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Gezondheidscentrum op
Praamplein van de baan!
Aalsmeer - Met negen stemmen
voor en tien stemmen tegen heeft
de gemeenteraad afgelopen donderdag 6 december besloten dat er
geen gezondheidscentrum op het
Praamplein komt. Het onderwerp
stond wederom op de agenda omdat tijdens de raadsvergadering van
donderdag 22 november de stemmen staakten bij negen stemmen
voor en negen stemmen zodat het
nemen van een besluit uitgesteld
diende te worden conform artikel 32

in de Gemeentewet. Wat de raadsleden betreft hoefde er afgelopen
donderdag 6 december niet meer
gediscussieerd te worden. Voor het
voorstel om te komen tot de ontwikkeling van een gezondheidscentrum
op het Praamplein stemden de fractie van CDA en de drie raadsleden
Ulla Eurich, Joop van Dam en Willem Kikkert van PACT voor en tegen
stemden de fracties van AB en VVD
en de heren Pierre Tuning en Jan
Koster van PACT Aalsmeer.

Schutting met gaten, kunstwerken of iets anders?

Eerste sloopwerkzaamheden
achter Zijdstraat van start
Aalsmeer - Een aanvang is gemaakt
met de eerste sloopwerkzaamheden
van de bebouwing in het gedeelte
van de Zijdstraat tussen de ABNAMRO en de molen. Vooralsnog zal
het winkelend publiek weinig merken van deze verandering in spé.
Eerst worden namelijk de schuurtjes
en het groen in de tuinen van de te
slopen panden verwijderd. De winkelpanden zelf blijven nog staan tot
in het nieuwe jaar. Overlast is er ook
niet tot nauwelijks. De route via het
Molenpad en de Weteringstraat naar

het Praamplein, de Grundelweg en
de Uiterweg blijft ‘gewoon’ open en
alle parkeerplaatsen blijven in tact.
Als 2008 haar intrede heeft gedaan,
zal het grote werk ter hand genomen
worden. De slopershamer gaat de
winkelpanden dan te lijf en daarna
wordt natuurlijk aangevangen met
de nieuwbouw. Dat deze klus niet
zomaar even geklaard is, moge duidelijk zijn. Er zal een ‘gat’ ontstaan
en dat is voor een winkelstraat absoluut geen gezicht. De bouw zal zo’n
anderhalf tot twee jaar in beslag ne-

men en daarom wil de gemeente samen met buurtbewoners en ondernemers iets verzinnen om het ‘gat’ te
dichten. Gedacht wordt bijvoorbeeld
aan een schutting met kijkgaten, zodat de vorderingen gevolgd kunnen
worden, of een wand met kleurige
kunstwerken van jong en oud of iets
heel anders. Er moet nog gebrainstormd worden. Binnen de muren
van het gemeentehuis wordt al nagedacht hoe hier vorm aan gegeven
kan worden. Schutting, kunstmuur:
Wordt vervolgd.

UW BOVAG-GARAGE IN:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt
GOEDKOOP onderhoud,
reparatie en APK
HOOFDWEG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

School voor iedereen

Hoogste punt ‘Mikado’

Aalsmeer - Wethouder Jaap Overbeek heeft afgelopen dinsdag 11

december in het bijzijn van circa
zeshonderd scholieren, vele ouders

GEEN KRANT? 0251-674433

en andere belangstellenden het
hoogste punt van Mikado, de Bre-

de School in Nieuw-Oosteinde, weten te bereiken. Met het hijsen van
zes vlaggen zagen de aanstaande hoofdbewoners van het nieuwe
pand, de directies van de drie basisscholen en hun scholieren, bij de
bouwplaats aan de Catharina Amalialaan dat de vlaggen één voor één
en strak wapperend vrij spel kregen
in de straffe wind en een confettikanon deed even later de rest.
De nieuwe, multifunctionele Brede
School biedt onderdak aan drie basisscholen, te weten PC De Brug, RK
Oosteinderschool en OBS De Zuidooster. Daarnaast komt er een gymzaal, een mediatheek, kinderopvang,
naschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. De Mikado zal ook aan
bewoners-(groepen) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken
van het gebouw. Mikado is immers
een school voor iedereen!

