voorsprong te komen. Tom Doeswijk en Calvin Koster schoten of hoog over of troffen de uitstekend keepende Ricardo Pouw op hun weg. De Bilt was
sterk in de counters met hun snelle
spitsen Mike Versloot en Tom Karst.
Het werd een gelijk opgaande strijd
met een FC Aalsmeer dat soms een
licht overwicht had en gevaarlijk
was tot aan de 16 meter. Johny Hityahubessy en Joey Koetsier van De
Bilt stonden hun mannetje en gaven
niets weg. Een counter van De Bilt
in de 27e minuut door Mike Versloot
werd goed gepareerd door doelman Mike Eman. Aan de overzijde
was het zijn collega die de doorgebroken Calvin Koster het scoren belette. De Bilt kwam toch op voorsprong in de 40e minuut. In een
snelle counter werd de verdediging
van Aalsmeer uiteen gereten en was

Mike Eman kansloos op het schot
van Maties van Heesbeen: 0-1. FC
Aalsmeer hoopte nog voor de rust
op gelijke voet te komen. Het bleef
na 45 minuten enerverend voetbal
0-1. Scheidsrechter R. Westland begon met dezelfde 22 spelers aan de
tweede helft. De Bilt begon met een
licht overwicht in de eerste 10 minuten en Cor van Garderen bracht in
de 50e minuut zijn eerste wissel in;
Salih Yildiz voor Michal Kocon. Een
counter in 54e minuut goed uitgevoerd door Mike Versloot van De Bilt
werd gezamenlijk door de Aalsmeer
defensie van een doelpunt afgehouden. Wissel 58e minuut: aanvaller Mitchel van Friderici voor verdediger Eder Delgade Medina. De FC
gooide alles op de aanval en kansen kwamen er ook, maar Ricardo
Pouw had zijn dag. Kansen van Calvin Koster en Mitchel van Friderici stopte hij bekwaam en soms met
enig geluk, maar dat dwing je ook
af. Wissel 68e minuut: Kevin Vermeij
als breekijzer voor Tom Doeswijk. In
de 77e minuut moest Ricardo Pouw
dan toch wijken. Uit de zoveelste
corner van Arnaud van Leeuwen
was het Burak Sitil die een dubbele inzet nodig had en de stand op
1-1 bracht. Het werd de laatste 10
minuten een prestige duel op het
scherp van de snede. Beide keepers
hielden het droog en de stand bleef
na 92 minuten 1-1. Komende zaterdag 5 december speelt FC Aalsmeer
(zaterdag) uit tegen T.O.V. uit Baarn.
Aanvang 15.00 uur. Locatie Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg 6a,
Baarn.
Jack van Muijden

Walter en Arie winnen letter

‘Pepernotenduik’ Thamen
Aalsmeer - Op zondag 29 november organiseerde duikteam Thamen
de jaarlijkse Pepernotenduik in het
Haarlemmermeerse bos. Vijf duikers namen deel en nog een aan-

tal belangstellenden waren meegekomen. Er zijn 60 ‘pepernoten’ (gekleurde golfballen) door een andere duikvereniging in het water gegooid, deze moesten door de Thamen duikers weer worden opgedoken. De ballen hebben diverse kleuren met een voor de duikers onbekende waarde. Gewoon zoveel mogelijk golfballen verzamelen dus.
Behalve ballen is er ook een snoek,
karper en nog wat kleine vissen gezien. Het buddypaar Walter en Arie
wist met de meeste ‘pepernoten’
boven te komen, 8 in totaal. Zij hebben een passende prijs gewonnen,
een chocoladeletter P van pepernoot. De andere 52 ‘pepernoten’ zijn
zo goed te water gegooid dat niemand ze heeft teruggevonden. Dus
volgende week opnieuw zoeken. Na
afloop was er chocomelk met ‘anti-

