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Inbreker of 
bezorger?

Aalsmeer - Op donderdag 30 
november rond tien over half vijf 
in de middag kreeg een bewo-
ner van de Maximastraat bericht 
via zijn mobiel dat er werd in-
gebroken in zijn huis. De bewo-
ner is direct gaan kijken en zag 
twee jongens bij de voordeur 
staan waarvan één zijn handen 
in de brievenbus had. Het bleek 
te gaan om de krantenbezor-
ger. Niet bekend is of de twee 
meer van plan waren dan alleen 
de krant in bus doen. Oorzaak 
van het alarm is wel zo goed als 
zeker de brievenbus geweest. 
Mogelijk hebben omwonenden 
meer informatie. De politie hoort 
het graag via 0900-8844.
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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 
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eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Praat mee over de agenda voor 
de toekomst van Aalsmeer!
11 december -19.30 uur - gemeentehuis Aalsmeer

Meld je aan via www.aalsmeerinzicht.nl
De toekomstverkenning is een initiatief van de gemeente Aalsmeer.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Kerst�positie 2017

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

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.

UITNODIGING

Inloop/informatiebijeenkomst
Herontwikkeling voormalig VVA terrein
(tussen Burg. Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef)

Op woensdag 13 december
Tussen 16.30 en 19.30 uur
Het nieuwe buurthuis Hornmeer (voormalige VVA kantine) 
Dreef 1 te Aalsmeer.

Om ongeveer 17.00 uur houdt wethouder Gertjan van der Hoeven 
een korte inleiding. Daarna vertellen enkele klankbordgroep 
leden kort over hun visie op het concept inrichtingsplan. 
De inloop/informatiebijeenkomst is om 19.30 uur afgelopen.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst zie elders 
in deze krant de advertentie.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Rijsenhout: Verremeer, Stuurboord (150 kranten)
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Rijsenhout: Verremeer, Stuurboord (150 kranten)
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Werkzaamheden in ‘huiskamer’ zijn gestart 

Veel belangstelling voor inloop 
in/over De Oude Veiling
Aalsmeer - Een open huis of in-
loop werd gisteren, donderdag 30 
november, gehouden in De Ou-
de Veiling over de op handen zijn-
de verbouwing. Het gebouw wordt 
getransformeerd tot de ‘Huiskamer 
van Aalsmeer’ waar meedoen, ont-
plooien, ontmoeten en inspireren 
centraal gaan staan. Tijdens de pre-
sentatie vertelde architect Richard 
Pannekoek over de verbouwings-
plannen.

Inkijk in bibliotheek
Het gebouw wordt weer één, want 
er komt een toegangsdeur naar de 
bibliotheek. Deze zal bij binnen-
komst gelijk te zien zijn. De bezoe-
kers kunnen linksaf het grand ca-
fé in of rechtdoor de bibliotheek in-
lopen. Dat de bibliotheek de ‘buur-
man’ is, wordt ook zichtbaar ge-
maakt in het restaurant. Op de plek 
van de bar komen vier ramen. 
De bar wordt verplaatst en gekop-
peld aan de keuken. Hier komt de 
bakkerij van Ons Tweede Thuis. Tij-
dens de inloop waren bewoners van 
OTT aanwezig en zij trakteerden op 
heerlijke, zelfgemaakte appeltaart. 
De huidige lift in het gebouw gaat 
verdwijnen, maar er komt een gro-
ter exemplaar voor terug op de plek 

waar nu de toiletten zijn gesitueerd. 
Deze verhuizen meer richting in-
gang, rechts bij de bestaande trap.

Verenigingsgebouw
Architect Joop Kok was aanwe-
zig om het een en ander te vertel-
len over monument De Oude Vei-
ling. Joop blijkt zich goed verdiept 
te hebben in het mooie pand in 
het centrum, dat in 1912 gebouwd 
is naar ontwerp van architect J.W. 
Luik en dienst deed als Bloemen-
veiling (de eerste) in Aalsmeer. Aan 
de achterzijde arriveerden de kwe-
kers met in hun pramen en bokken 
bloemen en planten om te veilen op 
de klok. De Oude Veiling had toen 
geen bovenverdieping zoals nu. Het 
gebouw was zo hoog gemaakt voor 
de tribune waarop de kopers van de 
bloemen en planten plaatsnamen.
In 1932 is de veiling omgetoverd tot 
verenigingsgebouw. 
Voor deze grootse verandering, zo-
wel binnen (verdieping) als buiten 
(de voorgevel kreeg een gewaagde 
metamorfose), stond architect J.F. 
Berghoef garant. Menig wat oudere 
inwoner kan zich vast nog één van 
de vele activiteiten in De Oude Vei-
ling, herinneren: Danslessen, koor-
avonden, kaarten, toneel- en mu-

ziekoptredens en in de grote zaal 
(waar nu de bibliotheek is gehuis-
vest) concerten van bekende arties-
ten.

Exploitatieplannen
Deze middag waren ook medewer-
kers van de ESA, de beheerder nu 
van De Oude Veiling, aanwezig om 
de medewerkers van Ons Tweede 
Thuis te begeleiden en om hand- en 
spandiensten te verrichten. 
De belangstelling was goed te noe-
men, het was gezellig druk en een 
groot aantal van de bezoekers kwam 
op de thee of koffi e met vers appel-
gebak af. De ESA is overigens al ge-
start met de nadere uitwerking van 
de exploitatieplannen voor De Ou-
de Veiling. Samen met bibliotheek 
Amstelland, Ons Tweede Thuis en 
het Cultuurpunt worden afspraken 
over het beheer en de programme-
ring gemaakt. 
Het ligt in de bedoeling om de bo-
venzalen beschikbaar te houden 
voor optredens, uitvoeringen en 
presentaties. 
De eerste werkzaamheden voor 
de verbouwing zijn inmiddels ge-
start en de planning is dat in de zo-
mer van 2018 de ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ haar deuren opent.

Een aanvang is gemaakt met de verbouwing van De Oude Veiling tot ‘Huiskamer van Aalsmeer’. De aannemer is wel 
heel enthousiast van start gegaan. Het gebouw is ruim omringd door dranghekken, zo ruim dat het hele voetpad in be-
slag is genomen. Geen doorgang tot volgend jaar zomer? Het kan/mag best iets minder rigoureus. Een beetje meer 
aandacht voor de directe omgeving, inclusief voor de plantenbakken die wel heel achteloos zijn weggeschoven…

Sinterklaas in Aalsmeer 
verrast jong en oud!
Aalsmeer - Het team van Stich-
ting Sinterklaas in Aalsmeer heeft 
zich de afgelopen weken de be-
nen uit het lijf gelopen, vooral de 
laatste dagen voor het Sinterklaas-
feest was het druk, maar de heren 
en dames hebben het met heel veel 
plezier gedaan. Het begon met in-
drukwekkende intochten waarvoor 
graag door velen de kou werd ge-
trotseerd. Eenmaal aan land begon 
de pret. Bezoekers aan winkelcentra 
zijn verrast door de Sint en veel Pie-
ten, een groot aantal scholen is be-
zocht, er is binnengestapt bij diver-
se bedrijven, volwassenen hadden 
pret tijdens de Grote Sint en Pieten 
Bingo en natuurlijk zijn ook de ou-
dere inwoners niet vergeten. Afge-
lopen woensdag 29 november is het 
Sintfeest op speciale wijze gevierd 
in zorgcentrum Aelsmeer. De bewo-

ners hebben genoten van de Goed-
heiligman, die alle tijd voor hen nam 
en geintjes uithaalde, net als de Pie-
ten overigens. Er is fl ink gelachen 
en over het bezoek zal nog lang na-
gepraat worden. 
Stichting Sinterklaas in Aalsmeer 
bestaat uit een groep enthousiaste 
inwoners en allen kijken zelf ook al 
weken van tevoren uit naar alle gek-
kigheid rond dit feest voor jong en 
oud. Zo’n drie weken lang is hon-
derd procent inzet gegeven om ie-
dereen in Aalsmeer en Kudelstaart 
een geweldige Sinterklaasperio-
de te geven. Het is gelukt hoor, in 
één woord geweldig! Dank allemaal 
voor jullie enthousiasme en voor al-
le vrolijkheid in de gemeente. Elders 
in deze krant nog even nagenieten 
van allerlei leuke Sintacties.
Foto: www.kicksfotos.nl

Tuinslang van 
15 meter gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 28 op woensdag 29 november 
is uit een tuin in de Händelstraat 
een 15 meter lange tuinslang in-
clusief spuitpistool en koppelaan-
sluiting gestolen. Mogelijk heeft 
een buurtbewoner iemand zien lo-
pen met de lange tuinslang of ge-
zien dat deze in een auto werd gela-
den. De politie en de eigenaar horen 
het graag via 0900-8844.



Amstelland - Wandel op vrijdag-
avond 22 december vanaf 17.30 uur 
in het donker door het Amsterdam-
se Bos en volg de lichtjes. Onder-
weg 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 chocola-
demelk of gluhwein klaar. Duur van 
de tocht is ongeveer 45 minuten en 
je kunt elk kwartier tot 19.30 uur be-
ginnen aan dit spannende avontuur.
Start lichtjestocht is bij De Boswin-
kel en deze activiteit is vooral ge-
schikt voor gezinnen. Kosten: 5 eu-
ro per persoon. 
Verplicht aanmelden bij De Boswin-
kel via: 020-5456100 of www.am-
sterdamsebos.nl of in De Boswinkel 

aan de Bosbaanweg 5. Openingstij-
den: dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

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.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren 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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
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
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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op artikelen of zijn mening te geven 
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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 
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het recht voor brieven te weigeren 
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attent, dat door ons in deze krant 
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en/of tekstmateriaal niet beschik-
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uitgever!
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Financieel café voor hulp en 
vragen op financieel gebied
Aalsmeer - Op 13 en 19 decem-
ber vindt het Financieel café weer 
plaats in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Inwoners kunnen hier terecht voor 
vragen op financieel gebied, zoals 
hulp bij formulieren, brieven, bel-
len met instanties, hulp bij het or-
denen van administratie of informa-
tie over inkomensvoorzieningen zo-
als Jeugdsportfonds, bijzondere bij-
stand, kwijtschelding of toeslagen. 
De vrijwilligers kunnen helpen bij 
de aanvraag hiervan. Daarnaast ge-
ven zij budgettips over besparen op 
vaste lasten en huishoudelijke uit-
gaven. Wie weet levert u dat nog 

geld op! De informatie en het advies 
worden gratis gegeven en privacy 
is gewaarborgd. Het Financieel ca-
fé wordt maandelijks gehouden en 
binnenlopen kan zonder afspraak. 
Op de tweede woensdag van de 
maand (13 december) in Aalsmeer 
van 9.30 tot 11.30 uur in de bibli-
otheek in de Marktstraat 19 en op 
de derde dinsdag van de maand (19 
december) in Kudelstaart van 12.30 
tot 14.30 uur in Place2bieb aan de 
Graaf Willemlaan 1. Voor vragen 
over het Financieel café kan contact 
opgenomen worden met Vita Am-
stelland via 020-543 0430. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker Gor Khatchikyan. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. M. Ho-
genbirk en 16.30u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Heukelum.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Eucharistieviering 
in Kloosterhof. Zondag 9.30u. 
Eucharistie viering m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. G.H 
Fredrikze uit Harderwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Viering met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommunie-

viering.
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.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 11 decem-
ber o.l.v. evang. Jacques Brunt. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Eerst-
volgende op 9 januari.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Marco Wit-
tenberg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Willem 
Plaizier. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. M. 
Hogenbirk. Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Ayold Fanoy. Col-
lecte: Adventsproject. Oppas op 
aanvraag: 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. C4U voor jeugd.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
-  Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met dhr. R. 

Hondsmerk uit Dordrecht. Or-
ganist: M. Noordam. Om 19u. 
Check In.

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. M. Visser uit Elburg.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
10 december

Sinterklaas met Piet bij 
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Op dinsdag 28 no-
vember heeft de Zonnebloem afde-
ling Kudelstaart Sinterklaas op be-
zoek gehad. De vrijwilligers waren al 
vroeg in de weer om de zaal van het 
dorpshuis gezellig te maken voor de 
komst van de Sint. Sinterklaas slin-
gers, een schoorsteen met lampjes, 
klompen met stro, van alles werd er 
aangedaan om de gasten en Sint 
en Piet een warm welkom te geven. 
Ook werden de tafels bekleed met 
sinterklaaspapier en uiteraard ont-
braken de pepernoten niet op de ta-
fels. Kortom, het zag er super gezel-
lig uit. Om 14.00 uur waren alle gas-
ten binnen en werden zij voorzien 
van een heerlijk beker warme cho-
colademelk met slagroom en dik-
ke brokken. Onder luid gezang van 
“Sinterklaasje kom maar binnen met 
je knecht”, betraden Sint en Piet de 
zaal.

Sok van Piet stoppen
Ondanks zijn drukke agenda nam 
Sinterklaas ruim de tijd voor al-
le gasten. In het bijzonder sprak 
de Sint met de heer Schijf die van 
het voorjaar 100 jaar wordt en met 
het echtpaar Buskermolen die op 
27 november 65 jaar waren ge-
trouwd. Ook had de Sint voor de da-
mes Been en Peters iets meegeno-
men, zoals een pop zonder kleren, 
wol, breinaalden en een sok met gat 
om deze te stoppen. Mevrouw Been 
kreeg het verzoek om voor de pop 
iets te breien en aan mevrouw Pe-
ters werd gevraagd om de kapotte 
sok van Piet te stoppen. Mevrouw 

Goemaat, die in een koor zingt, had 
de eer om een Sinterklaas liedje te 
zingen. Dat er veel werd gelachen 
moge duidelijk zijn.

Sinterklaasspel
Nadat Sint en Piet weer waren ver-
trokken werd  onder het genot van 
een drankje en hapje het sinter-
klaasspel gespeeld. Iedere gast 
kreeg een cadeautje en onder be-
geleiding van een vrijwilliger kon 
het spel beginnen. Voordat ieder-
een het cadeautje mocht uitpakken, 
moesten zij eerst nog een rebus op-
lossen die achterop het papier van 
de spelregels stond. Om 17.00 uur 
was het Sinterklaasfeest afgelopen, 
maar voordat de gasten de zaal ver-
lieten kregen zij, naast het cadeau-
tje, ook nog een chocoladeletter 
mee. Dat de gasten genoten heb-
ben van deze middag was duidelijk 
zichtbaar, want met een lach op hun 
gezicht verlieten zij het Dorpshuis.

Penningmeester gezocht
Mede door de financiële steun van 
de Riki Stichting en de sponsering 
van Albert Heijn Kudelstaart konden 
de vrijwilligers van de Zonnebloem 
deze Sinterklaasmiddag organise-
ren. Vrijwilliger zijn bij de Zonne-
bloem is dankbaar werk. Ook vrijwil-
liger worden? Neem dan contact op 
met Els Schaefers via 0297-342414. 
De Zonnebloem is nog op zoek naar 
een penningmeester. Wie heeft een 
paar uurtjes per maand wat tijd over 
om deze functie te vervullen? Meer 
informatie hierover bij Els Schaefers.

Kerst in St. Jan Geboorte 
met Gelegenheidskoor
Kudelstaart - Het gaat snel, een 
jaar is zo om. De donkere dagen 
zijn regelmatig rondom, maar met 
Kerstmis is er veel licht en warm-
te. Op Eerste Kerstdag zingt het Ge-
legenheidskoor in de viering waar-
in Pastor Annemiek Blonk voorgaat 
in de RK kerk St. Jan Geboorte. Het 
Gelegenheidskoor heeft, zoals altijd, 
slechts drie avonden gerepeteerd 
om al de mooie liederen in te stu-
deren. Dat dit is gelukt, is te danken 

aan de enthousiaste dirigente Fleur 
Buskermolen-v.d. Broek en natuur-
lijk aan het voortreffelijke Combo.
De warmte en gezelligheid van deze 
avonden hoopt het Gelegenheids-
koor u te kunnen laten horen, tij-
dens de viering. De Kerstviering 25 
december begint om 10.00 uur. De 
RK Kerk aan de Kudelstaartseweg 
is natuurlijk al eerder open en lek-
ker warm. Belangstellenden zijn van 
harte welkom! 

‘HPH’ maakt kerststukjes
Aalsmeer - Net als voorgaande ja-
ren maakt ook dit jaar de stichting 
‘Help Paulien Helpen’ weer kerst-
stukjes voor elke beurs. Veel men-
sen hebben gratis groen uit hun tuin 
aangeboden waardoor de prijs weer 
laag gehouden kan worden. De kos-
ten zijn, net als andere jaren, slechts 
10 euro per kerststuk. De opbrengst 
van deze actie is dit jaar bestemd 
voor het vernieuwen van het wa-
terreservoir bij het kindertehuis ‘Pi-
lar de Esperanza’ in Mexico. Het ou-
de reservoir is nodig aan vervanging 
toe. Door de vele scheuren in het re-
servoir is er veel kostbaar water ver-
lies. Bij het nieuwe reservoir zal een 
windmolen worden geplaatst die 
het water uit de grond zal pompen. 
Een aanmerkelijke verbetering van 
de huidige situatie. Nu wordt het 

water nog elektrisch omhoog ge-
pompt. Met de windmolen worden 
er weer kosten op de elektriciteit re-
kening bespaard. De opzet is dat dit 
project nog voor de zomer wordt ge-
realiseerd. Mocht u dit project wil-
len steunen met het aanschaffen 
van één of meerdere Kerststukjes 
dan kunt u tot 14 december contact 
opnemen via telefoonnummer 06-
23562457 en het stukje wordt dan 
op zaterdag 16 december aan huis 
gebracht. 

Plaatsen vrij in leesgroep Filosofie
Amstelland - Er zijn plaatsen vrij in 
een nieuw te starten leesgroep Fi-
losofie in Amstelveen. Bent u graag 
bezig met filosofische vragen, zou u 
er meer over willen lezen en met an-

deren willen bespreken? Dan is de-
ze leesgroep Filosofie mogelijk iets 
voor u. De leesgroepen zijn een ini-
tiatief van de landelijke organisatie 
Senia. De leesgroep in Amstelveen 

Peuterinstuif 
bij de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 13 decem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting. Gezelligheid 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Van 9.30 tot 10.30 uur is 
er ook weer de peuterinstuif. Samen 
met je kindje in de leeftijd tot 4 jaar 
een uurtje spelen, zingen, dansen, 
kleuren en plakken. En de deelna-
me is gratis! Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 321636 of kijk op de web-
site oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - In de gastendiensten 
van deze winter wordt koning Da-
vid gevolgd. Zijn leven was aller-
minst saai – van herdersjongen tot 
kroonprins; van koning tot vluchte-
ling en weer terug. Zondag 10 de-
cember wordt in de gastendienst in 
de Oosterkerk het verhaal van Da-
vid en Goliath verteld. Klein tegen-
over een reus; zwak tegen mach-
tig. Wie zal overwinnen? Kinderen 
horen het verhaal via de zandtove-
naar. En iedereen kan luisteren naar 
de uitleg van dominee Visser en de 
muziek van de Oké-band. Voor de 
kinderen is er een crèche en een 
kinderdienst. Iedereen is welkom in 
de Oosterkerk aan de Oosteinder-
weg 273. Voor informatie kan con-
tact opgenomen worden met Betty 
Boor via 0297-321636.

Ontspannen sfeer tijdens 
infoavond over dementie
Aalsmeer - Of het nu kwam door 
de pepernoten op tafel, de diversi-
teit aan toehoorders of de opzet van 
de avond, ouderenpsychiater Dr. 
Martin Kat en gespreksleidster El-
len Millenaar wisten afgelopen don-
derdag 30 november een opvallend 
relaxte sfeer te scheppen tijdens de 
informatiebijeenkomst over demen-
tie. Dat de door Mantelzorg & Meer 
en Ontmoetingscentrum Aalsmeer 
georganiseerde avond in een be-
hoefte voorzag, werd afgelopen 
donderdag snel duidelijk. De gro-
te zaal van wijkgebouw Irene vulde 
zich met ruim 60 geïnteresseerden, 
waaronder zorgprofessionals, sta-
giaires, vrijwilligers, mantelzorgers 
(partners en kinderen) en niet in de 
laatste plaats een flink aantal oude-
ren, waarvan sommigen met de di-
agnose dementie.

Lastige keuzes
Gastspreker dr. Martin Kat hield 
geen statische presentatie, maar 
werd voor de pauze door Ellen Mil-
lenaar, coördinator van het Ont-
moetingscentrum, bevraagd en uit-
gedaagd over de keuzes die er zijn 
rondom dementie. Informeel zittend 
op een tafel voor in de zaal, deelde 
de ervaren ouderenpsychiater zijn 
visie over de vaak lastige keuzes die 
er rondom dementie te maken zijn. 
Zo gaf hij aan dat het belangrijk is 
om met eerste signalen niet te lang 
rond te lopen, maar de huisarts te 
raadplegen. Ook gaf hij tekst en uit-
leg over medicijnen die soms in een 

vroeg stadium de gezonde hersen-
cellen wat extra kunnen stimuleren.
Er werd lang stilgestaan bij een an-
der lastig keuzemoment, het al dan 
niet thuis kunnen verzorgen van een 
dementerende partner of ouder. “Ik 
wil altijd voor mijn partner blijven 
zorgen”, is een veel gehoorde uit-
spraak. Maar Martin Kat legde de 
aanwezigen uit dat uitstel van opna-
me soms ook uitstel van verbetering 
betekent. Dementerenden zijn vaak 
gebaat bij, en knappen soms zelfs 
op in, een stabiele en gestructureer-
de omgeving, hetgeen een – vaak 
overbelaste – partner heel moeilijk 
zonder adequate hulp in een thuis-
situatie kan bieden.

Euthanasie
Ellen Millenaar bracht ook het on-
derwerp levenseinde voor het voet-
licht. Veel gezonde mensen doen de 
uitspraak ‘als ik dement word, dan 
hoeft het voor mij niet meer’, maar 
wat betekent dat nu in de praktijk? 
Martin Kat besprak de mogelijkhe-
den die er bestaan rondom eutha-
nasie, en ging hierbij in op euthana-
sieverklaringen en het bestaan van 
de Levenseindekliniek.
Mede door de ontspannen sfeer, 
werden er na de pauze veel vragen 
gesteld en persoonlijke ervaringen 
gedeeld, waarbij door velen vaak in-
stemmend geknikt werd als blijk van 
herkenning. De organisatie kan te-
rugkijken op een mooie en geslaag-
de avond!
Door Marlien Smit

Lichtjestocht in het Bos

maakt een keuze uit de boekenlijst 
van Senia, waar boeken opstaan als 
‘de troost van de filosofie’ van Alain 
de Botton of ‘Geluk en wijsheid’ van 
Jos Kessels. 
Deze boeken worden besproken 
in boekbespreking bijeenkomsten 
aan de hand van ‘leeswijzers’ met 
discussievragen, waardoor het ge-
sprek diepgang krijgt en minder 
kans loopt te verzanden. De lees-
groep komt een keer in de vijf à 
zes weken bij elkaar. Wie enthousi-
ast is geworden en interesse heeft, 
kan voor meer informatie terecht bij 
de regionale ambassadeur van Se-
nia, Jetty van der Veen, via e-mail:  
jetty.vanderveen@xs4all.nl



Muziek
Zaterdag 9 december:
* Liquid Blue live in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 21.30u.
* Jazz van Maartje Meijer Kwartet in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 10 december:
* Blues van Ralph de Jong in The 
Shack, Shipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

Kerstconcerten
Vrijdag 8 december:
* ‘Eigentijds kerstverhaal in Concert’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
en koor Davanti in Open Hof kerk, 
Ophelialaan vanaf 20u. 
Zaterdag 9 december:
* Optreden Da Capo’s Popkoor in 
Winkelcentrum Kudelstaart v/a 11u.
Zondag 10 december:
* Kerstconcert Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 
vanaf 16u.
* Muziek- en zangavond met Sur-
sum Corda en Song of Joy in De 
Spil, Kudelstaart vanaf 19u. 
Donderdag 14 december:
* Kerstsmartlappen meezingen met 
‘Denk aan de Buren’ in Bacchus, 
Gerberastraat, 20 tot 22u.
Zaterdag 16 december:
* Kerstconcert mannenkoor Con 
Amore met accordeontrio in Open 
Hof kerk, Ophelialaan vanaf 20u. 
Zondag 17 december:
* Kerstconcert met samenzang door 
muziekvereniging Flora en koren 
De Kudelkwetters en Cum Eccle-
sia in RK kerk St. Jan Geboorte, Ku-
delstaart vanaf 15u. 

Exposities 
Zaterdag 9 december:
* Opening expositie Grafiekgroep 
Bergen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat om 16u. Te zien tot en met 21 
januari iedere donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
9 en 10 december:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 31 december
* Schilderijen en objecten van Sunny 
Neeter in SunnyArt, Hornweg 196d.
Op afspraak: 06-54682551 
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar gale-
rie Sous Terre in Pompkelder, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe 
in gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren.

Diversen
Donderdag 7 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in ‘t 
Hofplein in Kloosterhof, Clematis-
straat vanaf 20u.
* Lezing Groei en Bloei over Andes 
gebied in buurhuis Hornmeer, Dreef 
1 vanaf 20u.
7 en 8 december:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG 

in Aalsmeerderbrug open op don-
derdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 8 december:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
* Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer vanaf 20u.
Zaterdag 9 december:
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, 
Werf, Rijsenhout van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in de Historische Tuin 
van 10 tot 18u. Lions Club Aalsmeer.
* Wintermarkt in Zijdstraat, Centrum 
van 10 tot 17u. 
* Schrijfmarathon Amnesty van 10 
tot 16u. in bibliotheek, Marktstraat.
* Kwartmarathon kaarten BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 v/a 10u.
* ZABO Zaalvoetbal ronde 9 in De 
Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
Zondag 10 december:
* Watertoren langs Westeinder open 
voor beklimming van 13 tot 17u. Ook 
open 17 december van 13 tot 21u. 
Maandag 11 december:
* Bingo en sale bij Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.
* Lezing over aquariums en vissen 
bij Viva Aquaria in buurthuis aan 
Dreef 1 vanaf 20u. 
Dinsdag 12 december:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Pupquiz in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 20.30u.
12 en 14 december:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 13 december:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
Literaire avond 19.45 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Kerstbingo bij BV De Pomp in ’t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 14 december:
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 10.30u.
* Competitie bij Sjoelclub Aalsmeer 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u. 

