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Het beste personeel op de juiste plek
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Het beste personeel op de juiste plek
Toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij hebben volop nieuwe vacatures!

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Profi teer 
deze avond van 
extra korting: 

  6 halen = 
4 betalen*

*  Geldig op de gepresenteerde wijnselectie. Alle combinaties mogelijk.
Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.  

de smaak van wijn
Proef!

Aalsmeerderweg 207 
Aalsmeer

Kom dinsdag 
13 december vanaf 
20.01 uur naar onze 
wijnproeverij. 
De toegang is gratis.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

DEMONSTRATIE
NESPRESSO

KOFFIE APPARATEN
DE ENIGE ECHTE. TOT MAX € 60,- KOFFIETEGOED
ZATERDAG 10 DECEMBER VAN 10.00 T/M 17.00 UUR

EXTRA KOOPOPENINGEN:
VRIJDAGAVOND 16-12-2016 TOT 21.00 UUR

MAANDAG 19-12-2016 VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

Stichting De Bovenlanden heeft winnend idee

‘Aalsmeer Watertuinen’ wint 
publieksprijs provincie N-H
Aalsmeer - De Stichting De Bo-
venlanden heeft met haar idee voor 
de ‘Aalsmeer Watertuinen’ de Pu-
blieksprijs van de door de Provin-
cie Noord-Holland georganiseerde 
ideeënwedstrijd ‘HollandCall’ ge-
wonnen. Uit 66 ingezonden ideeën 
en de 10 daaruit gekozen fi nalisten 
werd Aalsmeer Watertuinen door 
het publiek gekozen als het bes-
te idee. De Provincie Noord-Hol-
land had de ideeënwedstrijd uitge-
schreven omdat ze denkt dat veel 
mooie, karakteristieke plekken in 
Noord-Holland nog onontdekt zijn. 
Die plekken worden ook wel cultu-
reel erfgoed genoemd. HollandCall 
nodigt uit om ideeën naar voren 
te brengen die dat erfgoed op een 
verantwoorde manier toeganke-
lijk maken voor bezoekers. Recrea-
tie en toerisme wordt daarbij in toe-
nemende mate gezien als een pij-
ler voor de economische ontwikke-
ling van allerlei plaatsen in Noord-
Holland. Aalsmeer is daar geen uit-
zondering op.

Bloemenrijkdom
De Bovenlanden is al sinds 1994 
actief in de gemeente Aalsmeer en 
beheert en behoudt bijna 40 hecta-
re gebied verspreid over Aalsmeer, 
in de vorm van water, bos, natuur 
en teelt van trekheesters (seringen, 
sneeuwballen). De Bovenlanden wil 
het idee voor de Aalsmeer Watertui-
nen gaan ontwikkelen tot een plan, 

bij voorkeur in het gebied aan de 
Ringvaart dat grenst aan de Histo-
rische Tuin en het Centrum. De Bo-
venlanden wil dat bezoekers in dit 
unieke landschap kunnen genieten 
van de bloemenrijkdom waardoor 
Aalsmeer altijd bekend is geweest 
en nog steeds is. Het hele jaar door, 
in de open lucht en in kassen. Met 
een pluktuin, rondvaarten, terrasjes, 
aanlegplaatsen voor boten, klein-
schalige horeca en overnachtings-
mogelijkheden.

“Veel van geleerd”
De gemiddelde leeftijd van het team 
dat de Ideeënwedstrijd namens De 
Bovenlanden aanging, lag boven de 
70 jaar en dat stak schril af tegen 
de jonge honden van de meeste an-
dere fi nalisten. Toch wist de Boven-
landen de Publieksprijs in de wacht 
te slepen. Nico Borgman: “Ons idee 
voor de Aalsmeer Watertuinen is 
gewoon hartstikke goed. We voel-
den dat al vanaf het begin aan. Het 
heeft een goede balans tussen be-
houd van natuur en recreatie en 
nieuwe activiteiten. We hebben met 
de 10 fi nalisten een weekend in Alk-
maar doorgebracht en daarna nog 
twee keer een dag in Haarlem. Door 
de begeleiding van enthousiaste 
coaches kwamen we steeds dichter 
bij de kern van wat we willen met de 
Aalsmeer Watertuinen. Ik vond dat 
een geweldig proces en heb daar zo 
veel van geleerd. Zelfs op mijn leef-

tijd.” Piet Harting presenteerde het 
idee van de Aalsmeer Watertuinen 
vorige week donderdag in de fi -
nale: “Dat was best spannend. We 
hadden maar drie minuten om ons 
verhaal te vertellen. En we hadden 
ook nog een fi lmpje met reacties 
van mensen die we in Amstelveen 
geïnterviewd hadden. De steun 
voor de Aalsmeer Watertuinen is 
echt hartverwarmend. We heb-
ben zoveel positieve reacties ge-
had. Van winkeliers, van de mensen 
die we op straat interviewden, van 
Jan de Boer en zijn team van Ba-
rendsen Flowers, met als gemeen-
schappelijk kenmerk dat ze naar 
de Aalsmeer Watertuinen kijken als 
een aantrekkelijke manier om de 
ontwikkeling van Aalsmeer in de 
komende jaren te ondersteunen. 
Maar het belangrijkste voor ons is 
misschien nog wel dat de Provincie 
Noord-Holland positief tegenover 
de Watertuinen staat.” De Stichting 
De Bovenlanden is niet gewend aan 
veel publiciteit. Tot nu toe speelden 
de activiteiten zich vooral achter 
de schermen af. Door de Holland-
Call Ideeënwedstrijd van de Provin-
cie Noord-Holland en het winnen 
van de Publieksprijs wordt dat an-
ders. In de komende tijd zal De Bo-
venlanden meer van zich laten ho-
ren. Meer informatie over Aalsmeer 
Watertuinen en De Bovenlan-
den kan gevonden worden op 
www.bovenlanden.nl.

Nico Borgman (links) ontvangt als voorzitter van De Bovenlanden de Publieksprijs voor het idee ‘De Watertuinen’ uit 
handen van gedeputeerde Jack van der Hoek.  

Huizenmarkt Amsterdam 
vol? Aalsmeer bouwt!
Aalsmeer - Heeft u het ook gele-
zen? De Amsterdamse huizenmarkt 
kookt over. De prijzen van wonin-
gen zijn in een jaar tijd met gemid-
deld 22 procent gestegen. De Ma-
kelaars-vereniging Amsterdam ad-
viseert om een betaalbaar huis 
te zoeken in de regio. In en rond 
Amsterdam zouden tot 2040 zo’n 
250.000 huizen gebouwd moeten 
worden om aan alle vraag te vol-
doen. Maar waar? In Purmerend of 
in Aalsmeer. Met luchthaven Schip-

hol als buur heeft Aalsmeer ech-
ter niet alle mogelijkheden om 
uit te breiden. Maar, de komende 
twee jaar worden in de gemeen-
te 200 woningen nieuw gebouwd 
en opgeleverd. En binnen vijf jaar 
wil Aalsmeer er graag nog 700 wo-
ningen bij bouwen. Eerst nu hui-
zen in de wijk Dorpshaven (Lijn-
baan), bouw is in volle gang, en een 
aanvang wordt gemaakt met de re-
alisatie van woningen achter de 
Stommeerkade. Momenteel vindt 

Het al jaren braakliggende stuk grond in de Linnaeuslaan waar een project-
ontwikkelaar graag wil bouwen. Helaas, geen toestemming vanwege de aan-
vliegroute naar Schiphol. 

bodemsanering plaats. Nu duide-
lijk is geworden dat de regio rond 
Amsterdam toch gauw zo’n 20.000 
nieuwe woningen nodig heeft, 
hoopt wethouder Robbert-Jan van 
Duijn dat er soepeler kan worden 
omgegaan met de regelgeving, zo 
liet hij in een interview aan de NOS 
weten. “Omdat ieder stuk bouw-
grond hard nodig is.” Hij had de 
verslaggevers meegenomen naar 
het stuk grond aan de Linnaeuslaan 
dat al vele jaren braak ligt, omdat 
woningbouw hier niet toegestaan 
wordt vanwege de Aalsmeerbaan. 
De provincie is enigszins sceptisch 
over grootschalige nieuwbouw. En 
begrijpelijk, het brengt hoge kos-
ten met zich mee voor nieuwe in-
frastructuur. Volgens gedeputeer-
de Joke Geldhof zouden gemeen-
ten ook meer creatief moeten den-
ken. Zij raadt aan te focussen op 
inbrei-locaties en het transforme-
ren van oude panden tot woningen. 
Leuk om te kunnen melden dat 
Aalsmeer al heel creatief bezig is in 
deze. Denk aan de voormalige mu-
ziekschool in de Mensinglaan en 
de plannen voor de Baccarastraat 
(omvormen van verenigingsge-
bouw tot starterswoningen) en ou-
derenhuisvesting in/bij de voorma-
lige kerk in de Hortensialaan.

Eén aanhouding, geen buit 
na plofkraak geldautomaat
Aalsmeer - In de nacht van maan-
dag 5 op dinsdag 6 december is een 
plofkraak gepleegd op de geldau-
tomaat van de Rabobank in de Ein-
steinstraat in Kudelstaart. Rond drie 
uur kreeg de brandweer een mel-
ding dat er een auto in brand zou 
staan bij het winkelcentrum. Toen 
de brandweer arriveerde kwamen 
er grote vlammen uit een zwar-
te Audi, die tegen het gebouwtje 
was geramd. Het vuur hebben de 
brandweerlieden geblust. De auto 
is zwaar beschadigd. Via het ken-
teken is geprobeerd de eigenaar te 
achterhalen. Het kenteken blijkt ‘ge-
kloond’, de Audi behorende bij dit 
kenteken stond nog vol in het ijs er-
gens in Den Haag geparkeerd.
Ook de politie was snel ter plaat-
se. Buurtbewoners verklaarden een 
harde knal te hebben gehoord. Om-
wonenden waren alert. Zij heb-
ben gezien dat de daders er in een 
tweede auto vandoor gingen rich-

ting Leimuiden. Het kenteken was 
zelfs deels genoteerd. Agenten heb-
ben direct hulp gekregen van colle-
ga’s van de korpsen van Kennemer-
land en Haaglanden. Ook zijn hond-
engeleiders ingezet, evenals de po-
litiehelikopter. Op de snelweg A4 
heeft de politie een auto tot stop-
pen gedwongen. De bestuurder, 
een 23-jarige man uit Den Haag, is 
aangehouden en meegenomen voor 
verhoor. Onderzocht wordt of hij in 
verband te brengen is met de ram-
kraak. In ieder geval is er wel een 
link tussen de Hagenaar en derge-
lijke diefstallen. Er is geen buit ge-
maakt. De schade aan de automaat 
is aanzienlijk. De politie heeft een 
sporenonderzoek gehouden. De po-
litie Aalsmeer Uithoorn doet een op-
roep voor getuigen. Zij kunnen hun 
informatie delen via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000. Ook is de 
politie op zoek naar beeldmateriaal.
Foto: Marco Carels

Annemieke’s 
Vuurwerkwinkel
Machineweg 3 • 1432 eK aalsMeer

Tel 0297-385281

Vuurwerk
kopen nu

Voor online bestellen:
www.vuurwerkbestelling.nl
of uiteraard in de winkel
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
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. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Wat is een artikel 12-procedure? 
Stel, u leeft al jaren in onvrede 
met uw buurman en op een ge-
geven moment komt het tot een 
confrontatie. Uw buurman blijkt 
niet alleen veel scheldwoorden 
te kennen, maar gooit ook nog 
eens uw ruit kapot met een steen. 
U vindt dat uw buurman daar-
mee echt over de grens is gegaan. 
Daarom besluit u aangifte te doen 
bij de politie.
Een paar weken na uw aangifte 
ontvangt u het bericht van de offi-
cier van justitie dat er geen straf-
zaak komt tegen uw buurman, 
omdat er niet genoeg bewijs is. 
Onterecht, vindt u, want zo wordt 
geen recht gedaan. Kunt u iets te-
gen deze beslissing doen? 
De beslissing of een verdachte 
wordt vervolgd voor een strafba-
re gedraging ligt bij het OM. Dat 
kan ook betekenen dat het OM 
beslist om een persoon níet te 
vervolgen, een strafrechtelijk on-
derzoek te stoppen, of een zaak 
op een andere manier af te doen 
dan via de strafrechter. Kiest de 
officier van justitie ervoor om een 
zaak niet voor de rechter te bren-
gen, dan weegt hij ook het belang 
van het slachtoffer mee. 
Het komt voor dat een belang-
hebbende vindt dat de zaak toch 
voor de rechter moet worden ge-
bracht. De belanghebbende kan 
in dat geval een bijzondere pro-
cedure te starten bij het gerechts-
hof. Het gerechtshof is het rech-
terlijk college dat zaken in hoger 
beroep behandelt. De procedure 
wegens het niet-vervolgen is vast-
gelegd in artikel 12 van het Wet-
boek van Strafvordering, daarom 
wordt het een artikel 12-procedu-
re genoemd. Kort gezegd houdt 

de procedure in dat het gerechts-
hof beoordeelt of er punten zijn 
die voor de strafrechter gebracht 
moeten worden. 
Oordeelt het gerechtshof posi-
tief, dan brengt de officier de zaak 
alsnog aan bij de rechtbank. De 
rechtbank onderzoekt vervolgens 
of er een bewijsbaar strafbaar feit 
is en een strafbare dader.
Ook de officier van justitie be-
kijkt de zaak opnieuw en vraagt 
de rechter om de verdachte te 
veroordelen. Als hij vindt dat het 
strafbare feit niet is bewezen, kan 
hij om vrijspraak vragen. 
Niet iedereen kan in elke zaak een 
artikel 12-procedure indienen. 
Een voorwaarde is dat de indie-
ner rechtstreeks belang heeft bij 
de vervolgingsbeslissing.
Een indiener heeft een recht-
streeks belang als hij persoonlijk 
getroffen is indien er geen straf-
vervolging plaatsvindt. Als de of-
ficier van justitie bijvoorbeeld be-
sluit om uw buurman niet te ver-
volgen, dan raakt de beslissing u – 
het slachtoffer - direct. De beslis-
sing kan u immers het gevoel ge-
ven dat geen recht aan uw situa-
tie wordt gedaan, of het kan u ra-
ken omdat u geen schadevergoe-
ding via het strafproces kunt vor-
deren.

Uw collega, die een hekel heeft 
aan uw buurman en hem het 
liefst veroordeeld ziet, heeft geen 
rechtstreeks belang in deze zaak 
en kan geen artikel 12-procedure 
indienen. Dat ligt anders als u met 
uw collega een huis deelt. Dan is 
immers ook het raam van uw col-
lega vernield en kan hij wel een 
rechtstreeks belang hebben.

COLUMN 22

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Opslag gezocht 
voor dopjes!

Aalsmeer - Wegens omstandighe-
den zijn Fred de Bruin en Anouk van 
Egmond op zoek naar een nieuwe 
opslagplaats voor de plastic dop-
jes, die zij al jaren sparen voor de 
stichting Blindengeleidehond. Per 1 
januari 2017 zijn de twee genood-
zaakt hun locatie in de Spoorlaan te 
verlaten. “Wij zijn op zoek naar een 
leegstaande kas, een bedrijfshal of 
loods waar wij de dopjes kunnen 
opslaan voor verder transport. We 
hebben ongeveer 200 vierkante me-
ter nodig”, vertellen Fred en Anouk. 
Wie biedt een oplossing? Kunt u/jij 
hen helpen? Neem dan contact op 
met Fred de Bruin via 06-21280511 
of stuur een mail via de website 
www.dopjesactienederland.nl. 

Peuterinstuif in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting. Onder het genot van koffie 
en/of thee even gezellig bijpraten.
Ook ’s morgens, maar dan van 9.30 
tot 10.30 uur, is de peuterinstuif. Het 
is bijna kerstfeest dus wordt er iets 
geknutseld, maar ook dansen, zin-
gen, spelen en een verhaaltje voor-
lezen. Iedere belangstellende is wel-
kom bij de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kerstoratorium 
Interkerkelijk koor

Rijsenhout - Op zaterdag 17 de-
cember geeft het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer een uitvoering van Het 
Kerstoratorium ‘Licht en Vrede’ van 
Martin Zonneberg in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf 2. De aan-
vang is 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Wel zal er een collecte zijn 
om de kosten te dekken. Het koor 
staat onder leiding van André Kees-
sen. Medewerking wordt verleend 
door Theo Griekspoor op orgel, so-
praan Mirelle Verheijen, dwarsflui-
tiste Monique Visser, gitarist Ivan 
Verkerk en trompettist Erik Wind. De 
lezingen worden verzorgd door Co-
by Kockelkorn.

Rijsenhout zingt
Rijsenhout - Op zondagmiddag 11 
december is er weer een ‘Rijsen-
hout zingt’ dienst. De dienst wordt 
begeleid door Leo Ravensbergen. Al 
van jongs af aan maakt Leo muziek. 
Begonnen op een keyboard en later 
overgestapt op het orgel. Dat Leo 
het orgel goed beheerst is wel ho-
ren aan de fantastische improvisa-
ties op diverse nummers. De dienst 
zal ook al een knipoog zijn naar 
kerst, door middel van een impro-
visatie en/of een lied. Dominee S.J. 
Maliepaard zal in de dienst een kor-
te overdenking houden. Vanaf 16.00 
uur staan de koffie en thee weer 
klaar. De dienst begint om 16.30 uur 
in het Lichtbaken in Rijsenhout aan 
de Aalsmeerderweg 751.

Kerstconcert 
Route 66

Rijsenhout - Om in kerststemming 
te komen, verzorgt Route 66 zon-
dag 11 december om 20.00 uur een 
sfeervol Kerstconcert in de Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout. Route 66 is 
een betrekkelijk nieuw, succesvol 
koor bestaande uit vijftig plussers 
en staat onder leiding van Rob van 
Dijk. Voor de koorleden van Rou-
te 66 is de Kerst al aangebroken tij-
dens hun repetities; er wordt hard 
en met veel plezier en passie geoe-
fend om u straks een heerlijke mu-
ziekavond in Kerststemming te be-
zorgen! Het concert zondag begint 
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur, en is in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf. Kijk voor meer informatie 
en kaarten à 7.50 euro op kerst@
pknrijsenhout.nl of bel 0297-325223.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met dhr. 

R. Hondsmerk, Dordrecht. Orga-
nist: H. van Noord. Om 18.30u. 
Meeting Point.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met dhr. H.A. Post, Veenendaal. 
Organist: J. v/d Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Daniel Renger. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. de Jon-
ge, Alphen en 16.30u. dienst met 
ds. S.J. Maliepaard, Barneveld.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

Woordcommunieviering met 
M. van Zoelen. Zondag in Kar-
melkerk 9.30u. Eucharistievie-
ring 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. P.J. 
Warmenhoven, Leiden. 

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 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Eerstvolgende op 
dinsdag 10 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 12 
december 20u. met ds. Ab Agte-
reek.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Babyop-

pas en kinderwerk aanwezig. 
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. D.H.T. Postuma. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met mevr. 

Ellen van Houten. Collecte voor 
Adventsproject SSE. 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 met ds.T.H.P. 
Prins.

Zondag 
11 december

Alleen of samen met de kerst?
Aalsmeer - Zie jij ook zo op te-
gen de Feestdagen? Alleen aan het 
Kerstdiner? Yvette Koehler wel. Ze 
deed al eerder een oproep om ge-
zellig met een groep inwoners uit 
eten te gaan, maar de respons is 
nog niet zo groot. Een tweede op-
roep dan: Yvette organiseert op 
zondag 25 december, eerste Kerst-
dag een gezamenlijke Kerstdiner bij 
Restaurant Eetze in het Crown The-
ater, voor iedereen die anders alleen 
aan de Kerstdis zou zitten.
“Ik wil niet meer hoopvol afwach-
ten of iemand me zielig genoeg vind 
en me vraagt mee te eten. Dus, wie 
vindt het leuk om met een groep 
te gaan eten bij Restaurant Eetze 
in Aalsmeer, op eerste Kerstdag? 
Er zullen toch meer mensen zijn 
met een vergelijkbare situatie zo-
als ik? Ik moest wel even een drem-
pel over, hoor. Loslaten wat mensen 
hiervan zouden denken. Of ze me 

niet sneu zouden vinden. Maar lie-
ver dat en een leuke Kerst, dan te 
trots zijn en thuis alleen op de bank 
eindigen. Ik heb inmiddels vijf aan-
meldingen binnen. Mensen met al-
lerlei verschillende verhalen. Vrou-
wen die net gescheiden zijn, die fa-
milie hebben verloren of gewoon 
geen contact met ze hebben en 1 
man! Natuurlijk is het anders dan 
met eigen familie, maar past nieuwe 
mensen leren kennen ook niet heel 
goed bij de Kerstgedachte?” Deel-
name bedraagt 50 euro en is all-in-
clusive (onbeperkt gebruik van uit-
gebreid Kerstbuffet en drankjes).
Mocht u willen komen, maar heeft 
u maar een beperkt budget? Laat 
het weten, dan gaat Yvette kijken of 
daar een oplossing voor te vinden is! 
Graag zo spoedig mogelijk aanmel-
den in verband met de reservering 
via yvettekoehler75@gmail.com of 
bel 06-22203812.

Familiekerstfeest Westhill
Aalsmeer - Op zondag 18 decem-
ber wordt het familiekerstfeest in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 gevierd en iedereen wordt uitge-
nodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Jeannette en Nelleke gaan rond de 
kerstboom een verhaal vertellen, 
muziek maken, misschien wel een 
kerstspelletje spelen, wat lekkers 
eten en drinken en nog veel meer! 
Na afloop is er ook nog een cadeau-
tje. Zin om mee te doen? Kom ook. 
Vriendjes en vriendinnetjes mogen 
ook meekomen en natuurlijk ook 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
en andere familieleden. Het familie-
kerstfeest is kinderen van 0 tot 12 

jaar en hun (groot)ouders en begint 
zondagmiddag om 16.00 uur. Aan-
melden en informatie bij Marlies 
van Leeuwen via 0297-344969 of via 
westhill@dgaalsmeer.nl.

Zondag taizéviering in Spil
Kudelstaart - De oecumenische 
gemeenschap van broeders in Taizé 
(Frankrijk) trekt al jaren veel men-
sen uit de hele wereld. Vooral jonge 
mensen, want dat voelen de broe-
ders als hun roeping. Jongeren wor-
den uitgenodigd om de bijeenkom-
sten met de broeders mee te vieren. 
De bijeenkomsten zijn eenvoudig: 
gebeden, stilte, lezingen uit de Bij-
bel en zang zijn de onderdelen van 
elke viering. De liederen zijn kort en 
eenvoudig en worden vele malen 
herhaald, zodat de woorden lang-
zaam doordringen. Het gaat om de 
innerlijke ervaring van het Licht van 
Christus.
Juist vanwege het sobere en ingeto-
gen karakter zijn de liederen uiter-

mate geschikt voor een Adventsvie-
ring. Een ieder is van harte welkom 
om dit mee te maken tijdens de ad-
ventsviering in de stijl van Taizé op 
zondag 11 december bij de Protes-
tante SOW gemeente. Wie het fijn 
vindt om te zingen en liederen van 
te voren te oefenen, wordt uitgeno-
digd om al om 17.00 uur naar De Spil 
te komen. Na een uurtje oefenen 
wordt een broodmaaltijd met elkaar 
gegeten om daarna met de belang-
stellenden de Taizé Adventsdienst 
te vieren. Deze vangt aan om 19.00 
uur. Graag van tevoren aanmelden 
via predikant@pgkudelstaart.nl of 
telefonisch 0297-761672. De tek-
sten en de muziekbestanden wor-
den dan vast verstrekt.

Zondag te koop na de kerkdienst
Kerstkaarten Mission House 
voor ziekenhuis in Nigeria
Kudelstaart - Stichting Mission 
House bouwt een ziekenhuis in Ado 
Ekiti in Nigeria. Dit ziekenhuis, Hel-
ping Hands, wordt gebouwd voor 
de Nigeriaanse arts dokter Da-
re Ogunlusi. In dit ziekenhuis zul-
len patiënten geholpen worden on-
geacht hun financiële status. Dit is 
afwijkend van wat normaal is in Ni-
geria, waar je geld moet hebben om 
geholpen te worden. Het zieken-
huis is nog niet helemaal af. Daar-
om is Willy Holling, secretaris van 
stichting Mission House, een kerst-
kaartenactie gestart. Willy Holling, 
maakt kerstkaarten met een specia-
le techniek met blowpens, een soort 
airbrush met de mond. Deze kerst-
kaarten zijn te koop na de gezins-
viering in de Parochiekerk van Ku-
delstaart, Sint Jan Geboorte op zon-

dag 11 december. De dienst begint 
om 11.00 uur en zal om circa 12.00 
uur afgelopen zijn. Na de dienst 
wordt koffie geschonken en zijn de 
kaarten te koop. Ook zijn kaarten te 
koop die drie zussen van Willy Hol-
ling maakten met verschillende an-
dere technieken, zoals embossing, 
borduren en 3D. De vier hopen op 
een goede verkoop, want hoe hoger 
de opbrengst hoe hoger de bijdrage 
aan stichting Mission House is van 
de stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer, OSA, die de aan-
vraag mogelijk zal verdubbelen.
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Muziek/Cabaret
Donderdag 8 december:
* Open kerstzingavond met smart-
lappenkoor Denk aan de Buren in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 10 december:
* Band Waste live in café Joppe, We-
teringstraat, 21.30u.
* Cabaret Max van den Berg ‘Op een 
bedje van rucola’ in Bacchus, Ger-
berstraat. Aanvang: 21u.
* Kerstconcert Route 66 in Ontmoe-
tingskerk, Rijsenhout vanaf 20u.
Zondag 11 december:
* Ralph de Jong live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
* Band Steam Power in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* Kerstconcert Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 16u.
Donderdag 15 december:
* Comedy Club Badaboom in Stu-
dio’s Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 16 december:
* Flamenco-muziek op gitaar, zang 
en met dans in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zaterdag 17 december:
* Kerstconcert Urker Mannenkoor in 
Dorpskerk, Kanaalstraat, 19.30u.
Zondag 18 december:
* Coolcast live in The Shack, Oude 
Meer vanaf 16u.
* Halve finale ‘Stem van de Bok’ in 
de Bok, Dreef vanaf 19u.

Films
8 tot en met 11 december:
* Film ‘Soof 2’ in Bioscoop Aalsmeer. 
Donderdag 16.15 en 21.15u., vrijdag 
16.45 en 21.15u., zaterdag 14.45u. 
en zondag 16.45 en 21.15u.
Vrijdag 9 december:
* Documentaire ‘Kerstmis met An-
dré Rieu’ in Bioscoop vanaf 15.15u.
11 en 14 december:
* Animatiefilm ‘Sing’ in Bioscoop 
Aalsmeer vanaf 12.45u. Op woens-
dag 14 december om 14.15u.
* Komedie ‘Café Society’ in Bios-
coop Aalsmeer. Zondag en woens-
dag vanaf 20u. 
Maandag 12 december:
* Film ‘The Christmas Candle’ in 
Open Hof kerk, ingang Sportlaan 86 
vanaf 15u.
Dinsdag 13 december:
* Seniorenvoorstelling met film ‘De 
Helleveeg’ in Bioscoop Aalsmeer 
vanaf 13.30u.

Exposities
Vanaf 8 december:
* Nieuwe expositie ‘Toegepaste 
kunst’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Opening zaterdag om 16u. 
Tot en met 22 januari.
Vrijdag 9 december:
* Rondleiding langs werken Dor-
rit Klomp in gemeentehuis om 15u. 
Expositie te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden tot 6 januari.
Zaterdag 10 december:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
* Airbrush-expositie Peter Klijn in 
Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in Ou-
de Meer van 11 tot 17u.
* Verkoopexpositie Reint Baarda en 
Monic Persoon bij Eveleens, hoek 
Punterstraat/Praamplein vanaf 11u
Tot en met december:
* Expositie leden van Fotogroep 
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.