en wat een race. Vanaf de start nam
Lotte de leiding. Daar waar eerst
nog een aantal meisjes Lotte nog
konden volgen, had Lotte op de finish een gat van 16 seconden geslagen met de nummer twee. Sprinten was dus niet eens nodig, Lotte
werd afgetekend eerste. Om 12.45
verzamelde de jongste groep pupillen zich bij AKU om samen met
trainster Eva van Ee het parcours
te verkennen en de warming-up te
doen. Om 13.25 werden de eerste
pupillen weggeschoten. Bij de jongens mini-pupillen stonden Julius van Wilgenburgh en Ryan Waasdorp aan de start voor hun 600 meter. Julius eindige als 10e en Ryan
als 22e. Bij de meisjes mini-pupillen
deed Linn Smithuis mee. Het was
haar eerste cross ooit. Ze deed het
heel goed en eindigde als 18e. Bij de
jongens C pupillen startte Nils Smithuis, samen met Milan Olij. Voor
beide jongens was dit hun eerste
cross. Nils ging als een speer van
start en liep in de eerste bocht bij de
voorste groep. Hij eindigde uiteindelijk op een mooie 18e plaats. Voor
Milan was het zwaar in de modder,
hij eindige uiteindelijk als 50e. Bij
de meisjes C pupillen startten Sophie Lucas, Dorieke Jonger en Lisa
de Vries. Nog geschrokken van het
startschot bij AVA hielden ze hun
handen op hun oren voor het startschot. Toch waren ze snel weg. Sophie in de voorste groep, wat zij tot
het einde volhield en mooi 6e werd.
Dorieke werd 28e en Lisa 33e. De
jongens B pupillen van AVA stonden met zijn achten aan de start.
Zoals verwacht liep Rink Rewijk
voorin, maar voor het eerst niet als
eerste. Toch werd hij na een mooie
eindsprint 2e in een veld van 70
jongens. Bo Bruine de Bruin, Justin Alewijnse en Steven Waasdorp
vochten tot aan de finish met zijn
drieën voor de volgende plaatsten.
Bo werd 13e, Steven 14e en Justin
17e. De twee Tygo’s volgenden, Tygo Witteveen werd 27e en Tygo Verhoeven 34e. Mees Eduard eindigde
als 40e en Maarten Hermans uiteindelijk als 54e, daarmee hield hij nog
steeds 16 jongens achter zich. Als
team eindigde de jongens B pupillen als eerste! Bij de meisjes B pupillen stond alleen Carice Heemskerk aan de start. Ze liep goed mee
in de tweede groep en eindige uiteindelijk als 23e in een groep van
60 meisjes. Colin Alewijnse en Job
Alderden stonden aan de start bij
de jongens A1 pupillen. Colin begon goed, verloor in het middenstuk
wat terrein, maar eindige uiteindelijk
toch als 16e. Job had het moeilijk op

DJ Piet viert verjaardag
voor 8e keer bij Omnia
Aalsmeer - Op woensdag 25 november is het DJ Piet feest bij SV
Omnia 2000 voor de achtste keer
georganiseerd in het Dorpshuis. De
kinderen van de vereniging hadden
zich weer massaal aangemeld en
mochten ook een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje meenemen.
Als vanouds stroomden de kinderen binnen vanaf 13.30 uur. Er hing
al een gezellige sfeer in de zaal met
leuke muziek en Manager Piet samen met Piccolo Piet die de zenuwachtige kinderen gingen vermaken.
Maar waar was DJ Piet? Het was
toch zijn verjaardag?

Na veel geroep van de kinderen
kwamen zij erachter dat hij nog op
het dak zat! Hij wilde alleen binnen
komen als iedereen ‘lang zal ze leven’ voor hem zouden zingen. En
zingen deden de kinderen, binnen 5
minuten was DJ Piet bij de kinderen
en kon het feest beginnen. Ze gingen ballonnen opblazen, een dansje
doen op een liedje van de coole piet
en danspiet, een dansje over stoer,
cool en megavet. Manager Piet gaf
ook een toeter aan DJ Piet: als hij
één keer zou blazen dan werden de
kinderen heel druk, bij twee maal
blazen weer heel rustig.

vries’, Glühwein, speculaasbrokken
en natuurlijk echte pepernoten. Alle gebruikte golfballen zijn bij eerdere gelegenheden in diverse plassen opgedoken. Duikteam Thamen
is een actieve vereniging die naast
het wekelijks duiken op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog
diverse andere activiteiten organiseert en assisteert bij activiteiten
in zwembad de waterlelie en opleidingen verzorgt. De 1 ster opleiding start half oktober. De duikers
trainen iedere donderdagavond in
zwembad De Waterlelie van 21.30
tot 22.30 uur. Voor meer informatie
of foto’s: www.thamen-diving.nl.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels. Het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis
vanaf 20.00 uur. Op 18 november is
Bert van der Jagt met 5346 punten
eerste geworden, Ben van der Voort
tweede met 5028 punten en Ton
Schouten derde met 4969 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Rinus Beets met 3532 punten.
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Sjoelen Oostend