In de stand van Lions Aalsmeer Ophelia zullen onder andere kaarsen en keramiek van Atelier Steengoed te koop aangeboden worden. Deze zijn alle door
cliënten van Heliomare, het centrum dat dagbesteding biedt aan mensen met
een lichamelijke of een meervoudige handicap, vervaardigd. Heliomare is het
goede doel waaraan alle opbrengsten van Lions-evenementen dit jaar gedoneerd worden.

Vrijdag in Zijdstraat en op Molenplein

Cadeaus, zang en winterse
snacks op decembermarkt
Aalsmeer - De weersverwachtingen
voor vrijdag zijn prima. Lekker koud,
droog en weinig wind. Het ideale
weer voor de jaarlijkse decembermarkt die plaatsvindt op vrijdag 14
december in de Zijdstraat van 14.00
tot 19.00 uur. Winkeliers uit het centrum en kraamhouders van buitenaf
stallen hun koopwaar uit in sfeervol
verlichte kramen. Tijdens de decembermarkt zijn vrijwel alle winkels in
het centrum geopend. Veel winkeliers zijn ook buiten te vinden met
een kraam, maar er zijn ook standhouders van buitenaf.
Cultuurkraam
Er is ook een ‘Aalsmeerse cultuurkraam’ aanwezig. In deze kraam
verkopen Marianne Knecht en Coq
Scheltens hun laatst verschenen
boek en Constantijn Hoffscholte en
Marco Verschragen de door hen geproduceerde dvd over 60 jaar bloemencorso in Aalsmeer. Naast de
ideale plek om cadeautjes te kopen is de decembermarkt ook een
prima gelegenheid voor een gezellig middagje of avondje uit. Er wordt
op deze winterse decemberdag namelijk ook aan de inwendige mens
gedacht. Diverse horecagelegenheden in het centrum openen ter gelegenheid van de markt hun deuren,
voor bijvoorbeeld een kopje warme
chocomel of een glaasje glühwein.
Maar u kunt ook op diverse plaat-

sen in het centrum terecht bij verkopers van hapjes en drankjes. Wat
denkt u van bijvoorbeeld een broodje paling, een oliebol of een lekker
portie poffertjes?
Charles Dickens en vuurtje
In de avonduren wordt het echt gezellig. Dan zingt het vrouwenensemble Davanti in speciale Charles Dickens kleding op verschillende plekken in de Zijdstraat en wordt er door
leden van de Scouting Wiol & Willem Barendszgroep op het Molenplein een vuurtje gemaakt om de
koude handen te verwarmen. Uiteraard wordt ook de kerstgedachte hoog gehouden. Kerst betekent
vrede op aarde en recht op gelijke
kansen voor iedereen. Daarom is op
de decembermarkt ook een aantal
goede doelen en verenigingen aanwezig die de kerstgedachte onder
de aandacht brengen, zoals Kika,
Amnesty International en de Lions
Club Ophelia. Bij de kraam van de
Wereldwinkel bent u aan het juiste
adres voor Unicef kerstkaarten, kalenders en agenda’s.
De decembermarkt in het centrum mag u niet missen! De markt
vindt deze vrijdag plaats van 14.00
tot 21.00 uur. De organisatie is in
handen van Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum in samenwerking met Natural Solutions. Meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl.

nooit meer uw auto poetsen.nl
Kersttip!
Geef een lakbeschermingsbon cadeau.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kersttentoonstelling 2007

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Zaterdag 8 december
t/m zondag 6 januari 2008

11.00 - 18.00 uur
U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
Zie redactie elders in deze krant.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

Recentelijk ontdekt:
Château de Ferrand
Saint-Émilion
Grand Cru 2000
Zie advertentie elders in de krant.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven
en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 16 december
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Richard
Klomp, Amersfoort. Crèche, peuternevendienst en kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de
kleinsten en zondagsschool voor
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
ds. L.B.C. Boot, Veenendaal. 16.30u,
ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst,
ds. Gabe Hoekema. Extra collecte
voor Paz y Justicia. Mmv het Kerkkoor. Oppas voor allerkleinsten en
zondagsschool.