Diversen
Donderdag 8 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.

* Netwerken bij Borrel Aalsmeer 
met quiz in resto, terrein Flora Hol-
land, Legmeerdijk v/a 17u.
* Sjoelavond in dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Dialezing Groei en Bloei over Be-
lize in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in ‘t 
Kloosterhof, Clematisstra, 20u.
8 en 9 december:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 9 december:
* Thema-middag over Westeinder in 
Inloopcentrum voor ouderen in Ire-
ne, Kanaalstraat, 14 tot 15.30u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20
Zaterdag 10 december:
* Wintermarkt met kramen, kerst-
stukjes maken en ijsbaan voor kin-
deren Centrum, 10 tot 17u.
* Kerstmarkt Lions in Historische 
Tuin van 10 tot 18u. Opbrengst voor 
het Vergeten Kind.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, 
Rijsenhout van 9.30 tot 15u.
* Schrijfmarathon Amnesty Inter-
national in Bibliotheek, Marktstraat 
van 11 tot 15u. en in De Oude Vei-
ling van 10 tot 16u.
Zondag 11 december:
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open van 13 tot 17u. Op zondag 18 
december open van 13 tot 21u.
Maandag 12 december:
* Bingo en veiling Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 19.15u.
* Ledverlichting centraal bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Dinsdag 13 december:
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 14 december:
* Inloop bij Oost-Inn, 9.30 tot 11.30u. 
In Mikado, Catharina Amalialaan 66. 
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
Woensdag 14 december:
* Presentatiemiddag leerlingen Cul-
tuurpunt Aalsmeer in De Oude Vei-
ling, Marktstraat van 14 tot 15.15u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ’t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Baankoop (1, 3 of 5 kilometer) bij 
AVA in Sportlaan 43a vanaf 20u.
Donderdag 15 december:
* Sjoelavond bij BV Oostend in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kerstkien Supporters Vereniging in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 16 december:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 17 december:
* Kerstdiner gezamenlijke kerken 
‘Aalsmeer over Hoop’ in Down Town 
in Studiocomplex, Van Cleeffkade 
van 17 tot 21u.

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 8 december:
* Openbare raadsvergadering in 
raadskelder, gemeentehuis, 20u.
Maandag 12 december:
* Lezing ‘Rijks, Masters of the Gol-
den Age’ in Boekhuis Aalsmeer, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Woensdag 14 december:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
* Lezing ‘Deeltjes en kracht’ door 
Niels Tuning bij Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* Jaarvergadering en Buurtse bingo 
IJsclub Uiterweg in de Historische 
Tuin vanaf 20u.
Zaterdag 17 december:
* Lezing Jan Willem de Wijn over 
‘De geboorte van Schiphol’ in Crash 
Museum om 13u.

‘Waste’ zaterdag in Joppe
Aalsmeer - De band ‘Along the 
Watchtower’ is opgehouden te be-
staan. Helaas, juist nu aanstaande 
zaterdag 10 december een optreden 
gepland stond in Joppe. Maar, er is 
goed nieuws. Het café in de Wete-
ringstraat heeft nu besloten om de-
ze zaterdag eens echt uit te pakken 
met een geweldige act!
Jaren negentig rock die je zelden zo 
goed hoort. De Amsterdamse co-
verband ‘Waste’ gaat zaterdag het 
publiek mee terug nemen naar de 
hoogtijdagen van Guns ‘n Roses, 
Radiohead en Metallica. Maar, er 
is nog veel meer te genieten. Het 
repertoire van dit viertal is enorm. 
U2, The White Stripes, The Red Hot 

Chilli Peppers en Lenny Kravitz zijn 
ook vaak te vinden op de setlist. 
De band werd opgericht door een 
groep vrienden, die een wekelijkse 
jamsessie in de repetitieruimte van 
Rock Supplies in Amsterdam orga-
niseren. Zanger en gitarist Ramon 
van Loon, leadgitarist Onno Post-
ma, bassist Peter van der Linden en 
drummer Charles Doornbos spelen 
regelmatig in de grotere regio Am-
sterdam. De formatie bereikte natio-
naal succes toen ze de finale van de 
gerenommeerde Clash of the Cover-
bands competitie behaalde. Het op-
treden van ‘Waste’ begint zaterdag-
avond rond 21.30 uur en de toegang 
is, zoals altijd in Joppe, gratis!

Concert Steam Power met 
Fay Lovsky zondagmiddag
Aalsmeer - De Oude Veiling pre-
senteert in samenwerking met Mu-
zikaalsmeer en StrictlyCountry Re-
cords zondag 11 december een op-
treden van ‘Steam Power’. Een nieu-
we formatie met de muzikale dui-
zendpoot Fay Lovsky op zang, bas 
en meer, plus nog drie top musici uit 
de akoestische muziek scene: Joost 
van Es op viool en zang, Janos Kool-
en op mandoline, banjo en zang en 
Laurens Joensen op gitaar en zang. 
‘Steam Power’ is een ontmoeting van 
vier gelijke geesten, waarbij de mu-
ziek groter is dan de som der delen. 
Van Thorshavn naar een boeren-
schuur bij het licht van een blauwe 
maan komt de machine op stoom. 
Onderweg op een bed van snaren 
worden verhalen gedeeld en melo-
dieën uitgewisseld. Op zoek naar de 

zuiverste noot in een reis die nooit 
eindigt. De vier muzikanten hebben 
hun sporen ruim verdiend op po-
dia in binnen- en buitenland en zijn 
op vele albums te horen. Ze speel-
den met onder andere Henny Vrien-
ten, Frédérique Spigt, Kaz Lux, Mag-
na Carta en Pat Metheny. Maar juist 
in een intiem zaaltje en niet in dienst 
van grote namen gebeurt het. On-
derling gelijkwaardig kan de cre-
ativiteit vloeien en elk optreden is 
een nieuw avontuur met prachtige 
teksten en instrumentale virtuosi-
teit. Het repertoire bestaat groten-
deels uit eigen werk met een flinke 
dosis bluegrass. Het concert in De 
Oude Veiling in de Marktstraat zon-
dag begint om 15.00 uur. Reserve-
ren aanbevolen: SCR@PieterGroen-
veld.com of info@deoudeveiling.nl

‘Sing’ en ‘Café Society’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer 
presenteert zondag 11 en woens-
dag 14 december de animatie-
film ‘Sing’. In een stad die bewoond 
wordt door dieren, wordt een ta-
lentenjacht georganiseerd door de 
koala Buster Moon. Hij is de trot-
se eigenaar van een prachtig thea-
ter, dat vroeger heel succesvol was, 
maar nu oud en vervallen is gewor-
den. Buster organiseert een talen-
tenjacht als laatste kans om zijn ge-
liefde theater te redden. Vijf finalis-
ten staan in de spotlight: een muis 
die liegt en bedriegt, maar prachtig 
kan zingen; een verlegen tiener-oli-
fant met plankenkoorts; een over-
vermoeide moeder van 25 bigge-
tjes; een jonge gangster-gorilla die 
afstand wil nemen van zijn crimine-
le familie en een punk-rock stekel-
varken die niet langer in de scha-
duw wil staan van haar arrogante 
vriendje. Al deze dieren doen audi-
tie in het theater van Buster en de-
len de droom die hun leven kan ver-
anderen. De film ‘Sing’ in 3D (bril 
mee) duurt 108 minuten en is zon-
dag te zien om 12.45 uur en woens-

dag om 14.15 uur. De bios in Stu-
dio’s Aalsmeer presenteert diverse 
leuke, nieuwe kinderfilms, waaron-
der ‘Mees Kees langs de lijn’, ‘Vaia-
na’, ‘Fantastic Beasts’ en ‘Huisdier-
geheimen’. Uiteraard is er ook een 
gevarieerd aanbod voor volwasse-
nen. Ga bijvoorbeeld naar ‘Soof 2’, 
zowel ’s middags als ’s avonds te 
zien, ‘Kerstmis met Andre Rieu’ op 
vrijdag 9 december om 15.15 uur 
of ‘Café Society’ op zondag 11 en 
woensdag 14 december om 20.00 
uur. ‘Café Society’ vertelt het ver-
haal van een jonge man die het in 
het Hollywood van de jaren dertig 
hoopt te gaan maken in de filmin-
dustrie. Wanneer hij verliefd wordt 
laat hij zich meeslepen in de zoge-
naamde café society, de levendi-
ge kunstenaarsscène. Deze kome-
die van Woody Allen duurt 96 mi-
nuten. Kijk voor het complete pro-
gramma op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten reserveren kan via bios-
coop@studiosaalsmeer en 0297-
753700 en zijn te koop in de gezel-
lige kiosk in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade.

Kerstfilm ‘The Christmas 
Candle’ in Open Hof kerk
Aalsmeer - Op maandagmiddag 
12 december wordt ‘The Christ-
mas Candle’ vertoond, een ver-
haal van Max Lucado dat verfilmd 
is tot een hoogstaande kerstfilm in 
Charles Dickensstijl. Het verhaal 
gaat over het fictieve stadje Glad-
bury op het Engelse platteland van 
1890, waar nooit iets gebeurt. Be-
halve rond Kerst, omdat dan vol-
gens de legende elke 25 jaar een 
engel de werkplaats van de plaatse-
lijke kaarsenmaker bezoekt en één 
kaars aanraakt. Wie de kaars aan-
steekt mag een wonder verwach-
ten. Aan deze eeuwenoude traditie 
dreigt een einde te komen wanneer 
David Richmond, een jonge voor-
uitstrevende predikant, wordt aan-

gesteld. Hij biedt de gemeenschap 
een nieuwe formule voor wonde-
ren aan: goede daden en vriende-
lijkheid. Daarnaast introduceert hij 
de gloeilamp. Dit brengt hem op ge-
spannen voet met de kaarsenmaker. 
Als daarbij ook nog dé kaars op on-
verklaarbare wijze verdwijnt, bele-
ven de dorpsbewoners een kerst-
feest dat ze nooit meer zullen ver-
geten! Bekende acteurs: Hans Ma-
theson, Samantha Barks, Sylvester 
McCoy en Susan Boyle, die hiermee 
haar filmdebuut maakt! 
Let op: aanvang 15.00 uur, inloop 
met koffie of thee (gratis) vanaf 
14.45 uur! Bijdrage rechten van ver-
toning: 5 euro per persoon. Ingang: 
Sportlaan 86.

Cabaret in Bacchus
‘Op een bedje 
van Rucola
Aalsmeer -Een perfect afgetraind 
lichaam hebben, mooie kleren ko-
pen, je tanden laten bleken, zelf-
hulpboeken lezen, elke dag medi-
teren, vluchtelingen helpen, biolo-
gisch eten, culinaire hoogstandjes 
produceren, dat mooie huis kopen 
en een hypotheek afsluiten bij een 
bank. Als je alles zou doen waar je 
zogenaamd gelukkig van zou moe-

ten worden, wordt je dan ook echt 
gelukkig? In een dynamisch, muzi-
kaal, maar bovenal hilarisch een-
mansspektakel fileert Max van den 
Burg op speelse en confronterende 
wijze de hoofd-en bijgerechten van 
deze tijd, waarin alles mooier wordt 
opgediend dan het in werkelijkheid 
is. Zijn nieuwste theatershow ‘Op 
een bedje van Rucola’ is te zien op 
zaterdag 10 december in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Aanvang: 21.00 uur. Entree: 12 euro.
Kaarten zijn te reserveren via www.
cafebacchus.nl of na 18.00 uur via 
0297-342657.

Rauwe blues zondagmiddag
Ralph de Jongh in The Shack
Oude Meer - Vorig jaar heeft Ral-
ph de Jongh een weergaloos goed 
en succesvol optreden afgeleverd 
in The Shack! En zondag 11 decem-
ber komt hij dit nog eens ‘dunne-
tjes’ overdoen! Ralph is een klas-
se apart en is nog steeds een ab-
solute sensatie om live te zien en 
te horen! Door zijn rauwe blues á 
la Seasick Steve vergaart hij ieder 
optreden weer nieuwe fans. Ral-
ph de Jongh is dus écht een must 
om live te zien. En met de muzika-
le vader (en fan) die hij vond in Har-
ry Muskee kan dat ook niet anders. 
De blues stroomt rijkelijk door zijn 
aderen, al van jongs af aan. In 2004 
werd Ralph opgepikt door niemand 
minder dan bovengenoemde Harry 
Muskee, die Ralph’s talent erken-
de en werd geraakt door zijn mu-
ziek. Muskee nam Ralph mee op 
toernee als voorprogramma van zijn 
Cuby & The Blizzards, waarmee hij 
een grote groep trouwe fans ver-
gaarde. Ralph wint de Dutch Blues 
Award 2011 voor beste vocalist en 
nadat hij er even tussenuit was wint 
hij in 2014 de Dutch Blues Challen-

ge, en zijn comeback staat als een 
huis! Ook dit jaar toert hij weer heel 
Nederland door met zijn enerveren-
de en ongeëvenaarde solo optre-
den! En The Shack is enorm trots 
dat deze geweldig muzikant weder-
om een gaatje in zijn drukke agen-
da heeft gevonden om naar Oude 
Meer te komen! Een must see, de-
ze fantástische muzikant! The Shack 
is op zondag 11 december open 
vanaf 15.00 uur. Ralph de Jong be-
gint rond 16.00 uur, entree is 8 eu-
ro. Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Coolcast en Hucksters
Het jaar loopt weer op z’n eind en 
dat betekent in The Shack dat de-
ze traditioneel afgesloten wordt met 
twee bekende bands. Zondag 18 
december: Coolcast en het op één 
na laatste muzikale event in The 
Shack dit jaar, met diverse ‘special 
guests’ op Kerstavond, zaterdag 24 
december: de Hucksters. De heren 
gaan er weer een spetterende Roc-
kin’ X-Mas Eve van maken!

Maandelijkse seniorenvoorstelling
Dinsdagmiddag film ‘De 
Helleveeg’ in Bioscoop
Aalsmeer - Dinsdag 13 december 
kunnen ouderen genieten van de 
film ‘De Helleveeg’ tijdens de maan-
delijkse seniorenvoorstelling in de 
bioscoop in Studio’s Aalsmeer. Het 
is een Nederlandse film uit 2016 van 
André van Duren gebaseerd op het 
gelijknamige boek van A.F.Th. van 
der Heijden. In ‘De Helleveeg’ wordt 
kennis gemaakt met Albert Egberts 
(Benja Bruijning) en zijn tante Tiny 
(Hannah Hoekstra). Tiny lijdt be-
halve aan smetvrees ook aan een 

dwangmatig scherpe tong. Voor Al-
bert is tante Tiny, schertsend Tien-
tje Poets genoemd, even afschrik-
wekkend als intrigerend. Eenmaal 
zelf volwassen geworden stuurt Al-
bert aan op een grote confronta-
tie, waarbij eindelijk alle familie-
geheimen aan het licht komen. De 
film begint om 13.30 uur. Verzame-
len vanaf 13.15 uur in de hal van het 
studiocomplex, ingang Van Cleeff-
kade. De kosten zijn 6,50 euro, in-
clusief een kopje koffie of thee.

Gitaar, zang en dans
Flamenco-trio in Bacchus
Aalsmeer - In Bacchus: Bloedwar-
me flamenco op een koude winter-
avond op vrijdag 16 december vanaf 
21.00 uur met Yorgos Valiris op gi-
taar, Juan Peñas op zang en Kika 
met dans.
De virtuoze flamencogitarist Yorgos 
Valiris woont al jaren in Aalsmeer, 
maar geniet hier nog veel te weinig 
bekendheid. Hij werd geboren in 
1958 in Athene, Griekenland, in een 
familie van musici. Zijn relatie met 
de gitaar begon op zijn vijftiende le-
vensjaar. Bewogen door flamenco-
muziek, ging hij in 1982 naar Se-
villa, waar hij drie jaar de kunst van 
het flamenco-gitaarspelen leer-
de van mensen zoals Juan del Gas-
tor, Carlos Herredia, Rafael Rique-
ni, en vooral Pedro Bacan. Van Jua-
na Amaya en Farucco leerde hij fla-
mencodansen te begeleiden.
Sinds 1992 woont en werkt hij in 
Nederland. Hij zal optreden in Bac-
chus met zanger Juan Peñas, in 
1972 in Spanje geboren, maar ver-
huisde al op jonge leeftijd naar Ne-
derland (Enschede). Zijn Spaanse 
bloed verloochent zich echter niet. 
Al op zeer jonge leeftijd begon hij 
flamenco te zingen, en volgde daar-
in de voetstappen van zijn opa, een 

goede vriend van de beroemde fla-
mencozanger Pepe Marchena. Het 
tweetal wordt bijgestaan door dan-
seres Kika. Zij studeerde in 1989 af 
aan de Rotterdamse Dansacademie 
met specialisaties moderne dans en 
dansexpressie. Daarna verbleef zij 
twee jaar in Madrid, waar zij zich 
definitief toelegde op flamencodans. 
In de jaren erna volgde ze intensief 
lessen bij verschillende grootheden 
in Sevilla en Jerez. Zorg ervoor dat je 
er bij bent en reserveer kaartjes op  
www.cultureelcafebacchus.nl. De 
toegang bedraagt 15 euro.

Editie 3 Comedy 
Club Badaboom
Aalsmeer - De derde show alweer 
presenteert Comedy Club Bada-
boom volgende week donderdag 15 
december. Het is de laatste van dit 
jaar, maar vanaf 14 februari wordt 
weer maandelijks groots uitgepakt 
met deze datum een, hoe kan het 
anders, speciale Valentijn Show. 
De Comedy Club Aalsmeer heeft 

de afgelopen seizoenen furore ge-
maakt met verrassende line-ups, 
met onder andere Arie Koomen, Ra-
oul Heertje, Max van den Burg, Kris-
tel en Zweers en Klaas Prins. Op 15 
december kan gerekend worden op 
weer een aantal verrassende en ta-
lentvolle cabaretiers. De show is in 
The Club in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade en begint om 
20.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie en het reserveren van kaarten op 
www.badaboom.tv.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westernhoes ‘Boston’ 
van € 45,- voor € 32,-

Lessenaar met hoes
€ 19,95

Gitaarkabel
‘Fender’ v/a € 12,95

Uitgebreid assortiment 
percussie-instrumenten

NIEUW:

AANBIEDING:

TIP:

KOOPJE:





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
8 december 2016

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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. 0297-
387575. 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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.

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

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

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.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken omgevingsvergunning:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken*:
- Aalsmeerderweg 459, 1432 ED (Z-2014/003745), het ver-

groten van de woning en het verplaatsen van een garage/
berging. Vergunning bekend onder 20090141 is gedeelte-
lijk ingetrokken. Besluit verzonden: 29-11-2016

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning: 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken*:
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 

AS (Z-2016/057149), het legaliseren van een bestaand 
schuurtje. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager inge-
trokken

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Touwslagerlaan (Dorpshaven Zuid fase 2, bouwnr. 12) (Z-

2016/057058), het plaatsen van een hardhouten schuif-
hek aan de voorzijde. De beslistermijn is verlengd met zes 
weken.

- Uiterweg 159, 1432 ED (Z-2016/057339), het plaatsen van 
een brug en aanleggen van een in- en uitrit. De beslister-
mijn is verlengd met zes weken.

Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Achter Geerland 18, 1433 JR (Z-2016/055063), het op-

richten van een mantelzorgwoning in een vrijstaand bijge-
bouw. Het project is vergunningsvrij. Verzonden: 01 -12-
2016

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie.
- Meerlandenweg (Z-2016/058805) kom in de kas op zater-

dag 1 april en zondag 2 april 2017, verleend 1 december 
2016

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 247C (Z-2016/058690) Chimpie Champ 

Aalsmeer B.V., verleend 2 december 2016

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 247A, 1432AT (Z-2016/064417), Laatste 

werkdag op 30 december 2016, melding akkoord 2 decem-
ber 2016

- Stommeerweg 72, 1431EX (Z-2016/064441), Live enter-
tainment op de laatste werkdag op

  30 december 2016, melding akkoord 5 december 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- 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.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Angulo Garcia K.J. 21-06-1976 28-11-2016
Chiavazzo A. 02-08-1952 28-11-2016
Chiavazzo K.M. 13-03-2001 28-11-2016
Chiavazzo A.J. 19-11-2002 28-11-2016
Chiavazzo R.V. 02-10-2008 28-11-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Borowiec M.B. 29-12-2013 30-11-2016
Borowiec R.A. 22-11-1970 30-11-2016
Chudziak K. 04-06-1989 29-11-2016
Fortes M.V.Z. 15-01-1970 28-11-2016
Langendonk Y.A. 21-03-1990 29-11-2016
Perea C. 21-03-1984 28-11-2016
Schouten A. 12-01-1988 30-11-2016
Suski D. 09-02-2012 29-11-2016
Świątek K.E. 30-12-1978 30-11-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 - He-
renweg 78e
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg 
- Plasoevers, 2005, Herenweg 78e ten behoeve van de lega-
lisering van een bestaande woning te verlenen. De aanvraag 
is geregistreerd onder nummer Z-2015/062171. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
Uiterweg - Plasoevers 2005. Voor dit voornemen dient door 
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middel van een uitgebreide procedure voor de omgevings-
vergunning afgeweken te worden van het geldende bestem-
mingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voor de woning zal worden overschreden vanwege het wegver-
keerslawaai van de Herenweg en de Ambachtsheerweg. Uit het 
onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen 
onvoldoende mogelijk zijn. Ingevolge artikel 76a van de Wet 
geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te kunnen verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met ingang van 9 december 2016 voor 6 weken op 
de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur, 
donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-
12.30 uur);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
 ?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB09xP-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar ma-
ken. Voor wat betreft het indienen van een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geldt dat deze en-
kel ingediend kan worden door belanghebbenden. De ziens-
wijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden 
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te 
maken met de behandelend ambtenaar.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- L.A. Braakstraat 1, 1432 PP (Z-2016/063251), het realise-

ren van een uitbouw op de begane grond tot verdiepings-
hoogte aan de zijgevel van de woning

- Achter Hornweg 53A, 1432 GD (Z-2016/063614), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
schuur naar huisvesting arbeidsmigranten

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/063771), het plaatsen van een 
directieverblijf met depot

- Achter Uiterweg 164, 1431 AS (Z-2016/056409), het bou-
wen van een steiger en overkapping terras

- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/063816), het bouwen 
van een schuur/berging naast het huis

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen 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. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/054639), het vervangen 

van de huidige reclameborden in de tuin en op de gevel en 
het plaatsen van een extra bewegwijzeringsbord. Besluit 
genomen: 28-11-2016

- Stationsweg 8, 1431 EG (Z-2016/046338), het realiseren 
van een supermarkt, het aanleggen en wijzigen van een 
inrit en het plaatsen van een brug. Besluit genomen: 29-
11-2016

- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/046671), het wijzigen 
van de bestemming van opslag naar opslag inclusief on-
derhoudswerkzaamheden. Besluit genomen: 30-11-2016

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Emmastraat 33, 1432 EW (Z-2016/062618), het verwijde-

ren van asbesthoudende plafondbeplating uit de schuur
- Oosteinderweg 450 a, 1432 BP (Z-2016/062491), het slo-

pen van een woonhuis
- Uiterweg 139, 1431 AD (Z-2016/063051), het slopen van 

een woonhuis en bijbehorende bouwwerken
- Schoolstraat 9, 1431 BG (Z-2016/063207), het verwijde-

ren van asbest uit eindsluitingen en plafond van een traf-
ogebouw

- Hornweg 81, 1432 GE (Z-2016/060733), het aanleggen 
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtin-
gen

- Korianderhof 14, 1431 DZ (Z-2016/059638), het aanleg-
gen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrich-
tingen

- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059475). Activitei-
tenbesluit ten behoeve van het starten van het bedrijf 
Eetze Yin BV

- Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058515), Vuurwerkbe-
sluit ten behoeve van het veranderen van de inrichting 
Kramer Aalsmeer B.V.

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is geaccepteerd:
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/062494), brandveilig 

gebruik t.b.v. restaurant

Vervolg op volgende blz.
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Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 10 december is de Wereldwin-
kel Aalsmeer de hele dag weer aan-
wezig op de Wintermarkt met een 
kraam voor de winkel in de Zijd-
straat. In de kraam natuurlijk de be-
kende Unicef kerstkaarten, mazzel-
tassen, Doppers en Tony Chocolo-
nely chocoladerepen in 17 verschil-
lende smaken, maar ook authen-
tieke kerstgroepjes uit Peru, Ecua-
dor en Mexico en prachtige moza-
iekschalen uit Indonesië in allerlei 
kleuren. De Wereldwinkel is de fair-
trade speciaalzaak van Aalsmeer. 
Nergens anders vindt u zo veel 
mooie en lekkere eerlijke producten 
onder één dak. De Wereldwinkels 
werken aan de bestrijding van ar-
moede in ontwikkelingslanden, niet 
door het bieden van (nood)hulp, 
maar door handel. Omdat ze gelo-
ven dat handel de meest duurza-
me vorm van ontwikkeling is. Han-
del zorgt ervoor dat mensen in ont-
wikkelingslanden er zelf voor kun-
nen zorgen dat bijvoorbeeld hun 
kinderen naar school kunnen en er 
medische zorg beschikbaar is. Wan-
neer u fairtrade producten koopt 

en gebruikt investeert u in mensen 
in ontwikkelingslanden. Op dit mo-
ment leeft meer dan 60% van alle 
werkenden in ontwikkelingslanden 
op of ver onder de armoedegrens. 
Via fairtrade wordt de kans vergroot 
voor in armoede levende mensen 
op het ontvangen van een eerlijke 
prijs voor de producten van hun ar-
beid onder menswaardige omstan-
digheden. Dus zonder kinderarbeid 
en zonder extreem lange werkda-
gen. Wanneer u fairtrade produc-
ten koopt en gebruikt kiest u voor 
een bijdrage aan duurzame armoe-
debestrijding en het scheppen van 
nieuwe kansen op ontwikkeling. 
Kijk voor meer informatie op de site: 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Glow in the dark mitgetgolf 
met Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer - Eind november orga-
niseerde het Jongeren Rode Kruis 
een activiteit voor mensen met een 
beperking. Ruim 20 bewoners van 
woonstichting Ons Tweede Thuis 
(OTT) en hun begeleiders geno-
ten van een potje glow in the dark 
midgetgolfen in Aalsmeer. Van-
uit verschillende OTT woningen in 
Aalsmeer en Uithoorn werden ruim 
20 bewoners van OTT en hun bege-
leiders met busjes opgehaald door 
het Jongeren Rode Kruis. De gas-
ten waren uitgenodigd voor glow in 
the dark midgetgolfen bij Glowgolf 
Aalsmeer op de Oosteinderweg. De 
baan is overdekt en in het donker, 

maar gelukkig waren het balletje en 
de hole goed zichtbaar. Ondanks de 
soms lastige hindernissen genoot 
iedereen erg van dit spel. Al uitkij-
kend naar de volgende keer gingen 
de gasten weer naar huis.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren die zich vrijwillig willen in-
zetten om mensen te helpen. Het 
Jongeren Rode Kruis helpt bij activi-
teiten voor ouderen of mensen met 
een beperking. Wil je meer informa-
tie? Mail naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl, of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @
jjrodekruis op Twitter.