Lotte en Finn winnen 1e
regiocross in Uithoorn
Aalsmeer - Op zaterdag 28 november was de eerste cross van de regio
competitie. Plaats van handelen was
niet ver weg, maar bij AKU in Uithoorn. Het lijkt er de laatste tijd op
dat waar de AVA jeugd verschijnt de
wolken verdwijnen en de zon gaat
schijnen. Zo ook zaterdag weer, de
hele nacht regen, maar tot vroeg in
de middag een lekker zonnetje. De
regen had er wel voor gezorgd dat
het gras spek glad was en de atleten
flink wat modderige stukken moesten passeren. Om 11.00 klonk het
eerste startschot voor de jongens A
en B junioren die een afstand van
3000 meter moesten lopen. Een
goede start voor Corné Timmer en
Davy Heijsteeg die zich direct in de
voorste groep nestelden. Niet ver
daarachter gevolgd door Daan Snaterse en Mark Jonk. Corné liep na
de eerste ronde nog steeds in de
kopgroep met Davy daar vlak achter.
Uiteindelijk finishte Corné als tweede bij de A junioren. Bij de B junioren werd Davy vierde, Mark zesde B junior en Daan negende. Als
team werden de jongens AB junioren tweede. Bij de jongens C junioren stonden twee deelnemers van
AVA aan de start: Gregory ’t Hoen
en Justin Heysteeg. Gregory en Justin lieten zich valk na de start opsluiten in het midden en kwamen
in het gedrang bij de eerste passage van ‘de heuvel’. Zij wisten daarna keurig hun plek vast te houden
en eindigden in het midden van het
veld, Gregory werd 21e en Justin
26e. Door een administratieve fout
liep in dezelfde categorie ook Beebek Adikhari (eigenlijk jongens junioren) mee, waardoor hij helaas nog
geen uitslag kreeg toegewezen. Bij
de meisjes C junioren startten Micky Bek en Melle Jonker. Lange tijd
liepen Micky en Melle samen midden in het veld. Op finish had Micky een kleine voorsprong, zei eindige als 25e en Melle op een mooie
33e plaats. Bij de jongens junioren D starten twee vertegenwoordigers van AVA: Graeme ’t Hoen startte bij de D2 junioren. Hij moest al
in het begin de kopgroep laten lopen, maar handhaafde zich daarna
in de achtervolgende groep en wist
na een mooie sprint beslag te leggen op de 13e plaats. Morris van
Lienden startte bij de jongens D2
junioren. Na een snelle start, waarbij Morris mooi van voren liep, kreeg
hij het zwaar in de modder. Hij werd
uiteindelijk verdienstelijk 40e. Bij de
meisjes D junioren slechts één vertegenwoordigster van AVA. Bij de
meisjes D2 junioren stond Lotte Zethof aan de start. Wat een overmacht

• Nieuwe Meerbode

Lotte Zethof, afgetekend eerste bij
de meisjes junioren D2.

Aalsmeer - Op donderdag 10 december houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers weer
een sjoelavond in Het Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Het buurthuis gaat om 19.30 uur open voor
inschrijving en de competitie start
om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Donderdag heeft Oosteind gezellige Sinterklaas gevierd. De sjoelers
werden ontvangen met Sinterklaasliedjes en pepernoten. Het was deze
avond bingosjoelen. Veertien pogingen kreeg elke speler om de bingokaart vol te krijgen. De eerste bingokreet was van Adri Bleeker, gevolgd door Henk van der Stroom.
Gelijktijdig riepen Emmy Schuit en
Jan de Nooij bingo, gevolgd door
Annie Verkerk. Tussendoor is genoten van bitterballen met een drankje en een chocoladeletter. Daarna
de verloting met allemaal ingepakte verrassingspakketjes. Ieder ging
vrolijk en voldaan naar huis.

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis
Finn Rademaker wint met gemak bij
de jongens pupillen A2.
het gladde gras en in de modder en
werd 50e. Bij de meisjes A1 pupillen
stond een AVA kwartet aan de start.
Juna van der Waall werd uiteindelijk 27e, Mette Smithuis 32e, Nicky Verlaan 45e en Senna Stokman
49e in een groep van 61 meisjes. De
A2 pupillen sloten de rij. Eerst werd
het startschot gelost voor de jongens A2 pupillen. Vanaf het startschot liepen Finn Rademaker, Sven
Muurlings en Daniel Winkels op de
eerste rij. Finn wist dit echter tot het
einde toe vol te houden en won, met
de nummer twee op grote afstand,
deze cross. Sven eindigde op een
mooie 5e plaats en Daniel werd 7e.
Voor Stijn Kluft was het zijn eerste
cross en werd het een zware race.
Hij werd 74e en hield nog 12 jongens achter zich. De jongens A2 pupillen voeren hiermee, net zoals de
jongens B pupillen, de ranglijst in
het teamklassement aan. Het laatste schot van de dag klonk voor de
meisjes A2 pupillen. Ook daar weer
een kwartet aan de start. De eerste drie meisjes in deze race waren
als snel weg. Roanna Geleijn volgde aan kop van de achtervolgende groep waar ook Gwen Alewijnse
in liep. Julie Witteveen volgde in de
volgende groep en Naomi Olij een
stuk daarachter. Roanna werd uiteindelijk mooi 4e, Gwen 13e, Julie
26e en Naomie 63e. De AVA jeugd
heeft nu een weekend rust, waarna er nog crossen volgen in Gouda, Hoofddorp en op 31 december
de Sylvestercross in Soest.