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 7 december:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 11 december:
* Vierde en laatste avond Aalsmeer 
inzicht over toekomst gemeente in 
gemeentehuis. Inloop v/a 19.30u.
Woensdag 13 december:
* Financieel café bibliotheek Markt-
straat, 9.30 tot 11.30u. Op 19 de-
cember in Place2bieb, Graaf Willem-
laan, Kudelstaart, 12.30 tot 14.30u. 
* Inloop over herontwikkeling VVA-
terrein in buurthuis Hornmeer aan 
Dreef 1 van 16.30 tot 19.30u. Om 
17u. uitleg door wethouder.
* Jaarvergadering met foto’s en dia’s 
IJsclub Uiterweg in de Historische 
Tuin vanaf 20u. Ingang Praamplein/
Uiterweg.

Jazz met Maartje Meijer 
Kwartet in Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 
december werden de bezoekers 
in Bacchus getrakteerd op swin-
gende en sfeervolle Ierse Folk 
door het duo Boxing the Vox en 
aanstaande zaterdag 9 decem-
ber is het jazz wat de klok slaat 
in het culturele café in de Ger-
berastraat. Het Maartje Meijer 
Kwartet komt optreden. 
Het is een voorrecht om de muzi-
kale ontwikkeling van het multita-
lent Maartje Meijer te kunnen blij-
ven volgen. Ook dit seizoen is zij uit-
genodigd naar cultureel café Bac-
chus te komen met haar impone-
rend jazzkwartet. Maartje Meijer 
(1985) is zangeres, pianist en com-
ponist. Zij studeerde aan de con-
servatoria van Utrecht en Amster-
dam de hoofdvakken zang en pia-
no en studeerde in 2009 cum lau-
de af. Inmiddels is zij als docent ver-
bonden aan het conservatorium van 
Amsterdam en geeft zij op verschei-
dene conservatoria gastlessen. Met 
haar debuutalbum ‘Virgo’ uit 2013 
maakte zij een spectaculaire entree. 
Nu heeft zij een nieuwe cd gemaakt. 
“Ik ben een liedjesschrijver”, zegt ze. 
“Op mijn nieuwe album ‘Inner Cir-
cle’ staan verhalen.” Het is een sterk 
persoonlijk en veelzijdig album met 
fraaie arrangementen waarop Me-

ijer haar zuivere stemgeluid en kris-
talheldere pianospel etaleert. On-
dertussen speelde ze op Nederland-
se festivals als Jazz in Duketown, 
Cutting Edge Jazz Festival en be-
langrijke podia als Bimhuis, Lanta-
renVenster en het Concertgebouw. 
Als arrangeur en componist is Me-
ijer actief voor verschillende bands 
en koren. Het Maartje Meijer kwar-
tet bestaat uit Maartje Meijer op pi-
ano en zang, Maarten Hogenhuis op 
saxofoon, Tobias Nijboer op contra-
bas en Joan Terol Amigó op drums. 
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdagavond 9 december 
om half tien. Toegang: uw gift. In-
lichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis

Grafiekgroep uit Bergen 
toont diversiteit
Aalsmeer - De tentoonstellings-
commissie van het KCA, deze keer 
zeven mannen en vrouwen sterk, 
heeft afgelopen maandag de laatste 
expositie van 2017 ingericht in het 
Oude Raadhuis. Het gaat deze keer 
om het werk van de Grafiekgroep 
uit Bergen. Het heeft een heel diver-
se expositie opgeleverd waarin ne-
gen leden van de Grafiekgroep hun 
kunnen tonen. Het grafisch vak-
manschap en het plezier spatten er 
van af. De expositie wordt aanstaan-
de zaterdagmiddag 9 december ge-
opend om 16.00 uur.
De Grafiekgroep Bergen bestaat 
ruim 40 jaar. De meeste van hen 
wonen in de kop van Noord-Hol-
land en zijn lid van kunstenaars-
centrum Bergen. De groep bestaat 
sinds 1976 en om dit te vieren heb-
ben negen leden elk een gedicht 
van hun plaatsgenoot Adriaan Ro-
land Holst, de ‘Prins der Dichters’, 
gekozen en zich daardoor laten in-
spireren. Zo is er ondanks de diver-
siteit in stijlen toch een verbonden-
heid ontstaan. 

Rokkenjager en dichter 
Het werk van P.C. Hooftwinnaar 
Adriaan Ronald Holst wordt ge-
kenmerkt door een eigen, plechtige 
stijl en rijke symboliek waarin een 
voortdurende heimwee naar een 
plek waar de tijd stil staat in door-
klinkt. Bekende gedichten van zijn 
hand zijn; De Ploeger, Zwerverslief-
de en De Verlatene om er een paar 
te noemen. Tegelijkertijd staat Holst 
te boek als een enorme rokkenjager. 
Nog op hoge leeftijd, zo wordt ver-
teld, slaat hij in etablissementen in 
zijn woonplaats Bergen dames op 
hun achterste, daarbij opmerkend: 
‘Ik sla graag een goed figuur’. Be-
rucht zijn ook zijn ‘middagtukjes’ 
waarvoor hij vele meisjes zou heb-
ben verleid. 
Holst die in 1918 naar Bergen toog 
overleed er in augustus 1976. Hij 
stierf aan de complicaties van een 
val uit bed, na een avond in zijn fa-
voriete restaurant, het Huis met de 
Pilaren in Bergen. Zijn woonhuis 
wordt nu nog steeds gebruikt door 

verschillende schrijvers.

Vakmanschap kenmerk
Het kunstcollectief heeft spraakma-
kende tentoonstellingen achter de 
rug zoals het poëzieproject met Ma-
ria Barnas ‘Dichter bij Grafiek’ en de 
millenniumexpositie ‘2000 cm Kust-
lijn’. Er waren exposites in New York, 
Denemarken, Duitsland. Volgens de 
exposanten is het een voorrecht om 
bij de groep te horen. Er wordt vast-
gehouden aan een maximaal aantal 
van 10 leden. Groot vakmanschap 
kenmerkt de groep. Het jubileum-
werk van de kunstenaars van de 
Grafiekgroep is voor het eerst ge-
toond in het Museum Kranenburgh, 
de plaats waar de groep haar do-
micilie heeft. Er werd een prachtige 
catalogus bij gemaakt met als titel 
‘de Graficus en de Dichter’. 

Bach in de vroegte
De Grafiekgroep zegt verheugd te 
zijn om dat succesvolle grafiek-poë-
zieproject nu in het Oude Raadhuis 
voort te kunnen zetten. Dit aange-
vuld met ander recent werk van de 
kunstenaars. De Grafiekgroep Ber-
gen bestaat uit de volgende leden: 
Gea Karhof, Hans Kleinsman, Made-
leine Leddy. Piet Lont, Nan Mulder, 
Jadranka Njegovan, Ingeborg Oder-
wald, José van Tubbergen en Eric 
van der Wal. Elk van hen heeft daar-
in een eigen stijl, een eigen hand-
schrift en een eigen gedicht geko-
zen. Zo heeft Ingeborg Oderwald 
bijvoorbeeld het gedicht ‘Bach in de 
vroegte’ gekozen. Dat gaat zo; Als 
hij gaat klinken in het morgenlicht 
staat de klok stil, de tijd verzaakt 
zijn plicht. Ik poets mijn schoenen 
of ik kijk naar buiten, en leef weer 
eerder dan het eerst gedicht. Aan-
staande zaterdag 9 december zal 
elke van de kunstenaars laten ho-
ren welk gedicht van Adriaan Ro-
nald Holst hen inspireerde en welke 
werk dat heeft opgeleverd. De expo-
sitie is vanaf donderdag 7 december 
tot en met 21 januari 2018 te zien. 
De openingstijden zijn donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Bluesrock van ‘Liquid Blue’ 
zaterdagavond in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 9 december 
aanstaande komt de driemansfor-
matie ‘Liquid Blue’ optreden in ca-
fé Joppe. De muzikanten van ‘Liquid 
Blue’ zijn al jaren actief in de muziek 
en in verschillende bands, met na-
me in het blues-rockcircuit. De le-
den verzorgden eerder aanspreken-
de en gewaardeerde voorprogram-
ma’s bij onder andere The Band of 
Friends (Rory Gallagher) en Julian 
Sas Band. 
Junin Boerma, leadzanger en gitaar-
beest, droomt weg in zijn onuitput-
telijke, meeslepende gitaarsolo’s. 
Drummer André Bindels en bas-

sist Jannelies Blommaert vormen de 
strakke ritmesectie die voor de ste-
vige, recht uit het hart komende ver-
ankering van de nummers zorgt. ‘Li-
quid Blue’ kiest voor lekker in het 
gehoor liggende bluesrock classics 
van legenden van weleer en af en 
toe een prikkelend uitstapje richting 
helden van de toekomst. Reken op 
de vetste nummers van onder ande-
re Jimi Hendrix, The Cure, Rory Gal-
lagher, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top 
en Deep Purple. Het optreden in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat begint 
zaterdag rond 21.30 uur en de toe-
gang is zoals altijd gratis!

Rauwe blues van Ralph de 
Jong zondag in The Shack 
Oude Meer - Ralph de Jongh is 
een muzikant die liefhebbers van 
livemuziek graag zien op het podi-
um in Oude Meer, dit vooral om zijn 
weergaloze live-act! Ook vorig jaar 
heeft deze ras entertainer een meer 
dan voortreffelijk optreden neerge-
zet in The Shack. En zondag 10 de-
cember komt hij dit nog eens ‘dun-
netjes’ overdoen.
Ralph is een klasse apart en is nog 
steeds een absolute sensatie om 
live te zien en te horen. Door zijn 
rauwe blues á la Seasick Steve ver-
gaart hij ieder optreden weer nieu-
we fans. Ralph de Jongh is dus écht 
een must om live te zien. En met 
de muzikale vader (en fan) die hij 
vond in Harry Muskee kan dat ook 
niet anders. De blues stroomt rij-
kelijk door zijn aderen, al van jongs 
af aan. 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 aanstaande 
zondag naar Oude Meer te komen!

Peter Green undercover
Peter Green, bij de meeste be-
kend als zanger/gitarist én oprich-
ter van Fleetwood Mac maakte met 
zijn band eind jaren zestig al furo-
re dankzij enkele fantastisch mooie 
songs als ‘Albatross’ ‘Need Your 
Love So Bad’, ‘Black Magic Woman’ 
en ‘Oh Well’.
Op zaterdag 16 december een un-

dercoversessie rond Fleedwood 
Mac in The Shack. Een vette aan-
rader, mede dankzij een waanzin-
nige line-up: Vedran Mircetic (De 
Staat), Richard van Bergen (Root-
bag), Mike Seedee (Black Bottle Ri-
ot), Bob Hogenelst (Birth Of Joy) en 
Pieter Holkenborg (Automatic Sam).

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 dezelfde bands. Zondag 
17 december: Coolcast, Het op één 
na laatste muzikale event in The 
Shack dit jaar, met diversen special 
guests. Kerstavond, zondag 24 de-
cember gaan de Hucksters er weer 
een spetterende Rockin’ X-Mas Eve 
van maken! The Shack is op zondag 
10 december open vanaf 15.00 uur. 
Ralph de Jong begint rond 16.00 
uur, entree is 10 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Uitverkochte Club bij start 
vierde seizoen Badaboom
Aalsmeer - Het vierde seizoen van 
Badaboom’s Comedy Club Aalsmeer 
is donderdag 30 november gestart 
in Studio’s Aalsmeer. In een uitver-
kochte Comedy Club zorgde Ste-
ven Brunswijk voor een onvergete-
lijke start van het nieuwe seizoen. 
De eerstvolgende voorstelling vindt 
plaats op 14 februari met Bada-
boom’s Valentijn Special. Kaarten 
voor deze voorstelling zijn verkrijg-
baar via de website badaboom.tv.
De afgelopen seizoenen heeft Co-
medyClub Aalsmeer bewezen voor 
een verrassende line-up te zor-
gen. Deze editie was headliner Ste-
ven Brunswijk, ook wel bekend als 
De Braboneger, de grote publieks-
trekker. In de intieme ‘The Club’ 
kreeg de Brabander de zaal plat 
met herkenbare, rake grappen en 
een sterke interactie met het pu-
bliek. De grote verrassing van de 
avond kwam uit de hoek van co-
median Jacob Poelstra. De nuchtere 
Fries sloeg met zijn hilarische, droge 

humor goed aan bij het Aalsmeer-
se publiek. De optredens van Ruud 
Smulders en nieuweling Luuk van 
der Vaart maakten de avond com-
pleet.
Na het succes van vorig jaar vindt 
op 14 februari 2018 de tweede edi-
tie van Badaboom’s Valentijn Spe-
cial plaats. Op het podium worden 
onder andere stand-up toppers Jef-
frey Spalburg en Wilko Terwijn ver-
wacht. De laatste show van Bada-
boom’s Comedy Club staat gepland 
voor 29 maart. 
Badaboom is opgericht door de co-
medians Wilko Terwijn en Men-
no Stam. Samen met Arie Koomen, 
Vincent Geers en vele van hun co-
medy collega’s hebben zij van Ba-
daboom een veelzijdig comedybe-
drijf gemaakt. Badaboom schreef 
mee aan de Correspondent’s Diner 
speech van Minister President Mark 
Rutte, De Roast of Gordon en bege-
leidde alle BN-ers tijdens het pro-
gramma Celebrity Stand-up.

Lachen is gezond en dat bewijst Badaboom ook dit vierde seizoen met Steven 
Brunswijk in een uitverkochte Club. Foto: Ed van de Pol
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AAN B I E D I N G: T I P:

Klassieke gitaar 3/4
'Valencia' € 79,-

Lessenaar 'Boston'
(met tas)  € 19,95

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Drumstokken
'Los Cabos' set  € 9,95

KO O PJ E :

Veel te koop op 
de Kerstmarkt
Rijsenhout - Op zaterdag 9 de-
cember vindt in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf de jaarlijkse Kerst-
markt plaats. Van 10.00 tot 15.00 uur 
zijn belangstellenden van harte wel-
kom. Op zoek naar iets leuks voor 

in huis, een cadeau voor een goede 
vriend of vriendin, een kleine atten-
tie of gewoon zomaar? Grote kans 
dat er iets leuks gevonden wordt op 
de Kerstmarkt. Er zijn volop kerst-
stukken, kerstartikelen, Hyacinten, 
Amaryllissen, Kerststerren, diverse 
andere planten en nog veel meer. 
Ook Kerstbomen ontbreken niet, net 
als koffie, thee en erwtensoep.

AGENDA

 
7 december 2017  •  Nieuwe Meerbode    03







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.

ties worden gericht aan burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kudelstaartseweg 67-73’.

Ontwerp Beeldkwaliteitplan
Ten slotte maken burgemeester en wethouders, ingevolge het 
bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakveror-
dening, bekend dat inspraak wordt verleend op het Beeldkwa-
liteitplan Kerkepad. Dit plan doet onder andere uitspraken 
over de verschijningsvorm, kleurstellingen en materialisering 
van de woningen binnen het bestemmingsplan. Gedurende de 
termijn van de ter inzage legging van het bestemmingsplan, 
kan een ieder een inspraakreactie betreffende dit beeldkwali-
teitplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitplan Kerkepad’.

TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
“HERZIENING GPA, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 
3, 5 EN 7 - HOTEL DE ZWERM” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 8 december 2017 t/m 18 januari 2018 voor een 
ieder ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening GPA, Midden-

weg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel De Zwerm” met de 
daarop betrekking hebbende stukken

Het plangebied is gelegen in deelgebied 7 van Green Park 
Aalsmeer, en heeft betrekking op de gronden die globaal zijn 
gelegen tussen de Middenweg, de Braziliëlaan en de oostelijke 
op- en afrit van de provinciale weg (N201).

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch moge-
lijk maken van een hotel met congres- en vergaderfacilitei-
ten met ondersteunende voorzieningen, zoals een restaurant, 
amusementsruimte en een gebouwde parkeervoorziening. 
Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de structuurvisie 
“Green Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland”, 
zoals vastgesteld door de raad van Aalsmeer op 7 juli 2016.

Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 8 december 
2017 te raadplegen via:
- landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.05M-OW01
- gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via https://0358.

ropubliceer.nl

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van de ont-
werpplannen in te zien. De papieren plannen liggen gedurende 
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raad-
huis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstij-
den van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 
8.30-20.00 uur. De plannen liggen tevens ter inzage bij de 
balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 
1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden in-
zage wil hebben in de plannen, kan daarvoor contact opnemen 
via het algemene tel. 0297-387575.

Zienswijzen indienen
In de periode van 8 december 2017 t/m 18 januari 2018 kan 
een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ont-
werpbestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan 
naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke 
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestem-
mingsplan GPA, Hotel De Zwerm”. Voor het kenbaar maken van 
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het 
algemene tel. 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Middenweg 11, 1432 DE ( Z-2017/057897), het plaatsen 

van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeuren
- Uiterweg 239, 1431 AG (Z-2017/058042), het plaatsen 

van een carport op het erf
- Rozenstraat 11, 1431 BL (Z-2017/058291), het vergroten 

van een dakkapel aan de wegzijde van de woning
- Project Nieuw Calslagen perceel nummer D 2309 en D 2310 

kavel 16 (Z-2017/058311), het tijdelijk veranderen van 
de ligplaats voor bestaande woonboot in verband met het 
bouwen van een woning

- Aalsmeerderweg 307, 1432 CP (Z-2017/058358), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
bestemming van de woonunit

- Gloxiniastraat 19, 1431 VG (Z-2017/058405), het plaatsen 
van een tijdelijke opslagcontainer voor een periode van 5 
à 6 weken

- Stommeerkade ter hoogte van nr. 37, 1431 EK (Z-
2017/058540), het realiseren van een aanlegsteiger voor 
pleziervaart

- Westeinderplassengebied nabij de Westeinderdijksloot 
(Sectie H nrs 215 en 216), (Z-2017/058635), het afgraven 
van beide percelen voor de ontwikkeling van rietland als 
onderdeel van de Groene As

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

- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2017/036572), het verhogen 
van de kap en het plaatsen van dakkapellen. Verzonden: 
24-11-2017

- Uiterweg 207, 1431 AE (Z-2017/048014), het plaatsen 
van enkele binnenwanden en een verdiepingsvloer in een 
schuur. Verzonden: 27-11-2017

- Green Park Aalsmeer, ter hoogte van de achterzijde van 
de Hornweg 168-178, kadastraal bekend G 9733, 1432 GS 
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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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. 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 vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

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 Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Vervolg op volgende blz.
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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. 

- 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 beschikbaar 
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 omge-
vingsvergunningen 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET

Het Sociaal loket is woensdag 13 december open 
van 08.30-12.00 uur.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING 
KUDELSTAART OP ONDERDELEN – KUDELSTAARTSEWEG 
67-73’, BEELDKWALITEITSPLAN EN ONTWERPBESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
met ingang van 8 december 2017 t/m 18 januari 2018 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderde-
len – Kudelstaartseweg 67-73’ inclusief de bijlagen ter inzage 
ligt. Een ieder kan tijdens deze periode een zienswijze over de 
inhoud van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding 
van een verzoek om het perceel Kudelstaartseweg 67-73 te 
herinrichten. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een 
bestaande woning en aanvullend de bouw van maximaal vier 
nieuwe woningen op het perceel. Het stedenbouwkundig con-
cept bestaat uit de inrichting van het perceel als een agra-
risch bouwperceel. Dit houdt in dat de woningen bestaan uit 
een boerenwoning als hoofdgebouw en maximaal 4 woningen 
in de bijgebouwen, bestaande uit een hooiberg (1 woning) en 
een boerenschuur (3 woningen).

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10A-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur;

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestem-
mingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudel-
staartseweg 67-73 ’”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben in de stukken en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan hiervoor een afspraak 
maken via het algemene tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
op drie van de maximaal vijf woningen zal worden overschre-
den vanwege het wegverkeerslawaai van de Kudelstaartseweg. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maat-
regelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het 
ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststel-
ling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting voorbereid.

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stuk-
ken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien in het gemeente-
kantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer (als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan). Belanghebbenden 
kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke 
of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grens-
waarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reac-

(Z-2017/050302), het plaatsen van wilgenschermen op de 
groene buffer in DG9 Green Park t.b.v. afscheiding van het 
industrieterrein richting de omwonenden. Verzonden: 28-
11-2017

- Stommeerweg 120, 1431 EZ (Z-2017/049894), het plaat-
sen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. 
Verzonden: 30-11-2017

- Mozartlaan 3, 1431 ZK (Z-2017/038384), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achtergevel. Verzonden: 30-
11-2017

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het ver-
bouwen van een tankstation. Verzonden: 30-11-2017

Toelichting Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Hornweg 132, 1432 GP (Z-2017/009326), het oprichten 

van een woonhuis. Verzonden: 24-11-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende / aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Distelvlinderstraat 5, 1432 MP (Z-2017/051053), het 

plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een wo-
ning

- Uiterweg achter nr. 196 (Sectie H 4296, H 2713, H 2714 
en H2715), 1431 AT (Z-2017/051691), het oprichten van 
een botenhuis/droogdok

Vergunning geweigerd *
Toelichting: het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044042), het geheel 

renoveren van de woning, het plaatsen van een uitbouw 
aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde en het vervangen van de kozijnen. 
Verzonden: 27-11-2017

Buiten behandeling gesteld *
Toelichting Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergun-
ning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 302B, 1431 AW (Z-2017/043517), het plaatsen 

van een trap, vide, afdak en carport. Verzonden: 29-11-
2017

- Herenweg 60, 1433 HB (Z-2016/061584), het plaatsen van 
een schoeiing, graven van een nieuw oppervlaktelichaam, 
afwijken van het bestemmingsplan en het oprichten van 
een woonhuis met bijgebouwen. Verzonden: 22-11-2017

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.
- Zijdstraat/ Molenplein (Z-2017/053248), Wintermarkt op 

9 december 2017, verzonden 5 december 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl. 
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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.
- Dorpsstraat 28 (Z-2017/047342) VOF Sale & Pepe, verzon-

den 29 november 2017. 

TER INZAGE
t/m 14-12-17 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinder-

weg 2018’ met de bijbehorende stukken (ver-

beelding, planregels en toelichting)
t/m 15-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 

bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298, 
1432 EV (Z-2017/039520)

t/m 22-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137,  
1432 GG (Z-2017/035146) 

t/m 29-12-17 Besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van de ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting voor de gevels van 
woningen gelegen aan de wegen “Bosrand-
weg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stations-
weg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege 
deze wegen mogen ondervinden. 

t/m 04-01-18 Aanvraag om omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking omgevingsvergunning in af-

wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorzie-
ning arbeidsmigranten deelgebied 9, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 04-01-18 Besluiten tot vaststelling van het bestem-
mingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied 
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan 
met de bijbehorende stukken 

t/m 11-01-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde- 
Machineweg’, concept welstandscriteria en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder inclusief bijlagen

t/m 11-01-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
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den, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005 – 
Kudelstaartseweg 60

t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Ku-
delstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen

t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening 
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking 
hebbende stukken.

Vanavond 7 december tijdens de raadsvergadering

Coalitie is meerderheid kwijt 
in raad, oppositie wil debat
Aalsmeer - Door het vertrek van 
Dick Kuin uit de fractie AB is de co-
alitie haar meerderheid kwijt is. De 
oppositiepartijen VVD en PACT uit 
de gemeenteraad vragen zich af 
wat dit betekent voor de (politieke) 
verhoudingen. Op donderdag 7 de-
cember aanstaande wordt op ver-
zoek van VVD en PACT een debat 
hierover gehouden om de gewens-
te duidelijkheid te krijgen.

Geconstateerd kan worden dat AB 
feitelijk geen 6 maar 5 zetels over 

heeft en dat de coalitie bestaande 
uit de politieke partijen AB en CDA 
met een totaal van 11 zetels geen 
meerderheid meer heeft in de 23 
zetels tellende gemeenteraad van 
Aalsmeer. Wat dit betekent voor de 
resterende raads- en collegeperio-
de is vooralsnog niet duidelijk. 
Om hierover helderheid te verkrij-
gen hebben de oppositiepartijen 
hierover een debat aangevraagd. 
Het is de vraag of CDA en AB de 
oppositie dit debat gunnen en of ze 
bereid zijn in de openbaarheid te re-

ageren op het vertrek van de heer 
Kuin bij AB.

Effecten binnen coalitie
Het is, volgens de oppositiepartijen, 
op zich al vreemd dat CDA en AB tot 
nu toe nauwelijks gereageerd heb-
ben op de vraag wat het politieke 
effect is van dit vertrek. Als de heer 
Kuin aan het begin van de raadspe-
riode zou zijn vertrokken, dan zou 
de coalitie zijn gevallen. Nu, kort 
voor de verkiezingen in maart 2018 
zal het zo’n vaart niet lopen, omdat 

Inloop en informatiebijeenkomst op woensdag 13 december

VVA-terrein wordt hét groene 
recreatiegebied van Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 13 de-
cember wordt in het nieuwe buurt-
huis Hornmeer (voormalige voetbal-
kantine) aan de Dreef 1 een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd. 
Onderwerp is de herontwikkeling 
van het voormalig VVA terrein (tus-
sen de Burgemeester Kasteleinweg, 
Zwarteweg en Dreef). Om ongeveer 

17.00 uur verzorgt wethouder Gert-
jan van der Hoeven een korte inlei-
ding. Daarna vertellen enkele klank-
bordgroep leden over hun inbreng 
bij het opstellen van het concept in-
richtingsplan. De inloop en informa-
tiebijeenkomst is vanaf 16.30 uur 
en duurt tot 19.30 uur. Het VVA ter-
rein kan het groene recreatiepark 

voor heel Aalsmeer worden. Bin-
nen de planvorming voor het voor-
malige terrein, dat in totaal zes voet-
balvelden groot is, zijn verschillen-
de participatiemomenten georgani-
seerd. Deze participatie van inwo-
ners heeft geleid tot een groene en 
recreatieve invulling van het terrein. 
Het concept bevat onder andere 

een groot natuurgebied met door-
lopende wandelpaden, een speel-
bos, een free run parcours, een ska-
teplein, hondentrainingsveldjes, en 
diverse waterpartijen.