Westeinder en watertoren 
in beeld op inloopmiddag
Aalsmeer - De Westeinderplassen, 
wie heeft er niet op geschaatst, in 
gevaren of gezwommen? Kleine en 
door sloten verbonden akkers met 
eilanden en het populaire Surfei-
land. In 2013 kon nog geschaatst 
worden op de Poel. De Westeinder-
plassen brengen veel herinneringen 
naar boven en ongetwijfeld wordt 
ook aan de watertoren gedacht! Tij-
dens de wekelijkse inloopmiddag 
aanstaande vrijdag zullen vele fo-
to’s, filmpjes en schilderijen te zien 

zijn van de Poel en de watertoren. 
Ouderen zijn van harte welkom om 
gezellig, tijdens een kop koffie, te 
genieten van deze mooie plaatjes. 
Vrijdag 9 december staat de kof-
fie vanaf 14.00 uur klaar in het In-
loopcentrum in gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat 12. De middag is 
tot 15.30 uur. Meer weten? Bel dan 
naar 06-22468574 en vraag naar 
Jennifer Jansen of Ellen Millenaar. 
Liever mailen? emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl 

Kerstsamenzang op Werf
Rijsenhout - Op zondag 18 decem-
ber wordt er op de Werf te Rijsen-
hout een kerstsamenzang gehou-
den van 17.30 tot 19.00 uur. Alle in-
woners van Rijsenhout en omstre-
ken zijn van harte welkom om sa-
men kerstliederen te zingen on-
dersteund door de warme muzi-
kale klanken van de Drumfanfa-
re Melomanie. Om ook van binnen 
warm te worden zijn er kraampjes 
met koffie/thee, chocolademelk en 
erwtensoep. De kramen zijn vanaf 
16.00 uur geopend. Onder het toe-

ziend oog van de vrijwillige Rijsen-
houtse brandweer kunt u zich ook 
een beetje opwarmen bij het hout-
vuur in een aantal vuurtonnen. Sa-
men zingen is voor jong en oud. De 
tekst van de kerstliederen hoeft men 
niet uit het hoofd te kennen, er zijn 
tekstboekjes aanwezig en bij goed 
weer ook een beamer. Een klein 
zaklampje is misschien wel handig! 
Bij heel slecht weer wordt uitgewe-
ken naar de Ontmoetingskerk. Laat 
dit warme gevoel in deze donkere 
dagen niet aan u voorbij gaan!

Wereldwinkel op Wintermarkt

Boek ‘The Madness’ te koop
Aalsmeer - Nu Sinterklaas weer 
naar huis is, wordt het tijd voor een 
Kerstcadeau tip. Vijftig jaar geleden 
was Kudelstaart een onbeduidend 
klein dorpje aan de rand van de 
Westeinderplassen, tot dat er door 
de Katholieke jeugd de sociëteit The 
Madness werd gesticht. Dit was de 
sociëteit die een eind maakte aan 
de vaak grijze periode van opbouw 
na de oorlog. Van heinde en verre 
kwam de jeugd naar bands luiste-
ren, die hier speelden. Kudelstaart 
werd wereldberoemd in Nederland, 
maar met de roem kwamen ook de 
problemen. De jeugd van Protes-
tantse huizen mochten niet naar het 
Katholieke Kudelstaart en dit heeft 
tot menige gezinsrel geleid. Het was 
volgens de ouders een hol van sex, 
drugs en rock en roll. Iedereen be-
moeide zich er mee, pastoors, wet-
houders en zelfs de burgemeester. 
De organisatoren trokken zich er 
weinig van aan en het werden tur-
bulente tijden voor de club, bom-
volle zalen met bands die zelfs we-
reld hits hebben gemaakt traden 
er op. Hennie van Zanten tekende 
meer dan 50 posters voor de bands 
die er optraden. Dit waren prachti-
ge posters die vooral en misschien 
geïnspireerd werden door de aan-
komende flower power periode die 
toen aan brak. Er is een boek ge-
maakt naar aanleiding van het 50 
jarige bestaan van The Madnesss 
en hierin zijn bijna alle posters in full 
colour opgenomen met heel veel fo-
to’s van Ruud Tol van de bands die 
er toen optraden. Zelfs Tinneke de 
Nooij en Rob Oud en Herman Brood 

staan er in met artikelen over de op-
tredens. Een prachtig boek  voor ie-
dereen die ooit The Madness be-
zocht heeft of in de bands van de ja-
ren zestig geïnteresseerd is. Te koop 
bij De Marskramer in Kudelstaart en 
Het Boekhuis in Aalsmeer.   

Officiële Mededelingen
8 december 2016

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, het ontwerp besluit hogere grenswaar-
de en de overige daarop betrekking hebben-
de stukken liggen met ingang van 28 okto-
ber 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen 
voor een ieder ter inzage: woning op het adres 

Aalsmeerderweg 341. Het perceel is gelegen 
ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw 
Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel 
ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tus-
sen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343.

t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polder-

zoom fase 1 met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder.

t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 
- Herenweg 78e”

Vervolg van vorige blz.
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“De markt bepaalt uiteindelijk de komst, niet de gemeente”

College begrijpt wens voor 
2e supermarkt Kudelstaart
Aalsmeer - “Een begrijpelijke 
wens”, zegt wethouder Ad Verburg 
van Economische Zaken over de 
uitgesproken mening en de hand-
tekeningenactie die opgezet is 
voor een tweede supermarkt in Ku-
delstaart. Echter dan dient een dis-
counter zich wel te melden en even-
zo belangrijk moet er ruimte voor 
zijn. “We zijn hier als college al lan-
ge tijd mee bezig en hebben ook al 
veel onderzoek gedaan. Momen-
teel loopt er ook een koopstromen-
onderzoek en we zijn bezig met een 
nieuwe detailhandelsnota waarin 
dit naar voren komt”, aldus Verburg. 
“De afgelopen periode hebben we 
met diverse supermarkten en dis-
counters gesprekken gehad, maar 
een aanvraag is daarop niet binnen 
gekomen.” Voor een nieuwe, moder-
ne supermarkt is zo’n 3000 tot 3500 
vierkante meter nodig aan winkel-
oppervlakte, laad- en losruimte en 
parkeerplaatsen. En deze ruimte 

heeft de gemeente niet in de aan-
bieding, niet in de buurt van het hui-
dige winkelcentrum. Ook elders zijn 
gronden van de gemeente schaars 
en bovendien is binnen het huidi-
ge bestemmingsplan alleen uitbrei-
ding van detailhandel mogelijk in 
het huidige winkelgebied. 

Verdwijnen groen
Het terrein aan de Graaf Willem-
laan, wat gezien wordt als mogelij-
ke plek, is te klein. Ook de locatie 
van de school naast het winkelcen-
trum is qua volume niet groot ge-
noeg. Het stuk groen in de Graaf 
Willemlaan bebouwen betekent dat 
het groen volledig verdwijnt en de 
bewoners hier tegen een hoog ge-
bouw aan gaan kijken. “Op dat stuk-
je groen moeten we juist zuinig zijn”, 
vervolgt Verburg. “Ik vind het niet 
verantwoord om dat volledig vol te 
bouwen.” De twee locaties voldoen 
wel aan het vastgestelde beleid van 

de gemeente dat de supermarkt op-
timaal aan overige winkels gekop-
peld dient te worden, maar bieden 
dus niet voldoende ruimte.  
“Het is complex”, gaat de wethouder 
verder. “We weten al langer dat de 
vraag leeft in Kudelstaart en hebben 
daarom een onderzoek laten doen 
door bureau DTNP naar de moge-
lijke marktruimte voor een vestiging 
van een tweede supermarkt. De 
conclusie van dit rapport was dat 
er voldoende ruimte is om de hui-
dige supermarkt uit te breiden en 
dat er beperkte ruimte was voor een 
discounter.” De Albert Heijn is be-
zig een uitbreiding voor te bereiden. 
Hiervoor is al lang geleden het pand 
van de Rabobank gekocht.

Koopstromen onderzoek
Momenteel vindt het landelijke vijf-
jaarlijkse koopstromen onderzoek 
plaats, de gemeente doet hieraan 
mee. In dit kader wordt het tota-

le winkelaanbod in de gemeente, 
dus ook in Kudelstaart, opnieuw te-
gen het licht gehouden en is wel of 
niet een tweede supermarkt tevens 
onderdeel van het onderzoek. De 
wethouder hoopt over enkele we-
ken de resultaten te krijgen en deze 
gaan verwerkt worden in de nieu-
we detailhandelsnota. Verder is de 
gemeente zelf gestart met de ver-
vaardiging van een eigen detailhan-
delsbeleid om een actueel overzicht 
te krijgen. Deze resultaten worden 
rond de zomer in 2017 verwacht. 

Naar binnen gekeerd
De wethouder geeft zelf aan het hui-
dige winkelcentrum niet optimaal 
te vinden. “Het is teveel naar bin-
nen gericht. Dus mochten er idee-
en bij ons binnenkomen voor een 
herstructurering van het winkelcen-
trum, waardoor wel ruimte ontstaat 
voor een tweede supermarkt, zal 
het college deze serieus onderzoe-
ken. Nogmaals, het heeft onze vol-
ledige aandacht, we zijn er absoluut 
niet tegen, maar ondanks onze ge-
sprekken met diverse supermarkten 
zijn er geen formele aanvragen met 
concrete plannen ingediend. Als er 
initiatieven ingediend worden, kun-
nen wij verder, maar vooralsnog zijn 
deze uitgebleven. De markt bepaalt 
uiteindelijk de komst, niet de ge-
meente. Hoe groot de wens ook is.” 

Oud jeugdhonk gesloopt!
Kudelstaart - Eind vorige week is 
een aanvang gemaakt met de sloop 
van het voormalige jeugdhonk aan 
de Graaf Willemlaan 3. De gebrui-
kers zijn inmiddels verhuisd naar 
de oude bibliotheek op nummer 1. 
De jongerenwerkers van Dock heb-
ben samen met een groep jongeren 
het gebouw opgeknapt en ingericht. 
Volgens het college is het gebouw 
aan de Graaf Willemlaan 3 aan het 
einde van zijn technische levens-
duur. Bovendien is het een vandalis-
megevoelig gebouw en komt er as-
best voor in het pand. Daarom is be-
sloten om het gebouw snel met de 

grond gelijk te maken. 
“Dit gebouw langer laten staan dan 
strikt noodzakelijk is maatschappe-
lijk niet verantwoord”, aldus burge-
meester Jeroen Nobel in een schrij-
ven aan de raadsleden. “Om die re-
den hebben wij direct na het leeg-
komen gezorgd voor bouwplaatsbe-
waking en is er nadat in het kader 
van de Flora- en faunawet onthef-
fing was verkregen, een begin ge-
maakt met de sloop.” Met de kos-
ten van bewaking, asbestsanering 
en sloop is een bedrag gemoeid van 
circa 70.000 euro. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - De Wmo-raad verga-
dert iedere tweede woensdag van 
de maand in het demeentehuis. De 
laatste vergadering in 2016 vindt 
plaats op woensdag 14 december 
om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur be-
staat weer de mogelijkheid om le-
den van de WMO-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
Wmo. De Wmo-raad handelt geen 
individuele vragen en klachten over 
toekenning, weigering of uitvoering 
van hulp af, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Sociaal Loket 
en de WMO voorzieningen/dien-
sten. En mocht blijken dat meerde-
re burgers met eenzelfde probleem 
of vraag te maken hebben, zullen de 
bevindingen van de WMO-raad zo 
nodig anoniem besproken worden 
met het Sociaal Loket of desbetref-
fende beleidsambtenaren.
In 2017 zal de WMO-raad een an-
der karakter krijgen en zal er een 
andere vorm van burgerinspraak 
gaan plaatsvinden. Dit betekent dat 
de vorm en de samenstelling van de 
WMO-raad nader bekeken zal wor-
den. Er vinden op dit moment voor-
bereidende gesprekken met de ge-
meente en andere advies- en cliën-

tenraden plaats. Uitgangspunt hier-
bij voor de WMO-raad is dat in de 
nieuwe structuren de stem van de 
cliënten van de Wmo, van de cli-
enten (ouders en jeugd), waarvoor 
veel is geregeld in de Jeugdwet en 
van de personen die met de Parti-
cipatiewet te maken hebben, vol-
doende klinkt en wordt gehoord 
bij de gemeente. Daarnaast moe-
ten kwetsbaren die niet direct on-
der deze wetten vallen, maar wel 
aandacht behoeven, niet uit het 
oog verloren worden. En natuurlijk 
zal blijvend aandacht besteed wor-
den aan de inzet van vrijwilligers en 
mantelzorgers, de plaats en posi-
tie van gehandicapten en mensen 
met een beperking, de mate van re-
gie bij zorgvragers en het monitoren 
van ontwikkelingen terzake sociaal 
loket, regiotaxi, hulpmiddelen en 
van eerder verstrekte adviezen. De 
grootste wens voor 2017 is dan ook 
formeel en informeel te gaan func-
tioneren als Adviesraad Sociaal Do-
mein en aan de gemeente nog na-
drukkelijker onze input te geven om 
de belangen van (kwetsbare) cliën-
ten/burgers op alle domeinen te be-
hartigen. Zie voor agenda en versla-
gen: www.wmoraadaalsmeer.nl.
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Afgelopen 2 december was Sinterklaas te gast bij Ron Leegwater in het Vrij-
dagavondcafé. Het werd een heel gezellige uitzending met vanwege het 3-ja-
rig bestaan ook een optreden van zanger Rick van der Kroon.
Foto: www.kicksfotos.nl

Sinterklaas heeft land weer verlaten
Radio Aalsmeer richt de 
pijlen nu op kerstfeest
Aalsmeer - Sinterklaas heeft het 
land weer verlaten. Hij is dit jaar de 
Aalsmeerse lokale radio omroep ze-
ker niet vergeten, maar de pijlen 
worden nu gericht op het kerstfeest. 
Er is een gezellige kerstprogram-
mering in de maak, maar ook in de 
aanloop naar het lichtfeest valt er 
veel te beleven op Radio Aalsmeer. 

Op naar de kerstvakantie
Nu de Sint weer terug naar Spanje 
is, richten Kim en Laurens van ‘Let’s 
Go’ zich op de komende kerstva-
kantie! Bryan van The Beach komt 
langs om te vertellen over de eer-
ste Beachsoccer Kids Cup op 24 
december. Het belooft een gezel-
lig toernooi te worden waaraan al-
le voetbalverenigingen mee kunnen 
doen. Wat het toernooi precies in-
houdt en hoe je mee kan doen, ver-
teld Bryan vrijdag vanaf 18.00 uur. 
Natuurlijk staat er ook allemaal leu-
ke hits voor je klaar en heeft Kim 
wat leuke uitgaanstips voor je uitge-
zocht. Kortom het wordt een leuk en 
gezellig uurtje ‘Let’s Go’!

Ouderwets gezellig
Na het hilarische bezoek van de be-
kende Sinterklaas uit Aalsmeer, is er 
deze week weer een ‘gewoon’ Vrij-
dagavondcafé met veel muziek, kor-
te items, interviews, gasten en het 
radio-spelletje Soundmemory. En 
natuurlijk ook de wekelijkse Twit-
terhit waarmee twee tickets voor 
een film naar keuze in bioscoop 
Aalsmeer te winnen zijn. Luister je 
mee van 21.00 tot 23.00 uur?

Uur van Puur: Lady Geek
Maandag 12 december is om 18.00 
uur het onderwerp van het social-
mediaprogramma ‘Uur van Puur’ 
de verkiezing van het social medi-
awoord van het jaar 2016. Daarvoor 
heeft Anna-Maria een wel heel bij-
zondere gast uitgenodigd: Brecht-
je de Leij, ook wel ‘Lady Geek’ ge-
noemd. Zij is bekend van haar suc-
cesvolle mobiele strategie bij NU.nl 
en haar baanbrekende innovaties 
als een Google Glass & Smartwatch 
app. Daarnaast is ze als social influ-
encer druk met het domineren van 
de Trending Topics en is ze door 
Quote uitgeroepen als ‘Heersende 
Twitteraar’.

Jop Kluis 150e gast 
Op Sinterklaasavond ontvingen 
Mylène en Elbert Huijts politicus 
en voorzitter van de Aalsmeerse 

feestweek René Martijn in ‘Door de 
Mangel’. De dierenliefhebber vond 
het erg moeilijk om drie woorden 
te bedenken die typerend zijn voor 
zijn persoon. Daarom bedachten de 
presentatoren er aan het eind van 
het programma er een paar voor 
hem: prater, einzelgänger program-
matisch, creatief en dierenvriend. 
Een schot in de roos volgens Mar-
tijn die in zijn jeugd in een kinderte-
huis heeft gezeten. Op de vraag van 
Dorine Strampel uit de vorige editie 
van de Aalsmeerse talkshow hoe hij 
zijn toekomst ziet bij de feestweek, 
antwoordde de Amsterdammer van 
geboorte: “Als mijn gezondheid het 
toelaat, hoop ik nog wel even te blij-
ven zitten. Ik zal eerder stoppen met 
de politiek dan met de feestweek.”
Als 150e gast op maandag 12 de-
cember heeft Martijn natuurlijk ook 
weer een nieuwe gast gevonden. Hij 
heeft het in de AB-familie gehou-
den en wethouder en molenaar Jop 
Kluis gevraagd achter de microfoon 
plaats te nemen. Van zijn collega 
wil hij graag weten hoe je molenaar 
kunt worden. Het antwoord op deze 
vraag komende maandag om 19.00 
uur in ‘Door de Mangel’.

Op zoek naar geluk
Op woensdag 14 december gaat Es-
ther in ‘Echt Esther’ op zoek naar 
geluk. Wat is Geluk? Kun je dat zoe-
ken? Kun je ervoor zorgen dat je ge-
lukkiger wordt? Sanne Runia van de 
band ‘Mix en Match’ komt vertellen 
over ‘Oh Dear! een gelukkig kerst-
concert’ op maandag 19 decem-
ber in Uithoorn. Tevens vertelt Alet-
ta van Oostveen over hoe yoga kan 
bijdragen aan geluk en Marike van 
IJssel vertelt over de geluksroute in 
Leiden. Wil jij graag naar het kerst-
concert van Mix & Match in de Tha-
mer kerk? Mail dan het antwoord 
op de volgende vraag voor 13 de-
cember naar esther@radioaalsmeer.
nl: Wat is volgens jou geluk? Sanne 
zal in de uitzending van 14 decem-
ber de winnaar van de twee kaartjes 
bekend maken.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de nieuwe websi-
te www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg de lokale omroep ook 
op Facebook en Twitter.

Op 21 december ‘Onze Jongens’
Ladies Night met Soof2 
twee maal een succes
Aalsmeer - Twee uitverkochte bi-
oscoopzalen vorige week woens-
dag- én donderdagavond. Tijdens 
de Ladies Nights trekken ruim zes-
honderdvijftig dames per avond 
naar Studio’s Aalsmeer voor de 
film Soof2 en de daaromheen ge-
organiseerde, zeer geslaagde, la-
dies nights. Op de woensdag bie-
den zestien standhouders hun waar 
aan en 1 december zijn dat er acht. 
Om teleurstellingen te voorkomen 
had organisatrice Kirsten Verhoef 
van Sylt Support een tweede avond 
georganiseerd, omdat de eerste zo 
ontzettend snel was uitverkocht. 
Bij binnenkomst krijgen alle ladies 
een heerlijk welkomstdrankje aan-
geboden om vervolgens de stands 
langs te gaan om lekker te kunnen 
shoppen. Van sieraden tot make-up, 
van kleding tot cadeauartikelen en 
van champagne tot voedingsadvie-
zen en dat allemaal in de gezellige 
Big Apple waar een DJ live aan het 
draaien is. Een aantal standhouders 
zijn er voor de eerste keer, anderen 
stallen hun spulletjes voor de vierde 
keer uit. “Het is altijd zo ontzettend 
leuk om te doen. Alle bezoekers zijn 
enthousiast. Uiteraard is het fijn om 
goed te verkopen, maar de interactie 
met mensen is vooral bijzonder op 
zo’n avond.” Aldus een terugkeren-
de standhoudster van cadeauarti-
kelen. Judith Keessen heeft ook een 
leuke klus; De fotografe legt hon-
derden bezoeksters vast op de ge-
voelige plaat die in de rozenblaad-
jes moeten gaan liggen. Soms wel 
met zes of meer dames tegelijk! En 
er is een dame bezig die de wenk-
brauwen van onder andere uw ver-
slaggeefster bijwerkt en een kleurtje 
geeft. Voor elk wat wils dus op zulke 

avonden. Ook worden de bars druk 
bezocht alvorens er plaatsgenomen 
wordt in de bioscoopzaal. De gas-
ten worden welkom geheten door 
bioscoopmanager Devon Donovan 
die op zijn beurt de heren van Ba-
daboom het woord geeft. Cabaretier 
Wilko Terwijn (een van de eigena-
ren van de comedy club die tevens 
gevestigd is in Studio’s Aalsmeer) 
maakt een paar geslaagde grappen 
op de woensdagavond, maar dan 
begint eindelijk de film.
 
Goodiebag 
De film Soof2 wordt door het publiek 
goed ontvangen. Er wordt gelachen, 
soms een traantje weggepinkt, maar 
vooral genoten van Soof, de hoofd-
rolspeelster vertolkt door Lies Vis-
schedijk. En al gaat de film over een 
scheiding en de perikelen daarom-
trent, het is hilarisch en herkenbaar. 
Dat blijkt wel uit het feit dat alle be-
zoekers enthousiast de bioscoop 
uitlopen. In de Big Apple treedt op 
woensdag Saskia Soulful op tijdens 
de afterparty en op 1 december ver-
tolkt Patrick van Veen zijn repertoi-
re. Ook zijn de meeste stands nog te 
bezoeken. Na de geslaagde avon-
den gaan alle vrouwen er met een 
goedgevulde goodiebag in de hand 
vandoor. Wil jij ook eens bij zo’n ge-
zellige Ladies Night aanwezig zijn? 
Dat kan! De eerstkomende is op 21 
december. Dan kan er genoten wor-
den van het afgetrainde lijf van on-
der andere Jim Bakkum in de Ne-
derlandse speelfilm ‘Onze Jongens’. 
Reserveer snel je entreeticket, want 
wie wil er nu geen one-night-stand 
met de geweldig cast? www.bios-
coopaalsmeer.nl 
Door Miranda Gommans 

Voor elk wat wils
Ambachtelijke ontwerpkunst 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Met de expositie die 
het KCA nu heeft weten te realise-
ren tonen zes designkunstenaars 
hun ontwerpen in het Oude Raad-
huis. Het heeft een tentoonstelling 
opgeleverd met bijzonder vormge-
geven hoeden, sieraden, doeken, 
kleding en keramiek. Het zijn eigen-
tijdse ontwerpen waarin functiona-
liteit, techniek en materiaal als van-
zelf in elkaar vloeien. Deze expo-
sitie met toegepaste kunst is van-
af donderdag 8 december te zien. 
Aanstaande zaterdag 10 december 
wordt de expositie om 16.00 uur ge-
opend door de flamboyante hoe-
dendraagster Ans Creemer. 
Het zijn zes vrouwen die door de 
beeldende kunstcommissie van het 
KCA zijn geselecteerd om hun ont-
werpen te showen. In de tentoon-
stelling exposeren onder meer: 
hatdesigner Mirjam Nuver, virtu-
oos porseleinbewerker Inge Bec-
ka, sieradenmaakster Mecky van 
den Brink, brei- en ontwerpspeci-
aliste Simone van Eerdenburg, sie-

radenontwerpster Gerrie Vermeulen 
en textielvormgever Mariëtte Wol-
bert. Het werk van sommige van de-
ze vrouwen is op diverse plaatsen 
in ons land te zien, bijvoorbeeld in 
het CODA-museum in Apeldoorn, 
maar ook in het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Het maakt een bezoek-
je aan het Oude Raadhuis meer dan 
waard. De expositie loopt tot ver in 
het nieuwe jaar en er is voor elk wat 
wils te zien. Het KCA hoopt met deze 
expositie met exclusieve ontwerpen 
van kwalitatief hoogwaardige ma-
terialen veel publiek over de drem-
pel van het Oude Raadhuis te krij-
gen. Het seizoen werd geopend met 
actueel werk van vier jonge kunste-
naars, daarna volgde een vrije ab-
stracte expositie met werk van drie 
ervaren makers en nu dan zes vrou-
wen allemaal goed gekwalificeerd 
met werk dat esthetisch gezien zeer 
de moeite waard is. Openingstijden 
van het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat zijn van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Kapitein Hendrik Walaardt Sacre be-
zocht in januari 2016 Haarlemmer-
meer. In zijn dagboek noteerde hij 
over Schiphol: ‘Dit terrein is goed’. In 
september van dat jaar landden de 
eerste drie vliegtuigen op Schiphol. 

Lezing door historicus Jan Willem de Wijn

‘De geboorte van Schiphol’ 
in het Crash museum
Aalsmeer - Op 19 september 1916 
landden de eerste drie vliegtuigen 
op Schiphol. Dit jaar dus precies 
een eeuw geleden. Net als het Fort 
bij Aalsmeer lag het militaire vlieg-
kamp binnen het Vak Aalsmeer van 
de Stelling van Amsterdam. 
Maar hoe is de keuze voor deze 
uithoek van de gemeente ooit tot 
stand gekomen? Wie was de eer-
ste vlieger die 100 jaar geleden op 
Schiphol landde, met welk toestel 
en waarom? Had hij een passagier 
bij zich? En wat is nog terug te vin-
den van die hele vroege geschiede-
nis? Dat zijn vragen die historicus 
Jan Willem de Wijn zich drie jaar ge-
leden stelde. Hij vond de antwoor-
den na een speurtocht door zes 
archieven, verspreid over Neder-
land en op Schiphol zelf. Op zater-
dagmiddag 17 december neemt hij 
belangstellenden aan de hand van 
tientallen afbeeldingen mee in zijn 
speurtocht naar ‘De geboorte van 
Schiphol’. Deze lezing vindt plaats 
in het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum 40-45, gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer, aan de Aalsmeer-
derdijk 460 te Aalsmeerderbrug. 
Het museum is geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang tot het muse-

um is 3.50 euro voor volwassenen, 
kinderen ouder dan 12 jaar 1,50 eu-
ro, donateurs en veteranen hebben 
gratis toegang. De entree tot de le-
zing, die aanvangt om 13.00 uur, is 
gratis. In het Crash museum kun-
nen de bezoekers ook nog de tijde-
lijke expositie ‘100 jaar Schiphol – 
De jaren 1940-1945’ zien.

Thema is ‘De Kerststal’
Kerstconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Zondagmiddag 11 de-
cember geeft Het Bindingkoor on-
der leiding van Henk Trommel haar 
jaarlijkse kerstconcert. Deze keer is 
het thema De Kerststal. In de keu-
ze van de uit te voeren muziek is dat 
dus het leidmotief. Jozef, Maria, het 
kindeke Jezus, de ster, de engel en 
de herders worden in het program-
ma bezongen. 
Voorafgegaan door een proloog en 
besloten door een epiloog/finale 
passeren veel muziekgenres de re-
vue. Het varieert van arrangemen-
ten van ‘volks–kerstliederen’ (tra-
ditionals) tot originele composities, 
van klassiek tot licht en van uitbun-
dig tot intiem en klein, zoals onder 
andere de oudst bekende versie van 
‘O kindeke klein’ – O Jesulein zart. 

Het bekende kerstlied ‘Er is een kin-
deke geboren’ wordt uitgevoerd in 
een bijzonder arrangement van Jet-
se Bremer. Er zijn liederen die door 
het dameskoor en door bassen en 
tenoren afzonderlijk worden gezon-
gen. Ook enkele solisten uit het koor 
laten van zich horen. 
Het Duo Omnia, met Judith Mos op 
klarinet en Henk Trommel op orgel/
piano, zorgt voor instrumentale in-
termezzo’s met onder andere varia-
ties op kerstliederen.
Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 
55 en begint om 16.00 uur. De kerk-
zaal is open vanaf 15.30 uur. de toe-
gangsprijs is 10 euro inclusief con-
sumptie, kinderen betalen de helft 
van dit bedrag.