Dit vond DJ wel een leuk spelletje.
Manager Piet had ook wat dingen
geregeld voor Sinterklaas: Een lint
om door te knippen om het feest officieel te openen, een schaar en een
gouden kussen voor Sint z’n billen.
DJ Piet was een beetje jaloers, het
was toch zijn feestje. Hij had dit allemaal willen regelen voor de Sint,
die op zijn verjaardag zou komen.
Dus toen Manager en Piccolo op
weg gingen om Sinterklaas te halen, heeft DJ de boel gesaboteerd:
de schaar vervangen door een plastic piepkuiken en het gouden kussen weggehaald en op de stoel
van Sinterklaas een ‘scheetkussen’
neergelegd.
De kinderen waren het niet met hem
eens, maar DJ zette zijn plannetje
door. Toen Sinterklaas eenmaal binnen was moest DJ Piet erg lachen
om zijn eigen grapjes en kreeg Manager Piet bijna de schuld van alles dat mis ging. Gelukkig wilde één
van de kinderen het geheim van DJ
Piet wel verklappen. DJ Piet vertelde
heel zielig dat hij ook zo graag lintjes doorknipt, dus heeft Sint speciaal voor hem nog een lint geregeld.
En zo kwam alles toch nog goed en
was het één groot feest. Met kunstjes van de kinderen op het podium
tot een polonaise in de zaal. Na afloop kregen de kinderen allemaal
nog een cadeautje en konden ze
tevreden naar huis gaan. Natuurlijk hoop iedereen dat DJ Piet ook
volgend jaar weer zijn verjaardag
bij SV Omnia 2000 viert. Meer foto’s
zijn te zien op www.svomnia.nl

Kudelstaart - Tijdens de clubavond
van 26 november werden er geen
persoonlijke records gesjoeld, maar
menigeen kwam wel tot een 20 bakken record. Hoofdklasse: 1. Albert
Geleijn, 2. Kees Kuypers en 3. Patrick Haring. A-Klasse: 1. Mariëtte
van der Vlugt, 2. Cock van der Vlugt
en 3. Cor Franck. B-Klasse: 1. Theo
van Leijden, 2. Dirk Mol en 3.Henk
Brozius. C-Klasse: 1. Jaap van
Wees, 2. Klaas de Vries en 3. Herman Berkhout. De laatste competitieavond van dit jaar is op donderdag 10 december vanaf 20.00 uur in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor
informatie en uitslagen: www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mirjam
van den Berg via 0297-347439.

OVAK Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
9 december vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 25 november is
gewonnen door Dirk van Dam met
5869 pinten. Op twee is Tom Verlaan
geëindigd m et 5181 punten, op drie
Martin van Stijn met 5001 punten en
op vier Riet Meijer met 4987 punten.

Wedstrijden
basketbal
Aalsmeer - Wedstrijdprogramma
Basketbal Vereniging Aalsmeer. De
teams spelen zowel in De Bloemhof en de Proosdijhal. Publiek is altijd welkom.
Donderdag 10 december,
21.00 uur in De Bloemhof:
BVA heren 3-Break Out 88 heren 1
Zondag 13 december:
13.00 uur in Proosdijhal:
BVA dames 1-BC Apollo dames 4
13.00 uur in Proosdijhal:
BVA H2 1-Novo Stars H2 1
14.45 uur in Proosdijhal:
BVA heren 1-Racing Beverwijk HS1
14.45 uur in Proosdijhal:
BVA U14/1-BV Hoofddorp U14/2
14.45 uur in Proosdijhal:
BVA U16/1-De Hoppers U16/2
Zaterdag 19 december,
19.00 uur in Proosdijhal:
BVA U18/1-VBC Akrides U18/2

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 10 december organiseert buurtvereniging
DES voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en domineren
staan op het programma. De kaartavond begint om 19.30 uur en wordt
gehouden in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Gaat het een
nieuwkomer lukken om Anneke Bol
te verslaan, die tijdens het klaverjassen op 12 november liefst 5385
punten bijeen wist te kaarten? Op
twee eindigde Ger van Coevorden
met 5125 punten en op drie is Nico
de Jong geëindigd met 5118 punten. Het domineren is gewonnen
door Pauline Beets met 9 schrappen, op de voet gevolgd door Elly
Heemskerk met 10 schrappen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