Ideeën bewoners
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
”De voorstellen voor het voormali-
ge VVA terrein maken er echt het 
groene recreatiegebied voor héél 
Aalsmeer van. Wat ik mooi vind, is 
dat deze voorstellen de uitwerkin-
gen bevatten van ideeën van heel 
veel betrokken bewoners. Voor een 
aantal ontwikkelingen op het VVA 
terrein heeft de gemeente subsidie 
aangevraagd bij de Stichting Leef-
omgeving Schiphol. In januari 2018 
beslist SLS over de subsidieverzoe-
ken.”

Concept inrichtingsplan
Tijdens de bijeenkomst wordt het 
concept inrichtingsplan toegelicht 
en kunnen belangstellenden hier-
over hun mening geven. Kinderen 
en jongeren worden van harte uit-
genodigd om hun mening te geven 
over bijvoorbeeld het speelbos, free 
run parcours, skateplein en de graf-
fitimuur. 

Schriftelijk reageren
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om 13 december te komen, dan 
kunt u ook per email reageren op 
de plannen voor de herontwikke-
ling van het VVA terrein. Er kan een 
email gestuurd worden en naar in-
fo@aalsmeer.nl ter attentie van pro-
ject Hornmeer tot uiterlijk vrijdag 22 
december. 

Aansluitend wordt het plan ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de ge-
meenteraad van Aalsmeer.

Aalsmeer ook gediend is met be-
stuurlijke rust en kalmte. De vraag 
is echter of dit effecten zal hebben 
op de samenwerking binnen de co-
alitie. 

Openheid geven
Bovendien is het de vraag of de heer 
Kuin het door hem, als lid van AB 
onderschreven coalitieakkoord, nog 
steeds onderschrijft. VVD en PACT 
vinden het niet meer dan normaal 
dat de coalitiepartijen en de heer 
Dick Kuin bereid zijn openheid van 
zaken te geven en om daarmee (po-
litieke) verantwoording af te leggen.
Het debat zal, als de coalitie hier-
toe bereid is, vanavond, donder-
dag 7 december, vanaf 20.00 uur 
plaatsvinden tijdens de gemeen-
teraadsvergadering. De raadsver-
gadering is openbaar te bezoeken 
voor belangstellenden en tevens via 
livestream te volgen via de website 
van de gemeente.

Radio Aalsmeer zaterdag 
live vanaf de kerstmarkt
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
9 december organiseert Lions Op-
helia een gezellige kerstmarkt bij de 
Historische Tuin. Ook dit jaar is er 
weer een goed doel verbonden aan 
deze dag, namelijk Stichting Kin-
derfondsen. Radio Aalsmeer is ook 
weer aanwezig om een sfeerimpres-
sie te geven van deze dag. Sem van 
Hest presenteert vanaf 10.00 uur 
‘Sem Op Zaterdag’ vanaf deze sfeer-
volle locatie, gevolgd door ‘Hartelijk 
Zaterdag’ met Koen Overbeek en 
Margret van der Meer. Vanaf 14.00 
uur neemt ‘Weekend Magazine het 
stokje op locatie over met Anna-
Maria Mantel en Mariëlle Wegman 
sluit de dag af met haar programma 
‘Ga toch Wegman’. 

‘Echt Esther’ in decembersferen
Afgelopen donderdag 30 novem-
ber ging ‘Echt Esther’ over de chro-
nische ziekte van Lyme. Het werd 
een boeiend gesprek over de oor-
zaken, maar ook de gevolgen van 
de ziekte. Wil je meer weten? Luis-
ter dan terug via radioaalsmeer.nl. 
Deze donderdag is het ‘the most 
wonderful time of the year’ in de 
show! Jacqueline Hillegers en Lin-
da Kroezen-Houtkamp komen over 
de Kerstsfeer vertellen bij ‘Echt Es-
ther’. Natuurlijk worden ook ech-
te kerstklassiekers gedraaid. Luis-
teraars mogen de December Top 3 
van Linda en Jacqueline raden. Mail 
het antwoord voor 7 december naar 
esther@radioaalsmeer.nl en uit de 
juiste inzendingen loten Jacqueli-
ne en Linda een winnaar, die bij hen 
in de winkel een prachtige kerstbal 
mag komen uitzoeken. 

DJ-talenten in ‘Let’s Go’
Kim en Laurens krijgen bezoek van 
nieuwe supersterren! De afgelopen 

weken volgden deze DJ’s-To-be een 
DJ-cursus via het Cultuurpunt bij 
House of Beats. De cursus zit er nu 
bijna op, want de laatste les is een 
optreden in de N201. Maar voordat 
ze daar hun skills gaan laten zien 
en horen komen ze eerst in de stu-
dio van Radio Aalsmeer langs. Kim 
is benieuwd wat ze allemaal hebben 
geleerd, wie hun favoriete DJ is en 
natuurlijk ook hoe hun mixen klin-
ken! Ben je ook nieuwsgierig? Luis-
ter dan vrijdag vanaf 18.00 uur naar 
‘Let’s Go’!

Blogger in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag ontving het 
Aalsmeerse praatprogramma de 
voorzitter van de Centrale Studen-
tenraad. Lars Bastmeijer is gebo-
ren in Den Bosch en kwam na de 
scheiding van zijn ouders naar Ku-
delstaart. De mbo-student noem-
de zichzelf een doorzetter, ambiti-
eus en Bourgondisch. Het doorzet-
tingsvermogen heeft Bastmeijer no-
dig in zijn functie als voorzitter van 
de studentenraad. Zijn uit de hand 
gelopen hobby in de Studenten-
raad, wisselt Bastmeijer af met zijn 
baan als Personal Styler bij kleding-
zaak ‘Suitsupply’. Ook Lars is opzoek 
gegaan naar een nieuwe gast. Op 
maandag 11 december zal als 193e 
gast in ‘Door de Mangel’ Anco van 
Hal achter de microfoon aanschui-
ven. “Hij heeft mij het kledingver-
kopen, het salesvak geleerd. Ik wil 
graag van hem weten wat hem drijft, 
wat is zijn drijfveer”. Het antwoord 
is maandag 11 december te horen 
vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Ook op twitter en facebook.

Acties voor Serious Request 2017
Sinterklaasfeest Place2bieb
Kudelstaart - Op zaterdag 2 decem-
ber organiseerden de jongeren van 
Place2Bieb (De Binding en Dock) in 
samenwerking met buurtbewoners 
Diana en Richard en de winkeliers-
vereniging een Sinterklaasfeest voor 
kinderen uit de buurt. Door de aan-

schaf van een strippenkaart, kon-
den kinderen zich laten schminken, 
pepernoten bakken en pakjes in 
schoorstenen gooien. Ook verzorgde 
DJ Piet een gezellige stoelendans. Bij 
een volle strippenkaart mocht er een 
cadeautje getrokken worden. Deze 

Enkele Pieten en Sinterklaas met links Jacques van der Weijden van de veiling 
Kudelstaart en rechts Gert Kok van Supporting Kudelstaart.

Veiling en Supporting Kudelstaart
Donaties voor Pretpeurders 
voor intocht Sinterklaas 
Kudelstaart - Op zaterdag 25 no-
vember, de dag van de intocht van 
Sinterklaas in Kudelstaart, werd 
door de Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart een cheque overhandigd 
aan Carnavalsvereniging De Pret-
peurders. Tegelijkertijd overhandig-
de Supporting Kudelstaart ook een 
cheque met hetzelfde bedrag. De 
bedragen van beide cheques zijn 
bedoeld als bijdrage aan de vervan-
ging van de Sinterklaas- en de Pie-
ten-outfits. De Pretpeurders organi-

seert, behalve de Sinterklaasintocht, 
ook het carnaval in Poelgilderdam 
en het feestweekend in de zomer. 
Bij De Pretpeurders staat het ple-
zier voorop. Dat doen ze voor jong 
tot oud, voor alle inwoners van Ku-
delstaart. 
Het organiseren van deze feestelij-
ke activiteiten gebeurd vanuit een 
uiterst klein budget. De donaties 
van Kudelstaart voor Kudelstaart en 
Supporting Kudelstaart werden dan 
ook in dank aanvaard.

prijzen werden mede mogelijk ge-
maakt door de inzamelactie van de 
Albert Heijn op het Praamplein; de 
goedzak actie. In totaal zijn er ruim 
50 kinderen naar Place2Bieb geko-
men. Ook Sinterklaas kwam vanuit 
het winkelcentrum nog even langs 
om een kijkje te nemen. De ver-
kochte strippenkaarten en de barop-
brengst hebben bij elkaar gezorgd 
voor een leuk startbedrag voor Seri-
ous Request 2017. Dit zal de komen-
de weken meer worden, aangezien 
de jeugd uit Kudelstaart meerdere 
acties organiseert in de maand de-
cember voor het goede doel. Houd 
de krant goed in de gaten voor acti-
viteiten vanuit de jongeren of kijk op 
de website www.dock.nl of www.de-
binding.nl.

Familiekerstfeest 
op 17 december

Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente houdt op zondag 17 decem-

Kerstbingo bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 13 decem-
ber is de maandelijkse bingo weer, 
maar deze keer uiteraard in gezellige 
Kerstsfeer. Uw huis zal er nog feeste-
lijker uit zien met alle leuke, lekkere 
en gezellige Kerstsfeerprijzen die de-
ze maand een must zijn om te win-
nen. Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, lid 
of geen lid, jong of oud, gezelligheid 
en spanning staan voorop. Er worden 
tien rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en één hoofdprijzenronde met 
twee waardevolle hoofdprijzen. Om 
het geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan uw 
inleg, is het niet qua prijzen, dan wel 
qua gezelligheid! Telefonische infor-
matie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Ca-
roline Ramp via 0297-344107. 

ber het familiekerstfeest. Kinderen 
en hun (groot)ouders en familie zijn 
van harte welkom om met elkaar 
rond de kerstboom naar het kerst-
verhaal te luisteren, muziek te ma-
ken, misschien wel een kerstspel-
letje te spelen, wat lekkers te eten 

en drinken en nog veel meer! Infor-
matie en aanmelden bij Nelleke de 
Graaff via 06-40918974 of via west-
hill@dgaalsmeer.nl. Het familieker-
stfeest begint om 16.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk aan de Zijd-
straat 55.
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‘Samen-op-Weg naar Kerst’
Muziek- en zangavond Song 
of Joy en Sursum Corda
Kudelstaart - Zondagavond 10 de-
cember slaan Chr. Muziekvereni-
ging Sursum Corda en Interkerke-
lijk Koor Song of Joy de handen in-
één en nodigen belangstellenden 
gezamenlijk uit voor een muziek- 
en zangavond in kerkelijk centrum 
De Spil aan de Bilderdammerweg. 
De avond begint om 19.00 uur en 
de toegang is gratis, wel een collec-
te bij de uitgang voor de onkosten. 
Enkele jaren geleden namen Sur-
sum Corda en Song of Joy al eens 
samen deel aan een Kerstzang-
avond. Deze samenwerking be-
viel zo goed dat men elkaar dit jaar 
weer opzocht om als voorbereiding 
op Kerst een muziek- en zangavond 

te organiseren. Het wordt een avond 
waarin geluisterd kan worden naar 
mooie muziek en koorzang, maar 
waar de aanwezigen ook zelf uitge-
nodigd worden om mee te zingen. 
De liederen en muziek worden afge-
wisseld met een gedicht en een kor-
te overdenking door dominee Hans 
van Dalen. 
Sursum Corda en Song of Joy ho-
pen u met deze avond in de kerst-
stemming te brengen en u voor te 
bereiden op het feest van de ge-
boorte van Jezus Christus. Allen van 
harte uitgenodigd deze avond mee 
te maken op zondag 10 december 
om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 
uur) in kerkelijk centrum De Spil.

Muzikale wereldreis met 
singer-songwriter Saskia 
Aalsmeer - Wanneer Saskia Veens-
wijk optreedt zijn volle zalen gega-
randeerd en zo was dat ook zondag 
3 december in Bacchus. Zij nam 
haar publiek op deze druilerige dag 
mee op een aantal van haar wereld-
reizen waar zij de mooiste avonturen 
had beleefd. Maar zij deed dat niet 
alleen. Ergens verleden jaar op een 
zonnige dag zat Saskia met vrien-
den op een dakterras in Amsterdam 
en ontmoette de percussionist Ali 
Callar Erdogan en bassist Abhishek 
Mangla. Wat een geluk dat het klik-
te tussen hen en zij nu samen met 
de Aalsmeerse muzikanten Robbert 
Tuinhof (saxofoon en piano) en Bart 
Vreken (gitaar) voor muzikale bege-
leiding zorgden. Het plezier in het 
zingen, het vertellen van haar reis-
ervaring en de aandacht van haar 
publiek deed singer-songwriter en 
muziektherapeute Saskia Veens-
wijk stralen. Als jong meisje droom-
de zij flamingo danseres te worden 
of activiste, indiaan of artieste. Als 
Indiaan word je geboren, maar met 
die activiste en artieste is het hele-
maal goed gekomen. Velen kennen 

Saskia van de Nepal benefietavond, 
waar zij zong en speelde om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen dat be-
stemd was voor de aankoop van 
muziekinstrumenten voor kinderen 
in de kindertehuizen. De tocht naar 
China en Tibet leverden een schat 
aan ervaring op die weer zorgden 
voor mooie teksten. Ook haar reis 
naar Guatemala waar zij op haar 
tocht Murray ontmoette gaf genoeg 
stof tot het zingen van een piepklein 
maar beeldschoon liefdesverhaal-
tje van een reiziger die ondanks alle 
aantrekkingskracht toch weer ver-
der trekt. Maar het is uiteindelijk de 
kracht van de muziek die haar doet 
stijgen, vertelt zij tussen alle regels 
door en dat is haar aan te zien. Haar 
lichaamstaal, de prachtige handen 
waarmee zij haar gitaar streelt, het 
is allemaal zo puur. Dat Saskia on-
danks al haar reizen altijd weer te-
rug verlangt naar Aalsmeer kan zij 
niet mooier weergeven dan in het 
Grote Poellied. Het was een schitte-
rend toegift van een warme muzika-
le middag. 
Janna van Zon 

Laatste kerstexpositie op 
boerderij Jan Makkes
Velserbroek - Op de boerderij waar 
Jan Makkes leefde en werkte is nog 
één keer een kerstexpositie met on-
der meer niet eerder vertoond werk. 
Het gaat om diverse pentekenin-
gen en schilderijen die te bewonde-
ren en aan te schaffen zijn. Het werk 
van Jan gaat op tournee, dus wordt 
dit de laatste expositie in kerst-
sfeer. Van zaterdag 9 december tot 
en met zondag 1 januari is dagelijks 
de kerstexpositie te bezoeken tus-
sen 11.00 en 18.00 uur, dus ook op 
de feestdagen. De toegang is gratis.

Veel reizen gemaakt
De kaarsjes gaan aan, de kerstbo-
men worden opgetuigd, de oude 
kerststal neergezet, de kerstmuziek 
ligt al klaar en alle spotlights wor-
den gericht op de nalatenschap 
van de gedreven kunstenaar Jan 
Makkes. De eeuwenoude boerde-
rij staat nog steeds in het teken van 
Jan Makkes die in 1999 overleed. 
De expositie toont de veelzijdigheid 
van Jan Makkes als kunstenaar. Van 
kleurrijke stadsgezichten tot krach-
tige pentekeningen. Geen onder-
werp was hem vreemd: havenge-
zichten, kerken, Moskou, de bouw 
van de Arena en een portret van de 
paus. Zijn sublieme kleurgebruik zie 
je terug in de uitgelichte schilderij-
en, bijvoorbeeld dat van New York, 
waar rookkolommen van fabrieken 
tegenover de feeërieke aandoen-
de wolkenkrabbers zijn afgebeeld 
in stevige kleuren en zekere pen-

seelstreken. Op de voorgrond varen 
stoomschepen op de Hudson Bay.
Jan Makkes en zijn vrouw Ellie reis-
den indertijd heel wat af en bezoch-
ten daarbij wereldberoemde men-
sen, zoals de Kennedy’s in de VS en 
Gorbatsjov in Rusland. Ellie vertelt 
graag aan bezoekers over het werk 
van Jan en alle reizen. In de boer-
derij liggen de paletten van Jan nog 
in de woonkamer. Overal staan fo-
to’s. In de rustieke zalen hangt een 
bijzondere sfeer en is alle gelegen-
heid om de schilderijen, (pen)teke-
ningen, pastels en foto’s te bekijken.

Op tournee
In 2018 zal industrieel werk van Jan 
Makkes worden vertoond in het Na-
tionaal Museum in Sliedrecht. In 
Velserbroek kunt u een aantal wer-
ken dat gaat reizen nog zien: de 
Waalhaven, de aanleg van de Wij-
kertunnel en een booreiland. Ook 
staat een expositie in Frankrijk in de 
planning. 
Er zijn nog enkele exemplaren te 
koop van het boek: ‘Jan Makkes, 
een gedreven kunstenaar!’ Deze zijn 
alleen in de Museumboerderij ver-
krijgbaar. 
Belangstellenden zijn van 9 decem-
ber tot en met 1 januari van harte 
welkom bij Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Parkeren kan op de hoek 
van de Hofgeesterweg bij voetbal-
vereniging VSV. Zie ook www.mu-
seumboerderij-janmakkes.nl.

Kerstconcert Con Amore 
met accordeontrio
Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore trakteert op za-
terdag 16 december op haar jaarlijk-
se kerstconcert. Dit keer met mede-
werking van een accordeontrio. Het 
wordt een weerzien met de musici 
Drieks Daams, Ton Krijger en Theo 
van der Hoorn, die het trio vormen. 
De drie hebben al verschillende 
concerten gegeven met steeds een 
totaal verrast publiek: “Kan dát met 
een accordeon?” Soliste tijdens het 
kerstconcert van Con Amore is Hel-
len van Rooyen en de piano wordt 
bespeeld door Oksana Polman. De 
algehele leiding is in handen van 
Theo van der Hoorn. Het program-
ma zal traditioneel, maar ook zeer 
verrassend zijn met nummers door 
koor met soliste, koor a capella en 
hoe zal de inbreng van het accorde-
ontrio klinken?
Het trio kan het instrument bespe-
len als een orgel, maar ook spran-
kelend en lichtvoetig, en zal tijdens 
het concert solo optreden en zal en-
kele nummers het koor begeleiden.
Soliste Hellen van Rooyen is geen 
onbekende van het koor. Zij zal en-
kele stukken solo zingen, maar ook 
met de mannen samen van zich la-
ten horen, onder andere ‘De Can-

tique de Noel’ staat op het program-
ma. Het mannenkoor heeft ook weer 
enkele nieuwe stukken aan het re-
pertoire toegevoegd en staat garant 
voor een gevarieerd kerstconcert. 
Belangstellenden worden uitgeno-
digd voor het concert op zaterdag 
16 december in de Open Hof kerk 
aan de Ophelialaan. Aanvang is 
20.00 uur. De kaartverkoop is inmid-
dels gestart. Wie verzekerd wil zijn 
van een plaatsje kan kaarten in de 
voorverkoop aanschaffen bij Anne-
mieke’s Kramerie aan de Machine-
weg, het Boekhuis in de Zijdstraat 
en bij de leden van Con Amore. 

Soliste Hellen van Rooyen komt zin-
gen bij Con Amore.

Het Bindingkoor in de Doopsgezinde Kerk.

Zondag in Doopsgezinde kerk
Kerstconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Het kerstconcert van 
Het Bindingkoor op zondag 10 de-
cember heeft ook dit jaar een di-
vers programma. Onder leiding van 
Henk Trommel voert het koor onder 
meer het 16de eeuwse lied Gaude-
te en ‘the Little Drummer boy’ uit. 
Naast volksliedjes uit Oostenrijk 
en Nieuw-Zeeland is er ook aan-
dacht voor Amerikaanse gospelmu-
ziek. Het koor treedt op in verschil-
lende bezettingen: mannenkoor en 
vrouwenkoor, vijfstemmig gemengd 
koor. Ook enkele solisten uit het 
koor laten van zich horen.
Instrumentale medewerking wordt 
verleend door de excellente muzi-

kanten Manja Smits (harp) en Eg-
bert Jan Louwerse (fluit). Ook de 
twee solisten brengen een divers 
programma vanaf de vroege 20e 
eeuw tot werk van tango-compo-
nist Astor Piazzolla. Met dit sfeervol-
le en muzikaal aansprekende con-
cert kan de kerstperiode worden in-
geluid. Het concert zal plaatsvinden 
op zondagmiddag 10 december in 
de Doopsgezinde Kerk aan de Zijd-
straat 55. De kerkzaal is open van-
af 15.30 uur. Het concert begint om 
16.00 uur. Toegangsprijs is 10 uur, 
inclusief een consumptie. Kinderen 
betalen de helft, 5 euro. Kaarten zijn 
te koop aan de zaal.

Kerstsmartlappen zingen 
met ‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer - Op donderdag 14 de-
cember is er weer een meezing-
avond voor sopranen tot en met 
bassen bij het gezellig smartlappen-
koor ‘Denk aan de Buren’. De mee-
zingavond is in cultureel café Bac-

chus in de Gerberastraat. Kersts-
martlappen staan deze avond op 
het repertoire. Aanvang is 20.00 uur 
en er wordt gezongen tot 22.00 uur. 
Hou je van zingen? Iedereen, van 
jong tot oud, is van harte welkom!

Hyacinten voor ieder lid van gemeente

Laatste geluid in openbaar 
Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Alle huidige leden 
van het Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer kwamen met aanhang op 
1 december bij één in de Rusten-
de Jager te Nieuw-Vennep. Gestart 
werd met een drankje en een onder-
ling praatje in een daarvoor bestem-
de ruimte. Aldaar verscheen ook 
wethouder Ad Verburg, die één en 
ander wilde uitleggen, een misver-
stand niet of wel verzonden uitno-
diging voor het laatste concert. De 
uitnodiging bleef en is zoek, maar 
hij gaf wel aan dit spijtig te vinden 
en gaf in mooie bewoordingen weer 
hoe belangrijk het koor voor de ge-
meente Aalsmeer is geweest. Tot ie-
ders verbazing en voldoening kreeg 
ieder koorlid, namens de gemeen-
te een zilverkleurig bloempotje met 
daarin drie hyacinten. Dit laatste laat 
zien dat niet alleen met woorden, 
maar mede door een daad, misver-
standen voorgoed afgedaan kunnen 
worden. Tot verbazing van bestuur 
en leden kwamen daar ook Sint en 
Piet op bezoek, zij werden uiter-
aard voor koormensen niet zo moei-
lijk op passende wijze toegezongen 
en weer uitgezwaaid. Hierna nam 

iederéén plaats aan mooi gedek-
te tafels om te gaan genieten van 
een traditioneel koud en warm buf-
fet. Onder leiding van voorzitter me-
vrouw Cock Lagerweij kregen ver-
schillende personen de gelegenheid 
het woord te voeren. Allereerst uiter-
aard Cock Lagerweij zelf namens het 
koor en het onontkoombare einde 
ervan. De huidige dirigent Nico Ho-
vius gaf tekst en uitleg over het zeer 
geslaagde eindconcert. Piet Kiel 47 
jaar dirigent van het koor blikte te-
rug en gaf ook zijn zorgen voor de 
culturele problemen aan. Verschil-
lende personen die vanwege hun 
functie en op vrijwillige basis zich 
in de loop der jaren hebben ingezet 
voor het koor werden toegesproken. 
Allen werden bedacht en ontvingen 
een schitterend boeket, drie heren 
kregen voor hun bijdrage een paar 
fijne flessen wijn. Tot slot hebben de 
koorleden vast mogen stellen dat 
op dit onherroepelijk einde nuchter 
werd gereageerd. De oorzaken zijn 
bekend en voldoende toegelicht. Het 
hoogtepunt was het laatste concert 
en niet te vergeten het door wijlen 
Cees Stieva geschreven boek. 

Davanti en Toneelvereniging
Eénmalig: ‘Een eigentijds 
kerstverhaal in Concert’
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 8 
december opent de Open Hof kerk 
haar deuren voor een bijzonde-
re avond waarin te zien én te ho-
ren is hoe twee totaal verschillen-
de verenigingen hun krachten heb-
ben gebundeld en een kerstverhaal 
van Paul Biegel dusdanig hebben 
bewerkt dat het gezamenlijk kon 
worden uitgevoerd. Een ‘Eigentijds 
kerstverhaal in Concert’ is het resul-
taat! Een unieke samenwerking tus-
sen Toneelvereniging Kudelstaart en 
Aalsmeers vrouwenensemble Da-
vanti die, in de moderne verhaallijn 
verweven, veel bekende kerstliede-
ren en prachtige Christmas Carols 
zingt . De kerk aan de Ophelialaan 
247 opent haar deuren om 19.30 uur 
en om 20.00 uur begint het verhaal 
over een nogal autoritaire en nuk-
kige koning die op zoek is naar het 
echte kerstgevoel. Hoewel zijn per-
soneel hun uiterste best doen hem 
tevreden te stellen, blijkt niets te 
voldoen aan zijn eisen. Uit wan-

hoop wordt besloten om een kerst-
stal in het paleis te bouwen hetgeen 
een aardig begin lijkt te zijn. Echter 
de ogen van de koning worden pas 
écht geopend wanneer hem een 
spiegel wordt voorgehouden. Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om met de toneel- en 
koorleden mee te zoeken naar het 
ware kerstgevoel! Er zijn nog kaar-
ten beschikbaar die, à 10 euro onli-
ne verkrijgbaar zijn via info@davan-
ti.nl. Mis deze kans niet, de voor-
stelling is éénmalig! Ook zijn kaar-
ten tot en met donderdag te koop 
bij Primera op het Poldermeester-
plein, Slijterij Wittebol in de Opheli-
alaan, Bakkerij Vooges en Boekhuis 
in de Zijdstraat en in Kudelstaart bij 
Gall&Gall. Vanaf vrijdag alleen nog 
kaartverkoop voor aanvang van de 
voorstelling in de kerk. Meer infor-
matie is te vinden op de websites 
www.davanti.nl en www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl en op de face-
bookpagina’s van de verenigingen.