Zaterdag extra open!
Expositie foto’s van Reint 
en Monic bij Eveleens
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 december tijdens de Wintermarkt 
in het Centrum en de Kerstmarkt op 
de Historische tuin, kunt u ook te-
recht bij makelaarskantoor Eveleens 
aan de Punterstraat, hoek Praam-
plein, waar momenteel een exposi-
tie gehouden wordt met foto’s van 
Reint Baarda en Monic Persoon. 
Speciaal voor deze dag is het kan-
toor vanaf 11.00 uur geopend en zijn 
beide fotografen aanwezig. Belang-
stellenden kunnen hier terecht voor 
leuke kunstige cadeautjes, waar-
onder een stilleven met druiven, 

een prachtige botanische fotoprent 
van plantjes en bloemetjes geplukt 
langs de Westeinderplassen en een 
poster met foto’s van Aalsmeerse 
huizen en gebouwen. Inmiddels al 
honderdvijftig Aalsmeerse panden 
heeft Reint Baarda inmiddels gefo-
tografeerd, op zijn eigen wijze be-
werkt en samengevoegd in een bij-
zonder drieluik. 
Het kantoor van Eveleens is overi-
gens alle werkdagen geopend tus-
sen negen en vijf uur en binnenlo-
pen om de expositie te bewonderen 
mag altijd.

Kerstconcert met Urker 
Visserskoor in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdagavond 17 
december om 19.30 uur kan er in de 
eeuwenoude Dorpskerk in de Ka-
naalstraat een prachtig kerstconcert 
bijgewoond worden. Het Christelijk 
Urker Visserskoor Crescendo komt 
optreden. Het bekende mannenkoor 
komt met 100 man uit Urk onder 
leiding van Louwe Kramer. Orga-

nist deze avond is Pieter Heykoop. 
Het belooft een geweldige avond te 
worden met zang van het koor en 
samenzang.
Het zal ongetwijfeld een volle kerk 
worden, aangeraden wordt de auto 
op het Praamplein te parkeren. De 
entree is 7 euro. Voor kinderen is de 
toegang gratis.

Kerstconcert 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor 
Con Amore geeft ook dit jaar kerst-
concerten, maar nu met medewer-
king van de jeugd. Blokfluitensem-
ble Kopgroep Amstelveen zal op ver-
schillende plaatsen tijdens het con-
cert van zich laten horen, als solo-
groep maar ook als begeleiders van 
het mannenkoor. Soliste is Cari-
ne van den Brule. De verdere bege-
leiding wordt verzorgd door Andre 
Keessen op orgel en piano en de al-
gehele leiding is in handen van Theo 

van der Hoorn. Con Amore heeft een 
reputatie op te houden wat betreft 
kerstconcerten. Het is elk jaar weer 
een uitdaging voor de leden en de di-
rigent in welke vorm het concert ge-
goten wordt om bezoekers te kunnen 
boeien met het gegeven wat al zo 
lang speelt. Mooie meestal bekende 
kerstnummers, want dat hoort men 
graag in de kersttijd. Nu dus met 
de nieuwe insteek door begeleiding 
van een blokfluit ensemble van jonge 
mensen. Het kerstconcert is op zater-
dag 10 december om 20.00 uur in de 
Urbanuskerk aan de Noordammer-
laan 124 te Bovenkerk. Toegang 10 
euro, inclusief koffie of thee. Kinde-
ren tot 12 jaar betalen de helft entree.

Slagwerkgroep 
in concert

Regio - Een grote wens van Slag-
werkgroep Bovenkerk komt uit: Op-
treden in poppodium P60 in Amstel-
veen op zondag 11 december om 
16.00 uur! Slagwerk in Concert belooft 
een waar spektakel te worden. Laat je 
live overdonderen door de energieke 
slagwerkers, de mooie lichtshow, het 

prachtige instrumentarium en geniet 
van een heerlijke middag. Je kan po-
pulaire nummers van Martin Garrix en 
Coldplay verwachten, maar ook swin-
gende Braziliaanse klanken en spet-
terende slagwerkstukken. De enthou-
siaste bigband PeeWee’s Problem 
sluit de middag af met heerlijke jazz-
muziek. Kaartverkoop via www.p60.nl. 
De toegan is 8 euro voor volwasse-
nen en 5 euro voor kinderen. Kijk voor 
meer informatie op de website www.
slagwerkgroepbovenkerk.nl





Haarlem - Muzikant Blaudzun 
keert terug op het podium, bijna 
drie jaar na het uitkomen van zijn 
gelauwerde album ‘Promises of No 
Man’s Land’. Op donderdag 15 de-
cemer komt hij naar poppodium Pa-
tronaat Haarlem. Hard aan het werk 
in diverse studio’s betitelt hij de ko-
mende release als ‘a work in pro-
gress’. De nieuwe plaat wordt ko-
mend voorjaar uitgebracht, maar 
het publiek kan bij dit concert alvast 
de nodige sluiertipjes verwachten!
In het voorprogramma van Edison-
winnaar Blaudzun staat Jeangu Ma-
crooy. In april dit jaar werd Jeangu 
bekroond als 3FM Serious Talent 
én presenteerde hij zijn debuut EP 
‘Brave Enough’, waarop zijn bijzon-
dere stem(bereik) en persoonlijke 
liedjes centraal staan. 
Het concert in het Patronaat aan de 
Zijlsingel 2 te Haarlem, begint om 
20.00 uur. De toegang bedraagt 20 

euro. Kijk voor meer informatie op 
www.patronaat.nl

Blaudzun in Patronaat. 
Foto: Sanja Marusic
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Blaudzun in het Patronaat

Yoga voor Serious Request
Aalsmeer - YogAletta doet mee aan 
Serious Yoga voor Serious Request 
2016 van 3FM om geld in te zamelen 
voor het Rode Kruis om het aantal 
(onnodige) doden onder jonge kin-
deren door longontsteking terug te 
dringen, onder andere door goede 
informatie en behandeling.
Op maandag 12 december wordt 
om 17.00 uur kinderyoga-les gege-
ven met Leybra van Praktijk Upendi.
Vrijdag 23 december om 19.30 uur 
Flow Yoga met Aletta en om 20.30 
uur Geleide Meditatie met Karin. Al-
le lessen zijn op donatiebasis; dat 
wil zeggen dat je mag betalen wat 
je wil voor je les(sen), maar min-
stens 10 euro (de prijs van een los-
se les). De hele opbrengst gaat na-
tuurlijk naar Serious Request, dus 
geef gul! Omdat er slechts beperkt 
ruimte is, meld je alsjeblieft even 
vooraf aan via info@yogaletta.nl of 
www.momoyoga.nl/yogaletta of bel 
06-52591555.

Aletta van Oostveen: “Serious Yo-
ga sprak me meteen aan, omdat ik 
zelf longpatiënt ben en weet dat vrij 
ademen niet vanzelfsprekend is. In 
Nederland is er goede voorlichting, 
zorg en medicatie, maar er zijn te-
veel kinderen op de wereld die on-
nodig sterven aan longontsteking. 
Er lijkt ons geen betere verbinding 
te zijn tussen yoga en sterfte door 
longontsteking. Ademhaling is zo’n 
beetje de belangrijkste sleutel in de 
beoefening van yoga.” Op zaterdag 
24 december wil SeriousYoga een 
waanzinnige cheque overhandigen 
bij het Glazen Huis. De volle 100% 
van het opgehaalde bedrag op de 
cheque gaat uiteraard linea recta 
naar Serious Request 2016.
Wil je niet deelnemen aan de yoga-
lessen, maar wel doneren? Dat kan 
ook, via de rode sponsorknop op de 
3FM: kominactie.3fm.nl. In de studio 
van YogAletta staat ook een dona-
tiebox in de komende periode, 

Kerstmarkt voor 
goede doelen

Rijsenhout - Zaterdag 10 decem-
ber organiseert de PKN kerk de 
jaarlijkse Kerstmarkt in de Kerk aan 
de Werf in Rijsenhout. Vanaf 9.30 
uur zijn er kerstbomen, dennen-
groen, kerstkransen, Azaleas, Kerst-

Tweede project na ‘Passie door kunst’

Kerstdiner in Downtown 
‘Aalsmeer over Hoop’
Aalsmeer - Maandag 19 decem-
ber zal de sfeervolle Downtown zaal 
in het Crown Theater een bron van 
vreugde zijn. Al direct bij het bin-
nenkomen van het gebouw kun-
nen de genodigden van ‘Aalsmeer 
over Hoop’ genieten van de honder-
den lichtjes die hen tegemoet stra-
len. De Dorpskerk, Aalsmeerse Ca-
ma Gemeente, de Lijnbaankerk, de 
Oosterkerk, de Alphakerk en de Le-
vend Evangelie Gemeente, die sa-
men vertegenwoordigd zijn in het 
platform ‘Aalsmeer over Hoop’, wil-
len vanuit hun christelijk geloof en 
de liefde die Jezus voor alle mensen 
heeft, zich met woord en daad inzet-
ten voor alle Aalsmeerders. Het suc-
ces van de tentoonstelling ‘Passie 
door kunst’, waar verschillende kun-
stenaars uit de genoemde kerken 
vorm en inhoud gaven aan de 15 
Staties tijdens de passieweek 2016 
in De Oude Veiling, was overwel-
digend. ‘Aalsmeer over Hoop’ wilde 
met een volgend project opnieuw 
iets moois geven aan de Aalsmeer-
se samenleving. Dit keer is gekozen 
voor het aanbieden van een feeste-
lijk kerstdiner op een mooie locatie 
aan mensen voor wie het niet een-
voudig is om een keer buiten de 
deur te gaan eten.
De organisatie heeft een goed con-
tact met de instanties die bekend 
zijn met de beoogde genodigden. 
Hoe leuk is het niet om samen naar 
een mooi kerstverhaal te luisteren 
en kerstliederen te zingen, heerlijk 
feestelijk te eten in een chique om-
geving, met elkaar van gedachten te 
wisselen waardoor je elkaar beter 
leert kennen? De kok heeft al be-
loofd met zijn kookkunst de gasten 
te gaan verrassen.

Donaties
Nu kan je wel een mooi idee heb-
ben, maar hieraan zijn vaak finan-
ciële consequenties verbonden. 
‘Aalsmeer over Hoop’ heeft de afge-
lopen maanden hard gewerkt om de 
nodige gelden bij elkaar te sprok-
kelen. Inmiddels staat het licht op 
groen door de hulp van velen. Zo 
kan er kosteloos gebruik worden 
gemaakt van een fraaie locatie, wat 
past in het streven van het Crown 
Theater om meer te willen doen 
voor de samenleving van Aalsmeer. 
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Schiphol draagt een belang-
rijk steentje bij evenals Dorcas, de 
Gemeente Aalsmeer, de diaconieën 
van de zes kerken en ook een aantal 
particuliere giften. Wat ruimte en fi-

nanciën betreft is er plaats voor 150 
mensen.

Wensboom
Bij kerst hoort een kerstboom. Gert 
Bor, woordvoerder van ‘Aalsmeer 
over Hoop’, verklapt alvast dat het 
een bijzondere kerstwensboom gaat 
worden. “Wij hopen dat de boom vol 
met wensen komt te hangen. Het 
is zeker onze bedoeling om ook na 
deze kerst bijeenkomst contact met 
de aanwezigen te houden, wat zou 
onze betrokkenheid anders waard 
zijn? Die is niet bedoeld voor één 
avond. Via de geschreven wensen 
hopen wij de mensen op een prakti-
sche en haalbare manier te kunnen 
ondersteunen. In onze kerken zijn er 
reeds bestaande contacten. Met dit 
kerstdiner hopen wij ze ook buiten 
de kerk te vinden, zonder de men-
sen allerlei voorwaarden op te leg-
gen waar ze eerst aan moeten vol-
doen.” Het spontane aanbod van 
het CDA om mensen zonder vervoer 
naar het Crown Theater te rijden en 
na het diner weer thuis te brengen 
is hartverwarmend.

Vol is vol
Het gratis kerstdiner van ‘Aalsmeer 
over Hoop’ op maandag 19 decem-
ber is van 17.00 tot 21.00 uur orga-
niseren Het diner is bedoeld voor 
mensen, die alleen thuis zitten of 
voor hen die de eindjes aan el-
kaar moeten knopen en een heer-
lijk kerstdiner niet kunnen bekosti-
gen. En dat al helemaal niet buiten 
de deur kunnen doen. 
Er zal een heerlijk viergangen di-
ner geserveerd worden en tijdens 
het eten wordt er live kerstmu-
ziek gespeeld en zal het kerstver-
haal op een bijzondere manier ver-
teld worden. Om deel te kunnen ne-
men aan het kerstdiner, moet een 
mail gestuurd worden naar gertja-
n2016aoh@gmail.com ,waarbij het 
volgende vermeld dient te worden: 
Voor- en achternaam, aantal perso-
nen (aantal volwassenen en even-
tueel kinderen (vanaf 4 jaar), tele-
foonnummer, vegetariër of een be-
paalde voedselallergie? Geef dit dan 
door. Vervoer nodig? Vermeld dan 
straat en huisnummer. Na aanmel-
ding wordt een toegangsbewijs in 
de vorm van een voucher terugge-
maild. 
Het is raadzaam om de aanmelding 
zo snel mogelijk te doen, want vol is 
vol! Meer informatie over het kerst-
diner is te verkrijgen door een sms-
bericht te sturen naar 06-36558878.

Over heel bijzonder kunstboek
Lezing ‘Rijks’ in Boekhuis
Aalsmeer - Maandag 12 decem-
ber organiseert Boekhuis Aalsmeer 
een lezing over het baanbreken-
de kunstboek ‘Rijks, Masters of the 
Golden Age’. De toegang is gratis.
‘Rijks, Masters of the Golden Age’ is 
een eerbetoon van de internationaal 
bekende designer Marcel Wanders 
aan de zeventiende-eeuwse Neder-
landse meesterwerken uit de presti-
gieuze Eregalerij van het Rijksmuse-
um. Dit project, dat drie jaar in be-
slag nam, kwam voort uit Wanders’ 
diepe waardering voor dit culture-
le erfgoed en zijn tijdloze beteke-
nis. “Dit boek laat zien hoe de grote 
meesterwerken onze kijk op de we-
reld beïnvloeden”, zegt Marcel Wan-
ders. “Het boek zet ons oog in oog 
met meer dan 60 iconische schilde-
rijen, zoals Rembrandts Nachtwacht 
en Vermeers Melkmeisje. Elk werk 
is van dichtbij te beleven tot in de 
meest verrassende details.” Met be-
hulp van hoogstaande druktechnie-
ken en doordachte perspectieven 
komen deze eeuwenoude schilderij-
en sprankelend tot leven. Toonaan-
gevende hedendaagse denkers uit 
de wereld van filosofie, kunst, film, 
food, trend, business en design leg-
gen uit hoe hun blik op de wereld 
is beïnvloed door deze schilderijen 
– waarbij alle 30 experts zich con-
centreren op een individueel kunst-
werk. De verhalen van Ferran Adrià, 
David Allen, Alain de Botton, Anton 
Corbijn, Angela Missoni, Jimmy Nel-
son, Erwin Olaf en vele anderen bie-
den een nieuwe kijk op de bespro-
ken meesterwerken – en op het le-
ven zelf. Even bijzonder als de in-
houd is de uitvoering van het boek. 
De Limited Edition heeft een ge-
wicht van 35 kilo, een formaat van 
70 x 50 centimeter en een prijs van 
6.500 euro. Het is weelderig uitge-
voerd in echt leer, met schitteren-
de handgeschreven kalligrafie en 

de meest verfijnde papiersoort en 
druktechniek. Deze uitgave is een 
waar kunstwerk en wordt geleverd 
met een speciaal ontworpen boek-
standaard, beschermhoes en het 
Behind the Scenes-boek waarin de 
30 verhalen van de vooraanstaande 
denkers en kunstenaars gebundeld 
zijn. Tijdens de lezing is dit unieke 
boekwerk eenmalig te bewonderen 
in het Boekhuis. Daarnaast is er ook 
een hardcover ‘koffietafeleditie’ van 
het boek, uitgevoerd op het formaat 
34 x 25 centimeter en bestemd voor 
een breder publiek. Dit heeft een 
prijs van 125 euro en is een prachtig 
cadeauboek voor kunstliefhebbers.
Maandag 12 december geeft Coen 
Sligting namens Uitgeverij Kom-
ma een lezing over de totstandko-
ming van het boek. Hij is al gerui-
me tijd betrokken bij dit fascineren-
de project en vertelt over de bevlo-
genheid en het vakmanschap waar-
mee ‘Rijks, Masters of the Golden 
Age’ is gemaakt. De lezing begint 
om 20.00 uur in het Boekhuis aan 
Zijdstraat 12. De toegang is gratis, u 
wordt wel verzocht vooraf te reser-
veren via boekhuis@boekenhof.nl of 
via 0297-324454.

 

Zaterdag Dag van de Rechten van de Mens

Schrijfmarathon Amnesty 
International in de bieb
Aalsmeer - Op 10 december, de 
Internationale Dag van de Rech-
ten van de Mens, kunnen er weer 
brieven geschreven worden in bi-
bliotheek Aalsmeer voor mensen 
die zijn gemarteld om wat ze gelo-
ven, die gediscrimineerd worden om 
wie ze zijn of vastgezet werden om-
dat ze voor hun mening uitkwamen. 
Tot nu toe zijn er elk jaar meer brie-
ven geschreven uit naam van Am-
nesty International en zijn er steeds 
meer locaties bijgekomen waar men 
dit kan doen. Dit jaar heeft Amne-

sty de lat hoog liggen en mikt op 
150.000 brieven voor tien mensen 
die groot onrecht is aangedaan. Hoe 
meer brieven, hoe groter de druk op 
de overheden wordt voor gerechtig-
heid. Kom dus allemaal een brief of 
kaartje schrijven. Dan kan op zater-
dag 10 december tussen 11.00 en 
15.00 uur in de bibliotheek aan de 
Marktstraat en van 10.00 tot 16.00 
uur in De Oude Veiling, ook in de 
Marktstraat. Laat je horen en help 
Amnesty International om het aan-
tal van 150.000 te halen. 

Maandag bingo en veiling 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 12 decem-
ber houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar laatste bijeenkomst 
dit jaar in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Traditiegetrouw op 
de tweede maandag van december, 
na het vertrek van Sinterklaas, en 
Piet, het zegelpepernotenspel. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom na 19.15 uur om de kavels van 
de kleine veiling op deze avond te 
bekijken. Er liggen deze avond geen 
stuiverboeken en er is geen verlo-
ting. Na het afrekenen van de ver-
kopen en een welkomswoord van 
de voorzitter wil het bestuur met de 
aanwezige leden (en hun aanhang 

en introducés) nog enkele ronden 
van het zegelpepernotenspel ge-
nieten. Wie gaat er dit jaar met de 
slagersbon vandoor? Wie oh wie zit 
er met kerst nog gebogen over een 
puzzel van 1000 stukjes of heeft er 
kiespijn van de marsepeinen worst? 
Geen interesse in kienen maar al-
leen in postzegelen, dan bent u za-
terdag 17 december op de ruilbeurs 
welkom. Of kom maandagavond 2 
januari 2017 naar de nieuwjaarsre-
ceptie, ook in het Parochiehuis. Alle 
activiteiten van de vereniging en ve-
le scans van de veiling zijn eveneens 
te vinden op de site: www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl

Lezing Deeltjes en krachten 
bij Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - In 2016 is het groot-
ste wetenschappelijke instrument 
ter wereld weer in gebruik geno-
men: dit keer draait de deeltjesver-
sneller in Genève bij dubbele ener-
gie. Bijna drie jaar geleden kwam 
Niels Tuning spreken over het God-
deeltje in de Zin-Inn van de Doops-
gezinde Gemeente. Sindsdien is er 
veel gebeurd. Op woensdag 14 de-
cember komt hij in de herhaling. 
Voor een update in het grote weten-
schappelijke onderzoek naar deel-
tjes en krachten die de wereld en 
het universum vormen. Nog nooit is 
de wetenschap dichter in de buurt 
gekomen bij de omstandigheden 

die heersten kort na de Big Bang. 
In december is alles te horen over 
mogelijke nieuwe deeltjes of krach-
ten die een rol kunnen hebben ge-
speeld bij het ontstaan van de mate-
rie om ons heen. Ook zal stil worden 
gestaan bij de Nobelprijs-waardige 
ontdekking van zwaartekrachtsgol-
ven eerder dit jaar: nooit eerder was 
een trilling van de ruimte zelf waar-
genomen. 
Wees dus welkom op woensdag 14 
december, om 20.00 uur in de bin-
dingzaal, Zijdstraat 55. Deuren open 
om 19.30 uur met koffie en thee. 
Vrije toegang. Meer informatie via: 
zininn@dgaalsmeer.nl

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember is de maandelijkse bin-
go weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go in ’t Baken in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of 

Jaarvergadering en Buurtse 
bingo bij IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember houdt IJsclub Uiterweg haar 
127ste jaarvergadering. Aan de orde 
komen onder andere het jaarverslag 
van de secretaris en van de penning-
meester. Ook zijn er weer bestuurs-
verkiezingen. Aftredend en herkies-
baar zijn Frans van Mierlo, Peter van 
der Steeg en Jan-Willem Hansen. 87 
Jaar geleden, in 1929, bestond de 
IJsclub 40 jaar. Arie Mak heeft toen 
in rijmvorm een prachtige welkomst-
speech gemaakt. Hier wordt een 
deel uit voorgelezen. Na de sluiting 
van de vergadering wordt de avond 
op gepaste wijze voortgezet met on-
der andere een ludieke Buurtse bin-
go. De leden en begunstigers van 

de IJsclub worden van harte uitge-
nodigd om de jaarvergadering bij te 
wonen. Deze vindt plaats in de His-
torische Tuin en begint om 20.00 uur.

Kerstmarkt zaterdag
Op zaterdag 10 december is de IJs-
club met een kraam aanwezig op de 
Kerstmarkt op de Historische Tuin 
en gaan zij warmdraaien voor ho-
pelijk een heerlijk schaatsseizoen 
op de Topsvoortbaan. De bekende 
mutsen en de Kerst koek en zopies 
zijn te koop, evenals andere artike-
len. Ook zijn er nog magazines van 
het 125-jarig bestaan (1998-2014) 
verkrijgbaar. De markt is vanaf 10.00 
uur geopend.

Lezing over ledverlichting 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 de-
cember organiseert Viva Aquaria 
weer een gezellige avond in buurt-
huis Hornmeer. Deze avond geeft 
Dick Poelemeijer een avondvullende 
presentatie over ledverlichting voor 
aquariums en terrariums. Het gaat 
onder andere over de invloed van 
blauwe en rode golflengten voor de 
planten zoals ‘kijklicht’ en groeilicht.
Na de pauze gaat de ledverlichting 
ten opzichte van de bekende tl-ver-
lichting bekeken worden, ook ko-
men de led-verlichtingsmogelijkhe-
den van de firma’s Sera en Eheim 
ter sprake. Deze worden steeds ver-

geleken met een tl-lamp, waarbij te-
vens een kostenvergelijking zal wor-
den getoond. Tenslotte laat Dick de 
aanwezigen kennis maken met de 
Philips Ledbuizen die in verschillen-
de lengtematen verkrijgbaar zijn te-
gen aantrekkelijke prijzen. Al met al 
een interessante avond over deze 
nog vrij nieuwe vorm van verlichting.
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Van het najaar heeft Leonie Keessen bij de Werkschuit een fotografiecursus 
gevolgd. Van de watertoren heeft zij foto’s gemaakt. Deze laten maar weer 
eens zien hoe mooi de Westeinderplassen en de watertoren zijn. 

Watertoren in december 
twee keer geopend
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren aan de Westeinderplassen is 
in deze maand december tweemaal 
geopend voor het publiek. Aller-
eerst op zondagmiddag 11 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. Voor veel 
inwoners uit Aalsmeer en regio is 
de watertoren alom bekend, maar 
is men er nog nimmer naar binnen 
geweest. Deze zondagmiddag weer 
een kans voor hen en allen, die al 
eerder een bezoek brachten aan dit 
monumentale gebouw. Uiteraard is 
er gelegenheid om naar boven te 
klimmen, vanwaar men een fantas-
tisch uitzicht heeft over Aalsmeer en 
verre omgeving. Vanaf circa 50 me-
ter hoogte kan bij de juiste weers-
omstandigheden zelfs de Utrechtse 
Dom gezien worden. De verkeersto-
ren van Schiphol en het voetbalsta-
dion Arena in Amsterdam zijn zeker 
te zien vanaf de trans van de wa-
tertoren. Men kan geheel rond lo-
pen, dus een fraai overzicht naar al-
le windstreken is gewaarborgd.
Zondag 18 december is er een ver-
lengde openingstijd van 13.00 tot 

21.00 uur. Dit betekent dat er in de 
laatste uren van deze openings-
tijd een spectaculair uitzicht is over 
een verlicht Aalsmeer en alle plaat-
sen rondom. Menigeen, die dit eer-
der gezien heeft, wil steeds weer te-
rugkomen en de toren te beklimmen 
om dit schouwspel nog eens te be-
wonderen: kortom een aanrader!
Voor de bezoekers staat er dit keer 
een glaasje warme Glühwein klaar, 
dat men ook wel verdiend heeft na 
de beklimming. De kosten voor de 
beklimming zijn voor kinderen 1 eu-
ro en voor volwassenen 2 euro.
Voor dit jaar zijn dit de twee laatste 
openingsdagen: in januari volgen er 
nog twee (de tweede en vierde zon-
dag van de maand). Daarna is er 
even pauze om de slechtvalken de 
gelegenheid te geven ongestoord te 
broeden (tot circa juni). De begane 
vloer en de eerste verdieping van de 
watertoren kunnen dan overigens 
wel gewoon gebruikt worden, maar 
de beklimmingen worden dan ach-
terwege gelaten. Voor meer infor-
matie: www.aalsmeer-watertoren.nl

sterren, Orchideeën en Kerststuk-
ken in alle soorten, maten en prijzen 
te koop. Tot 15.00 uur staan vrijwilli-
gers voor alle bezoekers klaar. Kom 
gewoon kijken en geniet, schuif aan 
voor heerlijke erwtensoep, broodjes, 
een kop koffie of chocolademelk. De 
opbrengst is voor Kerstcadeaubon-
nen voor de stille armoede in Rijsen-
hout én voor de zorg en opvang van 
gehandicapte kinderen in Pakistan.

oud, gezelligheid en spanning staan 
voorop. Er worden tien rondes ge-
speeld met gevarieerde prijzen en 
één hoofdprijzenronde met twee 
waardevolle hoofdprijzen. Om het 
geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan 
uw inleg, is het niet qua prijzen, dan 
wel qua gezelligheid!
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107.
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Woning Driekolommenplein 
dicht vanwege drugshandel
Aalsmeer - Op 2 december is op 
last van de burgemeester een wo-
ning op het Driekolommenplein ge-
sloten voor een periode van zes 
maanden. In de woning is een flinke 
hoeveelheid hard drugs gevonden. 
Dit is in strijd met de Opiumwet. De 
politie heeft de verboden midde-
len meegenomen en de in het pand 
aanwezige personen aangehouden. 
Handel en opslag van hard drugs 
zijn een inbreuk op de veiligheid en 
de kwaliteit van de leefomgeving 
in Aalsmeer. Sluiting van het pand 
is bedoeld om handel in verboden 

middelen te beëindigen en beëin-
digd te houden, zodat de woning 
niet langer deel uitmaakt van het cri-
minele circuit en de rust kan terug-
keren. Sinds 1 januari 2015 treedt 
de gemeente strenger op bij over-
tredingen van de Opiumwet. Dit be-
tekent dat de gemeente, als de poli-
tie een hennepkwekerij of een partij 
drugs in een woning of bedrijf heeft 
aangetroffen, kan overgaan tot slui-
ting van het pand. Met deze maatre-
gel wil de gemeente de veiligheid en 
leefbaarheid in Aalsmeer verbeteren 
en drugsoverlast tegengaan. 