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. S.
de Graaf, Alphen a/d Rijn.

Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Dinsd. 18 dec. 19.30u. ds. A. Schultink.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden Aalsmeer,
tel. 0297-345332 (voicemail).
U wordt binnen 2 werkdagen
teruggebeld voor het maken
van een afspraak.

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst, ds. T.H. P.
Prins.

Zondag diensten 10u. en 16.30u. ds.
K. Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Iedere zondag om 10u. en woensdag om 20u. dienst. Zondagsschool
om 10u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Iedere laatste zondag van de maand
dienst om 16u. Na de dienst koffiedrinken.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel en 10u. woordcomm. viering in Zorgcentrum
Aelsmeer. vg. diaken J. Snoek. Zat.
17u. in Kloosterhof dienst olv parochianen.
Zat. in Rijsenhout om 19u. woordcomm. viering met vg. diaken J.
Snoek. Mmv Koor Soli Deo Gloria.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk dienst
olv Parochianen. Mmv Karmelkoor.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zat. 19u. Adventsviering met diaken
J. Snoek.
Zondag 10u. Adventsdienst n.a.v.
het bijbelboek Jesaja met spec.
aandacht voor de jeugd. Tevens kinderkerk. 10u. ds. Van Veen, organist
Keessen. Oppas- en nevendienst.
19.30u. Kerstzang.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten op zaterdag,
19u., zondag, 10.30u. en woensdag
9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. W.
Ferguson, Ridderkerk.
Oost:. Zondag 10u. dienst, ds. C.G.
Graafland.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. 17u. dienst olv parochianen. 3e
Adv. Kloosterhof.
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen + dames+herenkoor. 3e Adv.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. P. Koeman, Barneveld. Om 18.30u. ds. A.
van Vuuren.

Stadhartskerk Amstelveen
Van der Veerelaan 30a. Zondag
om 11u. dienst in wijkcentrum De
Meent, Theodoor Meedendorp.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

Begra Bijbelstudies
Iedere maandagavond 17 dec. om
20u. in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Olv br. Freek van Balen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.

Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- A.H. Blaauwstraat in Aalsmeer, een cyperse poes van ongeveer anderhalf jaar oud. Ze heet Tijgertje.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een stevige achttien jaar oude poes.
Ze heet Neesie en is gesteriliseerd. Ze heeft een halflangharige
vacht met een mooie dikke staart en kraag, in kleuren uiteenlopend van beige/lichtbruin, zalm/roodbruin tot grijs/zwart, vooral
op de kop en (voor) poten met cyperse strepen. Op haar befje
heeft ze een heel licht zalmkleurig vlekje. In haar rechter oog heeft
ze een bruin vlekje, en op de rechter pootjes heeft ze zalmroze
vlekjes. Verder zijn de pootjes overwegend donker. Nu ze (waarschijnlijk) zwervend is zal ze erg aanhankelijk kunnen zijn. Neesie
draagt geen bandje en is niet gechipt.
- Sportlaan in Aalsmeer, een witte kerkuil met een zwarte ring. Had
nog een stuk touw om toen hij ontsnapte.
- Schoolstraat in Aalsmeer, een lapjeskat met rood- zwart en veel
wit. Hij heeft een witte buik met een zwart vlekje en heet Cato.
- Ophelialaan in Aalsmeer, een jonge zwart/witte kater. Hij heeft witte pootjes- buik en borst. Wit op de neus, en een witte wenkbrauw.
Zijn naam is Beer.
Gevonden:
- Koeteburg in Rijsenhout, een gecastreerde rood/witte kater met
een wit driehoekje bij de neus, en een sneetje in een oor.
- Legmeerdijk t.h.v. nr. 331, een zwart-witte kater van ongeveer twee
jaar oud.
- Op de N 201 t.h.v. viaduct, een geheel witte kat.
- Hornweg 343 in Aalsmeer, een zwarte poes met een witte kraagbuik en poten met zwarte kussentjes.
- Clauslaan in Kudelstaart, een zebravink.
- Begoniastraat n Aalsmeer. Hier zit een cyperse poes/kater in een
tuin. Wie mist zijn/haar beestje?
- Joke Smitstraat in Kudelstaart, een ongecastreerde zwart/wtte kater. Hij heeft een witte bles- bef en witte sokjes voor.
Goed tehuis gezocht:
- Een wildkleurige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij iemand
op schoot en past waarschijnlijk het beste bij wat oudere mensen.