Toonkunstkoor 
opgeheven!

Als het moet dan mot het maar
het ontkronen van een niet
mis te verstaan Aalsmeers Koor

We laten ons nog eenmaal kronen
om elkander lof toe te zingen
ter ere van Hem:
die onuitsprekelijke Goddelijke kracht
en ter ere van hen:
de heren en dames concertbezoekers

Dan mag de stekker eruit
maar in het donker klinken
nog mooier, helderder, lichter
de miljoenen tonen van
134 jaren Koninklijke Kunst!

De hartenkreet draag ik op aan mijn 
buurvrouwen op de tweede rij in 
de Bloemhof zaterdagavond 25 no-
vember, de dames Henny Lanser en 
Thea Buchner, bij de zwanenzang 
van het Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer. Bravo!

Kerstconcert met 
samenzang

Kudelstaart - Op zondag 17 de-
cember verzorgen muziekvereniging 
Flora, kinderkoor De Kudelkwetters 
en zangkoor Cum Ecclesia geza-
menlijk een kerstconcert met sa-
menzang in de RK kerk St. Jan aan 
de Kudelstaartseweg. De aanvang is 
15.00 uur en iedereen is van harte 

welkom. De kerk gaat om 14.30 uur 
open en de toegang is gratis. 

Chocomel en glühwein
Na het concert kunnen de bezoe-
kers op het kerkplein gratis warme 
chocolademelk en glühwein drin-
ken en is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Een vrijwillige bijdra-
ge voor de gemaakte kosten wordt 
zeer op prijs gesteld. Hiervoor staan 
de rode melkbussen bij de in- en 
uitgang gereed.
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ZAAI project gemeente Aalsmeer
Marriët: “Een goede coach is 
nog geen goede ondernemer”
Aalsmeer - De blijdschap van Mar-
riët van Gelder was groot toen zij na 
haar intensieve zoektocht te horen 
kreeg dat de gemeente Uithoorn vijf 
plaatsen heeft ingekocht bij het ZAAI 
project van de Gemeente Aalsmeer. 
Zowel bij Haarlemmermeer en Am-
stelveen (omdat zijn geen inwoon-
ster van de gemeente was) kreeg zij 
bij eerdere pogingen nul op het re-
kest, maar in Aalsmeer was zij van 
harte welkom. Inmiddels heeft zij de 
introductie en personal coach-sessie 
van Anja de Die meegemaakt, een 
intervisie avond met mede startende 
ondernemers en een masterclass. Zij 
vertelt over haar ervaring.

De ideale ‘nachtzuster’ 
Een gezin met twee zonen, een in-
tensieve baan als hoofdverpleeg-
kundige en opname coördinator/
avondhoofd spoedeisende hulp 
bij het AMC. Marriët is een ideale 
‘nachtzuster’ in de breedste zin van 
het woord. Zij heeft empathie voor 
haar patiënten. “Empathie is no-
dig om dit vak met plezier te kun-
nen uitoefenen.” Zij kan goed luiste-
ren en neemt wanneer dat nodig is 
de tijd voor hen. “Ik werk graag met 
mensen. Mijn moeder was ook ver-
pleegkundige en ik wist al heel jong 
dat ik dat ook wilde.” Na jarenlang 
te hebben gewerkt op de trauma af-
deling had zij de behoefte om zich 
verder te ontwikkelen. Ach, zij kon 
best wel eens even bij iemand aan 
het bed gaan zitten voor een opbeu-
rend praatje, een kopje thee of zo-
maar een aai over de bol. Maar zij 
voelde dat zij verder wilde. “Ik wist 
er moest meer zijn.” Op aanraden 
van een hoofdverpleegkundige ben 
ik een lifecoach opleiding gaan vol-
gen. Er kwam een moment waarop 
hij zei: Maar waarom ga je niet doen 
waar je zo goed in bent? “Door hem 
heb ik die stap gezet en hij is nog 
steeds mijn leermeester.” Inmiddels 
is zij sinds een paar jaar naast haar 
werk in het AMC ook life-trauma 
coach en hypnotherapeut. 

Luisteren en niet oordelen
Mensen die in de knoop zitten door 
welke traumatische ervaring ook. 
Denk aan personeel bij politie, am-
bulance, brandweer. Of een ver-
keersongeluk met tragische gevol-

gen, een ingrijpende operatie, ook 
jonge kinderen kunnen door schei-
ding ouders, het overlijden van een 
familielid, door pesten een trauma 
oplopen dat veel impact heeft voor 
de rest van hun leven. Zij vinden een 
goed onderkomen bij Marriët. Van-
uit eigen ervaring weet zij wat men-
sen kunnen mee maken. ”Ik heb mij 
zelf als lijdend voorwerp gebruikt. 
Ieder mens heeft zijn eigen per-
soonlijke processen en als coach 
ben je er voor de persoon. Het gaat 
om luisteren, kijken en niet oorde-
len. Via een in-take gesprek kom je 
er beide achter of je je prettig voelt 
bij elkaar. Want er gebeurt nogal 
wat, dan moet er echt een weder-
zijds vertrouwen zijn. Het is werken 
met ziel en zaligheid niet alleen ver-
baal maar ook fysiek.”

ZAAI als netwerk 
“Een goede coach is nog geen goe-
de ondernemer.” Met die stelling 
voor ogen volgt Marriët het coach 
project. Hoe bouw je een netwerk 
op. Hoe profi leer je jezelf? “ZAAI 
biedt mij de tools om daar aan te 
werken. De masterclass sales gaf 
een duidelijk inzicht voor de toe-
komst. Dat doen ook de intervisie 
avonden. Vooral het samen pionie-
ren is superleuk. Door de krachten 
te bundelen ontstaat het gevoel dat 
je niet alleen met het bijltje hakt. 
Technisch gezien kan ik nu de stip 
aan de horizon scherp stellen. Met 
dank aan ZAAI!” 
Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef, project organisator, via 0297-
366182 of via kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Wintermarkt in Zijdstraat
Aalsmeer -Op zaterdag 9 decem-
ber vindt in het Centrum weer een 
gezellige wintermarkt plaats. Tus-
sen 10.00 en 17.00 uur staan er in de 
Zijdstraat ruim 40 kramen met lek-
kere etenswaren en leuke cadeaus. 
Om de decembersfeer te verhogen 
brengt de Kerstman een bezoek aan 
de Wintermarkt en speelt tussen 
12.00 en 16.00 uur een kerstman-
nenorkest. 
Op deze zaterdag zijn natuurlijk 
ook alle winkels in het centrum ge-
opend. Veel winkeliers zijn ook bui-
ten te vinden met een kraam, maar 
er zijn ook standhouders van bui-
tenaf. Op de wintermarkt wordt na-
tuurlijk ook de kerstgedachte hoog 
gehouden. Daarom is ook een aan-
tal goede doelen en verenigingen 
aanwezig die de kerstgedachte on-
der de aandacht brengen. Bij de 
plaatselijke horeca en de verschil-
lende kraampjes kunnen bezoekers 
genieten van verschillende winterse 
gerechten, hapjes en drankjes zo-

als oliebollen, zelfgemaakte erwten-
soep, lekkere broodjes, glühwein en 
warme chocolademelk. 

Gratis kerststukjes maken
Kinderen mogen tijdens de winter-
markt onder leiding van het promo-
team een gratis kerststukje maken 
in de grote leegstaande winkel in 
de Zijdstraat 71 (voormalige Scapi-
no, in 2018 het nieuwe onderkomen 
van Big L). 

Gratis parkeren
Met een blauwe schijf kunnen be-
zoekers twee uur gratis parkeren 
in het Centrum. Voor slechts 5 eu-
ro kunnen bezoekers de hele dag 
zorgeloos parkeren in de parkeer-
garage van Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. De Wintermarkt 
wordt georganiseerd door organisa-
tiebureau Natural Solutions in sa-
menwerking met Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer. Voor meer in-
formatie: www.meeraalsmeer.nl

Kramen, optredens en veiling
Overdekte kerstmarkt in 
Historische Tuin zaterdag 
Aalsmeer - De dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia organise-
ren aanstaande zaterdag 9 decem-
ber voor de derde keer een overdek-
te kerstmarkt in de Historische Tuin 
van 10.00 tot 18.00 uur. In de vele 
kramen in de Tuin en de boerderij 
worden onder andere kerstartike-
len, keramiek, sieraden, lifestyle ar-
tikelen en bijzondere kerstcadeau-
tjes te koop aangeboden. Ook kun-
nen bezoekers genieten van winter-
se hapjes en drankjes die bijdragen 
aan de kerstsfeer. Twee koren ver-

lenen deze dag hun medewerking. 
Om 12.00 uur laten de Kudelkwet-
ters van zich horen en om 14.00 uur 
is er een optreden van Lyda’s La-
dies. Coos Buis treedt om 13.00 en 
om 15.00 uur weer op in zijn glans-
rol als veilingmeester, tevens is er 
een loterij met prachtige prijzen. De 
ingang van de Kerstmarkt is via het 
Praamplein en via de Uiterweg voor 
fi etsers en wandelaars.
De opbrengst van de kerstmarkt 
komt ten goede aan de Stichting 
Kinderfondsen Nederland.

Nieuw: JK Broodjes
Horecateam Kerzaam breidt 
na bijna twintig jaar uit
Aalsmeer - Negentien jaar geleden 
begonnen Mary en haar man Jan 
Kerzaan hun eigen cateringservice 
in Rijsenhout. “Het begon eigenlijk 
als hobby.” Aldus Mary. “Ik vond het 
leuk om te koken en bijvoorbeeld 
hapjes te maken voor op school van 
de kinderen. Het sloot naadloos aan 
bij mijn werk als operator bij een 
koffi eautomatenfabrikant. Het vul-
len van de automaten, broodjes ver-
zorgen, dat werk. Van het een kwam 
het ander. Toen er meer bedrijven 
interesse toonden, moesten we na-
tuurlijk facturen sturen en na wat 
cursussen genoten te hebben trok-
ken we de stoute schoenen aan en 
hebben we ons ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Mijn man 
was treinconducteur, had wissel-
diensten en kon vaak meehelpen. 
Hij was van de feestjes en de drank.” 
Dochter Wendy (Joore-Kerzaan) is 
het beroep met de paplepel inge-
goten en werkte al als jong meis-
je heel graag mee. Begin 2015 staat 
ze samen met haar moeder offi cieel 
aan het roer van Horecateam Jan 
Kerzaan. Jan helpt wel nog steeds 
mee. Op het moment van dit ge-
sprek staat hij maar liefst veertig ki-
lo aardappels te schillen. Sinds een 
jaar is er namelijk een nieuwe groot-
keuken gebouwd achter het huis 
van Wendy en haar man Rob. Een 
professionele ruimte met vriezers, 
koelkasten, ruime kookgelegenheid, 
spoelkeuken, koelcel en bergruim-
te. Mary: “Dat is een groot verschil. 
Voorheen deden we dat allemaal 
vanuit huis. Dan was er soms echt 
een bom ontploft hoor.” Moeder en 
dochter beoefenen het cateringbe-

roep met heel veel plezier: “We wer-
ken altijd onder vrolijke omstandig-
heden. Iedereen is blij en goed ge-
mutst op feestjes en recepties. Dat 
maakt het werk ook zo leuk.” 

Broodjesservice 
Inmiddels is het Horecateam uit-
gebreid met een broodjesservice. 
Wendy: “Daar was vraag naar. We 
noemen het JK Broodjes. Tevens 
is er de JK Hapjespan. Voor dertig 
euro krijg je vijfenzeventig heerlij-
ke hapjes. De bezorging is gratis en 
we halen de (vuile) pan de volgen-
de dag weer op.” Er is ook een ham-
burgerpan, een hippe Ibiza pluk-
schaal of borrelschaal te bestellen 
en in de zomer zijn er verschillen-
de barbecue pakketten. Voor wat 
betreft de broodjesservice wordt er 
gewerkt met dagvers beleg, loka-
le producten en zelfgemaakt brood. 
Binnen drie kwartier kan er worden 
geleverd. Kijk eens op de webshop 
www.jkbroodjes.nl voor de moge-
lijkheden. Mary: “Alles is mogelijk 
bij ons. In overleg. Van overwerk-
maaltijden, walkingdiners, kerst- en 
nieuwjaarsborrels tot diverse warm- 
en koud buffetten en volledig ver-
zorgde feesten, inclusief aankle-
ding, serviesgoed, glaswerk en per-
soneel. En nu dus ook de JK Brood-
jesservice. Ons motto is dan ook: Al 
uw opdrachten naar eigen wens.” 
Op Facebook is Horecateam Jan 
Kerzaan Catering & Partyservice te 
vinden of via www.horecateamjk.
nl Voor bestellingen en meer infor-
matie kan ook gebeld worden: 06-
50637163/06-14441409. 
Door Miranda Gommans

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier:

Foto de Boer al vanaf begin 
Bloemenzegelwinkelier

Afvallen in 2018?
Slimness houdt open dag
Mijdrecht - Afvallen is meer dan 
een goed voornemen. Wil jij je goe-
de voornemen werkelijkheid laten 
worden? Slimness is inmiddels dé 
ervaringsdeskundige op het gebied 
van afvallen. Slimness heeft name-
lijk een tienweekse cursus samen-
gesteld met nuttige informatie om 
effectief en effi ciënt af te vallen. 
Deze cursus wordt door meerdere 
zorgverzekeraars zelfs vergoed! 
Reserveer daarom op zaterdag 16 
december van 9.00 tot 14.00 uur een 
plekje in je agenda, want dan orga-
niseert Slimness een open dag. Hier 
kun je kosteloos je BMI en mid-
delomtrek laten meten, krijg je infor-
matie over gezond afvallen en is er 
de mogelijkheid om je op te geven 
voor de groepscursus. Deze nieuwe 
cursus ‘afvallen in groepsverband’ 
gaat 17 januari weer van start. In-

dividueel en met z’n tweeën afvallen 
is ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes, 
zakjes of met pillen, dus geen jo-
jo-effect, maar blijvend resultaat. 
Bij Slimness wordt geleerd hoe het 
voedingspatroon aan te passen of-
tewel afvallen zonder poespas. Wil 
jij afvallen? 
Kom dan 16 december alvast je voe-
dingsdagboek ophalen, of kom je 
opgeven, want vol is vol. Wil jij je nu 
opgeven voor de cursus afvallen in 
groepsverband? Bezoek de website 
en geef je op. Laat je goede voor-
nemen werkelijkheid worden! Slim-
ness is te vinden aan Bozenhoven 
19a in Mijdrecht en telefonisch be-
reikbaar via 0297- 765027. Kijk alvast 
voor meer informatie op www.slim-
ness.nl.

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen ont-
vang je een zegel. Een volle kaart 
is twee euro waard, welke je inle-
vert bij de deelnemende winkeliers. 
Vervolgens zijn er een trekkingen 
per jaar waarbij prachtige prijzen te 
winnen zijn met als hoofdprijs een 
auto, dus plakken loont! Dit jaar be-
staat de Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers drieën-
zestig jaar. Tijd om de deelnemen-
de winkeliers stuk voor stuk eens in 
het zonnetje te zetten in deze nieu-
we rubriek. Tweewekelijks zal een 
vijftal vragen worden voorgelegd. 
Monique Bonhof van de gezellige 
bloemenkiosk Monfl eurique op het 
Raadhuisplein was vorige keer aan 
de beurt. Dit keer is Patrick Spaan-
der van Foto de Boer aan het woord.
 
Wat voor winkel heb je?
“Een fotozaak in de ruimste zin van 
het woord. In 1931 gestart door me-
neer de Boer, daarna overgenomen 
door mijn vader en inmiddels is de 
winkel vanaf 1997 van mij. We heb-
ben een studio en lijstenmakerij en 
sinds ruim een maand hebben we 
er ook een kunstcollectie bij. Steeds 

wisselende schilderijen. Ik ben er 
al een tijd mee bezig, want er was 
vraag naar. De branche verandert 
erg en dit is een mooie toevoeging.”

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Al vanaf het begin. Het was destijds 
hét spaarding van Aalsmeer. Ik ben 
het gewoon blijven doen. Voor de 
klantenbinding.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Een fantastisch mooi dorp. Ons-
kent-ons. De Westeinderplassen, 
maar vooral de mensen en de vele 
ondernemers die er zijn. Dat merk ik 
wel aan het klantenbestand.”

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“De concurrentie is moordend. We 
zijn drie jaar geleden gestopt met 
de verkoop van camera’s en appa-
ratuur en daar is internet absoluut 
debet aan. Wat internet echter niet 
biedt is service. Wij leveren hogere 
kwaliteit. Wist je dat we ook een fo-
to app hebben? Foto de Boer.”

Hoe zie je de toekomst 
van je winkel?
“Met alle nieuwe dingen die we 
doen, zie ik die nu zonnig in. Het 
is hard werken, maar de afwisse-
ling van mijn vak maakt het wel heel 
mooi.”

Door Miranda Gommans

Multimediagroep voor senioren 
gezellig en succesvol
Het inloopcentrum biedt op 
vrijdagochtend vanaf 10.00-11.30 
uur de mogelijkheid aan senioren 
om aan de slag te laten gaan 
met multi media (iPad, laptop, 
smartphone, mobiele telefoon). 
Velen hebben wel een iPad of een 
laptop maar gebruiken hem niet. 
De groep biedt de mogelijkheid 
om elkaar te helpen of om 
ondersteuning te krijgen. 
Er is  hulp van vrijwilligers die 
bekend zijn met het gebruik van 
laptop en iPad.  Elke vrijdagoch-
tend wordt er onder het genot 
van een kop ko�e van alles uit-
geprobeerd. Het inloopcentrum 
is 5 dagen per week geopend. 
Voor programma informatie 
kunt u binnen lopen in gebouw 
Irene, Kanaalstraat 12 of bellen  
06-22468574. 

Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Iedere woensdag en vrijdag 
avond kunt u heerlijk bij ons di-
neren. Bent u 50 jaar of ouder dan 
bent u van harte welkom!

Op woensdag 13 december 
wordt er weer een heerlijk 3-gan-
gen diner voor u bereidt. Vooraf 
krijgt u een licht gebonden kaas 
soep met stokbrood en
kruidenboter. Daarna krijgt u een 
'oma’s' sukadelapje met vleesjus,
geserveerd met doperwten met 
ham en ui, rösti aardappelen en 
tomaat-komkommersalade. En 
als dessert, vla �ip met lange 
vinger met slagroom naar keus. 
De kosten bedragen voor deze 
avond €10,-.

Op vrijdag 15 december zal
het 3-gangen menu bestaan uit:
Vooraf een Monica cocktail met 
toast en zeeboter. Daarna krijgt u 
een procureur rollade met 
champignon-roomsaus 
geserveerd met haricots verts 
in spek gerold, boerensalade en 
aardappelen met crème fraîche. 
En als dessert, chipolata pudding 
met saus en slagroom naar keus.
De kosten bedragen voor deze 
avond €10,-. Voor meer informatie 
of reserveren kunt u bellen met 
onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. U bent op 
beide dagen van hartelijk welkom 
vanaf 17.30 uur.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
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Om de twee weken in Ophelialaan
Laatste dag Goud Inkoop 
Bus op 12 december
Aalsmeer - De Goud Inkoop Bus 
komt voor de laatste keer dit jaar 
in Aalsmeer en wel op dinsdag 12 
december. De Goud Inkoop Bus is 
eigendom van Juwelier van Moor-
sel uit Oud-Beijerland en staat elke 
twee weken op dinsdag aan de Op-
helialaan tegenover de ingang van 
de Jumbo.
De aanwezige ervaren goudsmeden 
in de bus taxeren de inruilwaarde 
van de gouden en/of zilveren siera-
den die klanten aanleveren. Hierbij 
kan ook gedacht worden aan mun-
ten of muntencollecties, tanden-
goud en zelfs zilver bestek en cou-
verts. Na de taxatie, welke geheel 
vrijblijvend en kosteloos is, kan het 
getaxeerde bedrag direct contant 
aan de klant uitgekeerd worden

Ook reparatie en ontwerp 
Wilt u een advies over een repara-

tie aan uw gouden of zilveren sie-
raden? Kom dan ook even langs in 
de Goud Inkoop Bus in Aalsmeer. 
Buiten de inkoop van goud en zil-
ver geeft de goudsmid, die zelf ook 
de reparaties uitvoert, graag advies. 
Aanpassingen of iets laten maken 
van een sieraad van uw dierbare, al-
les is mogelijk. Tegenwoordig zijn er 
nog maar weinig juweliers die al-
les echt zelf repareren. Dit wordt 
meestal opgestuurd. Bij de plaat-
selijke juwelier krijgt u vaak niet 
de goudsmid zelf te spreken. In de 
Goud Inkoop Bus is meester-goud-
smid Peter van Moorsel aanwezig 
en kunt u direct met hem in overleg 
over een ontwerp of reparatie!
“Kom langs in de bus laat uw goud 
en zilver taxeren, u zult versteld 
staan wat u hiervoor terug krijgt”, al-
dus Peter van Moorsel tot slot. “Tot 
ziens in de Goud Inkoop Bus.”

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, 
nissan-nieuwendijk.nl        

(1) Korting geldt bij aankoop van een nieuwe Nissan MICRA uit voorraad.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

NIEUWE NISSAN MICRA
NÚ TOT € 3.500 KORTING RIJK UITGERUST, AL VANAF € 13.750(1)

Gezellig druk vorig jaar tijdens No Joke. Foto: www.kicksfotos.nl

Met zanger Tino Martin!
No Joke Christmas Edition 
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
het overweldigende succes van de 
editie op 1 april heeft Stichting No 
Joke Aalsmeer besloten om op 23 
december een Christmas Edition te 
laten plaatsvinden in de Studio’s 
van Aalsmeer. Het bestuur (van ook 
de Feestweek), bestaande uit voor-
zitter René Martijn, secretaris Dori-
ne Strampel-Been, penningmees-
ter Roland Hofman, en overige le-
den Ruben Piet, Dave Strampel en 
Jelle Ruesink, organiseert het feest 
dit keer in twee locaties, te weten de 
vertrouwde Big Apple (beneden en 
boven) en deze keer ook in Down-
town. Jelle Ruesink, die zich bezig-
houdt met pr, marketing en kaart-
verkoop, vertelt daarover het vol-
gende: “In Downtown zal het een 
Nederlandstalig feestje worden. 
Hier staan Rick van der Kroon ali-
as The Dutch Diamond, Sasja Brou-
wers zal met haar enthousiasme het 
podium betreden en Eddy Walsh en 
Het Meezingteam maken het feest 
compleet. Verder zijn we heel trots 
dat we Tino Martin hebben weten te 
boeken om de opening in The Big 
Apple te verzorgen. Vervolgens tre-
den daar Kris Kross Amsterdam op, 
Berget Lewis geeft akte de presen-
ce, Vato Gonzalez is er én we heb-
ben Anita Meyer. Voor ieder wat wils 
zullen we maar zeggen! DJ Joost zal 
in beide ruimtes tussen de bedrij-
ven door heerlijke muziek draaien. 

En hij zal het druk krijgen, want ‘No 
Joke The Cristmas Edition’ begint 
om 21.00 uur en duurt tot 03.00 uur 
’s nachts. Ik weet zeker dat dit zes 
uur durend evenement weer fantas-
tisch wordt!”

Koop nu kaarten!
Jelle vervolgt: “Vorige editie waren 
we geheel uitverkocht. En dat we 
verwachten we opnieuw. Er zijn nu 
nog kaarten, maar wees er snel bij. 
Op www.No-Joke.nl kunnen de toe-
gangskaarten worden aangeschaft 
à 22,50 euro per persoon, inclusief 
servicekosten, exclusief transactie-
kosten. De minimale leeftijd is 18 
jaar. Ook kunnen er kaarten wor-
den gekocht bij Primera in Oost, 
hetzij iets duurder in verband met 
een fee.” 
Er zal in de Studio’s catering aan-
wezig zijn, garderobe en parkeren 
is tegen betaling, maar kom zoveel 
mogelijk op de fiets is het advies 
van de organisatie. “Met ruim der-
tig vrijwilligers zullen we de aankle-
ding verzorgen. We gaan de ruim-
tes compleet in kerstsfeer omtove-
ren. Het wordt lekker over de top. 
Dat kunnen we je verzekeren. Volg 
de laatste nieuwtjes op Facebook, 
schaf je kaarten snel aan en kom 
feesten op 23 december”, aldus Jel-
le, die duidelijk zin heeft in de Kerst-
editie van No Joke.
Door Miranda Gommans 

Twee voorstellingen 24 december
Kerstspel de Binding over 
feminisme en gelijkheid
Aalsmeer - Op 24 december vindt 
traditiegetrouw het jaarlijkse kerst-
spel van de Binding plaats. Achter 
de schermen wordt al maanden hard 
gewerkt aan een wederom zelf ge-
schreven theaterstuk. Gespeeld, ge-
regisseerd en verder vorm gegeven 
door de jongeren van de Binding. Dit 
jaar is de regie in handen van Lizan-
ne Eveleens en Jolijn Amorison. Het 
stuk zal iets te maken hebben met 
feminisme, gelijkheid en de #me-
too discussie. De kaartverkoop gaat 
dit jaar iets anders dan voorgaan-
de jaren. Omdat de middagvoorstel-
ling altijd gezellig druk, maar niet vol 
is, hoeft u voor de middagvoorstel-
ling geen kaarten meer te reserve-
ren. U kunt gewoon binnen komen 
lopen. Voor de avondvoorstelling 
dienen wel kaarten gereserveerd 
te worden en dat kan via de websi-
te van de Binding, www.debinding.
nl/agenda. U heeft hiervoor een ac-
count nodig. Het is handig om de-
ze account van tevoren aan te ma-
ken, dat scheelt u tijd als u de re-

servering gaat maken. Aan uw ac-
count kunt u mensen toevoegen, zo 
kunt u dus ook voor anderen bestel-
len. De kaarten zijn dus op naam dit 
jaar, let hierop bij het reserveren. Op 
de website van de Binding vindt u 
een uitgebreide uitleg over hoe in te 
schrijven via de website. Het is niet 
mogelijk om op een andere manier 
kaarten te reserveren. Lukt het u 
niet om een account aan te maken? 
Neemt u dan van tevoren al contact 
op met de Binding, zodat hierbij as-
sistentie bij verleend kan worden. 
Na afloop van het kerstspel zal er 
natuurlijk weer gecollecteerd wor-
den. De helft van de collecte wordt 
gebruikt voor het niet-gesubsidieer-
de werk van de Binding, zoals bij-
voorbeeld de Kindervakantieweek, 
de kampen, het BEAU, het familie-
kraaktoernooi, etc. De andere helft 
gaat dit jaar naar Sofie van der Ven, 
die in 2018 naar Kenia vertrekt om 
daar te helpen bij het bouwen van 
een school en sportfaciliteiten voor 
kinderen. 