Zondag verkeershinder
Reconstructie van ernstig 
ongeval op de brug 
Aalsmeer - De politie Amsterdam-
Amstelland gaat zondag 11 decem-
ber vanaf 07.00 uur een ongeval re-
construeren naar aanleiding van 
het ernstige verkeersongeval op de 
Aalsmeerderbrug op zondagavond 
30 oktober waarbij één dode en vier 
zwaar gewonden vielen. Het onder-
zoek vindt plaats ter hoogte van de 
Aalsmeerderbrug. Daarom is tus-
sen de Vuursteen (Hoofddorp) en de 
Dorpsstraat (Aalsmeer) slechts één 
rijstrook van de N196 beschikbaar. 

De verwachting is dat de reconstruc-
tie tot de namiddag zal duren. Tijdens 
de rijproeven op snelheid wordt de 
rijbaan enkele keren maximaal tien 
minuten volledig voor het verkeer af-
gesloten. De rijbaan Aalsmeer rich-
ting Hoofddorp blijft normaal te ge-
bruiken, evenals de kruising Burge-
meester Kasteleinweg met de Dorps-
straat. De hulpdiensten, bussen, fiet-
sers en voetgangers kunnen er nor-
maal langs. Verkeer uit Hoofddorp 
kan het beste omrijden via de N201.

Kerk en pastorie blijven!
Sloop wijkgebouw De Schakel
Aalsmeer - Eigenaar Tupla Vast-
goed B.V. start nog deze week met 
de sloop van het wijkgebouw De 
Schakel bij de Zuiderkerk in de Cy-
clamenstraat. Dit is in goed overleg 
tussen Tupla en de gemeente be-
sloten. Wethouder Jop Kluis: “Van-
uit de gemeente hebben we erop 
aangedrongen om het gebouw nog 
voor Oud en Nieuw te slopen. De re-
den hiervoor is dat het pand steeds 
slechter wordt en we niet willen dat 
er brand zou ontstaan. Deze week 
ging het al bijna mis. De brandweer 

heeft afgelopen maandag in het ge-
bouw een brandje moeten blus-
sen. Ik ben daarom erg blij dat Tu-
pla Vastgoed B.V. de veiligheid voor 
de omgeving net zo belangrijk vindt 
als wij.” “De planning is om nog de-
ze week te starten met de sloop en 
voor de feestdagen het pand tot 
de fundering weg te hebben”, al-
dus Robert-Jan Wesselius van Tupla 
Vastgoed B.V. “Het gaat hierbij al-
leen om de sloop van het oude wijk-
gebouw en dus niet de Zuiderkerk 
of de pastorie”, benadrukt hij. 

Televisie weg na 
woninginbraak

Kudelstaart - In de avond of 
nacht van vrijdag 2 op zaterdag 
3 december is ingebroken in wo-
ning in de Galvanistraat. Door een 
glasdeel van de voordeur open te 
breken, hebben de dieven zich 
toegang verschaft. Er zijn diverse 
goederen gestolen. De bewoners 
missen een camera, een tablet, 
een televisie en een dvd-spe-
ler. De inbraak heeft tussen ne-
gen uur ’s avonds en twee uur in 
de middag plaatsgevonden. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht zich te melden bij de po-
litie via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Fietsendieven 
actief!

Aalsmeer - Op dinsdag 29 en 
woensdag 30 november zijn een 
tiental fietsen gestolen vanaf di-
verse locaties in het Centrum. De 
politie heeft het vermoeden dat 
bestelbusjes ingezet worden om 
de rijwielen razendsnel in te la-
den. Of de fietsen wel of niet op 
slot staan, maakt de dieven niet 
uit. Aangeraden wordt om fietsen 
als mogelijk extra aan een paal of 
hek te ketenen. 

Brandmelding 
door veel rook 

Aalsmeer - Op maandag 5 de-
cember rond elf in de ochtend 
kregen de politie en de brand-
weer een melding van een brand 
op het dak van het woongebouw 
in de Weteringstraat. Er was door 
omstanders bijzonder veel rook 
gezien. Het bleek dat op het dak 
werkzaamheden werden verricht 
met lasapparatuur. Het verschil 
tussen de kou en de warmte ver-
oorzaakten de hevige rook. 

Rectificatie
Fietsster geschept
Aalsmeer - Op vrijdag 25 no-
vember om kwart voor acht in 
de avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de Dreef. De 
toedracht van het ongeval vori-
ge week in de krant is echter niet 
juist. De botsing vond niet plaats 
tussen twee auto’s, maar tus-
sen een auto en een fietsster. De 
vrouw fietste op de Dreef rich-
ting de rotonde. Vanaf de par-
keerplaats bij het oude VVA-ter-
rein reed een auto de Dreef op. 
De fietsster werd hierbij over het 
hoofd gezet. De fietsster kwam 
ten val en is hard op het weg-
dek gevallen. De inwoonster is 
per ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis. Ze heeft onder ande-
re lipletsel opgelopen. Kampvuurtje in 

wijkgebouw
Aalsmeer - Op maandag 5 de-
cember rond half vijf in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
er vlammen waren gezien in het 
oude wijkgebouw van de Zuider-
kerk tussen de Cyclamenstraat en 
de Hortensialaan. Agenten zijn 
een kijkje gaan nemen en trof-
fen een buitenlandse man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aan. Hij had een kampvuurtje ge-
maakt en was een blik soep aan 
het opwarmen. De agenten heb-
ben het vuurtje gedoofd en de 
man met een waarschuwing het 
gebouw uitgestuurd. Al meerdere 
malen zijn personen aangetroffen 
in het gebouw. De eigenaar heeft 
nu, na overleg met de gemeen-
te, besloten ‘De Schakel’ te slo-
pen. De kerk en de parochie blij-
ven behouden.

2 Personen vast 
in hoogwerker

Aalsmeer - Op vrijdag 2 decem-
ber even na twaalf uur ’s middags 
is de hulp van de brandweer ge-
vraagd bij een angstig voorval. 
Op de Uiterweg bleef het bak-
je van een hoogwerker door een 
technisch mankement in de lucht 
hangen. Twee personen konden 
daardoor niet meer naar bene-
den. Met de brandweerwagen 
van de brandweer van Amstel-
veen zijn de twee uit de hoogwer-
ker bevrijd. Ze zijn ongedeerd ge-
bleven.

Auto raakt te water
Aalsmeer - Op zaterdag 3 de-
cember rond half negen in de och-
tend zijn de hulpdiensten gevraagd 
te gaan naar de Legmeerdijk waar 
een auto te water was geraakt. De 
brandweer, politie en duikers van 
Amstelveen zijn snel ter plaatse ge-
maakt. De auto stond in een ondie-

pe sloot en de bestuurder was zelf al 
uit het voertuig geklommen. Hij had 
een hoofdwond en is hiervoor be-
handeld door de medewerkers van 
de ambulancedienst. De politie doet 
een onderzoek naar de oorzaak van 
de aanrijding. 
Foto: Marco Carels

Alle lof voor alerte buschauffeur
Fietser gered uit moddersloot

Kudelstaart – De verjaardag van 
Sinterklaas maandag 5 september 
is voor een fietser met een valpartij 
en een nat pak aangevangen. Rond 
kwart over vijf in de ochtend werden 
de hulpdiensten gealarmeerd voor 
een persoon te water aan de Bilder-
dammerweg. De man was met zijn 
fiets gevallen en is ter hoogte bij ‘t 
Stichtse Pad in het water beland. Een 
oplettende buschauffeur zag de fiets 
liggen aan de kant van de weg en is 
poolshoogte gaan nemen. Hij vond 
de man in het water, hij zat vast in 
de modder. De chauffeur heeft daar-
op direct 112 gebeld. De brand-
weer heeft de man met een ladder 
uit het water getrokken. De fietser is 

door medewerkers van de ambulan-
ce ontdaan van z’n natte kleding en 
in een foliedeken gewikkeld. Vervol-
gens is hij met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis. Ook de trauma-
heli is ter plaatse geweest om hulp 
te verlenen. Alle lof voor de bus-
chauffeur die een kijkje is gaan ne-
men toen hij de fiets zag liggen. Zijn 
actie heeft het leven van de fietser 
gered. De man was behoorlijk on-
derkoeld. Zonder de chauffeur had 
de man het waarschijnlijk niet over-
leefd. Zijn lichaamstemperatuur was 
nog maar 33 graden. Vermoedelijk is 
gladheid de oorzaak van de valpartij 
en de plons in het water.
Foto: Marco Carels

Afspraken gemeente, Eigen Haard en HAK

Wethouder: “We bouwen 
voor doelgroepen”
Aalsmeer - Wethouder Robbert-
Jan van Duijn, bestuurder Mieke van 
den Berg van Eigen Haard en voor-
zitter Bea van Doorn van Huurders-
organisatie Aalsmeer-Kudelstaart 
(HAK) hebben de prestatieafspra-
ken 2017 ondertekend. Over de af-
spraken is de afgelopen maanden 
intensief gesproken tussen de drie 
partijen. Eigen Haard maakt de ko-

mende jaren flinke stappen in de 
verduurzaming van de woningen. 
Na 2022 zijn er geen huurwoningen 
van Eigen Haard meer met energie 
label E, F of G. Wethouder Robbert-
Jan van Duijn van Wonen: “We heb-
ben constructief overlegd met Eigen 
Haard en de HAK en goede afspra-
ken gemaakt. Leidraad waren de 
drie hoofdthema’s uit onze dit jaar 

vastgestelde Woonagenda: we bou-
wen voor doelgroepen, de omvang 
van de sociale huurvoorraad blijft 
minimaal gelijk en we verbeteren de 
beschikbaarheid en doorstroming 
naar andere woningen.” 
“Ons motto is dat iedereen goed 
moet kunnen wonen in Aalsmeer; 
starters, jongeren of ouderen”, ver-
volgt Van Duijn. “Ik ben dan ook bij-

Vlnr: Mieke van den Berg (Eigen Haard), wethouder Robbert-Jan van Duijn, Bea van Doorn (HAK).

zonder trots dat we 422 woningen 
hebben aangewezen voor de jonge-
ren tot 29 jaar. Deze jongeren krij-
gen een tijdelijk contract, zodat de 
woningen beschikbaar blijven voor 
nieuwe woningzoekende jongeren. 
Ook is afgesproken dat Eigen Haard 
gaat experimenteren met ‘Friends-
contracten’ Dit zijn contracten 
waarbij meerdere jongeren, voor 
een bepaalde periode, bij elkaar 
kunnen wonen. Mieke van den Berg 
van Eigen Haard is te spreken over 
de samenwerking. “Eigen Haard en 
de gemeente Aalsmeer maken al ja-
ren samen prestatieafspraken. Dat 
is nu voor het eerst samen met de 
huurders gebeurd. En dat is een po-
sitieve ontwikkeling. De drie partij-
en weten elkaar goed te vinden en 
de samenwerking is open en pret-
tig.”

Stimuleren doorstroming
Met Eigen Haard is afgesproken dat 
het aantal sociale woningen gelijk 
blijft of groeit. In 2017 verkoopt de 
corporatie geen huurwoningen. Ei-
gen Haard vergroot het aanbod vrije 
sector woningen voor de middenin-
komens (inkomens van 34.911 tot 
45.000 euro). Deze woningen wor-
den met voorrang toegewezen aan 
Aalsmeerse inwoners die een soci-
ale huurwoning achterlaten. Op de-
ze manier stimuleert Eigen Haard de 
doorstroming. Ook wil Eigen Haard 
de komende jaren woningen bij-
bouwen voor jongeren, starters en 
senioren. Woningcorporaties maken 
elk jaar afspraken met gemeenten 
en de huurdersorganisatie over de 
prestaties die ze gaan leveren. Dit is 
geregeld in de herziene Woningwet. 
De nu gemaakte prestatieafspraken 
vormen het samenwerkingskader 
voor de komende vier jaar. Per jaar 
maken de drie partijen uitvoerings-
afspraken gemaakt in de lijn van dit 
samenwerkingskader.

Fruitbomen bij ‘t Dijkhuis
Oude Meer - In de tuin van Buurt-
vereniging Het Dijkhuis zijn vorig 
weekend onder een stralende zon 
acht fruitbomen geplant. Dankzij 
sponsoring staan er nu vier peren- 
en vier appelbomen van verschil-
lende mooie rassen. Met hulp van 
buurtbewoners en enkele kinderen 
is er door twee leden van de Lions-
club hard gewerkt om alles op tijd 
te planten. De nieuwe mini-boom-
gaard zal in het voorjaar deel uitma-
ken van een geheel vernieuwde tuin 
van Het Dijkhuis, nadat eerder dit 
jaar de binnenkant van Het Dijkhuis 
al een metamorfose heeft gekregen. 
Bomen aanplanten is goed voor het 
milieu, en ook de buurtvereniging 
draagt het milieu een warm hart 
toe, maar de sociale functie is min-
stens zo belangrijk, vindt de buurt-
vereniging. In de toekomst hopen ze 
met de kinderen uit de buurt van de 
oogst heerlijke jam te maken! 
Op de website van Buurtvereni-

ging Het Dijkhuis staat een leuk 
boekje waarin de bomen en hun ei-
genschappen zijn terug te vinden. 
Het Dijkhuis is te vinden aan de 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. 
Nadere informatie via www.hetdijk-
huis.net 

Gratis pepernoten voor agent
Aalsmeer - Politieman Ton ter 
Horst kreeg donderdag 1 december 
een bijzondere boodschap van Bol-
letje. De inwoner van Aalsmeer had 
met zijn zoon meegedaan aan een 
winactie op facebook waarmee pe-
pernoten te winnen waren. Samen 
met zijn zoon had hij een bijzonde-
re foto bedacht. Met grote peperno-
ten hadden zij op de vloer ‘Ik wil bol-
letje’ geschreven. Bolletje vond het 
een geweldig idee en beloonde de 
twee inwoners met de hoofdprijs, 
liefst 375 kilo aan pepernoten. Om-
dat Ton en zijn familie het niet zag 
zitten om deze grote hoeveelheid al-
leen op te moeten eten, liet hij de 
immense zak bezorgen bij het po-
litiebureau aan de Dreef. Via face-
book werd een oproep gedaan om 
een zakje te komen vullen met Bol-
letje pepernoten. Hoewel het onmo-
gelijk leek de gigantische zak met 
pepernoten leeg te krijgen, was dit 

toch binnen enkele uren gelukt. Ui-
teraard hebben Ton en zijn fami-
lie ook een smakelijke Sinterklaas-
avond gehad, net als zijn collega-
agenten. 

Foto: Politie Aalsmeer-Uithoorn

Een plek van ontmoeting
Nieuw kantoor Rabobank open
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 2 de-
cember heeft de Rabobank Regio 
Schiphol haar nieuwe bankkantoor 
op de hoek van de Zijdstraat met de 
Dorpsstraat feestelijk geopend. Ui-
teraard zijn inwoners hier van harte 
welkom voor hun dagelijkse bank-
zaken. En op afspraak zijn ook de 

hypotheek- of zakelijke specialis-
ten aanwezig in dit kantoor. Want u 
kiest zelf waar een gesprek met één 
van de medewerkers plaatsvindt!
Loopt gerust eens binnen, want er 
kan meer in het nieuwe kantoor in 
Aalsmeer dan u denkt. Laat u ver-
rassen!









Aalsmeer - Het is wel duidelijk dat 
het coach traject ZAAI voor jon-
ge ondernemers een groot succes 
is. De reacties van de deelnemers 
zijn lovend. Zo ook die van Swanet 
Muskee. Deze week vertelt zij haar 
bevindingen. Na een aantal oplei-
dingen te hebben gevolgd kwam 
Swanet er achter dat het in prak-
tijk brengen van alle geleerde the-
orie ‘not her cup of tea’ was. Min of 
meer per ongeluk rolde zij in het de-
coreren van schedels en daar werd 
zij wel heel erg gelukkig van. De 
buffel schedels - afkomstig uit Thai-
land, Tibet, Bali en India - zijn heel 
belangrijk voor Swanet geen be-
jaagde dieren! Wanneer zij aanko-
men in Amstelveen (de woonplaats 
van Swanet, zij heeft haar atelier in 
Aalsmeer) zijn de schedels reeds 
uitgekookt en gebleekt. “Een keer 
heb ik ze zelf schoon gemaakt, maar 
dat doe ik nooit weer.” Haar ge-
zichtsuitdrukking geeft aan dat het 
om een wel heel vies karwei ging. 
Maar al doende leert men. Op een 
gegeven moment is Swanet een ei-
gen bedrijfje begonnen, schreef zich 
in bij de Kamer van koophandel, 
worstelde zich door de papierwin-
kel, bleef naar eigen zeggen heerlijk 
knutselen met het versieren van de 
schedels maar die administratieve 
rompslomp! “Ik kreeg er zelfs spijt 
van voor mijzelf te zijn begonnen, ik 
voel mij veel meer kunstenaar dan 
ondernemer.”

ZAAI brengt redding
En nu is er ZAAI. Op initiatief van 
het college - met ondersteuning van 
Ondernemers Aalsmeer en de Ra-
bobank - is er na Amstelveen nu ook 
een coach traject voor jonge onder-
nemers gestart in Aalsmeer. Het tra-
ject duurt vijf maanden en bestaat 
uit drie masterclasses, drie inter-
visie bijeenkomsten. Aan het eind 
van het traject is er een evaluatie-
gesprek. Op aanraden schreef Swa-
net zich in en heeft inmiddels door 
dat ondernemen en kunst heel goed 
samen gaan. “Wij zijn met een groep 
ondernemers die allemaal tegen de-
zelfde problemen aanlopen. Bijna 
iedereen werkt alleen en dan mis je 
gewoon een klankbord. Voor mij zijn 
de intervisie bijeenkomsten - naast 
de masterclass - van grote waarde. 
Wij herkennen van elkaar de hob-
bels die wij op ons pad tegenko-
men. Door daar met elkaar over te 
praten worden er onderlinge oplos-
singen aangedragen, dat is zo ver-
rijkend. Ik zat met een probleem en 
legde dat voor aan de groep, twee 
voorstellen bleken zo toepasbaar 
dat het probleem nu opgelost is. Dat 
geeft rust. Wij stimuleren elkaar met 
steeds haalbare ideeën. Hoe ver-
schillend de meningen ook zijn, het 
leidt tot aparte en interessante op-
lossingen. Ik heb ook geleerd hoe 
ik meer structuur kan geven aan 
mijn werkdag. Verder helpt ZAAI bij 
het leren het netwerk te vergroten. 
ZAAI geeft je meer zelfvertrouwen 
en wat misschien wel het allermooi-
ste is: Ik heb geleerd niet bang te 
zijn om mijn ideeën te delen.” 

Monnikenwerk
Soms tref je dat als kijker. Dan zie 
je iets wat je zo mooi vindt, dat je 
er helemaal hebberig van wordt en 
er van droomt dat te kunnen kopen 
om het een mooie plek in huis te 
geven. Dat gevoel weet Swanet bij 
veel mensen teweeg te brengen met 
haar prachtig versierde buffel sche-
dels. De fl onkerende steentjes van 
slechts enkele millimeter worden 
één voor één op de schedel geplakt 
met een daarvoor speciale lijm. Ver-
der wordt er gewerkt met prachtige 
stoffen, leer en oude sieraden waar-
voor heel wat marktjes worden af-
gestruind. “Eerder tekende ik een 
heel plan uit, maar dat heb ik losge-
laten. Ik weet nu dat er gewoon een 
click moet zijn, dan gaat het als van-
zelf, op een organische wijze. Iede-
re schedel heeft zijn eigen uitdruk-
king, daar houd ik rekening mee. Zo 
wordt elke schedel weer anders. Het 
zijn allemaal unica. Ik werk met du-
re materialen en kan geen fouten 
maken. Het is heel geconcentreerd 
werken. Maar juist dat gepriegel 
van het plakken vind ik heerlijk om 
te doen, ik houd van dit monniken-
werk. Het komt wel voor dat mijn 
dochters bellen; ‘Mam, kom je nog 
thuis?’ Dan ben ik gewoon de tijd 
vergeten.”
Janna van Zon

Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef projectorganisator ZAAI tele-
foon 0297-366182 of per mail: info@
zaaiaalsmeer.nl 
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kerstzangmiddag in het zorgcentrum
Op dinsdag 13 december om 14.30 uur is er een kerstzangmiddag 
in de grote zaal van het zorgcentrum. U bent van harte welkom!

kerstconcert in Zorgcentrum Aelsmeer
Op zondag 18 december word er een klassiek piano kerstconcert 
gehouden door 25 leerlingen van Hanneke Maarse. Belangstellenden uit 
Aalsmeer en omgeving zijn van harte welkom. Om 15.00 uur worden er 
allerlei kerstliederen gespeeld in de grote zaal van het zorgcentrum. 

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In  ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond.
Op woensdag 14 december bestaat het menu uit een Chinese groenten-
soep met balletjes, estouffade (stoofpot) met daarbij doperwten met 
paprika, basmati rijst en komkommersalade. En als toetje een vanille -
rabarber dessert, met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn 
€ 9,- p.p.

Op vrijdag 16 december bestaat het menu uit een Waldorf cocktail, saté 
+ satésaus met daarbij Vlaamse frieten + mayonaise, atjar en kroepoek, 
gebakken uitjes en gebakken ananas. Als dessert  oma’s bitterkoekjes 
pudding in een glaasje, met naar keuze slagroom. De kosten van dit 
menu zijn € 9 p.p. Voor vragen 
of reserveringen 0297 - 82 09 79.

Gebakdag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Woensdag “GEBAKDAG” , iedere woensdag 
hebben we heerlijk huisgemaakt gebak 

lekker voor bij de koffie of bij de warme 
chocolademelk..!! Koffie met gebak voor 

maar € 2,50.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Nobelhof 1, Kudelstaart        tel. 0297 - 82 09 79Nobelhof 1, Kudelstaart        tel. 0297 - 82 09 79

Woensdag 
gebakdag!

Gebak met koffie voor 

 

Iedere week een ander soort gebak.

€2,50
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Woensdag 
gebakdag!

Gebak met koffie voor 

 

Iedere week een ander soort gebak.

€2,50

ZAAI jonge ondernemers wijzer
Swanet Muskee maakt de 
wereld mooier

Diverse decemberacties 
Voedselbank Aalsmeer 
Aalsmeer - December is ook voor 
de voedselbank een drukke maand. 
52 weken in het jaar verstrekt de 
Voedselbank voedselpakketten; 
momenteel aan ruim 30 huishou-
dens. Er blijft structureel veel voed-
sel nodig. December is een maand 
van acties en veel mensen en be-
drijven doen dan vaak iets extra’s 
voor de Voedselbank. Het is ook een 
maand waarin heel veel van de vrij-
willigers van de Voedselbank wordt 
gevraagd.

Sinterklaas speelgoed
Aan de oproep van AH Praamplein 
voor speelgoed voor kinderen van 
de Voedselbank werd massaal ge-
hoor gegeven. Er werden maar liefst 
2 à 3 containers ingezameld. De pri-
oriteit van de Voedselbank ligt bij 
het uitdelen van (gezond) voedsel, 
maar in dit geval wilde de Voed-
selbank er graag voor zorgen dat 
het speelgoed bij de kinderen te-
recht kwam. Dat kostte de vrijwil-
ligers van de uitgifte wel een extra 
avond uitzoeken en verdelen, maar 
vorig week donderdag was er voor 
elk kind een zak met speelgoed. 

Inzamelacties 
Hoogvliet aan de Machineweg sluit 
in de periode van 7 tot 15 decem-
ber aan op een eigen actie voor 
de Voedselbank. Personeel van de 
Hoogvliet voert deze actie met hulp 
van vrijwilligers van de Voedselbank 
uit. Aanstaande vrijdag 9 en zater-
dag 10 december houdt Voedsel-
bank Aalsmeer een voedselinzame-
ling in de winkel van de Jumbo aan 
de Ophelialaan. Het concept is al ja-
ren hetzelfde. Winkelend personeel 
krijgt bij de ingang een boodschap-

penlijstje aangeboden. Daar staan 
vooral houdbare producten op, die 
centraal in de winkel staan opge-
steld. Het winkelende publiek wordt 
gevraagd om een of meer produc-
ten te kopen en bij de uitgang aan 
de medewerkers van de Voedsel-
bank te geven. Door de diverse ac-
ties zijn extra vrijwilligers nodig. Het 
is daarom mooi dat de Voedselbank 
hulp krijgt van de jongerenclub Cre-
do van de Christelijk Gereformeerde 
Kerk en van een klas van het Wel-
lant college. 

Kerstpakketten
Krijgt u van uw werkgever een kerst-
pakket, maar heeft u dat eigenlijk 
niet nodig? De klanten van Voedsel-
bank Aalsmeer zijn er blij mee! Voor 
deze ruim 30 gezinnen betekent het 
voedselpakket dat ze wekelijks van 
de Voedselbank krijgen dat ze weer 
een paar dagen eten op tafel heb-
ben en iets extra’s voor de feestda-
gen is er meestal helemaal niet bij.
De Voedselbank is dan ook blij met 
ieder kerstpakket dat ze krijgt. Ook 
aangebroken pakketten zijn wel-
kom. De Voedselbank heeft vooral 
behoefte aan voedsel. Geen wijn en 
andere alcoholische dranken. Wie 
een kerstpakket wilt doneren aan 
de Voedselbank, kan deze inleve-
ren bij de Wereldwinkel in de Zijd-
straat 15, Renault Nieuwendijk aan 
de Zwarteweg 93 en Ford De Hartog 
aan de Madame Curiestraat 3. Be-
drijven die kerstpakketten over heb-
ben, en deze willen doneren, wordt 
gevraagd contact op te nemen via 
06 - 47427573, of via de mail: voed-
seldonatie@voedselbankaalsmeer.
nl. Meer informatie op de website 
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Zaterdag Wintermarkt met 
ijsbaan in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 10 decem-
ber vindt in Aalsmeer Centrum weer 
een gezellige Wintermarkt plaats. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur staan er 
kramen met kerstspullen en leu-
ke cadeaus in de Zijdstraat met als 
middelpunt het Molenplein waar op 
zaterdag 10 december een ijsbaan-
tje voor de kinderen staat met een 
koek en zopie en gezellige muziek. 
Op deze zaterdag zijn natuurlijk al-
le winkels in het centrum geopend. 
Veel winkeliers zijn ook buiten te 
vinden met een kraam, maar er zijn 
ook standhouders van buitenaf. Op 
de Wintermarkt wordt natuurlijk ook 
de kerstgedachte hoog gehouden. 
Daarom is op de Wintermarkt ook 
een aantal goede doelen en ver-
enigingen aanwezig die de kerst-
gedachte onder de aandacht bren-
gen. Bij de plaatselijke horeca en de 
verschillende kraampjes kunt u ook 

genieten van verschillende winterse 
gerechten, hapjes en drankjes zoals 
oliebollen, glühwein en warme cho-
colademelk. 