Aalsmeer - Beer is een jonge, gecastreerde kater en woont in de Ophelialaan. Sinds vijf december wordt Beer vermist en zijn baasje is
dus erg ongerust. Wilt u de Dierenbescherming Aalsmeer bellen als
u Beer ergens ziet? Het telefoonnummer is 0297-343618.

Optreden van Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer zingt dinsdagavond 18
December om 20.00 uur kerstliederen in de seniorenflat Karel van
Manderhof in Uithoorn. De bewoners van deze seniorenflat hebben
het Aalsmeerse koor uitgenodigd
om in de kerstsfeer te komen. In de
geheel versierde binnentuin wordt

het optreden gegeven en op het repertoire staan bekende kerstliederen. Het koor onder leiding van de
heer André Keessen bestaat uit 65
leden die elke dinsdagavond in de
Zuiderkerk in de Hortensialaan van
20.00 tot 22.00 uur enthousiast repeteren. Inlichtingen: D. Bonhof van
Dijk, tel. 0297-327160.

Babymassage

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

bRANDwEER
& pOlITIE

Ongerust om kater Beer!

Kerstfeest bij Zonnebloem
Rijsenhout- De afdeling Rijsenhout
en Burgerveen van de Zonnebloem
vierde afgelopen maandag Kerstfeest in dorpshuis de Reede. De
gasten werden omstreeks 12 uur ‘s
middags verwelkomt met een heerlijke lunch, verzorgd door de familie Kerzaan. Na de lunch werden de
gasten verrast met een muzikaal op-

treden van de “Speelvrouwen”. Deze dames zongen liederen en begeleidden zichzelf op oude instrumenten, allemaal in kerstsfeer.
Het was weer een fijne middag voor
de gasten, die met een goed gevoel
en een kerstpakket dat gesponsord
was, de kerstdagen tegemoet kunnen zien.

Van wie is Cyperse kat?

Aalsmeer - Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden
oud kunnen zich opgeven voor de
cursus babymassage bij Anja Luczak.
Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen. Bovendien is het
een uitgelezen mogelijkheid om de
band tussen ouder en kind te versterken. Na de massage krijgen de
ouders praktische tips over de omgang met de baby, bijvoorbeeld over
de lichaamstaal van je baby.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. Voor
opgave en meer informatie kunt u
contact opnemen met Anja Luczak,
tel.: 06–40181259, e-mailen kan ook
naar anjaluczak@yahoo.de of bezoek de website www.luczak.net.

Taizégebed in
Karmelklooster
Aalsmeer - Vrijdag 14 december is weer het Taizégebed in het
Karmelklooster aan de Stommeerweg 15. Vanaf 20.30 uur bidt men
en zingt men Taizéliederen en is er
veel stilte. Het zijn de pijlers van het
gebed van de broeders van Taizé.
Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting.

Unicef ook op
kerstmarkten

Aalsmeer - In de Begonialaan in Aalsmeer zit een Cyperse kat in de
tuin. Hij krijg nu eten van de bewoonster, maar het beestje is veel
buiten. Nu het kouder wordt, is het heel belangrijk dat de eigenaar
van dit beestje zich zo spoedig mogelijk meldt. Herkent u dit katje,
of is hij van u, belt u dan zo spoedig mogelijk met de Dierenbescherming in Aalsmeer, telefoon 0297- 343618.