Mooie opbrengst ‘Calendar 
Girls’ kalender voor KWF
Aalsmeer - Na de serie fantasti-
sche uitvoeringen van het toneel-
stuk ‘Calendar Girls’ van Toneelver-
eniging Kudelstaart kon afgelopen 
week de balans opgemaakt worden 
van het aantal verkochte kalenders. 
De verkoop van de kalenders, waar-
op de dames die het stuk op de 
planken gezet hebben, in hun ‘na-
kie’ te zien zijn, verliep boven ver-
wachting. Er waren 100 kalenders 
gedrukt, maar die waren in no time 
uitverkocht. In totaal zijn er 160 ka-
lenders verkocht, zodat de dames in 
heel wat woningen in Kudelstaart 
en omgeving te aanschouwen zijn.
Naast de verkoop van de kalenders 
is er door de bezoekers nog een be-
drag van 117,50 euro in de KWF col-
lectebussen gedeponeerd zodat uit-
eindelijk het fantastische bedrag 
van 1717,50 euro aan het KWF kon 
worden overhandigd. Dit bedrag zal 
ook weer ten goede komen aan de 
financiering van onderzoeken naar 
oorzaken en genezing van kanker. 

Mocht u of jullie ook iets willen be-
tekenen voor het KWF, kijk dan op 
de site www.kwfaalsmeer.nl

Voorzitter Tineke van Kleef van To-
neelvereniging Kudelstaart overhan-
digt met trots de cheque aan de 
voorzitter van KWF Aalsmeer, Jan 
Kwak. 

Gezellig druk tijdens tentoonstelling

Vogels kijken bij Rijsenvogel
Rijsenhout- Vogelvereniging De 
Rijsenvogel heeft in het weekend 
van 1 tot 3 december weer haar 
jaarlijkse tentoonstelling gehouden. 
Tijdens deze regionale tentoonstel-
ling werden door leden gekweek-
te vogels tentoongesteld. Nadat de 
vogels door erkende keurmeesters 
van de Nederlands bond (de NBvV) 
waren gekeurd op hun kwaliteit en 
kleur en de daaraan verbonden prij-
zen waren verdeeld, was het tijd 
voor het publiek om al dit moois te 
aanschouwen. 
Vanaf de opening op vrijdagavond 
was het meteen gezellig druk. Dit 
is eigenlijk het hele weekend zo ge-

bleven. Nadat op zondagmiddag al-
le vogels weer met eigenaars naar 
huis waren verdwenen, kon de Rij-
senvogel terugkijken op een zeer 
geslaagd weekend. Aan de tentoon-
stelling was ook nog een grote lo-
terij verbonden, waarvan de prijzen 
zijn gevallen op de volgende lot-
nummers: 135/261/545/709/901/93
1/1036/1120/1153/1194/1213/1323
/1524/1640/1667/1837/1905/1980/
2256/2257/2258/2349/2397/2416/2
435. De prijzen zijn op vertoon van 
het winnende lot na telefonische af-
spraak af te halen bij Peter Pellicaan 
op het Rijshornplein 5 in Rijsenhout, 
telefoon 0297-323192.

Een deel van het team van Vrijdagavondcafé met Sint en Pieten. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Feestje rond 4-jarig jubileum
Sinterklaas op bezoek bij 
Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Op 1 december is Sin-
terklaas met enkele Pieten op be-
zoek geweest bij het jubilerende 
(4 jarig bestaan) van het radiopro-
gramma Vrijdagavondcafé op Ra-
dio Aalsmeer. Presentator en be-
denker Ron Leegwater vertelde de 
Sint trots te zijn op het program-
ma met een groot aantal luisteraars. 
Sinds de eerste uitzending stemmen 
nog steeds wekelijks meer inwoners 
af op dit gezellige café. Blij gaf Ron 
aan ook te zijn met iedereen die pe-
riodiek mee presenteert en zij die 
maandelijks een steentje bijdragen 
met een rubriek, zoals onder andere 
wijkagent Erik van den Brun en reis-
adviseur Ingrid Guezen. Daarnaast 

zijn er periodiek de uitgaans- en 
lifestyle tips van Kirsten Verhoef en 
de social media-rubriek van Debo-
rah Bothe. Ron en zijn collega’s blij-
ven natuurlijk wekelijks van zich la-
ten horen met muziek, spelletjes en 
meer. “Op naar het 5-jarig bestaan”, 
aldus de presentator. “We hebben 
al besproken om er dan met z’n al-
len en met alle luisteraars een groot 
feest van te maken.” Afgelopen vrij-
dag was het met Sinterklaas en de 
Pieten al een geweldig feestje. De 
livemuziek werd verzorgd door de 
Kudelstaartse zanger Rick van der 
Kroon. Het vrijdagavondcafé is er el-
ke vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur op 
Radio Aalsmeer.

Verboden kunstkasten in 
de schijnwerpers (1)
Aalsmeer - De serie ‘Wandelen 
langs kunstkasten’ is ten einde, in het 
voorjaar wordt het project weer op-
gepakt. Echter, nog niet alle kunst-
kasten zijn in de schijnwerpers gezet. 
In de gemeente staan ook enkele zo-
genaamde ‘verboden’ kunstkasten. 
Elektriciteitskasten door inwoners 
zelf voorzien van een gekleurd jasje. 
Deze week de eerste kennismaking:

Oosteinderweg
Tegenover het huis van Arie Buijs 
aan het einde van de Oosteinder-
weg aan de linkerkant staat een 
kunstkast die oorspronkelijk niet in 
aanmerking kwam om beschilderd 
te worden. Nu kan de webmaster 
van de kunstkast site volgens ei-
gen zeggen ook niet tekenen en of 
schilderen, maar fotograferen doet 
hij zeer behoorlijk. Tijdens een be-
zoek aan het Stedelijk Museum zag 
hij een schilderij van Chris Beekman 
hangen met de titel: Op tram wach-
tende mensen.

Chris Beekman (1887-1964) was 
één van de meest politiek actieve 
kunstenaars van de Stijl, een bewe-
ging waarvan Mondriaan de meest 
bekende is. De Stijl vertegenwoor-
digde een nieuwe wereld van ab-
stracte, geometrische vormen ge-
schilderd in primaire - felle - kleu-
ren. Eigenlijk stond Beekman met 
één been buiten de beweging en hij 
raakte ook wat in de vergetelheid 
dat zeker te maken zal hebben met 

zijn politieke voorkeur, want Beek-
man was communist. Met zijn schil-
derijen gaf hij een betere wereld 
voor de arbeiders aan. 

Beplakt met folie
“Het schilderij sprak mij meteen 
aan, ik heb er een foto van gemaakt 
met in het achterhoofd die te ge-
bruiken voor de kunstkast tegen-
over mijn huis.” De foto werd op fo-
lie afgedrukt. “Op een mooie juli-
dag heb ik samen met kleindochter 
Naomi de uitvergroting op de kast 
geplakt. Deze techniek is op meer-
dere plaatsen in de wereld toege-
past, maar in Aalsmeer is het de 
eerste kast. Ik heb er een mooi uit-
zicht aan overgehouden en tot nu 
toe geen klacht gehoord.”
Janna van Zon 

Da Capo’s 
Popkoor ‘on tour’

Aalsmeer - Al vele jaren gaat Da 
Capo’s Popkoor ‘on tour’ zo vlak 
voor de kerst. Op verschillende 
plekken brengt het koor de mooiste 
Christmas popsongs vanaf de tijd 
van Elvis tot aan Miss Montréal nu 
en nog veel meer opzwepende mu-
ziek, die ervoor zorgt dat het kerst-
gevoel er meteen helemaal in zit! 

Ook dit jaar is het popkoor in de re-
gio weer op verschillende plekken 
te zien en te beluisteren. Aanstaan-
de zaterdag 9 december, zo rond 
de klok van 11.00 uur is Da Capo’s 
Popkoor te vinden op het plein van 
winkelcentrum in Kudelstaart. Kom 
gezellig mee zingen en swingen en 
genieten van het heerlijke muzikale 
kerstgevoel! 
Mocht je zin krijgen om mee te zin-
gen bij dit gezellige popkoor, neem 
een kijkje op www.popkoor.nl voor 
meer informatie.

De Adviesraad vergadert 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - In de novemberverga-
dering verzorgde Jan Lans als be-
langhebber van de Stichting Alz-
heimer Nederland een presentatie 
over dementie. Alzheimer Neder-
land werkt aan een toekomst zonder 
dementie en aan een betere kwali-
teit van leven voor mensen met de-
mentie en hun dierbaren. Het doel 
van zijn voorlichting over dementie 
is het bieden van ondersteuning om 
te komen tot betere zorg voor men-
sen met dementie.
In het tweede deel van de verga-
dering verzorgde de voorzitter een 
presentatie over ‘waar staat je ge-
meente’. Tijdens de decemberverga-
dering zal Grace Stelk van de GGD 
Amsterdam Wmo-toezicht Amstel-
land een presentatie verzorgen over 
haar werkzaamheden als toezicht-
houder. De eerstvolgende vergade-
ring is woensdagmorgen 13 decem-

ber in het gemeentehuis. Natuur-
lijk bestaat de mogelijkheid om le-
den van de Adviesraad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
WMO, Jeugdbeleid en Participatie-
wet. U kunt op elk gewenst moment 
via asdaalsmeer@gmail.com uw er-
varingen vermelden. De Adviesraad 
handelt geen individuele vragen en 
klachten over toekenning, weige-
ring of uitvoering van hulp af, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 
het Sociaal Loket en de WMO voor-
zieningen/diensten. In voorkomen-
de gevallen zullen de bevindingen 
van de Adviesraad zo nodig ano-
niem besproken worden met het 
Sociaal Loket of desbetreffende be-
leidsambtenaren. Zie voor agenda, 
verslagen en nadere informatie de 
website van de Adviesraad: www.
wmoraadaalsmeer.nl. 

Watertoren 17 december 
ook in de avond open 
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is de komende zondagen 10 
en 17 december geopend van 13.00 
tot 17.00 uur en de 17e ook in de 
avond van 17.00 tot 21.00 uur, dus 
wanneer het donker is.

Mooie verlichting
Wanneer de beklimming naar de 
buitentrans (circa 50 meter hoog-
te) wordt gemaakt, is er overdag al 
een fraai uitzicht over alle windstre-
ken rond Aalsmeer. Wanneer het 
donker is wordt het een haast feeë-
riek schouwspel als men naar bene-

den en in de verte kijkt. Dan is heel 
goed te zien hoeveel mooie verlich-
ting er is binnen de dorpen in de na-
bije omgeving.
Loopt men de trans verder rond, 
dan is er het grote zwarte vlak van 
de grote Westeinder met in de ver-
te Leimuiden, Alphen aan de Rijn en 
de Haarlemmermeer.
Eerdere bezoekers tijdens een 
avondopenstelling spraken van een 
adembenemend schouwspel, dat zij 
niet graag hadden willen missen. 
Deze zondagmiddagen en de ge-
noemde avond dus wederom een 

gelegenheid om deze ervaring ei-
gen te maken en alle geïnteresseer-
den uit de verre omgeving zijn van 
harte welkom.

Waterleidingsysteem
De watertoren fungeerde tot de be-
ginjaren 90 als drukverhoger bin-
nen het regionale waterleidingsy-

steem. Binnen in de toren zijn de 
leidingen en grote reservoirs te be-
kijken en is er informatie over de 
werking van de watertoren. Wan-
neer men de toren wil beklimmen is 
de entree voor kinderen 1 euro en 
volwassenen betalen 2 euro. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.aalsmeer-watertoren.nl.



UITNODIGING

Inloop/informatiebijeenkomst 
herontwikkeling VVA terrein
(tussen Burg. Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef)

Op woensdag 13 december vindt een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling 
van het voormalig VVA terrein plaats in het nieuwe buurthuis Hornmeer (voormalige 
VVA kantine) Dreef 1 te Aalsmeer. De bijeenkomst start om 16.30 uur en om ongeveer 
17.00 uur houdt wethouder Gertjan van der Hoeven een korte inleiding. Daarna vertellen 
enkele klankbordgroep leden over hun inbreng op het concept inrichtingsplan. 
De inloop/informatiebijeenkomst is om 19.30 uur afgelopen.

Het voormalige VVA terrein is zes 
voetbalvelden groot, dus is er heel 
wat mogelijk. Er zijn verschillende 
participatiemomenten geweest 
die hebben geleid tot een mooie 
groene en recreatieve invulling van 
het terrein. In het plan is voor elk 
wat wils opgenomen o.a.; 
• een natuurgebied, 
• doorlopende wandelpaden, 
• een speelbos,
• een free runparcours, 
• skateplein, 
• hondentrainingsveldjes, 
• veel waterpartijen en nog 
 veel meer.

Al deze voorstellen zijn 
uitwerkingen van ideeën van 
bewoners, klankbordgroep- 
en werkgroep leden en 
belangstellenden.

De woningbouw langs de 
Zwarteweg, het schoolplein en het 
parkeren in de omgeving worden op 
andere bijeenkomsten besproken. 

Kinderen en jongeren worden 
als ervaringsdeskundigen 
van harte uitgenodigd 
om hun mening te geven 
over het speelbos, free 
runparcours, skateplein en 
de graffi timuur.

Tijdens de bijeenkomst wordt het 
concept inrichtingsplan toegelicht 
en belangstellenden kunnen 
hun mening hierover geven. 
Aansluitend wordt het plan 
- na verwerking van de reacties -  
ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om 
13 december te komen, dan kunt 
u ook per email reageren op de 
plannen voor de herontwikkeling 
van het VVAterrein. U kunt een 
email sturen naar info@aalsmeer.nl 
o.v.v. project herontwikkeling 
VVA terrein. 
DIT KAN TOT UITERLIJK 
VRIJDAG 22 DECEMBER.

Voor een aantal ontwikkelingen op 
het VVA terrein heeft de gemeente 
subsidie aangevraagd bij de 
Stichting Leefomgeving Schiphol. 
In januari 2018 neemt het bestuur 
van het SLS fonds een besluit over 
de ingediende projectvoorstellen.Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer.nl/project-hornmeer

CONCEPT
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Ter versterking van recreatie- en toerismesector

Website ‘Visit Aalsmeer’ 
feestelijk gelanceerd
Aalsmeer - In het Westeinder Pa-
viljoen aan de Westeinderplassen is 
afgelopen maandag 4 december de 
nieuwe website www.visitaalsmeer.
nl feestelijk gelanceerd. De ont-
hulling werd verricht door wethou-
der Jop Kluis van recreatie en toe-
risme en voorzitter John Jansen van 
Ondernemend Aalsmeer. De afgelo-
pen periode is er hard gewerkt aan 
de versterking van de recreatie- en 
toerismesector in Aalsmeer. 
Hiervoor is een nieuw ambitieus 
promotieplan ‘Visit Aalsmeer’ tot 
stand gekomen. Wethouder Jop 
Kluis: “De prachtige Westeinder 
en ons bloemenimago bieden vol-
op kansen voor groei van recreatie 
en toerisme. In de periode van 2014 
tot en met 2016 is de recreatie- en 

de toerismesector in Aalsmeer met 
liefst 10 procent gegroeid en dit is 
een stijging ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde. Om het wa-
tersport imago van Aalsmeer ver-
der te benadrukken is het Fort Ku-
delstaart aangekocht en is gestart 
met een kansenonderzoek naar de 
Drechtdoorsteek. Daarnaast wordt 
samengewerkt met ‘Amsterdam be-
zoeken, Holland zien’ om de groei-
ende stroom van toeristen kennis te 
laten maken met het mooie bloem- 
en waterrijke Aalsmeer.” Zowel wet-
houder Kluis als John Jansen van 
Ondernemend Aalsmeer benadruk-
ten dat het natuurlijk niet de bedoe-
ling is dat toeristen de gemeente 
overnemen. De groei moet op ver-
antwoorde wijze en gaat vooral ge-

baseerd worden op arrangementen, 
fiets- en wandelroutes en onder an-
dere vaartochten. Wat dit laatste be-
treft heeft de gemeente een varen-
de boswachter aangesteld die zorgt 
dat de mooie natuur van de Poel 
goed beschermd blijft. De gemeen-
te speelt in de promotie overigens 
verder een coördinerende rol, initi-
atieven nemen is aan ondernemers. 

Watersport en bloemen
Waar wethouder Kluis vooral in ging 
op het waterrijke Aalsmeer, pro-
mootte John Jansen met name het 
bloemenimago van Aalsmeer. “We-
reldwijd bekend.” Het belevingscen-
trum voor de sierteelt, Floriworld, dat 
gerealiseerd gaat worden tussen de 
Veiling en Waterdrinker in Green 

Park, biedt volgens hem enorme 
kansen voor Aalsmeer. “Het nieu-
we Keukenhof, het hele jaar door, 
van Aalsmeer.” Ook vertelde Jansen 
dat de plannen voor het opfleuren 
van de entrees van Aalsmeer met 
bloemrijke kunstwerken al in een 
vergevorderd stadium zijn. 

In plaats van VVV-site
De website ‘Visit Aalsmeer’ komt in 
de plaats van de website van www.
vvaalsmeer.nl. Het is een mooie si-
te geworden met een eigentijdse en 
sfeervolle uitstraling waar vooral de 
verhalen over het mooie Aalsmeer 
centraal staan. Komende tijd wordt 
de site verder doorontwikkeld en 
uitgebreid met onder andere Engel-
se teksten, artikelen over de diver-
se arrangementen, foto’s en routes. 
Ook is onlangs de nieuwe face-
bookpagina van ‘Visit Aalsmeer’ ge-
opend en komt er binnenkort ook 
een twitter- en instagram account 
bij. “Ik roep iedereen op om vrien-
den te worden met ‘Visit Aalsmeer’ 
op facebook”, aldus wethouder 
Kluis enthousiast. 

Nieuw logo
Het logo van ‘Visit Aalsmeer’ heeft 
een groene en een blauwe uitstra-
ling om het water en de natuur 
van Aalsmeer te benadrukken en 
er is een bloem in het logo opge-
nomen om ook de ‘bloemen’ kant 
van Aalsmeer te laten zien. Er is ge-
kozen voor een tulp, die aansluit 
bij Floriworld en het beeld van een 
bloem wat de (inter)-nationale toe-
rist heeft bij Nederland en dus ook 
bij Aalsmeer. 
Wethouder Kluis verklapte dat 
over de bloem de meeste discus-
sie is gevoerd. Eerst was gekozen 
voor een roos, maar dit leek teveel 
op een politieke partij. Uiteindelijk 
is toch maar gekozen voor de tulp. 
Wethouder Kluis tot slot: “Ik ben 
er bijzonder trots op dat we dit in 
zo’n korte tijd met elkaar voor el-
kaar hebben gekregen en ik heb 
er alle vertrouwen in dat we als het 
‘best bewaarde geheim van de re-
gio’ straks veel bezoekers krijgen.” 

Nieuwe website gemeente 
is (eindelijk) gelanceerd
Aalsmeer - Maandag 4 decem-
ber heeft de gemeente haar nieu-
we website gelanceerd. Uitgangs-
punten voor de nieuwe website zijn 
gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en 
eigentijds, zodat inwoners en on-
dernemers beter, sneller en makke-
lijker de informatie vinden die ze no-
dig hebben. 
Jeroen Nobel, burgemeester: “We 
leven in een tijd waarin inwoners en 
ondernemers in toenemende ma-
te zaken digitaal willen regelen. De 
website is ons belangrijkste com-
municatiekanaal, maar ook een 
platform waar inwoners in de toe-
komst steeds meer zaken digitaal 
kunnen afhandelen.” 

Overzichtelijker
De nieuwe site is compacter en 
overzichtelijker. Daarbij is de site 
zo ingericht dat de meest gezoch-
te producten en diensten via icoon-
tjes op de homepage snel en een-
voudig te vinden zijn en in de toe-
komst voor een groot deel online 

geregeld kunnen worden. Ook heeft 
de nieuwe website een betere zoek-
functie en is de site te gebruiken op 
alle mobiele apparaten, omdat het 
ontwerp zich aanpast aan verschil-
lende schermgroottes. Heel belang-
rijk in een tijd dat bijna iedereen di-
gitaal én mobiel is. 

Verdere ontwikkeling
Bij de opzet van de nieuwe websi-
te hebben we inwoners en onder-
nemers betrokken. Ze hebben mee-
gedacht over hoe de gemeente de 
website het beste kon inrichten en 
vormgeven. Dat heeft waardevolle 
input opgeleverd. De gemeente blijft 
hard werken aan de verdere ontwik-
keling en het actueel houden van de 
website. Neem een kijkje op www.
aalsmeer.nl. De nieuwe website 
heeft lange tijd op zich laten wach-
ten. Onder andere het goed bevei-
ligen ervan heeft een behoorlijke 
vertraging opgelopen. Nu dan toch 
(eindelijk) gelanceerd. Een prachtig 
‘cadeau’ zo voor de feestdagen!

Gezellige Sint en Pieten feesten 
in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer - Helaas, Sinterklaas 
en alle Pieten zijn weer terug naar 
Spanje. De voorpret en de dag van 
dit kinderfeest heeft veel gezellig-
heid gegeven en natuurlijk best ook 
spanning bij vele jongens en meis-
jes. Toch geniet het merendeel van 
de grappige Pieten en de lieve Sin-
terklaas. Het zijn drukke tijden ge-
weest voor de Goedheiligman en de 
Pieten. Vele verenigingen en clubs 
zijn met een bezoek vereerd, na-
tuurlijk is ook aangeklopt bij een 
groot aantal huishoudens en er zijn 
diverse feestjes gevierd in de win-
kelcentra. 

Pietje Pin in Centrum
Afgelopen vrijdag 1 december ging 
Pietje Pin op pad tijdens de koop-
avond in het Centrum. Hij mocht 

aankopen van klanten in winkels 
afrekenen en hier werd veelal ver-
rast, maar dankbaar en vrolijk op 
gereageerd. Sinterklaas liet zich de-
ze avond ook in vele winkels zien. 
Natuurlijk om allerlei aankopen te 
doen! Zaterdag 2 december was 
een plandag met een hoofdletter 
voor het gezelschap. 

Sintfeest en ‘Bon in de Ton’
In Kudelstaart was er in het winkel-
centrum in de ochtend een gezelli-
ge ontmoeting met Sint en Pieten. 
De kinderen mochten gratis op de 
foto met Sinterklaas en er stonden 
allerlei spelletjes klaar, waaronder 
bijzondere sjoelbakken. Ook is een 
kleurwedstrijd gehouden en hier-
van zijn door de Pieten de winnaars 
getrokken. Alle jongens en meisjes 

hebben hun prijs reeds mogen ont-
vangen. Wie nog energie over had, 
kon naar de Pietendisco in het nabij 
gelegen jeugdcentrum Place2Bieb 
en hier gingen de voetjes flink van 
de vloer. Winkelcentrum Kudelstaart 
blijft ook na Sinterklaas trakteren. 
De actie ‘Bon in de Ton’ wordt ook 
dit jaar weer gehouden. Wie aan-
kopen doet bij de winkels hier, kan 
de kassabon voorzien van naam, te-
lefoonnummer en mailadres in de 
grote brievenbus op het plein de-
poneren en maakt hiermee kans 
op vooral lekkere prijzen. De eer-
ste trekking is aanstaande zaterdag 
9 december en wie niets gewonnen 
heeft, maakt nog steeds kans op ca-
deaus, want op 16 december wor-
den opnieuw enkele klanten in het 
prijzenzonnetje gezet. 

Dj Piet in Ophelialaan
In de middag arriveerde Sinterklaas 
met een grote groep Pieten in de 
Ophelialaan. Het bezoek werd al 
snel opgemerkt. De Sint en de Pie-
ten arriveerden in gezelschap van dj 
Piet en hij trakteerde op swingende 
muziek. De kinderen mochten met 
Sinterklaas op de foto en de Pieten 
trakteerden alle bezoekers op pe-
pernoten en ander lekkers. En voor 
de kleintjes hadden Sint en de Pie-
ten nog een extra verrassing in pet-
to. Zij kregen een cadeautje mee 
naar huis. Ook in de Ophelialaan 
was het feest met een hoofdletter 
en is volop genoten door jong en 
oud van dit heerlijke kinderfeest.