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 hele-
maal gratis een mooi kerststukje ko-
men maken. Alles is aanwezig maar 
heb je iets moois wat je graag in je 
eigen kerststukje wil verwerken dan 
mag je dat natuurlijk gewoon mee-
nemen. De Wintermarkt wordt geor-
ganiseerd door organisatiebureau 
Natural Solutions in samenwer-
king met Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer. Voor meer informatie 
en vragen kunt u terecht op www.
aalsmeercentrum.nl.

Ed Kriek met Ellen Snijder van Oorwerk.

Gehoorafdeling bij Ed 
Kriek Optiek: Oorwerk
Aalsmeer - Er zat al zo’n acht jaar 
een gehoorafdeling in de gerenom-
meerde brillenzaak aan de Stations-
weg, maar sinds deze zomer is dit 
specialisme overgenomen door El-
len Snijder met Oorwerk. In de prak-
tijk op de bovenverdieping vindt het 
gesprek plaats met de enthousias-
te audicien die al boogt op twintig 
jaar ervaring in de specifi eke bran-
che. Ellen: “Ik werk op deze plek 
reeds anderhalf jaar en er zal verder 
niet zoveel veranderen, behalve de 
naam. Wel willen we er enige rucht-
baarheid aan geven, want de ge-
hoorafdeling lijkt een beetje een on-
dergeschoven kindje. Hoortoestel-
len verkoop je ook niet zomaar. Het 
heeft te maken met verzekeringen 
en dergelijke. Wij zijn met Oorwerk 
een aanvulling op de Optiek en heb-
ben een geweldige samenwerking 
met elkaar.” Oorwerk is een zelf-
standige organisatie, heeft meer-
dere fi lialen in de regio en onder-
scheidt zich door persoonlijke be-
trokkenheid met de klant. Ellen Snij-
der (u kent haar naam vast nog wel 
van de winkel uit de Zijdstraat) ver-
telt verder: “Wij bieden goede ser-
vice en kwaliteit en hebben oprech-
te aandacht voor de klant, nemen 
daar ruim de tijd voor. Na een vrij-
blijvend oriënterend gesprek volgt 
er, indien nodig, een gratis gehoor-
test. Samen gaan we op zoek naar 
de juiste oplossing. We adviseren 
en begeleiden u in het gehele tra-
ject. Uiteraard verwijzen wij, bij me-
dische klachten, door naar een au-
diologisch centrum of ziekenhuis 
en ook dan houden we vervolgens 
contact. Bovendien kan Oorwerk al-

les leveren wat er is, omdat wij geen 
keten zijn.”
 
Voor jong en oud
Oorwerk werkt veel met het merk 
Siemens en beschikt over de nieuw-
ste technieken. “Van gehoorbe-
schermers (voor bedrijven in de re-
gio) en oordoppen voor zwemmen-
de kindjes tot aan geavanceerde ge-
hoorapparaten die draadloos te be-
dienen zijn via een app op de smart-
phone.” Aldus Ellen. “Momenteel is 
de gemiddelde leeftijd waarop klan-
ten binnenkomen fl ink gedaald. Ze 
nemen eerder de stap, maar er ko-
men ook veel jongeren met klach-
ten over oorsuizen veroorzaakt door 
het gebruik van koptelefoons en/of 
het bezoek na concerten en festi-
vals. Veel DJ’s zitten in ons klanten-
bestand om goede oordoppen aan 
te laten meten. Het is belangrijk om 
het taboe, dat nog steeds heerst op 
bijvoorbeeld een hoortoestel, om-
laag te brengen en je gehoor te laten 
testen. Het is overigens een prachtig 
vak. Het contact met de mensen, de 
afwisseling. Helaas is de keuze van 
de zorgverzekeraar beperkt, maar 
we bespreken graag met de moge-
lijkheden om u de juiste hoorzorg te 
bieden.” De openingstijden van Oor-
werk aan de Stationsweg zijn ge-
lijk aan de optiek. “Wij werken ech-
ter alleen op afspraak, deze worden 
gepland op maandag van 13.00 tot 
17.30 uur en op dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Het 
telefoonnummer is 0297-320478 of 
aalsmeer@oorwerk.nl.” 

Door Miranda Gommans

Opbrengst voor Het Vergeten Kind
Overdekte Kerstmarkt 
Lions in Historische Tuin
Aalsmeer - Kom naar de overdek-
te Kerstmarkt op de Historische Tuin 
Aalsmeer op zaterdag 10 december 
van 10.00 tot 18.00 uur. Deze sfeer-
volle Kerstmarkt wordt georgani-
seerd door Lionsclub Aalsmeer Op-
helia. In de grotendeels overdek-
te ruimtes van de Historische Tuin 
en de boerderij staan kramen met 
onder andere kerstartikelen, kera-
miek, sieraden, lifestyle en bijzon-
dere (kerst)cadeaus. Tevens kun-
nen bezoekers genieten van win-

terse hapjes en drankjes die bijdra-
gen aan de Kerstsfeer. Ingang van 
de kerstmarkt is via het Praamplein 
(auto’s) of via de Uiterweg (te voet/
fi ets). Er zijn optredens van diver-
se koren, onder andere van Kinder-
koor de Kudelkwetters. Er worden 
twee veilingen gehouden en boven-
dien een loterij, waar prachtige prij-
zen zijn te winnen. De opbrengst 
van deze kerstmarkt is voor Stich-
ting Het Vergeten Kind. De toegang 
is gratis. 

Verrassende show voor oudere klanten

Rabobank viert 100-jarig 
bestaan met mooi feest
Aalsmeer - Rabobank regio Schip-
hol vierde onlangs haar 100 jarig 
bestaan in Aalsmeer met een spe-
ciaal feestje voor alle oudere klan-
ten uit Aalsmeer in het Crown The-
ater. Maar liefst 800 mensen geno-
ten met volle teugen van de ver-
rassende middagshow met optre-
dens van Joke Bruijs, Dick Rienstra 
en The Ramblers. Gastheer van de-
ze onvergetelijke middag was Ron 
Brandsteder. Hij ontving onder an-
dere drie bekende Rabobank-ge-
zichten op het podium: directievoor-
zitter Mart Pfeiffer, oud bankdirec-
teur Berry Philippa en communica-
tie-man Ron Leegwater. 
Er kwamen mooie anekdotes en 
herinneringen voorbij. Ondersteund 
met prachtige beelden van het bloe-
mencorso en de sierteelt. Met bij-
zonder veel dank aan Dick Piet die 
de beelden voor de jubilerende 
bank bij elkaar zocht. Ook vond Ron 
Leegwater een oude fi lm uit 1952. 

Deze lag in een oude kluis van de 
bank. Ook deze nog nooit eerder 
vertoonde beelden van Aalsmeer, 
bloemenveilingen en bloemencorso 
werden met luid applaus ontvangen. 
Oud Burgemeester Joost Hoffschol-
te, Kwekersvrouw Tini Man en oud 
corso voorzitter Henk de Groot wa-
ren speciale gasten op het (Ra-
bo)bankje bij Ron Brandsteder en 
vertelden mooie verhalen over hun 
connectie met de Rabobank. En na-
tuurlijk werd er genoten en meege-
zongen met de liedjes van weleer. 
Het was een feest van herkenning. 
De bezoekers waren bijzonder te-
vreden over deze middag en in de 
foyer en de pianobar van Studio’s 
Aalsmeer werd dan ook nog lang 
en enthousiast nagepraat over dit 
feestje. 
De Rabobank heeft een groot aantal 
reacties ontvangen van de bezoe-
kers met veel waardering en dank 
voor de organisatie.

Winnaars 
bij Slimness

Mijdrecht - Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulentenprak-
tijk Slimness was weer een succes! 
Hier zijn de winnaars Gerjanne en 
Nel weer het levende bewijs van. 
Gerjanne verloor 13 kilo en Nel 11,2 
kilo tijdens de cursus van 10 weken. 
De meeste resultaten van de groe-
pen met de voor en na foto staan 
op de website. Woensdag 18 janu-
ari starten er weer nieuwe groepen. 
De eerste groep start om 19.00 uur 
en de tweede om 20.30 uur. Wil je 
meer informatie of wil jij je opge-
ven? Kom dan zaterdag 17 decem-
ber tussen 10.00 en 14.00 naar de 
open dag. Opgeven kan ook via de 
website slimness.nl ga naar afvallen 
in groepsverband en vul daar het 
aanvraagformulier in. 





Aalsmeer - Tijdens het gezellige 
D66 Café van woensdag 23 novem-
ber stond het thema ‘De gemeente 
als partner van de burger!?’ centraal. 
Willem Kikkert, voorzitter van D66 
Aalsmeer en in het dagelijks leven 
Programmamanager Doe Demo-
cratie en Duurzaamheid leidde het 
thema in. “Het kabinet beschouwt 
maatschappelijk initiatief en sociaal 
ondernemerschap – de zogeheten 
‘doe-democratie’ – als een krachti-
ge ontwikkeling die ruimte en ver-
trouwen moet krijgen. De initiatie-
ven liggen bij burgers. De overheid 
past een bescheiden rol. Wel moet 
zij actief bijdragen aan de doe-de-
mocratie. In plaats van ‘burgerpar-
ticipatie’ kan daarom beter worden 
gesproken van ‘overheidsparticipa-
tie’.” Deze tekst is afkomstig van de 
website van het Rijksoverheid. 
“Zeer mee eens”, zo vonden de aan-
wezige D66’ers. D66 vertrouwt im-
mers op de eigen kracht van men-
sen in een maatschappij waarin ie-
dereen zich optimaal moet kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. Men-
sen zijn creatief en vinden steeds 
opnieuw zelf oplossingen. De over-
heid moet deze kracht, vinding-
rijkheid en creativiteit ondersteu-
nen, versterken en mensen voor-
al de ruimte geven. Dat vraagt om 
een visie van elke gemeente op par-
ticipatie, het deelnemen aan de sa-
menleving. Volgens D66 moet er 
ook in Aalsmeer snel een Visie op 
Participatie komen. Uit de discus-
sie met de aanwezige democraten 
bleek dat de gemeenteraad aan zet 
is om de eigen rol in de doe-demo-
cratie opnieuw te bepalen. Loslaten 
en vertrouwen geven is het credo. 
Dus niet alles vanuit het gemeen-
tehuis bedenken, maar politici, be-

stuurders en ambtenaren werkelijk 
in gesprek met inwoners laten gaan, 
op een gelijkwaardige manier. Ont-
moeten en verbinden dus en echt 
luisteren. Daar hoort ook bij met 
een open houding initiatieven van 
bewoners, organisaties en onder-
nemers tegemoet treden. Die ho-
ren nog al te vaak wat allemaal niet 
kan vanwege regelgeving, in plaats 
van dat er wordt meegedacht over 
wat wel kan binnen de regels. Dat 
werkt nogal ontmoedigend op de 
samenleving. Willem Kikkert heeft 
in de gemeente Gooise Meren veel 
te maken met burgerinitiatieven. Bij-
voorbeeld rond het onderhoud van 
speeltuinen of de groenvoorziening, 
zwerfvuilacties, een collectieve wijk-
actie zonnepanelen of het oprichten 
van een lokale zorgcoöperatie. Kik-
kert: “Als we mensen echt willen sti-
muleren om zelf meer initiatieven te 
nemen, dan moet de overheid het 
aandurven om op vele terreinen uit 
haar huidige rol van beleidsbepaler 
te stappen en gelijkwaardig partner 
willen zijn van de samenleving.” Het 
was een zeer geanimeerde avond 
met goede gesprekken. Zeker voor 
herhaling vatbaar.
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Pietenfeest in Ophelialaan
Aalsmeer - Sinterklaas bracht afge-
lopen zaterdag 3 december met een 
grote groep Pieten een bezoek aan 
de Ophelialaan. Een rondje winkel-
straat maakte de Sint en de Pieten 
en natuurlijk werd gestopt om op de 
foto te gaan met inwoners. Jong en 
oud wilde graag met de goedheilig-
man en de Pieten op de foto. De Pie-
ten zijn ook nagenoeg alle winkels 
binnen gestapt en hebben een kijk-
je genomen bij het gevarieerde aan-
bod bij alle ondernemers. Natuurlijk 
konden de Pieten het niet laten om 
een beetje gek te doen, dat hoort er-
bij. Zo reed een Piet een ritje mee 
met een jeugdige bromfietser, een 

andere Piet nam even de kappers-
schaar over en weer een andere Piet 
wist een rondje achter de kinderwa-
gen te ontfutselen bij een kersver-
se moeder. Natuurlijk waren er pe-
pernoten voor alle kinderen en al-
le ‘grote’ knabbelaars. Helaas, het is 
weer voorbij. Sinterklaas en de Pie-
ten zijn weer terug naar Spanje. Hun 
bezoeken aan het Centrum, aan de 
Ophelialaan, bij de brandweer en 
vele verenigingen waren perfect ge-
organiseerd door de stichting Sin-
terklaas in Aalsmeer. Top gedaan en 
graag tot volgend jaar!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Borrel Aalsmeer 
viert feestje

Aalsmeer - Aanstaande donderdag 
8 december viert Borrel Aalsmeer 
een feestje! Organisator Ingrid Claa-
sen is jarig en om dit heuglijke feit te 
vieren, staat dit keer niet alleen net-
werken op het programma, maar ook 
een 90’s Nostalgia Quiz. Belangstel-
lenden zijn vanaf 17.00 uur van har-
te welkom bij àResto Bar & Brasserie 
op het terrein van FloraHolland aan 

Winkelcentrum Kudelstaart
Weer actie ‘Bon in de Ton’ 
Kudelstaart - Het is weer feest in 
Winkelcentrum Kudelstaart. De ac-
tie ‘Bon in de Ton’ is weer gestart en 
maandag 5 december was de eerste 
trekking. De ton zat heel vol, omdat 
de actie een week eerder was ge-
start. Er zijn vele leuke prijzen waar-
onder twee goed gevulde winkelwa-

gens van Albert Heijn, leuke pakket-
ten van de Marskramer en de Dio 
Drogist, rollades van de Keurslager 
en een kaaspakket van Ineke. Win-
kelcentrum Kudelstaart: het bood-
schappencentrum waar het gratis 
parkeren is en je voor al je dagelijk-
se boodschappen terecht kan.

Win aankoopbedrag terug
December-actie in Centrum

Aalsmeer - Win je aankoopbedrag 
terug in december, kom winkelen 
in Aalsmeer-Centrum. In de maand 
december organiseren de winke-
liers in Aalsmeer-Centrum een actie 

waarmee u uw aankoopbedrag te-
rug kunt winnen. De kassabonnen 
van alle winkels in Aalsmeer-Cen-
trum doen mee dus ook van de ho-
reca, kappers en supermarkten. Hoe 
werkt het? Bewaar de kassabonnen 
van uw december aankopen en re-
gistreer de kassabonnen op de spe-
ciale actiepagina op www.meer-
aalsmeer.nl. Door uw december-
kassabonnen te registreren maakt 
u kans het aankoopbedrag terug te 
winnen. Er wordt in totaal 750 eu-
ro uitbetaald met een maximum van 
150 euro per kassabon. Registeren 
is mogelijk tot en met donderdag 5 
januari 2017 en u mag zoveel kassa-
bonnen registreren als u wilt.

Nieuw in Aalsmeer
Online bloemenwinkel: 
‘Bloemen van Odeke’
Aalsmeer - Nieuw in Aalsmeer, 
de online bloemenwinkel van Ode-
ke Tas: ‘Bloemen van Odeke’. Bloe-
men van Odeke is onlangs gestart 
en is geen ‘gewone’ bloemen win-
kel. Het is een online winkel waar-
bij alle boeketten en bloemstuk-
ken worden bezorgd. In Aalsmeer 
en Kudelstaart is dit gratis, hierbui-
ten betaalt u 5 euro bezorgkosten. 
‘Bloemen van Odeke’ werkt vanuit 
huis, boeketten en bloemstukken 
worden in de pas gebouwde schuur 
gemaakt. Op de website bloemen-

vanodeke.nl is al een aantal crea-
ties te bewonderen. U kunt boeket-
ten en bloemstukken heel makke-
lijk bestellen via 06-439 85745 of via 
de mail odeke@bloemenvanodeke.
nl. Op zaterdag 10 december staat 
‘Bloemen van Odeke’ ook op de 
wintermarkt in het Centrum. U kunt 
hier winter- en kerststukken kopen 
of een mooi weekendboeket. Op de 
hoogte blijven van alle ontwikkelin-
gen? Volg dan ‘Bloemen van Ode-
ke’ op Facebook en Instagram via @
bloemenvanodeke.

Beter leren omgaan met stress
Mindfulness training start 
in januari in TCO
Aalsmeer - Al heel wat mensen 
hebben hun weg gevonden naar 
de mindfulnesstrainingen in Thera-
peutisch TrainingsCentum Oostein-
der (TCO) in Aalsmeer Oost. Zij heb-
ben handvatten meegekregen om 
stap voor stap beter om te kunnen 
gaan met onder andere stress, pie-
kergedrag, angst of onrust. Marian-
ne Buskermolen, oprichter van TCO 
is al meer dan 30 jaar werkzaam als 
psychosomatisch oefentherapeut en 
is co-trainer bij de mindfulness trai-
ning. Ze behandelt met name cliën-
ten met stress gerelateerde klach-
ten waaronder overspannenheid en 
burn-out. Marianne: “Een 8 week-
se mindfulness training kan als aan-
vulling op de therapie helpen om 
een eventuele terugval te voorko-
men. Mindfulness is een krachtige 
manier gebleken om minder snel in 
oude patronen terug te vallen.” Joke 
van der Zwaan, mindfulness trainer 
en oprichter van Wings & Footprints 
heeft al heel veel jaren ervaring met 
Zen meditatie en met werken als 
yogadocent en meditatiebegelei-
der. Joke: “Ja en een van de sleu-
tels die Mindfulness aanreikt, is om 
milder en zonder oordeel te leren 
kijken naar die hardnekkige patro-
nen. Loslaten gaat in Mindfulness 
hand in hand met leren aanvaarden 
van wat er nu toch al is, waardoor 

het mogelijk is om stapje voor stap-
je anders met deze patronen om te 
leren gaan. Je hoeft echter niet iets 
te mankeren om toch profijt te heb-
ben van Mindfulness. Je leert vaker 
in het NU te leven en dat helpt om 
bewustere keuzes te maken.”
“Wij vullen elkaar prachtig aan en 
kunnen als team op verantwoor-
de wijze de deelnemers begelei-
den op hun innerlijke reis”, aldus de 
trainers. Er wordt in de training ge-
werkt met meditatie, ontspannende 
yoga en bewustwordingsoefenin-
gen uit de Boeddhistische en wes-
terse psychologie. De mindfulness-
training wordt op traditionele wijze 
gegeven zoals deze werd ontwik-
keld door Jon Kabat Zinn. De acht-
weekse training start op dinsdag-
ochtenden vanaf 10 januari 2017 
(bij voldoende aanmeldingen) en/of 
donderdagavonden vanaf 12 januari 
2017 in TCO aan de Oosteinderweg 
272. Vooraf zal op afspraak een gra-
tis kennismakingsgesprek plaats-
vinden. Deelname vindt plaats op 
volgorde van binnenkomst aanmel-
ding. Aanmelden en info via: www.
wingsandfootprints.nl en www.tco-
aalsmeer.nl. Info per e-mail of tele-
fonisch: info@wingsandfootprints.
nl en 06-23861976 (Joke). Abonne-
ren op de nieuwsbrief van TCO kan 
via de site.

Bingo met Sint en Pieten 
in zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Woensdag 30 no-
vember waren Sinterklaas en een 
groepje van zijn Pieten te gast in 
zorgcentrum Aelsmeer. Niet om ge-
zellig een kop koffie of thee te drin-
ken met de oudste inwoners van de 
gemeente, maar om hen actief te 
vermaken met een gepast spelletje. 
Bingo stond op het programma en 
wat was dit leuk. Een ‘gewone’ bin-
go werd het natuurlijk niet. De Pie-
ten hadden weer allerlei streken be-
dacht, er is wat af gelachen.
De Bingopiet was uiteraard wel seri-
eus en las keurig alle cijfers voor. De 
Pieten waren ook behulpzaam bij 
het zoeken op de bingokaarten, het 
serveren van koffie met een koekje 
en andere hand- en spandiensten. 
Sinterklaas werd door het personeel 
in de watten gelegd, de goedheilig-
man kon deze aandacht wel waar-
deren. Er waren vele prijzen, be-
schikbaar gesteld door bedrijven en 
winkels, waarvoor de Stichting Sin-

terklaas in Aalsmeer hen heel dank-
baar voor is. De blije gezichten van 
de ouderen bij het winnen van een 
prijs, waren goud waard.
Te snel was de gezellige middag 
voorbij. Echter niet voordat geza-
menlijk werd geproost op het sa-
menzijn en de bingo met nog een 
lekker advocaatje, een borreltje of 
fris met een lekkernij. 
In tegenstelling tot het bingofes-
tijn vorige week zaterdag in The 
Beach waar het nog lang onrustig 
bleef, was het in het zorgcentrum 
al vroeg rustig. Zat iedereen in stilte 
na te genieten of had de vermoeid-
heid toegeslagen? Ach, als iedereen 
maar plezier heeft gehad! Sinter-
klaas en de Pieten hebben zich ze-
ker vermaakt en de ouderen en de 
medewerkers ook hoor. Ze zongen 
allemaal zo enthousiast mee en er 
werd fanatiek gezwaaid bij het af-
scheid.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

de Legmeerdijk. Elke editie worden 
er weer opdrachten vergeven, het 
netwerk qua contacten uitgebreid 
en inspiratie opgedaan. Ook staat er 
om 20.00 uur een lange tafel klaar 
om samen te dineren (deelname niet 
verplicht). Inmiddels hebben meer 
dan 6.200 netwerkers de netwerke-
vents van Borrel Aalsmeer bezocht 
de afgelopen 4 jaar. Neem gezellig 
een relatie, collega, vriend of part-
ner mee. Borrel Aalsmeer maakt van 
Netwerken een Avondje uit. Aanmel-
den is niet verplicht. Ook werkzoe-
kenden zijn welkom. 

Duurzaamheidsbeleid en 
bibliotheekvisie in Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
8 december, komen burgemees-
ter, wethouders en raadsleden bij-
een voor de maandelijkse raadsver-
gadering. Een flinke agenda wacht 
de heren en dames. De vergadering 
begint om 20.00 uur, vindt plaats in 
de raadskelder en is openbaar voor 
belangstellenden. 
Na de opening en het vaststellen 
van de verslagen van de raadsbij-
eenkomsten in november wordt 
eerst een nieuwe fractieassistent 
benoemd voor de fractie PACT, 
evenals een nieuw lid voor de Re-
gioraad Stadsregio Amsterdam. Ha-
merstukken zijn de tarievennota en 
de belastingverordeningen, de aan-
vullende verordening voor ereblijk 
voor Aalsmeerse verenigingen en 
stichtingen, de wegsleepverorde-

ning, de huisvestingsverordening, 
vaststellen fractiebudget voor Het 
Aalsmeers Collectief en actualisatie 
reglement van orde voor de raads-
commissies. Daarna kunnen/mogen 
de discussies losbarsten over de bi-
bliotheekvisie, de nota grondbeleid, 
duurzaamheidsbeleid, wijziging sa-
menstelling commissie ruimtelij-
ke kwaliteit en de najaarsrapporta-
ge 2016. 

PACT en casino
De vergadering wordt, volgens plan-
ning, rond 23.00 uur afgesloten met 
het bespreken van de regioraad op 
13 december en het vragenkwartier. 
Hierin komen de vragen aan de orde 
die gesteld zijn door PACT naar aan-
leiding van de komst van het nieuwe 
casino in Studio’s Aalsmeer. 

D66: ‘Gemeenten moeten 
leren loslaten’

Veel ergernis bij FCA over 
parkeerproblematiek 
Aalsmeer - De parkeerproble-
matiek rond het complex van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan is 
een toenemende ergernis bij het 
bestuur en de leden van de voet-
balvereniging. Al reeds in de vroe-
ge ochtend is er op zaterdag geen 
enkele ruimte om auto’s fatsoen-
lijk te parkeren. Om half tien staat 
het al helemaal vol. Op ieder mo-
gelijk vrij plekje wordt de auto ge-
stald en dit heeft ook consequen-
ties voor de toegang naar het com-
plex. Zeker voor kinderen ontstaan 
situaties die hun veiligheid niet ten 
goede komt. Ze moeten om bij de 

club te komen manoeuvreren tus-
sen auto’s door. Het bestuur van FC 
Aalsmeer is voornemens een nieuw 
signaal over de onveilige situatie af 
te geven bij de gemeente. Er is al 
eerder melding gedaan, maar voor-
alsnog heeft dit niet geleid tot ver-
betering of aanpassing. Het bestuur 
roept leden en ouders van leden op 
om hun ergernis over de onveilige 
situatie te laten weten via de websi-
te. Het bestuur van FCA gaat alle re-
acties bundelen en deze overhandi-
gen aan de wethouder van sportza-
ken. “Dit kan zo niet langer”, besluit 
het bestuur haar oproep. 
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Sneeuwkoningin in ‘t Bos
Amstelland - Ga mee het Bos in met 
de sneeuwkoningin op zondagmid-
dag 11 december om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur? De Sneeuwkoningin 
helpt de dieren in de winter en laat 
zien hoe mooi het Bos is. Voor kin-
deren van 2 tot 7 jaar en (groot)ou-
ders/begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur. 

Wintervoorraad eekhoorn
Help de eekhoorn mee zoeken naar 
de wintervoorraad van de eekhoorn 
op zondagmiddag 18 december om 
12.00, 13.30 of 15.00 uur? Bart Beer 
heeft de wintervoorraad van de eek-
hoorn verstopt. Help je mee zoeken 
en dan mag je zelf een paar nootjes 
kraken. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar 
en(groot)ouders/begeleiders. Kosten 
5 euro voor kinderen en 2,50 euro 
voor volwassen. Duur: 1 uur. 

Lichtjestocht 
Wandel op vrijdagavond 23 decem-
ber vanaf 17.30 uur in het donker 
door het Bos en volg de lichtjes. On-
derweg kom je boswachters tegen 
die je wat vertellen of laten zien. En 
je kan je onderweg warmen aan het 
vuur en marshmallows roosteren. Na 

afloop van de lichtjestocht staat er in 
De Boswinkel warme chocolademelk 
klaar. Duur van de tocht is ongeveer 
45 minuten en je kunt beginnen om 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 of 
20.00 uur. Start lichtjestocht is bij 
De Boswinkel en is vooral geschikt 
voor gezinnen. Kosten: 4,60 euro per 
persoon. Aanmelden voor alle activi-
teiten kan bij De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5, via 020-5456100 of 
via www.boswinkel.nl. De Boswinkel 
is iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De eekhoorn zoekt zijn wintervoor-
raad. Foto: Jannes Pockele

Jeugdcompetitie schaken
Kopgroep loopt uit bij AAS
Aalsmeer - In de tiende ronde van 
de AAS Jeugdcompetitie heeft de 
kopgroep de afstand met het pelo-
ton vergroot. Willem was weer als 
eerste klaar, met harde hand werd 
Tim aan de kant gezet. Jasper volg-
de niet veel later door van Rune te 
winnen. Luuk speelde de langste 
partij van de avond tegen Christi-
aan. De kansen wisselden herhaal-
delijk in dit spannende gevecht, 

maar uiteindelijk wist Luuk mat te 
zetten met Paard en Toren. Simon 
steeg verder op de ladder door van 
Sam te winnen. Stijn tegen Robbert 
eindigde onverwachts in remise en 
ook Ryan en Flora remiseerden. Ke-
vin was uitgeloot. Willem blijft met 
8,5 punten aan kop, gevolgd door 
Luuk met 7 punten, Jasper met 6 
punten en Christiaan met 5 punten. 
Door Ben de Leur

Sinterklaas bezoekt Roefje 
Rijsenhout - Donderdag 1 de-
cember kwam Sinterklaas zijn ver-
jaardag vieren bij peuterspeelzaal 
‘t Roefje. Na het zingen van sinter-
klaasliedjes liep plotseling Piet bui-
ten met een verrekijker. Hij was op 
zoek naar Sinterklaas en dacht dat 
hij al bij de kinderen was, maar al-
le kinderen zaten nog te wachten op 
zijn komst. Gelukkig kwam na een 
poosje de Sint samen met de Piet en 
de Hoofdpiet aangelopen. Het feest 
kon beginnen. Er werd gedanst en 

gezongen op het welkomstlied van 
de Sint en daarna was er taart, een 
mooie verjaardagskaart en een 
prachtige tekening voor de jarige 
Sint. Nu was Sinterklaas wel ver-
wend, maar had hij ook cadeautjes 
meegenomen voor de kinderen? De 
cadeautjes waren zoek, maar geluk-
kig werden de pakjes toch nog ge-
vonden bij de knuffels. Alles kwam 
toch nog goed. Alle kinderen gin-
gen blij en met een cadeau weer 
naar huis.