Aalsmeer - Unicef zal vrijdag 14
december van 14.00 tot 21.00 uur
aanwezig zijn op de kerstmarkt in
het centrum van Aalsmeer. Op de
kraam voor de Wereldwinkel zijn
Unicef kerstkaarten te koop.
Op zaterdag 15 december van 10.00
tot 17.00 uur heeft Unicef een eigen
stand op de jaarlijkse kerstmarkt
in Zorgcentrum Aelsmeer. Naast
kerstkaarten worden dan ook agenda’s, kalenders en andere cadeauartikelen verkocht.
De vrijwilligsters van Unicef helpen u graag. De opbrengst komt
ten goede aan de campagne Nooit
meer Bang, waarin aandacht wordt
gevraagd voor kinderen in conflictgebieden.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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Officiële Mededelingen
Definitieve Beschikkingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling publiekszaken open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 18 december en 8 januari.
Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE NOORD
HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Willem Alexanderstraat 51, 1 den;
• Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.
Datum verzending vergunningen: 13 december 2007.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 januari
2007 hebben besloten de Kerkweg gesloten te verklaren voor vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk, door middel van
het plaatsen van verkeersborden C7 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
Datum verzending vergunning: 13 december 2007.
Wet milieu
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, cluster Milieu.
• Besluit Glastuinbouw, Hoogenboom Young Plants BV, Rietwijkeroordweg 40. Datum melding: 10 september 2007; Vreeken De
Kwakel BV, Legmeerdijk 209. datum melding 25 september 2007.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6,
tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis/berging;
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis/berging;
• Legmeerdijk 129, het vergroten van de woning;
• Mercuriusstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
• Rietwijkeroordweg hoek Bosrandweg, het tijdelijk plaatsen van
een reclamebord;
• Schoolstraat 15, het plaatsen van een zeecontainer;
• Oranjestraat, achter Hornweg 219, het bouwen van een woning
en brug.
Bouwaanvragen 1e fase
• Bilderdammerweg 64, het realiseren van een wildhuis/winkel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op
afspraak, ter inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 305, het plaatsen van dakkapellen;
• Kudelstaartseweg 40, het verplaatsen van een garage;
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 145, het plaatsen van een serre;
• Uiterweg 329 ws3, het plaatsen van een berging.

Verleende bouwvergunning 1e fase
• Cactuslaan 21, het bouwen van een bedrijfswoning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 december 2007.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag 14 december 2007 gedurende zes weken
ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 2
Het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’,
voor het vestigen van een jachthaven, Uiterweg 379.
Lid 3
Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp 2006’, voor het
verbouwen en het wijzigen van een gevel, Schoolstraat 5a;
Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart-Zuid cluster I en II’,
voor het vergroten van de woning, Bilderdammerweg 81.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij
u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij
de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Cactuslaan 21, het bouwen van een bedrijfswoning.
Lid 3
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning.
Deze besluiten worden verzonden op 18 december 2007
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomgeving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Hornweg 219, het slopen van een opslagruimte;
• Kudelstaartseweg 183c, het slopen van een woning;
• Kudelstaartseweg 215, het slopen van een woning;
• Uiterweg 329ws3, het slopen van een opslagruimte.
Deze besluiten worden op 18 december 2007 verzonden.
Beleidsregels 2009 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2007 de “beleidsregels 2009 Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer” definitief vastgesteld. De beleidsregels zijn een nadere
invulling van het subsidiebeleid van de gemeente. Alle subsidieaanvragen van de maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen worden aan de beleidsregels getoetst. Zo wordt bekeken of de
activiteiten passen binnen het gemeentelijk beleid van Aalsmeer. In
de periode van 13 december 2007 tot en met 24 januari 2008 liggen
de beleidsregels 2009 ter inzage bij de afdeling publiekszaken.
Aanvragen
De organisaties die voor het jaar 2008 subsidie verleend hebben gekregen, zullen volgende week de vastgestelde beleidsregels samen
met een aanvraagformulier voor subsidieverlening 2009 ontvangen.
De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2000, de beleidsregels
2009 en de aanvraagformulieren zijn ook te downloaden van de website van de gemeente www.aalsmeer.nl.
Voor meer informatie over de subsidieaanvraag kunt u van dinsdag
t/m vrijdag contact opnemen met Judith Claver (0297-387663).
TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN WEEK 50
t/m 13 dec.