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
(Centrum en Ophelialaan)
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Twee fietsen uit 
schuur gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 28 op woensdag 29 novem-
ber is ingebroken in een schuur 
bij een woning in de Marsstraat. 
De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met een behoorlijke buit. Er 
zijn twee fietsen gestolen, hand-
gereedschap en een zaagmachi-
ne. Beide fietsen zijn zwart van 
kleur. De ene is van het merk Gi-
ant en de ander is een strandfiets 
van het merk Bols, type Wild Flo-
wer Tripple. De inbraak heeft tus-
sen vier uur ’s middags en kwart 
over acht in de ochtend plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Dief betrapt in 
bedrijf

Aalsmeer - Op maandag 4 de-
cember rond half negen in de 
avond is 65-jarige man uit Zaan-
dam op heterdaad betrapt in een 
bedrijf aan de Legmeerdijk. De 
diefstal van potten, vaasjes en 
meer werd gezien door mede-
werkers, waarop de politie werd 
gealarmeerd. Agenten zijn ter 
plaatse gegaan en hebben de 
man aangehouden. De 65-jarige 
verklaarde dat de goederen be-
stemd waren voor markthandel. 
Er is proces-verbaal opgemaakt.

Bromfiets kwijt!
Kudelstaart - Op woensdag 
29 november rond vier uur in 
de middag zagen agenten tij-
dens de surveillance een brom-
fiets wel heel hard rijden op de 
Kudelstaartseweg. Een snelheid 
werd gemeten van 80 kilometer. 
De eigenaar, een 17-jarige Ku-
delstaarter, werd tot stoppen ge-
maand en de brommer is in be-
slag genomen voor een controle 
op de rollerbank. Uit de test bleek 
dat de bromfiets een snelheid van 
liefst 93 kilometer kon halen. De 
17-jarige heeft het kentekenbe-
wijs moeten inleveren. De brom-
fiets mag pas weer de weg op 
na een officiële keuring door de 
rijksdienst van het wegverkeer.

Containerbrand 
snel geblust

Aalsmeer - Op zondag 3 decem-
ber rond half negen in de avond 
is brand ontstaan in een on-
dergrondse container in de Ci-
troenvlinderstraat. De brandweer 
kreeg een melding dat er veel 
rook uit de container kwam. Het 
vuurtje hadden de brandweerlie-
den snel onder controle. De scha-
de is beperkt gebleven. Getuigen 
hebben twee jongens van 12 tot 
14 jaar zien weglopen richting de 
Aalsmeerderweg. Mogelijk zijn 
dit de daders. Een van hen droeg 
een oranje jas. Wie meer infor-
matie heeft, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Foto: Davey Photography/ Rob Franken

1 Gewonde na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 4 decem-
ber rond tien uur in de ochtend heeft 
opnieuw een aanrijding plaatsge-
vonden op de kruising Legmeerdijk 
met de N201. Twee auto’s zijn op el-
kaar gebotst en zowel de Volkswa-
gen als de Ford liepen flinke schade 
op. De bestuurder van de Volkswa-
gen, een 65-jarige man uit Amstel-

veen, raakte gewond aan zijn hand. 
Hij is met vermoedelijk een gebro-
ken vinger naar het ziekenhuis ver-
voerd per ambulance. Volgens ge-
tuigen reed één van de twee auto’s 
door het rode verkeerslicht. De po-
litie heeft ter plaatse een onderzoek 
gehouden. Beide bestuurders had-
den geen alcohol gedronken. 

Politie: Blijf alert en bel bij onraad
Toename woninginbraken
Aalsmeer - Op vrijdag 1 decem-
ber is tussen kwart over acht in de 
ochtend en kwart voor vijf ’s mid-
dags ingebroken in een woning in 
de Spoorlaan. Via de achterzijde 
hebben de dieven zich toegang ver-
schaft. Er zijn twee ramen open ge-
broken. De politie doet verder on-
derzoek. Op zaterdag 2 decem-
ber is tussen half acht in de och-
tend en tien uur ’s avonds ook een 
woning aan de Vlinderweg bezocht 
door inbrekers. Ook hier zijn dieven 
het huis ingegaan via de achterzij-
de. Het slot van de achterdeur is ge-
forceerd. De gehele woning is door-
zocht. De inbrekers zijn er vandoor 

gegaan met diverse sieraden. Mo-
gelijk zijn er getuigen, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. Niet alleen 
in Aalsmeer is er een toename van 
woninginbraken. Ook in Amstelveen 
en Uithoorn is een dievengilde be-
hoorlijk actief. 
Ziet u iets verdachts in uw buurt of 
wijk en wordt dit niet vertrouwd? 
Bel dan direct de politie. Bij het 
zien van een inbraak mag uiteraard 
alarmnummer 112 gebeld worden. 
De politie hoopt samen met inwo-
ners het aantal inbraken in wonin-
gen en schuren weer naar nul te re-
duceren. 

Hulpdiensten in actie 
voor inwoners
Aalsmeer - Op woensdag 29 no-
vember rond zeven uur in de avond 
kregen de hulpdiensten een mel-
ding dat een persoon onwel gewor-
den was in een woning in het Se-
ringenpark. De politie, brandweer 
en ambulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. De 74-jarige bewoonster is 
direct vervoerd naar het ziekenhuis. 
Om binnen te komen was de bui-
tendeur geforceerd geopend. Een 
slotenmaker is gevraagd de scha-

de te herstellen. Zondag 3 decem-
ber zijn de hulpdiensten liefst twee 
keer in actie gekomen. Om zes uur 
in de avond was een 10-jarig meis-
je van de trap gevallen in de Zon-
nedauwlaan. Ze was uitgegleden 
op de zoldertrap. Naast de politie, 
brandweer en ambulancedienst is 
ook het medische team ter plaat-
se gekomen. De traumaheli was 
hiervoor geland in de Cactuslaan. 
Het meisje klaagde over rugklach-

Beeld pronkt weer op Molenplein
‘De Paardendief’ is terug!
Aalsmeer - Enkele maanden is het 
plaatsje op het Molenplein tussen 
de muur bij de Zijdstraat leeg geble-
ven. Het beeld ‘De Paardendief’ was 
tijdens een markt van z’n sokkel ge-
reden en had onderhoud nodig. Het 
bronzen beeldje zelf bleef gelukkig 
onbeschadigd, maar zijn ‘onderstel’ 
moest vernieuwd worden. Begin de-
ze week is het ontwerp van Leo van 
den Bos teruggeplaatst en kan weer 
genoten worden van dit prachtige 
kunstwerk. 
‘De Paardendief’ weergeeft het mo-

ment waarop de dief het paard 
tracht te keren. Ruiter en paard vor-
men 1 geheel in de concentratie 
van de beweging. Het is een tafe-
reel zoals in vervlogen tijden op de-
ze plaats aangetroffen had kunnen 
worden. 
De molen en het verstilde pleintje 
vormen een perfect decor voor dit 
beeld dat hier alweer 27 jaar lang 
pronkt. In 1990 is ‘De Paardendief’ 
hier geplaatst. Best inmiddels een 
vertrouwd beeld in het Centrum en 
nu gelukkig weer terug!

Uithoornse dupe 
van cybercrime

Streek - Op maandag 4 decem-
ber is een 84-jarige vrouw uit Uit-
hoorn de dupe geworden van cy-
bercrime. De inwoonster werd 
telefonisch benaderd door een 
vrouw die zei van Microsoft te 
zijn. Ze sprak een klein beetje 
Nederlands en vroeg of het ge-
sprek in het Engels voortgezet 
kon worden. De belster vertel-
de dat er aanslag was gepleegd 
op het geheugen van de com-
puter van de vrouw en dat zij dit 
namens Microsoft voor haar wil-
de herstellen. Daarvoor moesten 
enkele stappen in de computer 
doorlopen worden. Al met al is 
de inwoonster zo’n drie uur aan 
de telefoon geweest met de da-
me van Microsoft. Het gevolg, er 
is een aanzienlijk bedrag van de 
rekening van de inwoonster ge-
stolen. Een waarschuwing van de 
politie: Microsoft belt nimmer met 
klanten. En geeft bij een eventu-
ele financiële transactie nooit uw 
persoonlijke pincode. Zelfs ban-
ken zullen dit niet vragen. Ga 
niet in op dergelijke telefoontjes. 
Hang op en zeg geen interesse te 
hebben of vraag of er later terug-
gebeld mag worden! 

Schiphol Manifest Aalsmeer: Over 
de ezel, de wortel en de stok
Onze gemeenteraad gaat 7 decem-
ber om 20.10 haar Schiphol mani-
fest vaststellen. Dat manifest is vol-
gens de wethouder nodig omdat 
‘het uitgangspunt van groei in ba-
lans met de omgeving voor delen 
van Aalsmeer niet meer van toepas-
sing is’. Dat valt inderdaad niet te 
ontkennen. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van dit dorp hebben we 
tussen 06.00 uur en 23.00 uur, over 
alle 365 dagen van het jaar opge-
teld, meer dan 100.000 starts en lan-
dingen over onze daken gekregen. 
En dan reken ik de slaapverstoren-
de nachtelijke starts en landingen 
over de zuidelijke Zwanenburgbaan 
niet eens mee. Om over de effecten 
op de gezondheid maar helemaal te 
zwijgen: hoeveel ultrafijn stof denkt 
u dat er dit jaar boven Aalsmeer is 
uitgestoten door 100.000 vliegtui-
gen? 
Het doel van het manifest is – vol-
gens de wethouder - om van alle 
bij Schiphol ‘betrokken partijen er-
kenning te krijgen voor deze pro-
blematiek en inzet om te onderzoe-
ken hoe de kwaliteit van de leefom-
geving kan worden verbeterd en zo 
nodig om tot passende compensa-
tie te komen’.
Anders gezegd: als we alle bij Schip-
hol betrokken partijen even als een 
‘ezel’ zien, wil de gemeenteraad die 
‘ezel’ met dit manifest in beweging 
krijgen: om eens rekening te gaan 
houden met inwoners van Aalsmeer 
zoals u en ik. Nu is algemeen be-
kend dat je een ezel alleen in be-
weging krijgt met een wortel en een 
stok. En dat is precies waar het in 
de vijf pagina’s verdere uitwerking 
van dit manifest aan schort. Hoewel 
vriend en vijand van Schiphol al in 
maart 2015 hebben vastgesteld dat 
er in de Zuidoosthoek van Schip-
hol (lees: Aalsmeer en omgeving) 

geen hinderbeperkende maatrege-
len van betekenis te bedenken zijn, 
oppert het manifest louter margina-
le voorstellen zoals olifantsgras en 
vliegweerbericht. Met één uitzonde-
ring: een regeling voor mensen die 
de overlast van Schiphol niet meer 
aankunnen. Die moeten netjes kun-
nen vertrekken: uitkopen en verhui-
zen. Zodat er alleen nog mensen 
(komen) wonen die van het vlieg-
verkeer geen last hebben en er ook 
niet onder lijden, want die zijn er ge-
lukkig ook. Dit voorstel uit het mani-
fest kan heel goed dienen als wor-
tel voor de Schiphol ‘ezel’, maar dan 
moet er nog wel een stok in het ma-
nifest; want die ontbreekt. Ik doe 
een suggestie. 
Hoe vervelend is het voor alle bij 
Schiphol betrokken partijen als er 
gerede twijfel zou zijn aan de recht-
matigheid van de groei? Als een ge-
zaghebbend/gerenommeerd kan-
toor vaststelt dat verdere groei in 
strijd is met de wet Luchtvaart of 
met het recht op een veilige woon-
omgeving?
Er is namelijk genoeg aanleiding 
om te twijfelen of de wettelijke ge-
lijkwaardigheidscriteria wel worden 
nageleefd. En volgens de Onder-
zoeksraad Voor Veiligheid is het in 
een groot deel van Aalsmeer zo on-
veilig, dat de woningen, die daar nu 
worden bewoond alsof er niks aan 
de hand is, hadden moeten worden 
gesloopt als Schiphol zou worden 
behandeld als elke andere industri-
ele inrichting. Is nog meer vliegen 
dan nog wel rechtmatig?
 Met de dreiging van deze juridische 
‘stok’, zou de Schiphol ‘ezel’ best wel 
eens in de richting van de ‘wortel’ 
van uitkopen en verhuizen kunnen 
gaan bewegen. Wat denkt u?
Jan Boomhouwer 
jboomhouwer@caiway.nl

Petitie voor parlementaire enquête 
over ontwikkeling van luchtvaart
Een paar weken geleden zijn we ge-
start met een petitie met als doel 
een parlementaire enquête in de 
eerste en tweede Kamer voor el-
kaar te krijgen waarin de ontwik-
keling van de luchtvaart in Neder-
land tegen het licht moet worden 
gehouden. Er zijn te veel aanwijzin-
gen dat een en ander niet volgens 
de spelregels en afspraken is gere-
geld met als gevolg dat de burger 
steeds weer de rekening krijgt ge-
presenteerd. De petitie kunt u vin-
den op https://t.co/xFskWbI0fd. Om 
de parlementaire enquête te kun-
nen afdwingen zijn er minimaal 
40.000 handtekeningen nodig. Daar 
zijn we nog lang niet. Vandaar mijn 
verzoek aan u de petitie te tekenen 
en u te vragen deze petitie door te 
sturen naar uw vrienden en kennis-

sen en verder te verspreiden. Stuur 
deze oproep ook door naar de le-
den van uw vereniging of platform. 
In het oosten van Nederland en in 
het Groene Hart van Nederland is 
het mogelijk gebleken tienduizen-
den handtekeningen te verzamelen. 
Zijn de omwonenden rondom 
Schiphol zo ongeïnteresseerd en 
gedesillusioneerd geraakt dat ze 
niet meer geloven dat er iets aan 
de overlast, vervuiling, gevaar, groei, 
etc. veranderd kan worden? Rond-
om Schiphol wonen 2 miljoen bur-
gers. Is het nu echt niet mogelijk om 
40.000 handtekeningen bij elkaar te 
krijgen? Laten wij ervoor gaan.

Dr. Kees Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Am-
sterdam: www.vliegoverlast.nl

Eerst inventariseren!
Start werkzaamheden aan 
de Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De reconstructiewerk-
zaamheden van de Aalsmeerder-
weg zijn van start gegaan. De af-
gelopen maand is het werk aanbe-
steed waarbij Aannemer BAM in-
fra BV is geselecteerd om het werk 
te gaan uitvoeren. De komende tijd 
zal de aannemer inventarisatie-
werkzaamheden verrichten op de 
Aalsmeerderweg, zoals het inven-
tariseren van kabels en leidingen, 
etc. De inventariserende werkzaam-
heden zijn in de zijkant van de weg. 
Inwoners en bedrijven hebben hier 
weinig last van. Na de winter zul-

len de reconstructiewerkzaamhe-
den in faseringen uitgevoerd wor-
den, waarbij zoveel mogelijk geke-
ken wordt naar bereikbaarheid voor 
bewoners en bedrijven. 

Inloopavond
Op de gemeentelijke website zal de 
voortgang geregeld vermeld wor-
den. Ook komt er nog een inloop-
avond. De bewoners en bedrijven 
zullen te zijner tijd over deze fase-
ringen worden ingelicht. De ge-
meente is al in gesprek met de on-
dernemers over de werkzaamheden. 

Motie tijdens raadsvergadering
CDA wil de Nederlandse 
vlag in de raadzaal
Aalsmeer - Gestimuleerd door de 
landelijke aandacht voor het onder-
werp ‘Nederlandse vlag in de raad-
zaal’ gaat het CDA vanavond, don-
derdag 7 december, een motie in-
dienen tijdens de raadsvergadering 
met de wens de nationale driekleur 
weer een prominente plek te geven 
in de mooie nieuwe raadzaal. In de 
overwegingen van de CDA-motie 
staat onder andere dat de nationale 
vlag een mooie en duidelijke func-

tie heeft als symbool van de natie. 
In de Tweede Kamer is een derge-
lijke motie ook aangenomen en het 
CDA gaat ervanuit dat er veel steun 
zal komen van de overige raadsfrac-
ties. Overigens staan op het raad-
huis zelfs drie vlaggen: de Neder-
landse vlag, de Aalsmeerse vlag en 
de vlag van de Europese Unie. Voor 
CDA Aalsmeer/Kudelstaart is het 
voldoende dat de Nederlandse vlag 
in de raadzaal komt.

Nieuwe buslijn naar Kudelstaart: 
Verbetering of verslechtering? 
Je komt er. Vaker, sneller, duurza-
mer. Met deze mooie woorden be-
landde een paar weken geleden 
een folder met de nieuwe dienstre-
geling van Connexxion in de brie-
venbus. Mooie beloftes die horen 
bij een nieuwe concessie voor tien 
jaar is afgesloten tussen de Vervoer-
regio en Connexxion, maar worden 
die beloftes voor de bereikbaarheid 
van Kudelstaart wel waar gemaakt? 
De buslijn 172 krijgt een nieuwe 
naam, lijn 357, die volgens de folder 
maar liefst 8 keer per uur tussen Ku-
delstaart - overigens verkeerd ge-
schreven in de folder - en Amster-
dam gaat rijden. Maar wanneer je 
de nader dienstregeling bekijkt op 
de website van Connexxion blijkt dit 
helemaal niet zo te zijn!
De helft van de ritten rijdt van en 
tot het Hortensiaplein. Daar houdt 
het echter nog niet op. Alleen in de 
ochtend- en avondspits wordt er 
vier keer per uur tussen Aalsmeer 
en Kudelstaart gereden, daarbuiten 
twee keer per uur. Opvallend, want 
de bus rijdt nu toch vaker namelijk 
elke twintig minuten. Nog opvallen-

der is de definitie van spits volgens 
Connexxion. Tussen 7 en 8 uur rij-
den er inderdaad vier bussen per 
uur, maar de eerst volgende bus 
daarna vertrekt pas weer om half 9 
en daarna om 9 uur (vanaf bushalte 
de Rietlanden). De avondspits dan, 
tussen 3 en 5 uur rijden er inder-
daad vier bussen per uur in de rich-
ting van Kudelstaart. Maar weer, de 
eerst volgende bus daarna rijdt pas 
om half 6 weg van Amsterdam Cen-
traal. In de regel is de avondspits 
tussen 16.30 en 18.30 uur, terwijl in 
dit tijdslot van Connexxion maar zes 
bussen in totaal rijden. 
Bovendien verdwijnt de snellere 
272 buslijn in de ochtend, wat rei-
zigers naar Amsterdam toch snel al 
twintig minuten extra reistijd ople-
vert. En de nachtbus gaat helemaal 
niet meer naar Kudelstaart. Dus ko-
men we vaker en sneller naar on-
ze bestemming en weer thuis? Met 
de nieuwe dienstregeling van Con-
nexxion valt dat nog te bezien. We 
gaan de 172 nog eens missen… 
Demi van Weerdenburg
dvanweerdenburg@gmail.com

ingezonden

Werkzaamheden aan Dreef 
en rotonde Zwarteweg
Aalsmeer - Op dit moment zijn 
er werkzaamheden aan de Dreef 
in voorbereiding voor het asfalte-
ren van de wegen. Deze zijn bijna 
klaar, zodat het asfalteren kan star-
ten. Ook wordt de rotonde Dreef 
met de Zwarteweg voorzien van een 
nieuwe deklaag. Op zaterdag 16 de-
cember is er een omleiding in ver-
band met deze werkzaamheden. Er 
zal vroeg in de ochtend met de dek-
laag van de rotonde worden gestart. 
Deze kan dan vanaf circa 11.00 uur 
weer open. Daarna start de aanleg 
van de deklaag van de Dreef. De 
werkzaamheden zijn onder voorbe-
houd van onvoorziene omstandig-

heden, zoals onder andere het weer.

Verkeershinder en stremming
Het verkeer zal door middel van ver-
keersborden ter plaatse worden 
omgeleid, onder andere via de tij-
delijke bouwweg. Tijdens de werk-
zaamheden aan de Dreef is Sport-
centrum de Waterlelie en tankstati-
on Tango via de omleiding bereik-
baar. Hiervoor zijn verkeersbege-
leiders aanwezig om het verkeer te 
begeleiden. De bussen R357 (was 
buslijn 172) en R340 van Connexxi-
on zullen deze zaterdag een aange-
paste route rijden. Raadpleeg hier-
voor de site van Connexxion. 

ten en is per ambulance naar het 
Amstelland ziekenhuis gebracht. 
Een uur later, om zeven uur, kwam 
een melding binnen over een on-
wel geworden persoon in de Pun-
terstraat. Een 82-jarige inwoner 
was niet meer aanspreekbaar. De 
vrijwilligers van het AED-team wa-

ren als eerste ter plaatse en zijn di-
rect gaan reanimeren. Ze kregen 
hulp van agenten, brandweerlieden 
en medewerkers van de ambulan-
cedienst. Een vruchtbare samen-
werking gelukkig. Het slachtoffer is 
met hartritme naar het VU-zieken-
huis vervoerd. 
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Winnaars Donald Duck wedstrijd
Roos, Fedde, Evy, Thijn en 
Jilles bedenken attractie
Aalsmeer - Dit jaar viert Donald 
Duck Weekblad haar 65ste verjaar-
dag en staat het hele jaar ‘feest’ 
centraal. Samen met Disneyland Pa-
ris, dat dit jaar haar 25ste verjaardag 
viert, heeft het vrolijke weekblad op 
26 oktober een unieke wedstrijd ge-
organiseerd. Alle lezers werden op-
geroepen om een Donald Duck at-
tractie voor Disneyland Paris te be-
denken. Hiermee maakten zij kans 
op een geheel verzorgde reis voor 
maar liefst 65 personen naar keuze. 
Vrijdag 1 december werd hét idee 
van Roos, Fedde, Evy, Thijn en Jilles 
uit Aalsmeer als grote winnaar ge-
kozen uit meer dan 4.000 geweldige 
inzendingen!

Creativiteit belangrijk
Het weekblad en Disneyland Pa-
ris bedachten een wedstrijd waarbij 
beide partijen samen kinderen sti-
muleren om creatieve ideeën te be-
denken. De uitdaging was om zelf 
een nieuwe attractie te knutselen, 
bouwen, tekenen, of te filmen en 
hun ideeën op te sturen naar het 
grootste Nederlandse familieblad. 
Meedoen kon op DonaldDuck.nl. 
Hoofdredacteur Joan Lommen ver-
telt daarover: “Wij organiseren het 
liefst wedstrijden die de creativiteit 
stimuleren en waar je samen mee 
aan de slag kunt. Donald Duck is 
een weekblad voor het hele gezin, 
en dat bleek ook uit de inzendingen. 
Veel groeps-, gezins- en familie-in-
zendingen. En niet alleen de wed-
strijd prikkelt je fantasie, maar ook 
de prijs, want wie oh wie ga ik al-
lemaal meenemen als ik win… Dat 
vinden we belangrijk: samenwer-
ken, creatief zijn en je fantasie ge-
bruiken.”

Eerste Donald Duck attractie 
Een vakjury, bestaande uit de re-
dactie van Donald Duck Weekblad 
en een team van Disneyland Paris, 
heeft zich gebogen over meer dan 
4.000 inzendingen die binnen een 
paar weken binnenstroomden! Niet 

alleen individuele inzenders, maar 
ook vrienden die samen een goed 
idee bedachten, gezinnen en hele 
klassen - die aan de actie ook les-
sen ondernemerschap verbonden - 
deden mee. De jury keek naar ori-
ginaliteit, maar ook naar de creati-
viteit, de manier waarop de attrac-
ties zijn vormgegeven, hoe hierover 
nagedacht is en de uitvoerbaarheid.
Na veel wikken en wegen is het idee 
van Roos, Fedde, Evy, Thijn en Jilles 
uit Aalsmeer gekozen tot de win-
naar en bedenker van de leukste en 
beste Donald Duck attractie. Ze be-
dachten een achtbaan met VR ele-
menten, een escape room en een 
spannend timeslot. Het juryrapport 
over het ontwerp zegt dat het idee 
niet alleen origineel is, maar ook ei-
gentijds. Het idee is daarnaast op 
ludieke wijze gepresenteerd. 

“Hard gewerkt”
Afgelopen vrijdag werden de win-
naars verrast met een bezoekje van 
de jury met de waarde cheque. Roos 
(10 jaar), één van de winnaars: “We 
hadden bij het lezen in de Donald 
Duck meteen een idee en hebben er 
daarna met z’n vijven een aantal da-
gen heel hard aan gewerkt. We heb-
ben drie video’s gemaakt met uitleg 
over de attractie en een tekening 
met het ontwerp. Ik heb nog nooit 
een prijs gewonnen en nu gaan we 
naar Disneyland Paris! We nemen 
ál onze vrienden en familie mee! 
Daar hoefden we niet lang over na 
te denken.”
Head of Marketing, Nancy van Uffe-
len van Disneyland Paris vindt de in-
zendingen overweldigend en geeft 
aan: “We vinden het ontzettend leuk 
om onze 25ste verjaardag extra te 
vieren met Donald Duck Weekblad. 
De winnende inzending vinden we 
geweldig! Het ontwerp is met veel 
passie gepresenteerd en het past 
bij Disneyland Paris, omdat het ont-
werp je meeneemt in een verhaal en 
tevens veel aan de verbeelding van 
de gasten overlaat.” 

Feest voor jongste speltakking scouting

Sinterklaas bezoekt Tiflo
Aalsmeer - Op zaterdag 2 decem-
ber was er hoog bezoek van Sinter-
klaas bij de jongste speltakken van 
Tiflo. Luid gezongen werd er bij de 
bevers, kabouters en de welpen. 
Sinterklaas kwam met twee Pieten 
en had tijd voor alle kinderen. Som-
mige kindjes waren hulp Sintjes en 
andere mochten liedjes zingen. Ook 
kreeg Sinterklaas heel veel tekenin-
gen. Uiteindelijk werd het tijd om 
te vertrekken. Voor alle speltakken 
waren er cadeautjes en peperno-

ten. Hierna moest Sinterklaas met 
zijn Pietjes vertrekken, want via Tiflo 
waren er heel veel huisbezoeken in-
gepland.
Tiflo wil alle vrijwilligers bedanken 
die ervoor gezorgd hebben dat Sin-
terklaas met zijn Pietjes overal op 
tijd waren en iedereen die op zijn of 
haar manier heeft geholpen om dit 
evenement tot een geslaagd feest te 
maken. Meer weten of meer infor-
matie? Kijk op www.tiflo.nl of op de 
facebooksite.