Kudelstaart - Op De Graankorrel waren de Pieten maandag 5 december te 
laat op school. Zij kwamen met hun boot vast te zitten in het ijs en moesten 
het ijs breken om aan land te kunnen komen. Gelukkig kwam het feest niet in 
gevaar en kregen alle kinderen hun feest en een cadeautje.

Boot Pieten vast in het ijs

Sint in brandweerauto bij 
de Oosteinderschool
Aalsmeer - Op vrijdag 2 december 
kwam Sint met tien Pieten aan in de 
brandweerauto van Aalsmeer op de 
Oosteinderschool. Het brandalarm 
was deze week afgegaan op school, 
omdat de pepernoten iets te lang 
in de oven hadden gezeten. Geluk-
kig was er geen brand. In de speel-

zaal werd de ontvangst van Sint op-
gevrolijkt met het orkest van Sur-
sum Corda uit Aalsmeer. Ook speel-
den de Pieten buiten met de kinde-
ren. De hele ochtend was er muziek. 
Het was een super Sinterklaasfeest. 
Jammer dat Sint weer naar Span-
je is.

Sinterklaas arriveert per 
motor bij De Hoeksteen
Aalsmeer - Alle kinderen van ba-
sisschool De Hoeksteen stonden 
klaar op maandag 5 december. Het 
was een prachtige winterse dag. Uit 
volle borst werden de Sinterklaas-
liedjes meegezongen. Het wachten 
was op de intocht van Sinterklaas. 
Vanwege de vele afspraken die in 
de agenda van de Sint stonden, was 
een bezoek niet helemaal zeker. 
Bovendien waren zijn Pieten hem 
kwijt. Opeens verschenen eer van 
alle kanten Pieten die op zoek wa-
ren naar Sinterklaas. Ze zaten zelfs 
op het dak, maar de goede Sint 
was nergens te vinden. Uiteindelijk 
hoorden de kinderen een grommen-
de motor en ja hoor…Sint Nicolaas 
werd afgezet op het schoolplein en 
zat achterop de motorfiets. Na het 
welkom nam hij plaats op een mooi 
versierde verjaardagsstoel. Eerst 
werd de Sint toezongen met Lang 
zal hij leven, daarna werd de mijter 
afgezet, want Sinterklaas kreeg een 

verjaardagsmuts op. Vier leerlingen 
van de school zetten hem ook nog in 
de bloemetjes. Het was een mooie 
start van een feestelijke dag waarop 
Sinterklaas en zijn Pieten alle groe-
pen bezochten.

Voetballen iets voor jou?
Aalsmeer - Komende zaterdag 10 
december zullen er weer kinderen 
afzwemmen in De Waterlelie. Een 
spannende tijd en sommige kinde-
ren gaan daarna op zoek naar ande-
re manieren van bewegen en wor-
den lid van een sportvereniging. 
Ben je benieuwd of je voetbal mis-
schien leuk vindt, dan kun je bij FC 
Aalsmeer vrijblijvend een paar we-
ken meetrainen. Je hebt alleen 
een paar scheenbeschermers no-
dig, verder kun je zonder afspraak 
meedoen. De trainingen voor zowel 
meisjes als jongens zijn op maan-
dag en/of woensdag en staan onder 
leiding van Nico Boere, Raymond 

Maas en Hans Kwaks. Dit jaar wordt 
er nog getraind tot 14 december. In 
het nieuwe jaar starten de trainin-
gen weer op 9 januari.
 
KNVB competitie
FC Aalsmeer J08-5 gaat eind janu-
ari deelnemen aan de KNVB com-
petitie met wedstrijden op zater-
dagochtend in de regio Amster-
dam en Haarlem; er zijn nog een 
paar plekjes vrij. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met een van de trainers of coördi-
natoren. Kijk voor alle informatie en 
trainingstijden op de website www.
fcaalsmeer.nl.

Op 14 december in Oude Veiling
Kerstpresentatie cursisten 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den hebben verschillende basis-
schoolleerlingen cursussen bij het 
Cultuurpunt gevolgd. Ter afsluiting 
hiervan zullen zij op woensdagmid-
dag 14 december tijdens een kerst-
presentatie in De Oude Veiling laten 
zien wat ze tijdens hun cursus heb-
ben geleerd. Begin oktober start-
te het eerste cursusblok van het 
schooljaar. Basisschoolleerlingen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart volgden na 
schooltijd cursussen ‘Fantasiethea-

ter’, ‘Groepsles gitaar’, ‘Ontdek je ta-
lent op een instrument’ of ‘Muziek 
& Beweging’. De cursussen duurden 
negen weken en vonden op ver-
schillende locaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart plaats. Op woensdag-
middag 14 december treden de cur-
sisten op tijdens een kerstpresenta-
tie in de grote zaal van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De presenta-
tie is van 14.00 tot 15.15 uur en ie-
dereen wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn! 

Optreden voor Sinterklaas 
bij OBS Samen Een
Aalsmeer - Groot feest op OBS Sa-
men Een toen Sinterklaas school 
bezocht op vrijdagochtend 2 de-
cember. Iedereen was blij om hem 
aan te zien komen; de kinderen 
hadden er natuurlijk reuze zin in! 
Nieuwe directeur van OBS Samen 
Een Maaike Kiestra ontving Sinter-
klaas op het schoolplein, waarna het 
feest kon beginnen. 
De muziek werd verzorgd door een 
DJ, dus er werd gedanst en ook 

liedjes ingezet om mee te zingen! 
Ook hadden de Pieten een leuke 
quiz bedacht met vragen over het 
team van leerkrachten. Dat lukte al-
lemaal aardig met veel goede ant-
woorden. 
Op deze dag kon ook worden opge-
treden voor Sinterklaas. Met als ver-
dienste een mooie hand vol peper-
noten. Alle kinderen gingen uitein-
delijk blij met een cadeau naar huis. 
Wat een superdag voor iedereen!

Sinterklaas komt brand 
blussen op Jozefschool
Aalsmeer - Maandag 5 decem-
ber kwam er een brandmelding bin-
nen bij de brandweerpieten van 
Aalsmeer voor de Jozefschool. Snel 
werden Sinterklaas en de bluspie-
ten naar de Jozefschool gebracht 
met de brandweerwagen. Daar aan-
gekomen bleek er gelukkig geen 
brand te zijn, maar werden Sinter-
klaas en de Pieten opgewacht door 
alle van spanning verhitte kinderen. 
In de voorgaande dagen werd er na-
melijk wel veel gebakken op school 
om de Wellespiet te helpen met het 
recept voor de verjaardagstaart voor 
Sinterklaas. Sinterklaas werd in de 

gymzaal onthaald op vele mooie 
liedjes en dansjes van alle leerlin-
gen. Er was ook een (W)Rappiet bij 
die ter plekke met zinnen en woor-
den van de kinderen een rapsong 
maakte.
Terug in de school werd nog wel 
even gecontroleerd of er geen brand 
was geweest. De kinderen konden 
toen met een gerust hart bij Sinter-
klaas en de Pieten op bezoek. Ieder-
een werd verrast met een persoon-
lijk cadeautje en natuurlijk heerlijke 
pepernoten en ander strooigoed.
Een geslaagd feest voor de hele 
school.

Brons voor Vince Boom 
bij NK Karate Jeugd
Aalsmeer - De 11-jarige oud-kin-
derburgemeester van Aalsmeer Vin-
ce Boom heeft de bronzen plak be-
haald bij de Nederlandse kampi-
oenschappen Karate Jeugd op 26 
november in Zoetermeer! Vince 
kwam uit in een lastige poule met 
veel talenten. Maar door de ijzer-
sterke voorbereidingen van de afge-
lopen weken met zijn trainer Almir 
Skrijelj hield hij goed stand. Vince – 
leerling uit groep 8a van de Oostein-
derschool - heeft hard getraind om 
tijdens dit NK zijn mooiste en sterk-
ste kata’s te laten zien. Een kata is 
een schijngevecht waarbij je trap-, 
stoot- en afweertechnieken in een 
vaste volgorde en vorm, in de juis-
te houdingen moet laten zien. Met 
een krachtige uitstraling en correc-
te technieken. In de categorie 10-11 
jaar liet ‘bruine bander’ Vince in een 
aantal rondes zien wat hij waard 
was. Zijn doorzettingsvermogen en 
inzet brachten hem tot in de halve 
finale. Aan het begin van de middag 

kreeg een stralende Vince op het 
podium de bronzen medaille uitge-
reikt. Zijn trainer Almir Skrijelj had 
een geweldige dag: ook andere le-
den van de club van Karate-do wa-
ren uiterst succesvol. Er werden nog 
een derde plaats, drie zilveren plak-
ken, en zelfs een gouden medaille 
behaald door het team van Buiten-
veldert. Een top prestatie voor deze 
jonge karateka’s.

Taart bakken voor Sint en 
Pieten op PCBS de Brug
Aalsmeer - Maandag 5 decem-
ber was een spannende dag voor 
de kinderen van PCBS de Brug. 
Het grote Sinterklaasfeest is deze 
dag gevierd. Sinterklaas kwam aan 
in een bakkers busje. Dit naar aan-
leiding van het Sinterklaasjournaal. 
Welles Piet had namelijk moeite met 
een taart te bakken. Het is Welles 
Piet uiteindelijk wel gelukt om een 
overheerlijke taart te bakken voor 
de verjaardag van Sinterklaas! Na-
dat de kinderen Sinterklaas wel-
kom hadden geheten ging iedereen 
naar zijn eigen groep om daar het 
feest te vieren. Groep 1 tot en met 4 
kreeg een bezoekje van Sinterklaas 
en groep 5 tot en met 8 heeft Sinter-
klaas geholpen door een surprise te 

maken voor elkaar. Het was een ge-
slaagd feest. 
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Aalsmeer - Zondag 4 december 
moest de U14 van Basketbalvereni-
ging Aalsmeer uit tegen het team 
van Early Birds in Purmerend. Qua 
krachtverdeling en fysiek zouden de 
teams op voorhand aan elkaar ge-
waagd moeten zijn. Na drie verloren 
wedstrijden op rij, was het begin van 
de eerste periode weer een lekkere 
opsteker. De mannen uit Aalsmeer 
hadden er zin, waren uitermate ge-
motiveerd de wedstrijd weer naar 
hun hand te kunnen zetten. Het 
ging lekker, de verdediging van de 
mannen uit Purmerend liet duide-
lijk te wensen over en in aanvallend 
opzicht liep ook al niet lekker. Tus-
senstand eerste periode: 6-18 voor 
Aalsmeer. In de eerste periode had-
den de mannen uit Purmerend ver-
moedelijk de slaap nog in de ogen 
gehad. Ze gingen de tweede peri-
ode flitsend van start en scoorden 
in een korte tijd 6 punten. Door het 
tamme spel van de tegenstander in 
de eerste periode waren de mannen 
uit Aalsmeer enigszins in slaap ge-
sust. Eenmaal wakker ging de tur-
bo er wel op. Toen volgden er me-
nig oogstrelende combinatie. Het 
spel liep als een goed geoliede ma-
chine. Ze wisten elkaar moeiteloos 
te vinden en de tegenstander had 
nauwelijks iets in de melk te brok-
kelen. Tussenstand na twee perio-
den: 16-32. In de derde periode was 
het voor de mannen uit Aalsmeer 
een kwestie van rustig consolide-
ren. In de wetenschap dat het bijna 

niet meer mogelijk was deze wed-
strijd uit handen te geven, moest er 
af en toe wel een tandje bij. Ze suk-
kelden een beetje in, waar de tegen-
stander weer enigszins van kon pro-
fiteren. Einde derde periode: 30 - 54. 
In de vierde periode hield het team 
de focus en werd er bij tijd en wijle 
als een perfect team gespeeld. De 
mannen wisten elkaar aanvallend 
als verdedigend moeiteloos te vin-
den. De mannen van de Early Birds 
probeerden nog met allerlei ver-
baal geweld het team uit Aalsmeer 
uit hun evenwicht te brengen, maar 
ook dat mocht niet baten. Tot slot 
moet wel worden opgetekend dat 
de mannen uit Purmerend niet een 
sterke tegenstander was, maar op 
de overwinning viel verder weinig af 
te dingen. Eindstand: 36-74. 

Voetbal bij Roda 23
Meidenteams kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn 
de JO9-14M en de MO11-1 van Ro-
da 23 beide kampioen geworden 
in hun poule. De JO9-14M was bij 
winst zeker van het kampioenschap 
en wat de groot aantal meegereis-
de supporters al hadden verwacht is 
uitgekomen. 
De tegenstander Alliance 22 uit 
Haarlem kwam niet over de midden-
lijn, maar het eerste doelpunt viel 
pas einde eerste helft. De meiden 
kregen nog meer vertrouwen en bij 

het laatste fluitsignaal was de stand 
4-0. En het feest ging meteen los. 
Hun eerste kampioenschap werd 
groot gevierd bij Roda 23 met bloe-
men taart en de kampioenschaal.
De MO11 moest winnen en het liefst 
met een aantal doelpunten verschil. 
En gewonnen werd er thuis van 
Hoofddorp met 3-0. Kampioen op 
doelsaldo. Aankomende zaterdag 
10 december zullen de dames in het 
zonnetje worden gezet met taart en 
bloemen.

Basketbalcompetitie jeugd
Winst U14 op Early Birds

Jeugdvoetbal bij RKDES
JO10.14 wint van zichzelf
Kudelstaart - Een bijzondere dag 
afgelopen zaterdag 3 december; bij 
velen zou de Sint ‘s avonds langsko-
men en de sfeer was feestelijk ge-
spannen. Ook de wedstrijd tegen 
AFC JO10-8 bracht enige spanning 
met zich mee, want het gevreesde 
AFC is maar lastig te verslaan. 
Tevens was dit de laatste wedstrijd 
voor de winterstop en met nul pun-
ten op de teller is een winst van har-
te welkom! Daar waar er flink ge-
scoord en gewonnen werd in de 
vorige competitie worden de man-
nen van RKDES JO10.4 nu met eni-
ge regelmaat van de voetbalmat ge-
veegd. Inspiratie en motivatie is al-
lang vervangen voor hoop en vrees. 
Maar, de jongens geven niet op en 
gaan toch weer vol goede moed, ge-
huld in thermolegging, het grasveld 
op. Ze zingen er zelfs bij! Maar dat 
kan ook komen door 2 jarige jobjes.
Lang blijft het 0-0 en gaan ze ge-
lijk op. Kansen voor de Amsterdam-
mers maar ook gevaarlijke ballen 
voor DES. De Kudelstaarters zijn fy-
siek sterk en blijven dicht op de te-
genpartij waardoor doorbreken en 
scoren lastig voor ze wordt. Pas na 

15 minuten spelen is het toch raak 
voor AFC en ze maken kort daarna 
zelfs 0-2. Lichtelijk onthutst trappen 
de mannen weer af vanaf de mid-
denlijn maar nu is het duidelijk de 
beurt aan DES. Koen en Thijs maken 
de stand weer gelijk. Yes! Er is weer 
hoop! AFC scoort nog een keer en 
dan is het tijd voor limonade. Rust-
stand: 2-3. Jammer maar ‘we’ doen 
het super goed en het kan nog! Ook 
in de tweede helft gaan de twee 
teams gelijk op. Koen maakt de ge-
lijkmaker en als AFC weer scoort 
doet Koen weer hetzelfde. Zou het 
toch een klein puntje worden? In de 
laatste 5 minuten vervliegt alle hoop 
want AFC scoort en wint uiteindelijk 
de pot met 4-5. 

De stand in de competitie laat zien 
dat de jongens alle wedstrijden 
hebben verloren, maar de suppor-
ters weten wel beter; ze hebben ge-
wonnen van zichzelf in alle opzich-
ten. Teamspirit, niet opgeven, hoop 
houden, lekker voetballen en voor-
uit blijven kijken! Het nieuwe jaar 
met de nieuwe competitie geeft vast 
weer genoeg mogelijkheden!

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – V.V.Z’49 1 14.30 u
F.C.A. 2 - E.V.C. 2 11.45 u
F.C.A. 3 – Swift 14 12.00 u
V.E.W.  5 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 – VVA/Spartaan 4 14.30 u
F.C.A. 6 – Zaanlandia 4 14.30 u
F.C.A. 7 - Wartburgia 7 14.30 u
F.C.A. 8 – T.O.G. 3 14.30 u
F.C.A. 45+1 – Roda’23 45+1 12.00 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Geuzenmeer V2 14.30 u
R.A.P. VR1 - F.C.A. VR2        12.00 u 
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.S.S. V3 13.00 u
S.C.W.
V.V.C. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Argon 6 - S.C.W. 2               14.30 u 

S.C.W. 3 – Olympia.H. 2 14.30 u
V.E.W. 3 - S.C.W. 4 14.00 u
S.C.W. 5 – VVA/Spartaan 3 12.00 u
I.V.V. 45+1 - S.C.W 45+1 14.00 u
SCW 35 + - Pancratius 35+ 14.30 u

Zondag 11 december: 
F.C. AALSMEER
Van Nispen 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Swift 4 - F.C.A. 2 13.00 u
Alliance’22 5 - F.C.A. 3 9.30 u
A.F.C. 8 - F.C.A. 4 13.15 u
Pancratius 8 - F.C.A. 5 11.00 u
Hertha 2 - F.C.A. 6 12.00 u
R.K.D.E.S.
V.E.P. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
Velsen 2 - R.K.D.E.S. 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – H.B.C. 3 12.00 u
RKDES 4 – Zwanenburg 4 12.00 u
D.C.G. 5 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u

Voetbal zondag
RKDES vergeet meer te 
scoren tegen Bernardus
Kudelstaart - De wedstrijdtopper 
RKDES tegen Bernardus afgelopen 
zondag is in een gelijkspel geëin-
digd. Vooral de Kudelstaarters zul-
len met zeer gemengde gevoelens 
op deze wedstrijd terug kijken. Na 
een 0-1 ruststand werd het uitein-
delijk 2-2. Beide ploegen laten kost-
bare punten liggen. RKDES begon 
zonder de nog steeds geblesseerde 
Joey Pothoff maar ook zonder Indy 
van Koert die geopereerd is aan een 
blindedarm ontsteking. De Afas/
Nieuwendijk brigade begon voort-
varend aan de wedstrijd, alleen al in 
het eerste kwartier waren er mooie 
kansen voor Rick Verkuijl die weer 
was hersteld van een enkel blessu-
re, voor Ivo Lentjes die een vrije trap 
voorlangs zag gaan, voor Mano van 
Veen die zijn inzet ook voorlangs 
zag gaan en voor Roy Endhoven die 
een hoge voorzet in één keer op zijn 
pantoffel nam maar helaas raakte hij 
alleen de korf bij de buurman.
Zeker acht à negen dotten van kan-
sen werden in de eerste helft om 
zeep geholpen terwijl Bernardus in 
de eerste helft aan één uitval ge-
noeg had om de 0-1 op het bord te 
zetten. Plotseling stond de buiten-
speler van Bernardus alleen voor 
keeper Marius de Grauw. Hij redde 
in eerste instantie nog de inzet maar 
in de rebound was hij kansloos. Vlak 
voor rust kreeg RKDES nog een uit-
gelezen kans, maar de inzet van Ivo 
Lentjes kreeg de keeper van Bernar-
dus geheel per ongeluk tegen zich 
aan. In de tweede helft moest Ma-
no van Veen plaats maken voor Rut-
ger Spaargaren, zodat Lennart Kok 
naar het middenveld verhuisde en 
Maarten van Putten op links liet zien 
dat hij ook daar goed uit de voe-
ten komt. Al na 30 seconden in de 
tweede helft gaf Rutger Spaarga-
ren een eigenlijk niet te missen kans 
aan Rick Verkuijl, maar hij raakte de 
bal compleet verkeerd. In plaats van 
de dikverdiende 1-1 werd het 0-2 
voor Bernardus. Het was Ivo Lentjes 
die bij een diepe bal zowel zijn te-
genstander als de bal kwijt was zo-
dat de spits alleen op keeper Mari-
us de Grauw kon afgaan en hij wist 
daar wel raad mee. Het laatste half 
uur van de wedstrijd was ongemeen 

spannend. De plaatselijke FC die al-
les op alles zette om de aansluitings-
treffer te maken waardoor ook Ber-
nardus meer ruimte kreeg. Dit alles 
leidde tot een penalty, beetje duister 
waarom, maar volgens de scheids-
rechter was er sprake van vasthou-
den bij een corner voor RKDES. Ivo 
Lentjes nestelde zich achter de bal 
en zijn inzet ging hard in de bene-
denhoek, maar dezelfde scheids-
rechter vond dat er spelers te snel 
waren ingelopen, dus overnemen.
Ivo weer achter de bal en ditmaal 
hoog in de hoek: 1-2 met nog bij-
na een half uur op de klok. Het laat-
ste gedeelte van de wedstrijd deed 
RKDES er van alles aan om ook de 
gelijkmaker te scoren terwijl Bernar-
dus in deze fase alleen maar loerde 
op de counter, wat ze dus ook nog 
best goed af ging ook. De keeper 
van Bernardus, Mitchell Goudkuil, 
die in de eerste helft ook al langdu-
rig behandeld moest worden maar 
toch doorspeelde, moest er nu toch 
echt van af met naar het laat aan-
zien een zware knieblessure. Ter-
wijl de eerste penalty misschien wat 
makkelijk gegeven was werd er ook 
een penalty aan RKDES onthouden 
nadat Rick Verkuijl in kansrijke posi-
tie werd aangetikt. Toch werd het 10 
minuten voor tijd nog dik en dik ver-
diend gelijk. Een hoge voorzet werd 
teruggekopt zodat Gijs Lentjes van 
dichtbij de 2-2 kon inkoppen. In de 
90ste minuut had Rick Verkuijl zijn 
ploeg naar de overwinning moeten 
helpen, maar in plaats van in vrije 
positie zelf binnen te schieten legde 
hij de bal breed maar daar stond nu 
net een verdediger van Bernardus.
Een vrije trap ver in blessure tijd van 
Lennart Kok werd door Frank Brug-
man binnen gewerkt, maar hij deed 
dit met zijn bovenarm en dit zag de 
scheidsrechter nu weer net wel. Al 
met al een boeiende wedstrijd, maar 
net als tegen ASW twee weken gele-
den doen de Kudelstaarters zichzelf 
te kort door niet goed met de talrijke 
doelkansen om te gaan. Komende 
zondag 11 december uit tegen VEP, 
die ook in de bovenste regionen ver-
keert. Weer alle hens aan dek voor 
de spelers van RKDES. 
Eppo

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A
FC Aalsmeer onderuit bij 
Zwaluwen ‘30
Aalsmeer - Het is FC Aalsmeer weer 
niet gelukt een uitoverwinning te 
boeken. In Hoorn ging de eersteklas-
ser met 3-1 onderuit. Na een klein 
kwartier tikte Calvin Koster op fraai 
aangeven van Gino Pique de 0-1 bin-
nen. FC Aalsmeer had door moeten 
drukken maar deed precies het te-
genovergestelde. Middels een mak-
kelijk gegeven strafschop kwam de 
thuisploeg op 1-1. Daarna zakten de 
gasten naar een zeer bedenkelijk ni-
veau. De ploeg leek van slag door de 
gelijkmaker maar dat was helemaal 
niet nodig. Er lukte in het verloop van 
de wedstrijd helemaal niets meer. 
Zwaluwen’30, voorafgaand even-
veel punten als FC Aalsmeer, hoef-

de in de tweede helft niet eens top 
te zijn om de wedstrijd te beslissen. 
FC Aalsmeer hielp daarbij een hand-
je toen goalie Giovanni Santangelo 
de bal na een terugspeelbal zo in de 
voeten schoof bij een zwaluwen’30-
speler. Die gaf spits Hand een niet te 
missen kans: 2-1. Kort daarna maak-
te diezelfde Hand het karwei met een 
mooie volley af: 3-1. Door deze ne-
derlaag blijft FC Aalsmeer onderin 
hangen. Komende zaterdag speelt de 
ploeg van Cor van Garderen de laat-
ste  wedstrijd van de eerste competi-
tiehelft. VVZ’49 uit Soest komt naar 
Aalsmeer. Deze ploeg heeft 1 punt 
minder. Verdere uitleg is niet nodig.
Arno Maarse

Aalsmeerse Joy werd menigmaal gestuit door SCW speler Jennifer.
Foto: Ruud Meijer.

Voetbal
SCW kampioen wint van 
meiden FC Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 3 december 
speelde FC Aalsmeer MO17-2 thuis  
tegen de kampioen SCW MO17-1 
uit Rijsenhout. De Aalsmeerse mei-
den gingen fel van start en zette met 
hun snelle spits Joy de SCW defen-
sie behoorlijk onder druk. Wat de 
Aalsmeerse meiden ook probeer-
den, de SCW achterhoede capitu-
leerde niet. Bij een snelle SCW aan-
val viel het doelpunt dan ook aan de 
andere kant, 0-1 voor SCW. Tot de 

rust golfde het spel heen en weer 
en werd er niet meer gescoord. 
Na de rust ebde de krachten bij de 
Aalsmeerse meiden wat weg. SCW 
Rijsenhout profiteerde hiervan en 
scoorde nog drie doelpunten: 0-4 
werd de eindstand van deze streek-
derby. 
Een compliment is op zijn plaats 
voor de Aalsmeerse keeper Sam. 
Met prachtige reddingen voorkwam 
zij meerdere SCW goals.