Sinterklaas op Triade Zuid
Aalsmeer - Basisschool Triade Zuid 
verwelkomde afgelopen dinsdag 
5 december Sinterklaas met maar 
liefst vijf Pieten. De kinderen ston-
den allemaal klaar voor een feeste-
lijke dag. De Sint liet even op zich 
wachten en voerde de spanning 
daarmee op. Wist hij de school met 
de nieuwe naam wel te vinden? Ja-
renlang was ook hij gewend aan de 
oude naam: De Hoeksteen. Geluk-
kig bleek dat het oponthoud te ma-
ken had met een opgebroken weg. 
Eens temeer bleek dat de Sint zich 
daar niet door laat weerhouden. 

Niets kan hem en de Pieten bij de 
kinderen van deze school weghou-
den. Zelfs geen opgebroken weg. 
Hij nam de dichtstbijzijnde shovel 
en liet daarmee één van de Pieten 
het schoolplein oprijden. Er zaten 
zelfs twee Pieten in de laadbak. De 
kinderen, ouders en leerkrachten 
reageerden enthousiast. Het feest 
kon beginnen in een prachtig ver-
sierde school vol surprises, cadeaus 
en gedichten. Tegen 12.00 uur had 
iedereen een verrassing ontvangen 
en werden Sint en Piet uitgezwaaid. 
Tot volgend jaar!

Kinderkerstfeest 
in Oosterkerk

Aalsmeer - Op zondag 24 decem-
ber wordt in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg het kinderker-
stfeest gevierd. Jongens, meisjes, 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
vriendjes en vriendinnetjes worden 

Sinterklaas en Pieten zetten 
RKDES-kantine op z’n kop
Kudelstaart - Met een gedicht via 
de mail waren de mini’s, JO8, JO9 
van de voetbal en de F-pupillen van 
de handbal door Sint en zijn gevolg 
uitgenodigd voor een feestje bij RK-
DES. Ongeveer 130 kinderen kwa-
men woensdag 29 november een 
beetje zenuwachtig voor wat zou 
volgen naar de kantine aan de Wim 
Kan Dreef. Nadat alle ouders wa-
ren vertrokken werd de kantine op 
z’n kop gezet met (sinterklaas)lied-
jes en gedans. Na een luid ‘Sinter-
klaasje kom maar binnen...’ kwam 

dan eindelijk ook Sinterklaas nog. 
De Pieten wisten er vervolgens een 
echt feestje van te maken! Ook had-
den de Pieten een pepernotenma-
chine meegenomen die nog veel 
meer kon dan alleen maar peperno-
ten maken. 
Het was een gezellige drukte! Na de 
limonade was er voor iedereen ook 
nog een cadeautje van Sinterklaas 
en zijn Pieten. En met een mooie 
Sint en Pieten ballon in de hand gin-
gen alle kinderen moe en voldaan 
weer naar huis. 

Babyconcert ‘Liedjes op 
schoot’ in bibliotheek
Amstelland - Wat muziek met een 
baby doet kan je nu zelf ervaren tij-
dens een intiem babyconcert in de 
bibliotheek. Samen met je baby ge-
niet je van de mooiste wiegelied-
jes en kinderliedjes uit alle wind-
streken. Niki Jacobs en Pieter Jan 
Cramer van den Boogaart nemen 
de aanwezigen mee in deze muzi-
kale beleving. Geschikt voor de al-
lerkleinsten én hun ouders. Terwijl 
de baby’s op zachte schapenvacht-
jes liggen en worden omringd door 
prachtige geluiden nemen Niki en 
Pieter Jan de baby’s mee op reis. 
Zij zingen ze wiegend mooie lied-
jes toe, recht in het hart. Liedjes op 
schoot blijkt het beste instrument 
om de allerkleinsten liefde mee in te 
blazen. Ook al kunnen de baby’s het 
nog niet verstaan, op een dieper ni-
veau wordt alles al lang begrepen.
Niki Jacobs werd bekend met haar 
inlevende vertolkingen van muziek 
die uiteenloopt van Joodse soul, 

pop, jazz tot Amerikaanse folk. Ze 
heeft over de hele wereld op podia 
gestaan en was zeer succesvol met 
haar theaterconcert Grensverha-
len, die van de Volkskrant vijf ster-
ren kreeg. Pieter Jan Cramer, pia-
nist, accordeonist en zanger, is een 
virtuoos en overtuigende improvisa-
tor met grondige kennis van elk mu-
zikaal idioom. Moeiteloos danst hij 
door alle genres van de volks-, jazz- 
en wereldmuziek heen om met vol-
le overgave steeds de essentie van 
muziek te raken.
Het babyconcert Liedjes op schoot 
is op zondag 10 december van 9.30 
tot 10.15 uur (sessie 1) en van 10.30 
tot 11.15 uur (sessie 2) in de Biblio-
theek Stadsplein, Amstelveen. Leef-
tijd: 4 tot en met 14 maanden. Prijs: 
7,50 euro (geldig voor baby en één 
begeleider). Kaartjes zijn online te 
reserveren via www.debibliothee-
kamstelland.nl of in een van de Am-
stelland bibliotheken.

Jeugdcompetitie schaken
Luuk weer aan kop bij AAS
Aalsmeer - In een spannende elf-
de ronde bij de jeugdcompetitie van 
schaakclub AAS waren er weer veel 
belangrijke uitslagen. Luuk herstel-
de zich van de tegenslag van de 
laatste ronden en won van Sam. 
Doordat Jasper Christiaan versloeg, 
staat Luuk weer alleen aan kop met 
9 punten. 
Op twee staat Christiaan met 8 pun-
ten en Jasper sluit aan met 7 pun-
ten. In het middenveld namen Stijn 
en Robert enige afstand door Rune 
en Niek te verslaan. De partij tus-
sen Tim en Ruben eindigde in Pat! 
Daarbij kan iemand niet meer zetten 
maar staat ook niet schaak, anders 
was het mat. Remise dus. In de ach-
terhoede waren er ook felle gevech-

ten en won Kevin van Dylan, Kjeld 
van Bryan en Kai van Rink. Voor 
meer informatie over AAS: www.
aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

uitgenodigd om te komen kijken 
en luisteren. Het Kinderkerstfeest 
begint om 18.30 uur. De aanwe-
zigen gaan zingen en kijken naar 
Remy van Keulen en met hem op 
zoek naar het Koningskind. Na af-
loop is er voor iedereen chocola-
demelk of limonade met wat lek-
kers. En voor alle kinderen is er 
ook nog een presentje. Er is op-
pasdienst aanwezig.

Tekening (keepster Sam) door Ruud Meijer. 

Voetbal meiden
Topprestatie MO17-1 FCA 
tegen koploper RKDES
Aalsmeer - In waterkoud weer 
en dikke mist begonnen de FC 
Aalsmeer MO-17-1 meiden zater-
dag 2 december thuis tegen koplo-
per RKDES MO17-1. Vanaf de aftrap 
werd er meteen door beiden teams 
flink strijd geleverd. De Aalsmeer 
meiden lieten zien niet onder de in-
druk te zijn van de koploper. Snelle 
aanvallen van RKDES werden door 
Aalsmeer goed verdedigd. Door 
goed doorzetten van Aalsmeer aan-
valster Ilonca ontstond er in de 20e 
minuut een klutsbal in het RKDES 
doelgebied. De bal vloog uit de kluts 
met een boog in het RKDES doel: 
1–0. Met goed verdedigen en fraaie 
reddingen van Aalsmeer keepster 
Sam werd met de 1-0 de rust inge-
gaan. 
Na de rust ging RKDES nog fel-

ler van start. In de 2e minuut na 
rust trok Kudelstaart uit een hoek-
schop de stand gelijk: 1-1. RKDES 
bleef nu druk uitoefenen en weer 
uit een hoekschop scoorde de ploeg 
in de 17e minuut na rust: 1-2. RK-
DES dacht de buit nu wel binnen te 
hebben. De Aalsmeer meiden dach-
ten daar anders over, bleven vech-
ten en de aanval zoeken. Dit leverde 
in de 34e minuut na rust een hoek-
schop op. Esmee trok de bal voor 
het RKDES doel waar Ilonca tussen 
iedereen door, als een duveltje uit 
een doosje prachtig de 2-2 binnen 
schoot. Deze stand werd met enor-
me vechtlust door de Aalsmeer mei-
den over de streep getrokken. Daar-
na is niet meer gescoord door bei-
de teams. Een gelijke eindstand dus.
Door Ruud Meijer

Jozefschool start Sint-
viering op Stokkeland
Aalsmeer - 5 December was het 
weer een heel speciale dag. Sinter-
klaas bracht een bezoek aan de Jo-
zefschool. Rond 8.45 uur verzamel-
den alle leerlingen van de school 
zich aan de waterkant op het Stok-
keland. 
Onder luid gezang van alle bekende 
Sinterklaasliedjes kwam de Sint met 
Pieten aanvaren. 
Sinterklaas werd toegesproken door 
directeur Antoine Zwagerman en 
ontving een cadeautje, omdat hij 
de Jozefschool al voor de twintigste 

keer bezoekt. Daarna liep de hele 
stoet naar school achter Sinterklaas 
aan, waar de rest van het feestelij-
ke programma plaats vond. De bo-
venbouwleerlingen vermaakten zich 
met surprises en Sint kwam met zijn 
Pieten hun groepen bezoeken. 
De onderbouw leerlingen bezoch-
ten Sint en de Pieten in de klei-
ne gymzaal, waar liedjes gezongen 
werden en waar ze sinterklaas een 
handje konden geven. Het was weer 
een heerlijke en geslaagde Sinter-
klaasviering.
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Demi, Rianne, Mayke en Rachel

Succes Omnia twirlsters 
bij voorrondes voor NK
Aalsmeer - Een aantal twirlsters 
van SV Omnia 2000 heeft zich ge-
durende het jaar weten te plaat-
sen voor de voorrondes van het NK. 
De voorrondes vonden plaats in het 
weekend van 25 en 26 november in 
sportcomplex Willem Alexander in 
Hoofddorp. Zaterdag begon de dag 
om 9 uur met het onderdeel 1-ba-
ton. Allereerst was het de beurt aan 
Mayke, Rianne en Demi die uitkwa-
men in de preteen beginner klasse. 
Allemaal lieten ze een goed optre-
den zien. Vervolgens kwam Rachel 
uit in de junior beginner klasse die 
maar liefst uit 40 deelneemsters be-
stond. Aan het einde van de middag 
was het tijd voor het onderdeel so-
lo dancetwirl. Mayke kwam uit in de 
preteen beginner klasse en Rachel 
in de junior beginnerklasse. Weder-
om hadden de meisjes veel tegen-
standers. Na een hele lange dag met 
maar liefst 312 optredens, werd de 
uitslag rond 21.00 uur bekend ge-
maakt: Bij het onderdeel 1-baton be-
haalde Demi een mooie derde plaats 
en Rianne heeft een vijfde plek we-
ten te bemachtigen. Beide hebben 
zich gekwalificeerd voor het runner-
up NK dat gehouden wordt op 16 en 
17 december in Almere. Rachel en 
Mayke vielen helaas buiten de top 
15 met 1-baton en dance. Trainster 
Eveline kwam zelf ook op de vloer 
in de senior beginner categorie. Bij 
het onderdeel 2-baton behaalde ze 
een mooie vierde plaats. Bij het on-
derdeel solo dancetwirl werd ze elf-
de. Ook Eveline mag zich gaan op-
maken voor het runner-up NK. Zon-
dag was het de beurt aan Kirsten en 
Demi die uitkwamen in de preteen 
kampioensklasse en Mireille en Seli-
na die deelnamen in de junior kam-
pioensklasse. De dag begon precies 
om 9.00 uur. Wederom stond het on-
derdeel 1-baton als eerste op het 
programma. Kirsten kwam al vroeg 
op de vloer. Ze liet een goed op-
treden zien. Goed voor de twaalfde 
plaats, Mireille en Selina lieten ook 
een goede routine zien met hier en 

daar een drop. Selina werd vierde en 
Mireille zesde. Rond 11.00 uur be-
gon het onderdeel 2-baton. Kirsten 
begon goed aan haar optreden, 
maar tijdens haar optreden viel op-
eens de muziek uit. Hierdoor liep het 
niet meer zo lekker en had ze een 
aantal drops. Gelukkig mocht ze het 
nog een keer doen. Kirsten liet zien 
haar zenuwen goed onder controle 
te hebben en deed het perfect. Ze 
werd heel overtuigend vierde. Bij de 
junioren lieten alle deelnemers goe-
de optredens zien. Selina werd der-
de op de voet gevolgd door Mireil-
le met een vierde plaats. Rond 16.00 
uur begon het laatste onderdeel van 
de dag: de solo dance twirls. De-
mi had zich dit jaar voor het eerst 
in de kampioensklasse geplaatst en 
behaalde een mooie elfde plaats. 
Kirsten werd negende. Mireille sloot 
haar dance af met een perfect ge-
vangen triple. Echt super goed ge-
daan. Ze werd uiteindelijk vijfde. Se-
lina stond voor de tweede keer met 
deze dance op de vloer en had een 
bijna perfect optreden met slechts 1 
drop. Ze behaalde de vierde plaats. 
Alle optredens van de Omnia twirl-
sters op zondag zijn door naar de 
tweede ronde van het NK! Het NK 
wordt gehouden in Almere op 13 en 
14 januari.

Mireille, Selina en Eveline

Niet veel strijd bij FCA en RKDES
Streekderby niet wat men 
er van had verwacht
Aalsmeer - De als streekderby be-
titelde wedstrijd tussen FC Aalsmeer 
en RKDES bracht afgelopen zondag 
3 december niet wat men er van 
verwacht had. De ruim opgekomen 
toeschouwers konden zich aan het 
vertoonde spel nauwelijks verwar-
men. Marco Bragonje heeft naast 
zijn job als trainer er een nieuwe 
hobby bij, namelijk ‘puzzelen’. Iedere 
week weer is het voor hem een he-
le kunst om een capabel team in het 
veld te krijgen. Al moet wel gezegd 
worden dat hij er deze wedstrijd 
aardig in geslaagd was. Vooral Daan 
Vaneman heeft zijn visite kaartje af-
gegeven, en kan terug kijken op een 
prima gespeelde wedstrijd.
De eerste vijftien minuten was het 
een op en neergaande wedstrijd, 
het was meer het aftasten en zoe-
ken naar de mogelijk heden.
Het was Elias el Hadji die het in de 
zevende minuut probeerde maar 
zijn inzet ging maar net over. Ook 
Remigiusz Pasternak liet zich zien, 
hij kopte een voorzet van Damian 
Veldman maar net naast. RKDES 
was met name Arnaud van Leeu-
wen dicht bij een doelpunt, maar de 
inzet ging maar rakelings over. Echt 
veel strijd was er verder niet. Dat 
de ploegen de rust in gingen met 
een stand van 0-0 was geen ver-
rassing, men kon gewoon niet be-
ter. De tweede helft gaf wel meer 
strijd tussen beide teams maar het 
echte vuur was er totaal niet. Dat 
RKDES op plaats drie stond, daar 
was niet veel van te merken. De Ku-
delstaarters waren technisch wel 
beter, maar meer ook niet. Beide 

teams probeerden er maar het bes-
te van te maken. Toch kreeg RKDES 
meer grip op de wedstrijd en de ve-
len mee gekomen supporters gin-
gen er eens goed voor zitten. Toch 
was het Damian Veldman die op 
rechts zijn tegenstander, Gijs Len-
tjes, te snel af en doelman Tijn Kraak 
was zijn volgende doelwit, maar tot 
opluchting van heel RKDES belan-
de de inzet van Damian Veldman op 
de paal. Wat kreeg doelman Jerem-
maih Veldman de laatste vijftien mi-
nuten een hoop werk te verzetten. 
Maar de nul stond bij hem hoog in 
het vaandel. Prima wedstrijd. Even 
was er gemekker van RKDES zij-
de, er werd om een strafschop ge-
roepen. Waarom? Twee maal wa-
ren het Mano van Veen en Maarten 
van Putten die in het zestien me-
ter gebied op correcte wijze, vol-
gens de uitstekende scheidsrech-
ter Jhamai, was het niet een straf-
schop waard. De 0-0 eindstand was 
de juiste, RKDES verloor twee pun-
ten, FC Aalsmeer wint 1 punt.Ko-
mende zondag 10 december speelt 
FC Aalsmeer opnieuw thuis aan de 
Beethovenlaan. Tegenstander is Ni-
colaas Boys.
Theo Nagtegaal

FCA zaterdag ook gelijk
Een dag eerder, op zaterdag 2 de-
cember, wachtte FC Aalsmeer een 
uitwedstrijd tegen WV HEDW. Ook 
hier geen winst en geen verlies. De 
ploegen waren in evenwicht en ver-
lieten na negentig minuten het veld 
zonder doelpunten gemaakt te heb-
ben. Eindstand: 0-0.

Volle winst voor C1 team 
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Na enkele weken met 
tegenvallende resultaten is het C1 
team is terug op de eerste plaats. 
Het C1 team heeft vanaf de derde 
speelronde zes weken lang op de 
eerste plaats gestaan. Wim Bessel-
se speelde een van zijn betere wed-
strijden en maakten zijn 162 caram-
boles in 9 beurten met een moy-
enne van 18.00 tegen Anton Slof 
van BV Harago. Ton Boxce had 22 
beurten nodig en liet 12 punten bij-
schrijven tegen Cor Zekveld. Rob 
ten Brink liet zijn teamgenoten niet 
in de steek tegen Jan Gompelman 
en ook hij liet de winst in Aalsmeer. 
Eindstand: Aalsmeer 36 en Harago 
17 punten. De vrije val had zich al 
eerder dit seizoen ingezet en daar 
kwam nog een zware nederlaag 
over heen voor het team van Jan 
Plasmeijer. Het team moet dit be-
kopen met een plaats onderaan in 
de poule A. Kopman Arnold Heu-
zen kon het geweld van Henk Tols-
ma niet volgen en in 22 beurten was 
het verlies daar. Wim Berghoef kon 
geen partij geven tegen Bert van 
der Lip, in 21 beurten was het be-
slist. Joop Houtman kwam 1 caram-
bole tekort tegen Ton van Tol om re-
mise te maken. Eindstand: Aalsmeer 
23 en de Sport 36 punten. 
Bij het team van Hans Spaargaren 
wil het ook nog niet erg lukken te-
gen Jacobswoude, vorig jaar nog 
Kampioen van seizoen 2016/2017 
en overall winnaar van de beker van 
het meest constante team. Ook Teun 
Verkaik, die ver onder zijn kunnen 
speelde, moest de winst in Wou-
brugge laten. Paul v/d Aar wist zijn 
partij te winnen in 23 beurten te-
gen Loek Turk. Eindstand: Aalsmeer 

22 en Jacobswoude 30 punten. Het 
team van Henk v/d Sluis vond ook 
zijn Waterloo bij Jacobswoude dat 
naar huis werd gestuurd. Jan Gan-
zevles liet de 12 punten noteren, 6 
en 7 punten waren voorde team-
genoten Joost en Henk. Eindstand: 
Aalsmeer 25 en Jacobswoude 32 
punten. 

Opleving bij dagcompetitie
Hoewel dat niet in de ranglijst is te 
zien, wisten twee van de drie teams 
van de dagcompetitie in de uitwed-
strijden in Rijpwetering bij BV Roac 
C een ruime overwinning te beha-
len. Wil Piet en zijn team behaalde 
de winst met een verschil van drie 
punten tegen Roac C. Eindstand: 
Team Wil Piet 37 en Roac C 34 pun-
ten. Team Heuzen behaalde te-
gen Roac B de meeste punten bin-
nen, 45 van de te behalen 48. Het 
was Wim Berghoef die 3 carambo-
les tekort kwam en zijn partij niet in 
winst kon omzetten. Hij behaalde 9 
punten. Eindstand: Aalsmeer 45 en 
Roac B 33 punten. Ook het team 
Harry Batenburg kon geen vuist ma-
ken tegen Roac A. Henk Bos kwam 
niet in zijn spel tegen de altijd rus-
tige spelende Jan Wesselman. Henk 
kwam niet verder dan 22 carambo-
les, Harry Batenburg kwam 1 ca-
rambole te kort om remise te ma-
ken tegen Cor Turk. Joost Dekker 
wist wel zijn 12 punten te laten no-
teren tegen Gerhard Oudshoorn. 
Henk v/d Sluis liet het af weten en 
moest genoegen nemen met een te-
kort van 9 caramboles tegen Leen 
Schrijvers. Eindstand: Aalsmeer 30 
en Roac A 42 punten.
Piet Maarsen

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
René in finale, Erik Jan wint
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart het twee wekelijkse darts-
feest. De organisatie was verblijd 
vele ‘ongenodigde’ gasten te ont-
vangen. Er waren maar liefst 12 dar-
ters die of voor de eerste keer aan-
wezig waren, of na lange tijd weer 
eens een kijkje kwamen nemen, of 
de tijd rijp achtten voor hun ‘jaar-
lijkse’ bezoek. Dit gevoegd bij de re-
gelmatige bezoekers van de dart-
club Poel’s Eye maakte een mooie 
opkomst van 39 deelnemers. Huidig 
kampioen Erik Jan Geelkerken was 
uiteraard ook aanwezig en hij sloeg 
een dubbelslag. Niet alleen won hij 
voor het eerst dit seizoen een speel-
avond, ook legde hij beslag op de 
tweede periode. Een periode omvat 
telkens drie speelavonden en Erik 
Jan bleek in die periode de mees-
te punten te hebben behaald. Re-
né Verhoeven was in de finale de te-
genstander van Erik Jan. Het was de 
derde keer ooit dat René de Grote 
Finale bereikte. De laatste keer was 
twaalf jaar geleden, toen won hij van 
John Buis. Hoewel de finale nu dus 
verloren ging, kon René op een ge-
slaagde avond terugkijken, net als 
Danny de Hartog en John Gulde-
mond, die allebei de halve finale be-
reikten. Daarmee was de kous wat 
betreft John nog niet af, want hij had 
ook een magistrale uitgooi van 160; 
tweemaal triple 20 met als afsluiter 
double 20, chapeau. De Poel’s Eye 

had nóg drie niveaus, waarover vol-
gende week meer. Volgende week 
vrijdag is de volgende speelavond 
met hopelijk wederom veel nieu-
we darters of ‘oudgedienden’. El-
ke darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man, vrouw, jong en 
oud, iedereen speelt door elkaar en 
dankzij het vier niveaus systeem ko-
men alle darters zoveel als mogelijk 
op hun eigen niveau terecht. Vrij-
dag 15 december is het volgende 
dartsfeest. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Winnaar Erik Jan Geelkerken (links) 
naast finalist Rene Verhoeven.

Vrijdag weer dartavond
Girlpower in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Doordat Ilona van 
Emden een mooie hoogste finish 
van 154 wist te gooien, stonden er 
na de gespeelde finales maar liefst 
drie dames op het dartpodium in ‘t 
Dijkhuis: Girlpower! Na de dames 
en heren-poules werden de fina-
les gespeeld. Bij de winnaarsron-
de was Henny Taal de trotse winna-
res, zij won van Lisa Bruggink met 
3-1. In de verliezersronde stonden 
Ans Jurka en Sandra Heijsteeg te-
genover elkaar. Ans won met 2-1. 
Bij de heren ging de spannende fi-
nale tussen Chris Brouwer en Erik-

Jan Geelkerken waarbij Chris won 
met 4-3. In de verliezersronde won 
Ronald Baars van Edwin van Schie 
met 3-1. Morgenavond 8 december 
is de volgende speelavond in ’t Dijk-
huis aan de Aalsmeerderdijk 77 in 
Oude Meer. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de eerste pijlen mogen 
vanaf 20.30 uur in het dartbord wor-
den gegooid. Deelname kost 4 eu-
ro en iedereen vanaf 16 jaar is van 
harte welkom! 

Verrassing in veldritcompetitie
Crosser Geleijn krijgt klop
Rijsenhout - Na zes ritten in een-
zaamheid op kop te hebben gere-
den in de Amsterdamse Crosscom-
petitie is Tristan Geleijn eindelijk ge-
klopt. De 15-jarige veldrijder uit Rij-
senhout moest afgelopen zondag in 
Amsterdam-Noord genoegen ne-
men met plek drie, een minuut na 
winnaar Elian Lagendijk. Sven Bus-
kermolen uit Kudelstaart werd ze-
vende. In de tussenstand bij de 
nieuwelingen gaat Geleijn nog wel 
fier aan de leiding, op 22 punten ge-
volgd door Buskermolen. De wed-
strijd in de A-groep werd gewonnen 
door beroepsrenner Dylan Groene-
wegen. Koos-Jan Kers was tweede, 
Rijsenhouter Gijs Eekhoff 36e. 
Owen Geleijn behaalde zaterdag in 

een nationale cross in Zwartemeer 
een vierde plaats. De race werd ge-
wonnen door Bodi del Grosso. In 
een clubcross van het Uithoornse 
UWTC kwam Dennis Moolhuijsen 
uit Rijsenhout als tweede over de 
streep in de categorie -40 jaar.
Aalsmeerder Leon Buijs laat zand en 
prut links liggen en toont zijn snelle 
benen liever op de wielerbaan. De-
buterend bij de eliterenners klas-
seerde hij zich enkele weken gele-
den in het Velodrome in Sloten als 
achtste in de Grote Prijs Jan Derk-
sen, een sprinttoernooi dat werd 
gewonnen door Sam Ligtlee. In een 
omnium, waarin prof Melvin van Zijl 
de beste was, behaalde Buijs een 
achtste plaats.

Tafeltenniscompetitie
Kampioen Bloemenlust 1 
wint ook laatste wedstrijd
Aalsmeer - Nadat vorige week al 
het kampioenschap was binnenge-
haald, werd het seizoen door Bloe-
menlust 1 in stijl afgesloten. De on-
geslagen status werd tot het eind 
toe behouden door het sterke ASSV 
3 in eigen huis met 4-6 te kloppen. 
De overwinning kwam tot stand 
door twee enkelspelzeges van Bart 
Spaargaren en Johan Berk, en één 
van Ed Couwenberg. Samen wisten 
Bart en Ed ook het dubbelspel te 
winnen. Eén tegenstander, de sterk-
ste speler van de competitie met 
90% winst in zijn gespeelde enkel-
spelen (hij verloor alleen van Bart 
en Ed in de thuiswedstrijd), was de-
ze keer voor alle drie te sterk. Ach-
ter hem sloten Ed en Johan de com-
petitie individueel af op een gedeel-
de tweede plaats met 76% gewon-
nen partijen en vlak daarachter Bart 
met 65%.

Mooi cadeau
Bloemenlust 2 speelde de laatste 
wedstrijd van het seizoen thuis te-
gen ZTTC 7. Danny Knol speelde zijn 
laatste wedstrijd voor Bloemenlust 
en won al zijn partijen, evenals Pe-
ter Velleman. Samen wonnen ze ook 
het dubbelspel in vier games. Horst 

Krassen verloor één partij. Het af-
scheid van Danny met 9-1 winst 
was een mooi cadeau. Met de vier-
de plaats houdt Bloemenlust 2 uit-
eindelijk nog twee teams onder 
zich, met de individuele eindper-
centages: Danny 63%, Peter 33% en 
Horst 30%.

Bloemenlust 3 tweede
De afsluitende wedstrijd van Bloe-
menlust 3 ging helaas met 6-4 ver-
loren bij Het Nootwheer 12. Dirk 
Biesheuvel won twee enkelspelen, 
nadat hij zijn openingswedstrijd met 
13-11 in de vijfde game had ingele-
verd. Jan Spaargaren won zijn eer-
ste partij ruim, maar was het daarna 
helemaal kwijt en kon niet meer tot 
winst komen. Irene Gerritsma was 
dicht bij een enkelspelzege, maar 
moest zich met 11-6 in de beslis-
sende vijfde game gewonnen ge-
ven. Het vierde punt werd gescoord 
door Dirk en Jan in het dubbelspel. 
Na een moeizame start en een bete-
re tweede seizoenshelft (met onder 
andere een 5-5 gelijkspel tegen de 
kampioen VDO) eindigt Bloemen-
lust 3 op een keurige tweede plaats, 
vooral door Jan Spaargaren (70%) 
en Dirk Biesheuvel (67%).

Voorlaatste competitiewedstrijd
Hoge scores Patrick, Petra 
en Kees bij Sjoelavond
Aalsmeer - Op donderdag 30 no-
vember werd de voorlaatste compe-
titiewedstrijd van 2017 gesjoeld. Pa-
trick Haring presteerde het om vier 
keer 152 te scoren. Petra Houweling 
deed dat een maal en Kees Kuijpers 
wist een keer 151 te gooien. Het le-
verde Petra Houweling de hoogste 
eer in de hoofdklasse op, gevolgd 
door Kees Kuijpers op twee en Pa-
trick Haring op drie. In de A-Klas-
se werd Sjaak Siebeling eerste, op 
twee Peter van der Zalm en op drie 
Cor Franck. In de B-Klasse ‘goud’ 
voor Kees Verbruggen, ‘zilver’ voor 
Klaas van Leeuwen en ‘brons’ voor 
Thijs Brozius. In de C-Klasse bleek 
Corry Kuin onverslaanbaar, gevolgd 
door Wim van der Geest en Klaas de 
Vries. De laatste competitieavond 
dit jaar is op donderdag 14 decem-
ber. Mocht u sjoelen in competitie-
verband ook leuk lijken? Kom gerust 
een keer proberen. De avonden, die 
om de twee weken op donderdag 
gehouden worden in het Dorpshuis 
in Kudelstaart, beginnen om 20.00 
uur. Er wordt in 4 klassen (op ei-
gen niveau) gesjoeld en per compe-
titieavond worden er twee keer tien 
bakken gegooid. Kijk voor informa-
tie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Overige wedstrijden
Zaterdag 25 november hebben Eli-

sa Houweling en Marry Verhoeven 
(tevens lid van Sjoelclub Nieuw-
Vennep) meegedaan aan het Haar-
lemmermeertoernooi. Moeder Mar-
ry won met 19 punten voorsprong 
van dochter Elisa. Leo van Tiem won 
bij de heren. Zaterdag 2 decem-
ber werd de derde bekerwedstrijd 
van het seizoen gesjoeld in Bene-
den-Leeuwen. Joke Schagen (oud-
lid SC Aalsmeer) werd veertiende. 
De winst was voor Elly Mensen uit 
Drenthe. Bij de heren ging de winst 
naar Ronald Polman. Aalsmeer 
speelde geen rol in deze wedstrijd. 
Cock Tukker werd achttiende en Pa-
trick Haring een en twintigste.

Marry Verhoeven en Leo van Tiem, 
winnaars Haarlemmermeertoernooi.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 9 december:
F.C.AALSMEER
Sportlust’’46 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
F.C.A. 3 – H.B.C. 2 14.30 u
F.C.A. 4 – Wartburgia 5 14.30 u
Roda’23 4 - F.C.A. 5 14.30 u
F.C.A. 6 – B.S.M. 3 14.30 u
F.C.A. 7 - R.A.P. 10 14.30 u
F.C.A. 8 – A.M.V.J. 4 12.00 u
F.C.A. 45+1 – T.A.B.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
Hoofddorp V2 - F.C.A. V1 13.00 u
F.C.A. V2 – D.V.V.A. V4 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Velsenoord V1 - RKDES V1 12.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 4 – V.V.C. 4 14.30 u
S.C.W. 5 - Olympia.H. 5 11.00 u
SCW 35+1–Ouderkerk 35+1 14.30 u

Zondag 10 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Nicolaas Boys 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Diemen 2 11.30 u
F.C.A. 3 – Badh.dorp 2 11.30 u
Overbos 4 - F.C.A. 4 11.30 u 
U.N.O. 4 - F.C.A. 5 11.00 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Bernardus 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - Fortius 2 11.00 u
D.S.S. 4 - R.K.D.E.S. 3 13.15 u
Pancratius 6 - R.K.D.E.S. 4 13.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Pancratius 5 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Nautilus 3 12.00 u

Ben Bon wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De kaartavond begint om 
20.00 uur. Op 29 november is het 
klaverjassen gewonnen door Ben 
Bon met 5415 punten. Gerda Raad-
schelders werd tweede met 5379 
punten en Erik van de Beitel der-
de met 5329 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ria van ‘t Schip 
met 3599 punten
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Zaalvoetbal
ZABO ronde 6 
in de Bloemhof

Aalsmeer - De zesde speelronde 
van de ZABO zaalvoetbal competi-
tie vindt aanstaande zaterdag 9 de-
cember plaats in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Het wedstrijd-
programma ziet er als volgt uit: Om 
19.00 uur begint Bolas Underwear 
tegen IBH Aalsmeer. Om 19.45 uur 
is de aftrap bij Met & Co tegen Polo-
nia Aalsmeer. Vervolgens om 20.30 
uur speelt Football Fanatics tegen 
Amsec Piller en om 21.15 uur tot 
slot LEMO tegen Koning Nieuwen-
dijk. Supporters zijn van harte wel-
kom en de toegang is gratis. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te: www.zaboaalsmeer.nl.

Bert en Hans op 
één bij bridgen

Aalsmeer - Op 29 november heeft 
bridgeclub Onder Ons weer een 
gezellige en goed bezochte speel-
avond beleefd. In de A-lijn zijn Bert 
Huiskes en Hans Visser eerste ge-
worden met 61.67%. Op twee Ariet-
te Tromp en Rogier Kerner met 
57.08% en op drie Trees de Jong en 
Hans Pothuizen met 56.67%. In de 
B-lijn waren Rietje van der Zwaard 
en Joke Hendrikse met 63.75% de 
beste spelers, gevolgd door Toon 
en Dirma Koningen met 59.90% en 
Peter Prochazka en Martin van der 
Laarse met 56.35%. In de C-lijn was 
de hoogste eer voor het duo An-
nie van Buyten en Thea Wijnen met 
63.19%. Op twee Ans van Maanen 
en Henny van der Laarse met 
56.94% en op drie Edwin Geleijn en 
Jan Doeve met 51.39%.

Bets en Coby 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kaart-
liefhebbers zijn van harte welkom, 
er is nog plaats voor zowel klaver-
jassers als jokeraars. Op donderdag 

Koppelkaarten 
en kaartmarathon 
bij BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 de-
cember is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom. Geen 
maat? Dat is geen probleem, daar 
kan voor gezorgd worden. Aanvang; 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. De 
volgende dag, zaterdag 9 decem-
ber, organiseert de buurtvereni-
ging weer een kwartmarathon. De 
kosten zijn 10 euro per persoon, in-
clusief lunch. Aanvang: 10.00 uur, 
zaal open vanaf 9.30 uur. Beide ac-
tiviteiten vinden plaats in het nieu-
we buurthuis aan de Dreef 1. Het 
kaarten op vrijdag 1 december is 
gewonnen door Mia Huijkman met 
5439 punten. Op twee Bert van de 
Jagt met 5322 punten en op drie is 
Chris van Wijhe geëindigd met 5064 
punten. De poedelprijs was voor 
Martien van Stein met 3774 punten. 
Bij het jokeren was de hoogste eer 
voor Frieda met 440 punten.

Winst voor Jo bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 13 decem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 29 november is gewonnen 
door Jo de Kruijf met 5310 punten. 
Op twee is Tom Verlaan geëindigd 
met 5248 punten, op drie Riet Me-
ijer met 5159 punten en op vier Wim 
Spring in’t Veld met 5075 punten.

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op 30 november was er 
weer de ouderensoos met klaverjas-
sen en rummiecuppen in ‘t Middel-
punt. Bij het klaverjassen is de heer 
H. van der Stroom eerste geworden 
met 5453 punten, op twee is de heer 
P. Harting geëindigd met 5285 pun-
ten en op drie mevrouw R. Koot met 
4976 punten. De poedelprijs was 
deze keer voor mevrouw M. Bax 
met 3914 punten. Bij het rummie-
cup was mevrouw B. Verhoef met 
178 punten de beste, gevolgd door 
mevrouw G. Millenaar met 234 pun-
ten. De poedelprijs was voor me-
vrouw J. de Vries met 255 punten.
Alle spelers gingen met een cho-
coladeletter naar huis. De volgende 
ouderensoos is donderdag 14 de-
cember om 10.30 uur in ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. 

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 12 decem-
ber organiseert buurtvereniging 
Ons Aller Belang weer een gezellige 
avond klaverjassen. De kaartavond 
is in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat en begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na 
drie spellen zal er weer de beken-
de verloting zijn met mooie prijzen.

Programma 
handbal

Zaterdag 9 december:
10.15 u: FIQAS E4 – Legmeervogels
11.15 u: FIQAS E3 – DSG
20.00 u: FIQAS Dames 1 – Bentelo 
 (Eerste Divisie)
Zondag 10 december:
13.15 u: FIQAS Jongens A1 – V&L 
 (Jeugd Divisie)
14.45 u: FIQAS Jongens B2 – 
 Leidsche Rijn
15.00 u: FIQAS Heren 2 – Bevo 
 (Eredivisie)
15.50 u: FIQAS Dames 3 – Westsite

Een stunt in de BeNe League
FIQAS Aalsmeer verslaat 
koploper OCI Lions
Aalsmeer - Sinds 23 septem-
ber hadden de mannen van FIQAS 
Aalsmeer – toen ze uit speelden bij 
Visé - niet meer verloren. Zou aan 
die lange ongeslagen status op za-
terdag 2 december tegen het ster-
ke OCI/Lions een eind komen? Het 
antwoord is nee. De Aalsmeerders 
speelden zeer gedreven en wonnen 
uiteindelijk overtuigend en dik ver-
diend met vijf punten verschil: 29-
24. In de beginfase was het even af-
tasten. Lions kwam al snel op voor-
sprong: 1-3, maar die was ook even 
snel weer weg: 3-3 via een prach-
tig achterwaarts gescoord doelpunt 
van uitblinker Tim Bottinga. Hij nam 
aanvallend het stokje van Remco 
van Dam over, die door een wat on-
willige schouder genoodzaakt was 
alleen verdedigend in actie te ko-
men. Wat hem overigens prima af 
ging. Zo ging het tot 5-5 gelijk op. 
Daarna sloeg FIQAS voor het eerst 
een klein gaatje: 7-5 via Nils Dekker 
en Samir Benghanem. Lions pro-
beerde aan te haken, maar de scho-
ten waren vaak krachteloos óf wer-
den gestopt door een geweldig kee-
pende Marco Verbeij. Via 10-8 werd 
het 12-9. Weer kwamen de Lim-
burgers terug (12-11), maar dank-
zij stops van Verbeij en twee benut-
te penalty’s van Bottinga gingen de 
ploegen rusten bij 14-12. 
Na de pauze startte FIQAS sterk 
en wist binnen een paar minuten 
het verschil op vijf te brengen: 17-
12. Daarmee werd eigenlijk de ba-
sis van de uiteindelijke overwinning 
al gelegd. Lions probeerde het wel 
en kwam soms ook wel iets dich-
terbij, maar het lukte hen niet het 
gat te dichten. Behalve Bottinga 
schoot ook Rob Jansen met scherp 
en scoorde uit alle standen, zodat 
het na een kwartier 23-18 was. In de 
slotfase wist Lions het gewoon niet 
meer. De Aalsmeerders stonden als 
beren te verdedigen en als er eens 
iemand door kwam, stond daar nog 
Marco Verbeij. De FIQAS mannen 
bleven sterk als collectief: er werd 
keihard gewerkt en zo een prachtig 
resultaat bereikt. Nils Dekker werd 
mooi vrijgespeeld (24-20) en ook de 
vlieger van Robin Boomhouwer was 
spectaculair: 26-22. Nog één keer 
zette Lions aan (26-24), maar Beng-
hanem, Wai Wong en Jansen be-
paalden de eindstand op 29-24. Een 
super wedstrijd, met als resultaat 
dat FIQAS Aalsmeer op de vierde 
plaats staat in de BeNe League. Met 
hetzelfde aantal punten als de num-
mer drie, Herpertz/Bevo. En laat dat 
nou de tegenstander van komende 
zaterdag zijn… 
Doelpunten: Tim Bottinga 8, Rob 
Jansen 6, Nils Dekker 5, Samir 

Benghanem 4, Robin Boomhouwer 
3, Wai Wong 2 en Erik Blaauw 1. 

Programma BeNe League
Zaterdag 9 december, 20.00 uur: 
Herpertz/Bevo – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 16 december, 19.15 uur: 
FIQAS Aalsmeer – HC Visé BM 
Zaterdag 20 januari, 20.15 uur: Ini-
tia/Hasselt – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 27 januari, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Achilles/Bocholt

FIQAS Heren naar Bevo
Na de gewonnen thuiswedstrijd van 
afgelopen zaterdag staat voor de 
mannen van FIQAS Aalsmeer aan-
staande zaterdag 9 december al 
weer de volgende krachtmeting op 
het programma: een uitwedstrijd bij 
Bevo. En tegen die ploeg hebben de 
Aalsmeerders nog iets goed te ma-
ken: thuis werd immers maar met 
één punt verschil verloren. De wed-
strijd, in sporthal De Heuf in Pannin-
gen, begint om 20.00 uur. 

Zaterdag Dames thuis
Na een vrij weekend komen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer aanstaan-
de zaterdagavond 9 december weer 
in actie: thuis in de Bloemhof ont-
vangen ze de dames van Bentelo. 
Het is de laatste wedstrijd van de 
eerste competitiehelft. De FIQAS 
dames staan op plaats acht met 
hetzelfde aantal punten als nummer 
zeven. Bentelo bezet de dertien-
de plaats. Het onderlinge verschil is 
zes punten. Om 20.00 uur begint de 
wedstrijd. Mis het niet! 

Jeugdteams
Ook de jongere teams van FIQAS 
weten overigens behoorlijk hun 
stempel te drukken in de landelijke 
competitie. De jongens A bijvoor-
beeld hebben zaterdag in Houten 
gewonnen met liefst 51-23. Ook een 
topprestatie! Aanstaande zondag 
10 december speelt dit team ‘thuis’ 
in De Bloemhof en tegenstander is 
V&L vanaf 13.15 uur.

Ladies avond bij klaverjassen 
en hartenjagen FC Aalsmeer
Aalsmeer - Wederom verrassende 
uitslagen met hoge punten en uit-
eindelijk met overmacht twee da-
mes met echt een hoge uitslag. Die 
eer viel te beurt aan Mireille Ruts en 
Miriam Curdoven met een punten-
totaal van ruim 6100 waren ze ie-
dereen veruit de baas. Ondanks een 
hoge pot van Berry en Peter Sprin-
gintveld van 2543 punten tegen de 
pechvogels van de avond Arjan en 
Marco. Kortom, het blijft een boei-
ende kaartcompetitie zowel bij het 
klaverjassen en het hartenjagen, 
waar Petra de Bok de eerste dame 
was en zo er een echt Ladies avond 
van maakte. Einduitslag klaverjas-
sen: Miriam Curdovan en Mireille 
Ruts met 6120 punten, op twee Ka-
rel Bus en Alex Springintveld met 
5576 punten en op drie Karel Dop-
peldecker en Hans van Leeuwen 
met 5390 punten. De poedelprijs 
is met verve gewonnen door Arjan 
Levarht en Marco Oudenallen met 
2981 punten. Uitslagen Hartenja-
gen: Op één is Petra de Bok geëin-
digd met 161 punten, op twee Mar-
tien de Bok met 168 punten en op 

drie Esther van der Hoorn met 183 
punten. De poedelprijs was voor 
Mariska Daatselaar–Bus met 222 
punten.

Tientallentoernooi
Op vrijdag 15 december is het weer 
tijd voor het traditionele tientallen-
toernooi kaarten bij de FC Aalsmeer. 
Veertien ploegen à tien personen 
doen weer mee aan deze gezellige 
avond. Totaal 140 klaverjassers uit 
de omgeving gaan de strijd aan om 
zich een jaar lang de beste te noe-
men aangaande het klaverjassen. 
De avond start om 20.15 uur en ie-
dereen wordt gevraagd om 20.00 
uur aanwezig te zijn in de kantine 
aan de Beethovenlaan. 
Ook zal er weer een mooie loterij zijn 
en dan maar hopen dat zij die niet in 
de prijzen zijn gevallen met de loterij 
meer geluk hebben. Maar de orga-
nisatie hoopt eigenlijk op een heel 
gezellige avond en daar staan kla-
verjassers toch om bekend? 
In januari 2018 gaat FC Aalsmeer 
dan weer door met de ‘normale’ 
competitie.

Atletiek
Mooie start indoorseizoen 
junioren Erik en Milan
Aalsmeer - Vroeg in het indoorsei-
zoen werden de Try Out games in de 
hal van Omnisport Apeldoorn ge-
houden. Erik Husemeijer heeft zich 
afgelopen jaar, nadat hij eerder aan 
atletiek had gedaan, opnieuw aan-
gesloten bij AV Aalsmeer. Erik ging 
voor zijn eerste indoorwedstrijd van 
start op de 60 meter en finishte in 
7:48 seconden. 
Milan Biesheuvel is sinds 1 novem-
ber B junior en hij liep als opmaat 
naar het NK Indoor junioren in fe-
bruari een goede 800 meter. Zijn tijd 
van 2:09,62 minuten betekent een 
verbetering van zijn persoonlijk in-
doorrecord.
Erica Belandi snel 
Als voorbereiding op de halve ma-
rathon van Egmond 14 januari aan-
staande liep Erica Belandi (vrouwen 
masters 40) van AV Aalsmeer af-
gelopen zondag de AVC Strand- & 
Duinloop te Castricum over een af-
stand van 15 kilometer. Deze mid-
delzware loop gaat gedeeltelijk over 
strand, duinen, mul zand en slecht 

verharde paden en lijkt daardoor 
meer op een cross. Erica liep de 15 
kilometer in een heel goede tijd van 
1.01.57 uur. Ze werd daarmee eer-
ste dame van alle leeftijdscategorie-
en en verbeterde met deze tijd te-
vens het oude parcoursrecord.

Milan Biesheuvel van AV Aalsmeer 
in actie.

Dammen in ‘t Fort De Kwakel
Jubileumviering K&G met 
toernooi voor donateurs
De Kwakel - Zaterdagmiddag 16 
december viert damclub Kunst en 
Genoegen haar 90 jarig jubileum. 
Deze middag begint om 13.00 uur 
in ’t Fort De Kwakel, donateurs kun-
nen zich inschrijven voor hun jaar-
lijks toernooi. Om 13.30 uur gaan zij 
weer van start, Joris Voorn zal zijn 
huis-tuin-en keukengrootmeesterti-
tel dit jaar moeten verdedigen. Voor 
Bart de Bruyn staat zijn meesterti-
tel op het spel. Ook oude leden van 
K&G worden deze middag verwacht 
en zullen wel niet van de schijven af 
kunnen blijven. Daarnaast staat ge-
zelligheid voorop, een extra hapje 

en drankje kan er vanwege het ju-
bileum wel vanaf.

Verlies eerste team
Inmiddels heeft het eerste team 
haar eerste twee bondswedstrijden 
verloren, komende maandag 11 de-
cember kunnen zij de eerste pun-
ten pakken als Enkhuizen op be-
zoek komt. In de interne competitie 
blijft het spannend, de drie koplo-
pers, beide Wimmen en Adrie, kwa-
men maandagavond moeizaam tot 
winst. Damliefhebbers kunnen zich 
altijd nog aanmelden bij Adrie Voorn 
via 0297-568472.

30 november is het jokeren gewon-
nen door Bets Teunen met 74 pun-
ten. Anthonia van der Voort werd 
tweede met 168 punten en Ge-
rard de Wit derde met 249 punten. 
Bij het klaverjassen behaalde Co-
by van der Linden de hoogste eer 
met 6203 punten, gevolgd door Ger-
rit van der Geest met 5306 punten 
en Nico de Ron met 5214 punten. 
De poedelplaats deze week is voor 
Coby Bouwmeester met 3711 pun-
ten Na het tellen van de punten was 
er voor iedereen een prijsje en ging 
een ieder voldaan weer naar huis. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Jaarvergadering en kerstmarkt
IJsclub Uiterweg twee keer 
present in Historische Tuin
Aalsmeer - Op woensdag 13 de-
cember houdt IJsclub Uiterweg haar 
128ste jaarvergadering. Aan de or-
de komen onder andere het jaar-
verslag van de secretaris en van de 
penningmeester. Ook zijn er weer 
bestuursverkiezingen. Omdat er 
(weer) bijna geen ijs is geweest af-
gelopen winter, is het jaarverslag 
kort. Daarom wordt voorgelezen uit 
de notulen van 70 jaar geleden, de 
winter van 1946-1947. Na de sluiting 
van de vergadering wordt de avond 
op gepaste, ludieke wijze voortge-
zet. 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.

Diapresentatie
Op zaterdag 9 december is de IJs-
club met een kraam aanwezig op de 
Kerstmarkt in de Historische Tuin en 
gaat zij warmdraaien voor hopelijk 
een heerlijk schaatsseizoen op de 
Topsvoortbaan. De bekende mut-
sen en de Kerst koek en zopies zijn 
te koop, evenals andere artikelen. 
Verder wordt een doorlopende dia-
presentatie gehouden van nieuwe 
en oude foto’s met veel ijspret. De 
oudste foto dateert uit 1917; precies 
100 jaar oud! De kerstmarkt is vanaf 
10.00 uur geopend.

Lezing over aquariums en 
vissen bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 11 de-
cember houdt Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. Deze 
avond verzorgt Hans Kiers een le-
zing over ‘De weg naar het Aquari-
um. En waar komen de vissen van-
daan?’ Voordat de vissen in het 
aquarium zwemmen, hebben ze 
vaak al een heel avontuur achter de 
rug. Op deze avond komt Hans ver-
tellen en laten zien over wat er al-
lemaal gebeurt en nodig is voor-
dat de meeste aquariumvissen bij 
de vakhandel in de aquariumstellin-

gen zwemmen. Een kijkje wordt ge-
nomen via een Powerpoint presen-
tatie met merendeel eigen foto’s bij 
diverse kwekers in het buitenland 
en bij de groothandel waar Hans 
werkzaam is. Na de pauze laat hij de 
aanwezigen kennis maken met di-
verse nieuwe of bijzondere aquari-
umvissen en vertelt anekdotes over 
vissen en meer. De avond in buurt-
huis Hornmeer 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.

Bingo en sale maandag bij 
de Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 11 de-
cember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar laatste bijeenkomst 
dit jaar in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6. Belangstellenden 
zijn van harte welkom na 19.00 uur 
om de kavels in de ‘sale’ van de-
ze avond te bekijken. Er liggen de-
ze avond geen stuiverboeken en er 
is geen verloting. Na het afrekenen 
van de verkopen en een welkoms-
woord van de voorzitter wil het be-
stuur met de aanwezige leden (en 
hun aanhang en introducés) nog 
enkele ronden van het pepernoten-

spel genieten. Wie gaat er dit jaar 
met de hoofdprijs vandoor? Wie oh 
wie zit er met kerst nog aan de spe-
culaasjes of gebogen over een puz-
zel van 1500 stukjes? 
Geen interesse in kienen, maar wel 
in postzegels verzamelen? Kijk dan 
even op de site naar de lijst met ka-
vels van deze veilingen. Kom maan-
dagavond 11 december naar het Pa-
rochiehuis. Aanvang is 20.00 uur.
Alle activiteiten van de vereniging 
en vele scans van de veiling zijn ook 
te vinden op de website: www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl

Kerstbingo in 
‘De Quakel’

De Kwakel - Vrijdag 8 decem-
ber is er een gezellige kerstbingo 
in Dorpshuis ‘De Quakel’ aan de 
Kerklaan 16. De koffie en thee staan 
om 19.30 uur klaar en de bingo be-
gint om 20.00 uur. Er zijn diverse 
prijzen te winnen. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
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