Voetbal zondag
Verlies voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Veel had de wedstrijd 
FC Aalsmeer zondag tegen FC Rijn-
land niet om het lijf, tenminste de 
prestaties op het veld dan. De thuis-
club kreeg in de eerste minuut de 
kans op 1-0, maar het schot van 
Mark Schut was een prooi voor 
doelman Mario van der Pluim van 
FC Rijnland. Maar dit was een van 
de weinige momenten dat de thuis-
club enigszins gevaarlijk was. Dan 
deden de bezoekers het beter. Eerst 
was Rob van Noord die het probeer-
de maar zijn kopbal ging maar ra-
kelings naast. Even later was hij 
het weer die de verdediging van 
FC Aalsmeer zijn hielen liet zien. 
Zijn voorzet die daarop volgde werd 
door de geheel vrijstaande Mar-
tijn van Leeuwen fantastisch inge-
kopt, prima doelpunt Jeremaih Veld-
man was volkomen kansloos: 0-1. 
Het was gelijk het enige hoogte-
punt in deze kleurloze wedstrijd. FC 
Aalsmeer probeerde het wel, maar 

het was allemaal water naar de zee 
dragen. Er werd teveel individueel 
gespeeld, te weinig gekeken naar 
vrijstaande spelers, vooral de linker-
kant werd te weinig in het spel be-
trokken. Nee het was niet de zondag 
van de thuisclub. Terwijl het bij FC 
Rijnland ging zoals men het wilde. 
Geen mooi voetbal, maar met 100% 
inzet kreeg men waarvoor men was 
gekomen, winnen! 
Ook wie terug kan kijken op een 
goede wedstrijd was scheidsrech-
ter Verduin, prima gefloten goed de 
voordeel regel toegepast daar waar 
het nodig was, prima. Jammer van 
deze nederlaag, de FC Aalsmeer 
had een goede reeks achter de rug, 
bij een overwinning had men goe-
de zaken gedaan. Nu zakken de 
Aalsmeerders een plaats. Komende 
zondag 11 december is Van Nispen 
de tegenstanders. Het betreft een 
uitwedstrijd.
Theo Nagtegaal

Zaalkorfbal, tweede klasse
VZOD heeft eigen goede 
vorm nog niet gevonden
Kudelstaart - VZOD/FIQAS 1 heeft 
in een zware tweede klasse pou-
le zijn eigen goede vorm nog niet 
gevonden. Zaterdag 3 december 
stond de reis naar Almere op het 
programma waar de formatie van 
Cor Loef speelde tegen EKVA. Op 
de ranglijst was nog niet te zien dat 
EKVA verder was dan VZOD, beide 
ploegen hadden 2 punten. Op het 
korfbalveld was duidelijk te zien dat 
de Kudelstaarters niets in te bren-
gen hadden tegen de zuivere scho-
ten van het Almeerse kamp. Binnen 
een minuut stond het 1-1 waarna de 
Almeerders wegliepen naar 7-1. Via 
doelpunten van onder andere Paul 
te Riele, spelend op de plek van de 
geblesseerde Eric Spaargaren, werd 
het 10-4 met rust. Na de rust een 
zelfde beeld. De tegendoelpunten 
werden te makkelijk gegund door 
VZOD/FIQAS en zo kon EKVA de 
partij, die nooit een wedstrijd werd, 
gemakkelijk uitspelen. De jonge Jef-
frey Kunst mocht nog wat minuten 
meespelen en bracht gevaarlijke 
acties. Uiteindelijk werd het 25-10 
voor EKVA.

Punten voor oud coach 
Een week eerder speelde VZOD/FI-
QAS in een goed gevulde Proosdij-
hal tegen Fiducia uit Vleuten. Coach 
van Fiducia is Frits Visser, de ex-

coach van de Kudelstaarters die 
na vijf jaar een nieuwe uitdaging 
heeft gevonden. In een zeer attrac-
tieve eerste helft, waar het publiek 
van genoot, lieten beide ploegen 
zien dat zij goed kunnen korfballen. 
VZOD stond in de rust voor met 9-8. 
Helaas kwam zij niet scherp uit de 
kleedkamer en kon Fiducia profite-
ren met een aantal scherpe schut-
ters. VZOD liep achter de feiten aan 
en kon niet meer aanhaken bij de 
bezoekers. De punten gingen mee 
naar de provincie Utrecht terwijl de 
eindstand 15-22 werd genoteerd. 
VZOD Coach Cor Loef heeft geno-
ten van de eerste helft, maar vindt 
het zonde dat zijn team die tweede 
helft niet net zo heeft gespeeld als 
de eerste helft. 

Zaterdag belangrijke wedstrijd
VZOD bekleedt momenteel de zes-
de plek. Aanstaande zaterdag 10 
december zal om 15.15 uur in de 
Proosdijhal de belangrijke wedstrijd 
tegen het Amsterdamse Triaz wor-
den gespeeld. Triaz, zelf op de laat-
ste plek met nog 0 punten, zal er al-
les aan doen om punten te halen. 
VZOD/FIQAS nodigt belangstellen-
den uit om de Kudelstaartse korf-
balvereniging aan te moedigen naar 
hun tweede overwinning in deze 
zware zaalcompetitie. 



Schaakcompetitie
Bekerteam AAS wint in 
1e ronde met overmacht
Aalsmeer - Het bekerteam van 
AAS speelde in de eerste ronde te-
gen het geheel uit jeugdspelers be-
staan team van Op Eigen Wieken. 
De Azen Henk Noordhoek, Simon 
Groot, Olaf Cliteur en Erik Breedveld 
wonnen beide partijen op overtui-
gende wijze waarmee de 8–0 over-
winning een feit werd. Aangezien er 
dit seizoen 12 teams deelnemen aan 
de bekercompetitie stond de wed-
strijdleider voor een lastige beslis-
sing hoe hier mee om te gaan. Uit-
eindelijk werd besloten dat na de 
eerste ronde de zes winnende teams 
met de bekerkampioen 2015-2016 
Philidor en een ‘lucky loser’ de finale 
achtkamp in zullen gaan. Daarmee 

de theoretische mogelijkheid accep-
terend dat een team dat in de voor-
ronde is uitgeschakeld uiteindelijk 
toch nog kampioen kan worden! Zo-
als bekend moest AAS vorig seizoen 
in de finale Philidor helaas voor la-
ten gaan. Dit seizoen gaat het team 
weer voor het bekerkampioenschap!

AAS 2 slaat toe
Na twee nederlagen in de eerste 
ronden heeft AAS 2 zich hersteld 
met een geweldige 7–1 overwinning 
op Oegstgeest 3. Daarmee stijgt het 
team, mede dankzij de bordpunten, 
van de laatste plaats naar de vier-
de plaats.
Door Simon Groot

Ritmische Gymnastiek
Nieuwe materialen Omnia 
dankzij het Schipholfonds
Aalsmeer - De materialen voor de 
recreatiemeisjes van de Ritmische 
Gymnastiek SV Omnia 2000 zijn on-
dertussen binnengekomen. Jikke 
van der Meer van de productgroep 
Ritmische gymnastiek van SV Om-
nia 2000 had haar wens ingeleverd 
bij jeugdactie van het Schiphol-
fonds. Haar wens was nieuw mate-
riaal voor de recreatiemeisjes, zodat 
ook zij net zo van deze sport kunnen 
genieten als zij bij de selectie. En 
mooie, kleurige materialen als knot-
sen, linten en touw helpen daarbij. 
Vooral voor de allerkleinste meis-
jes was uitbreiding van het materi-
aal gewenst. Alle materialen voor de 
ritmische gymnastiek zijn ondertus-
sen binnengekomen. De product-
groep van de Ritmische Gymnastiek 
is er heel blij mee. De meisjes ge-
nieten van de materalen in alle ma-
ten en soorten. De meest elegan-
te vorm van gymnastiek, Ritmische 
Gymnastiek, heeft elk jaar weer veel 
leuke groepen: van recreatie tot en 
met wedstrijdsport. Het is echt een 
sport voor meisjes. Voor zover nog 
niet iedereen bekend is met de-
ze fantastische sport: het is versla-
vend leuk om te doen en in tegen-
stelling tot wat je op televisie ziet: je 

hoeft er op recreatief niveau niet le-
nig voor te zijn. Je maakt kennis met 
zeer veel verschillende vormen van 
sport, gymnastiekonderdelen, dans-
vormen, bewegen op muziek en 
‘spelen’ met touw, bal, hoepel, lint 
en knotsen. Al deze vormen wor-
den uiteindelijk samengevoegd tot 
een geheel in een korte presenta-
tie op muziek. 
Elke les is weer een verrassing vol 
met verschillende soorten muziek 
en aan het eind van het uur kan je 
met een voldaan gevoel naar huis 
gaan, want zoveel vormen van be-
wegen vind je niet snel in één uur. 
Tijdens de recreatieve uren is er al-
tijd plaats voor een leuk RG-spel, 
werken aan de algemene lichaams-
houding van de gymnastes. Kortom: 
De recreatieve RG-uren zijn uiter-
mate geschikt voor meisjes van 5 tot 
en met 12 jaar die graag op muziek 
sporten, het leuk vinden om creatief 
bezig te zijn met danspasjes gecom-
bineerd met een mooi zwierend lint 
of andere materialen. Dus, doe eens 
iets anders en kom voor een gra-
tis proefles op woensdag van 16.00 
tot 17.00 uur met Ilse Huiskens in de 
gymzaal in de Roerdomplaan in de 
Hornmeer.

Programma 
handbal

Zaterdag 10 december:
20.45 uur: FIQAS heren 1 – Hurry Up 
(BeNe League)
Zondag 11 december:
10.00 u:  FIQAS F1 – Legmeervogels
10.00 u:  FIQAS E1 – CSV
10.50 u:  FIQAS E2 – NEA
10.55 u:  FIQAS D3 – Zeeburg
11.40 u:  FIQAS D1 – Vrone
11.50 u: FIQAS meisjes C1 - 
 Legmeervogels
12.25 u: FIQAS jongens C1 – 
 Hercules (Jeugd Divisie)
12.55 u: FIQAS meiden B1 – 
 Wasmeer
13.30 u: FIQAS meiden A2 – KDO
14.00 u: FIQAS jongens C2 – Vrone
14.45 u: FIQAS heren A1 – Hellas 
 (Jeugd Divisie)
Dinsdag 13 december:
20.00 u: FIQAS heren 2 – 
 Aristos (eredivisie)

BeNe League handbal
FIQAS pakt punt in derby
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer speelden zaterdag 4 de-
cember een heuse streekderby in en 
tegen Volendam. Wedstrijden tussen 
deze beide ploegen zijn altijd span-
nend en dat was deze keer niet an-
ders. Dat wil zeggen: in de tweede 
helft. In het begin van de eerste helft 
speelde FIQAS Aalsmeer zeer sterk 
en kwam dan ook al snel op een rui-
me voorsprong: 1-4 na zo’n vijf mi-
nuten. De verdediging zal goed 
dicht en aanvallend konden Rem-
co van Dam en Wai Wong makkelijk 
uithalen en wist ook Rob Jansen – 
zowel via een break als vanaf de cir-
kel – te scoren. Pas na een kwartier 
kwam Volendam iets dichterbij: 5-7. 
Op dat moment kreeg de thuisclub 
ook nog eens een strafworp. Die 
werd in eerste instantie door Mar-
co Verbeij gestopt, maar ging er in 
de rebound alsnog in: 6-7. Wai Wong 
zorgde voor wat lucht (6-8) en van 
Dam benutte even later een penal-
ty: 7-9. Een minuut of zes voor rust 
wist Samir Benghanem er via een 
mooi uitgespeelde aanval vanaf de 
cirkel 8-10 van te maken, maar in 
de slotfase lieten de Aalsmeerders 
zich een paar keer verrassen. Zelfs 
in dubbel overtal lukte het niet om 
te scoren, waar Volendam de kan-
sen wel verzilverde: 10-10. Balver-
lies leidde tot een break tegen (11-
10) en vlak voor rust werd het ook 
nog 12-10. In de tweede helft bleef 
de marge in eerste instantie ge-
handhaafd. Nog steeds waren de 
ploegen aan elkaar gewaagd en 
vielen de doelpunten om en om: 17-
16 na een kwartier. FIQAS Aalsmeer 
gaf echter niet op en bleef strijden 

voor een goed resultaat. Dat leid-
de weer tot een gelijke stand: 20-20. 
Maar met nog een minuut of vijf te 
gaan was de voorsprong toch weer 
voor de Volendammers (22-20). Met 
een laatste portie inzet wisten de 
Aalsmeerders er op de valreep als-
nog een gelijkspel uit te slepen. De 
24-24 viel echt in de allerlaatste se-
conde van de wedstrijd. Opluchting 
bij de FIQAS mannen, en balen voor 
de thuisclub. Al was een deling van 
de punten gezien het wedstrijdver-
loop waarschijnlijk wel de beste af-
spiegeling. Het leverde beide ploe-
gen echter geen grote sprong op 
de ranglijst op: Kras/Volendam en 
FIQAS Aalsmeer blijven achtste en 
negende in de BeNe League met 
een gelijk aantal punten. 

Zaterdag thuis tegen Hurry Up
Na de uitwedstrijd bij Volendam 
staat voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer a.s. zaterdag 10 decem-
ber weer een thuiswedstrijd op het 
programma. Om 20.45 uur treffen 
ze de mannen van JMS/Hurry Up in 
de Bloemhof. Dat belooft spannend 
te worden, want Hurry Up staat ze-
vende en FIQAS Aalsmeer negende. 
Eerder in het seizoen werd de uit-
wedstrijd verloren, dus het wordt tijd 
voor revanche! 

Speelavond DES
Rijsenhout - Het klaverjassen tij-
dens de speelavond van buurtver-
eniging Door Eendracht Sterk op 17 
november is gewonnen door me-
vrouw T. Bloemen met 5558 pun-
ten. Op twee de heer S. Thuis met 
5480 punten en op drie is de heer C. 
Bloemen geëindigd met 5148 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
de heer T. de Hossen met 3586 pun-
ten. Bij het domineren was mevrouw 
J. Koolhaas de beste met 7 schrap-
pen, gevolgd door mevrouw E. v/d 
Linden met 9 schrappen. De poe-
delprijs mocht mevrouw L. Eerman 
met 17 schrappen mee naar huis 
nemen. Meer informatie over de 
kaartavonden is te vinden op www.
dooreendrachtsterk.nl.

Tiny winnaar bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Be-
langstelling? De Ouderensoos 
zoekt nog enkele klaverjassers en 
jokeraar(ster), kom er gezellig bij! 
Kom gerust eens mee kaarten, joke-
ren of klaverjassen. Op donderdag 
1 december is het klaverjassen ge-
wonnen door Tiny Bualda met 5275 
punten, op twee is Guda Kluinhaar 
geëindigd met 5234 en op drie Mar-
ry Akse met 5144 punten. Bij het jo-
keren was deze week Henny de Wit 
met 163 punten de beste, gevolgd 
door Trudy Knol met 191 en Gerard 
de Wit met 272 punten. Voor inlich-
tingen: Mevr. R. Pothuizen, tel. 0297 
340776.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - De leden van buurtver-
eniging Oostend hebben een gezel-
lige Sinterklaas sjoelavond gehad 
met pepernoten, bitterballen, een 
drankje en ook natuurlijk nog pak-
jes. Er was niemand stout geweest, 
er ging dus niemand in de zak naar 
Spanje. De volgende keer is het 
sjoelen op donderdag 15 decem-
ber. De winnaar van het sintsjoe-
len is geworden Lida de Nooij en 
de andere prijzen vielen bij Lineke 
van Brakel, Jopie de Vries en Sjaak 
Bleeker. Er wordt gesjoeld in buurt-
huis het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55.

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 Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 30 november is Carl Riechelm-
an eerste geworden met 5803 pun-
ten, Bert v/d Jagt werd tweede met 
5300 punten en Jan Ramp derde 
met 5191 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ria van ‘t Schip 
met 3571 punten. 

Kerstkien met 
vele prijzen

Kudelstaart - Op donderdagavond 
15 december organiseert de Stich-
ting Supporting Kudelstaart een 
kerstkienavond. Deze avond zijn 
er veel extra prijzen te winnen, bij-
voorbeeld voor wie het onderste rij-
tje, bovenste rijtje of beiden het eer-
ste vol heeft is er deze avond ook 
een verrassende prijs. Veertig prij-
zen waaronder onder andere kerst-
pakketten, waardebonnen en di-
verse andere prijzen staan ook de-
ze avond weer uitgestald op de ta-
fels. Na vier ronden een pauze om 
even op adem te komen en de kelen 
te smeren. Daarna verder met ron-
de vier tot en met acht. Aan het ein-
de van de avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van on-
geveer 125 euro. Dus voor ieder-
een deze avond de kans om een 
of meerdere prijzen mee naar huis 
te nemen. Kom ook gezellig kienen 
deze avond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.30 uur.

Woensdag weer 
baanloop AVA

Aalsmeer - Op woensdag 14 de-
cember kan iedereen weer mee-
doen met de recreatieve baanloop 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43a. Belangstellen-
de hardlopers/sters kunnen kiezen 
uit de afstanden 1, 3 of 5 kilometer. 
Deelname kost 2 euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 

Piet wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 14 decem-

Klaverjasavond 
Aller Belang

Aalsmeer - Op 13 december kun-
nen kaartliefhebbers weer komen 
klaverjassen bij buurtvereniging 
Ons Aller Belang. Er wordt gekaart 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat vanaf 20.00 uur. Om 19.30 
uur gaat de deur open. Na drie spel-
len is er weer een leuke verloting 
met mooie prijzen.

Cross bij UWTC
Uithoorn - Zondag 11 december 
wordt de negende wedstrijd van de 
Amsterdamse Cross Competitie ver-
reden bij UWTC. Op het parcours 
rondom sportpark Randhoorn zullen 
ongeveer 200 deelnemers de strijd 
aangaan. Publiek is van harte wel-
kom. Om 10.00 uur starten de jeugd-
renners. Om 11.00 uur mogen de 40+ 
renners het veld in en om 12.00 uur 
gaat de laatste groep aan de wed-
strijd beginnen, dit zijn de 40-ren-
ners en de dames en nieuwelingen.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 9 de-
cember is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom. Zaal 
open om 19.00 uur voor inschrijving, 
koffie en thee. Aanvang kaarten om 
20.00 uur in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. Het koppelkaarten 
op 2 december is gewonnen door 
Piet van Zijverden en Martin van de 
Laarse met 5528 punten. Op twee 
Nel Piller en Elly Buskermolen met 
5469 punten. En op drie Henk Been 
en Frits de Jong met 5134 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Ans Doeswijk en Wil ter Horst met 
3891 punten.

Wandeling over 
Wester-Amstel

Amstelveen - Aanstaande zondag 
11 december organiseert het IVN 
Amstelveen een wandeling op Wes-
ter-Amstel, een idyllische buiten-
plaats aan de Amstel. Wester-Am-
stel is één van de drie buitenplaat-
sen langs de Amstel die in de acht-
tiende eeuw niet ten prooi zijn ge-
vallen aan de slopershamer en de 
enige die voor het publiek toegan-
kelijk is. Het is ook een pleister-
plaats voor de natuur: vogels en 
kleine zoogdieren, paddestoelen 
en insecten. Langs de monumenta-
le bomen van de buitenplaats laten 
ervaren natuurgidsen van het IVN 
Amstelveen de Wester-Amstel in al 
zijn facetten zien. De wandeling be-
gint om 10.00 uur aan de poort van 
de buitenplaats. Parkeren is beperkt 
mogelijk achter het huis. Het adres 
is Amsteldijk Noord 55 te Amstel-
veen. De rondleiding is gratis. Voor 
meer informatie: 0625083910

Sebastiaan weer nummer 
één bij dartcompetitie
Aalsmeer - De dartavond in ‘t Mid-
delpunt verliep afgelopen dinsdag 
heel gezellig. De sint kwam ook nog 
even langs, hij had presentjes voor 
een ieder meegebracht. Een heerlijke 
chocolade letter en een leuk gedicht, 
daarvan kreeg ieder een grijns op z’n 
gezicht. Daarna kon ontspannen ge-
dart worden. Dit was te merken aan 
de scores die werden gegooid. Bij 
Sebastiaan Dolk lukte het deze week 
wederom erg goed en hij is dan ook 
weer eerste geworden. Zijn broer 
Franklin wist weer de tweede plaats 
te behalen. “Ik krijg denk ik de stem-

pel van eeuwige tweede, maar ik blijf 
ervoor gaan”, aldus de reactie van 
Franklin. Voor Henk v/d Stroom ble-
ken de wonderen de wereld nog niet 
uit te zijn. Hij wist de derde plaats te 
pakken, vierde werd Kees de Lange, 
die Ben van Dam net voor bleef. Er 
is iedere dinsdagavond darten. Aan-
vang is 20.00 uur, inschrijven kan 
vanaf 19.30 uur. Lid zijn is niet nodig 
om te komen darten, alleen moeten 
de spelers wel 16 jaar of ouder zijn. 
De kosten zijn 2,50 euro per keer. 
Plaats van samenkomst is het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55.

IFAA wint 9e Financials 
Beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 1 december vond voor de ne-
gende keer het jaarlijkse Financials 
Beachvolleybaltoernooi plaats in 
The Beach. Verschillende bedrijven 
uit de Aalsmeerse financiële sector 
gingen in het zand “de strijd met el-
kaar aan”. Er waren teams aanwezig 
van ABN Amro, Rabobank, Admini-
stratiekantoor Molema, de accoun-
tantskantoren Berghoef, Flynth, 
IFAA en De Meerse, Signum Nota-
riaat en de Westeinder Adviesgroep. 
Het was aan de winnaar van vorig 
jaar, Signum Notariaat, om samen 
met de The Beach de organisatie 
van het toernooi op zich te nemen. 
Het toernooi begon in 3 poules van 
4 teams, waarna er 8 teams door-
gingen naar de kwartfinales. Daar-
na volgden de halve finales die het 
eindstation bleek voor de beide Ra-

bobank teams. In een bloedstollen-
de finale stonden vervolgens, net als 
vorig jaar, de notarissen van Signum 
en de accountants van IFAA tegen-
over elkaar. Halverwege de partij 
nam IFAA duidelijk afstand van Sig-
num, om de voorsprong vervolgens 
niet meer prijs te geven. Het werd 
nog wel heel spannend, maar uit-
eindelijk won IFAA met één punt 
verschil de finale. De prijsuitreiking 
werd vervolgens verzorgd door Sin-
terklaas en zijn Pieten, die voor deze 
gelegenheid speciale kleding had-
den aangetrokken. Al met al kan 
worden terug gekeken op een ge-
slaagd toernooi. 
Volgend jaar is het aan winnaar 
IFAA Accountants en Belasting-
adviseurs om het tiende Financial 
Beachvolleybal Toernooi te organi-
seren. 

Zeven uitwedstrijden voor 
Aalsmeerse biljarters
Aalsmeer - Het wil even niet lukken 
bij het Aalsmeerse C1. Vorige week 
had Rob ten Brink met zijn 104 ca-
ramboles 12 punten binnen gehaald 
en nu tegen Gerard van Tol, spe-
ler van De Plas, kwam hij niet ver-
der dan 46 caramboles in 14 beur-
ten. Gerard van Tol zette zijn 146 ca-
ramboles op papier. Wim Besselse 
tegen Peter de Rijk was een partij 
van 16 beurten. Peter de Rijk maak-
te een serie van 65 in zijn totaal van 
206 caramboles. Wim Besselse ver-
loor en maakte 132 caramboles van 
de 180 met een moyenne van 8.250. 
Ton Boxce liet als enige de winst van 
12 punten noteren in 14 beurten 
met een hoogste serie van 33 met 
een moyenne van 7.071. Aart Plaisier 
kwam 44 caramboles te kort. Eind-
stand: De Plas 29 en BV Aalsmeer 
23 punten. Hans Spaargaren`s team 
ging naar Jacobswoude 62 in Wou-
brugge. Paul v/d Aar bracht in 21 
beurten Remi van Veen een gevoe-
lige nederlaag toe door in 21 beur-
ten zijn 67 caramboles en een se-
rie van 14 te laten noteren. Teun Ver-
kaik verloor zijn partij in 25 beur-
ten met 51 gemaakte caramboles. 
Hans Spaargaren`s tegenstander 
was Hans Roos; beide van het zelf-
de kaliber. De gelijk opgaande strijd 
liet dat zien, Hans Spaargaren 84 en 
Hans Roos 86 caramboles. Het was 
uiteindelijk Hans Spaargaren die 
won en Hans Roos bleef steken op 
80 caramboles. Eindstand: BV Ja-
cobswoude 26 en BV Aalsmeer 30 
punten. BV Aalsmeer 57 ging op be-
zoek bij De Heul 58 waar gespeeld 
wordt in het café. Wim Berghoef 
maakte zijn 61 caramboles in 19 
beurten (tevens kortste partij) tegen
Arno Holierook. Joop Houtman won 
in 28 beurten van Bert Boots. Eerste 
spelers Arnold Heuzen en Piet van 
Zelst zijn gelijkwaardige biljarters, 
maar het was Arnold Heuzen die 
aan het langste eind trok met een 
serie 18 in 23 beurten. Eindstand: De 
Heul 21 en Aalsmeer 36 punten. Het 
driebanden team moest een dorp-
je verder naar BV ‘t Fort in De Kwa-
kel waar Ton v/d Laarse zijn 17 ca-
ramboles moest maken tegen Wery 
Koeleman en dat lukte in 50 beur-
ten. Wery kwam 1 carambole tekort. 
Wil Piet was invaller deze avond en 
stond tegenover Cees Smit. Wil Piet 
miste op een haar de remise en ver-
loor met 1 carambole. Henk Floor 

pakte 8 punten maar kon niet tevre-
den zijn met zijn 69 beurten tegen 
Kees v/d Meer. Eindstand: BV ‘t Fort 
33 en Aalsmeer 29 punten. De eni-
ge thuis spelende ploeg was die van 
Henk v/d Sluis dat De Schelp op be-
zoek kreeg. Jan Ganzevles had het 
moeilijk tegen Hen Hogenboom en 
moest zich gewonnen geven na 33 
beurten en 50 caramboles. Hen Ho-
genboom maakte zijn 71 carambo-
les. Joost Dekker maakte zijn 58 ca-
ramboles en pakte de volle winst te-
gen Hein Disseldorp in 36 beurten. 
Henk v/d Sluis kreeg klop van Remy 
van Dommelen, beide 49 caramboles 
in 25 beurten. Bij Henk stokte het bij 
36 caramboles. Eindstand: Aalsmeer 
26 en De Schelp 31 punten. In pou-
le B van de Dagcompetitie staat het 
team van Wil Piet op plaats 1 met 
een nipte voorsprong op de Peper-
steeg van 3 punten. Wil Piet maak-
te zijn 53 caramboles tegen Heinz 
Waardijk, 27 van de 33 carambo-
les in 29 beurten. Flip Eskes maak-
te geen fout en pakte 12 punten te-
gen Elly Waardijk. Wijnand Knol ver-
loor zijn partij tegen Corry Walcotte 
in 28 beurten. Invaller Piet Maarsen 
nam het op tegen Cor Jordense en 
won in 24 beurten. Eindstand: Wes-
terhaven 34 en Aalsmeer 41 punten. 
Het team van Arnold Heuzen moest 
een flink verlies incasseren bij De 
Plas. Fred Pol was de enige die zijn 
partij in winst kon omzetten tegen 
Engel Hoogeboom. Wim Nederstigt 
verloor van Piet Dobbe met een te-
kort aan 2 caramboles. Wim Berg-
hoef kon geen potten breken tegen 
de altijd vrolijke Jan Stam en moest 
in 37 beurten de winst aan Jan la-
ten. Arnold Heuzen was niet op-
gewassen tegen Bert Ubink en liet 
Arnold achter met 42 caramboles in 
22 beurten. Eindstand: De Plas 40 
en Aalsmeer 31 punten. Aalsmeer C, 
het team van Harry Batenburg, had 
met 2 winst en 2 verlies partijen een 
te kort van 2 punten tegen Kot B. 
Henk Bos won in 21 beurten van Ka-
rel Scheeres en liet 12 punten note-
ren. Harry Batenburg had een paar 
beurten meer nodig tegen Edward 
Quint en pakte ook 12 punten. Dorus 
v/d Voort en Henk v/d Sluis verloren 
beide hun partij tegen Jos Vreeswijk 
en Leen Wortman. Beide Aalsmeer 
spelers lieten 7 punten bijschrijven. 
Eindstand: Kot B 40 en Aalsmeer C 
38 punten.

ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 30 november is gewonnen 
door Piet Straathof met 5383 punten, 
gevolgd door Wim Spring in ‘t Veld 
met 5365, Paul van Aalst met 5261 
en Thea van Aalst met 5161 punten.
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