Positieve reactie raad over
beleid kadernota Wmo

Meedoen aan de samenleving
De Wmo heeft tot doel het meedoen
aan de samenleving te bevorderen.
Verschillende beperkingen kunnen
het meedoen aan de samenleving
belemmeren. In de Kadernota Wmo
- beleid 2008 - 2011 worden alle ne-

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 december 2007
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 december 2007
• Greenpark, Machineweg 120-122,
het oprichten van een bedrijfsruimte;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de gevel;
• Schoolstraat 5a, het gebruiken van het pand, als notarispraktijk.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 december 2007
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Gloxiniastraat 10, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 310, het herbouwen van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 januari 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen
van een tijdelijke winkelruimte.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 januari 2008
• Bosrandweg naast nr. 25, hippisch educatief centrum;
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.
Sluiting inzagetermijn: vrijdag 18 januari 2008
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen van
een berging en een schutting;
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning

Aalsmeer - In het Beraad van de
gemeente Aalsmeer is afgelopen
donderdag 6 december gesproken
over de Kadernota Wmo - beleid
2008 - 2011. Raadsbreed is een eerste positieve reactie gegeven op de
nota en werd het participatietraject
van de nota ook als positief ervaren.
Het college van B&W van Aalsmeer
gaat er vanuit dat deze nota wordt
vastgesteld in de raadsvergadering
van 20 december aanstaande.

Kapvergunningen: Sportlaan 44, 5 acers; Tartinihof

21, 1 thuya, 1 pinus, 1 pyrus; Kudelstaartseweg 40,
1 appelboom, 2 wilgen, 1 populier, 1 blauwe spar, 1
pruim; Hornweg 166, 2 berken.
t/m 14 dec. Kennisgeving besluit Wet milieubeheer: Met & co Bv,
Ophelialaan 92 en C.P. Wegman, Aalsmeerderweg 315;
t/m 20 dec. Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeffkade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone
van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maximum parkeerduur van 2 uur;
t./m 20 dec. Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;
t/m 20 dec. Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5, 2
elzen, 1 berk en 1 conifeer;
t/m 21 dec. Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan uitbreidingslocatie VBA-Oost;
t/m 21 dec. Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag
van Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301;
t/m 27 dec. Uitwegvergunning: Koningsstraat 66;
t/m 27 dec. Concept aanvullende beleidsregels Bijzondere Bijstand
2007;
t/m 28 dec. Documenten i.h.k.v. de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
t/m 31 dec. Ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder e.o. 2007;
t/m 6 jan.
Bestemmingsplan Noordvork;
t/m 10 jan. Kapvergunningen: Kerkweg 13, 2 berken; Westeinderplassen H 2701, 1 kastanje; Westeinderplassen E1801,
1 wilg, 1 es; Westeinderplassen H 2897, 1 wilg; Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; Marktstraat , 2 haagbeuken, 1 sierkers; Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1 eik; Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 1 berk, 1
esdoorn, 3 sierappels; Uiterweg 412, 1 wilg; Wissel
33, 1 conifeer; Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42 leijlandii, 8 esdoorns, 6 pinussen; 6 wilgen, 2 populieren;
Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; Robend 24,
1 prunus, Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums; Uiterweg
161, 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom; Ampèrestraat 10, 1 berk; Oude Spoordijk 18, 1 els, 1 esdoorn,
1 den; Legmeerdijk 265, houtopstanden aldaar in verband met de omlegging van de N201;
t/m 17 jan. Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5,
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;
t/m 17 jan. Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeerplaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;
t/m 18 jan. Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146,
Aalsmeer;
t/m 18 jan. Subsidieregeling woonboten Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
t/m 18 jan. Wet
bodembescherming:
ontwerpbeschikking:
Aalsmeerderweg 146;
t/m 24 jan. Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den;
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.
t/m 24 jan. Verkeersbesluit: de Kerkweg gesloten te verklaren voor
vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge
Dijk,
t/m 25 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Legmeerdijk 303 (VBA);
t/m 31 jan. Inspraakreacties MER “verder werken aan de toekomst
van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijziging van
het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

gen prestatievelden van de Wmo
beschreven. Deze prestatievelden
hebben betrekking op zeer uiteenlopende beleidsterreinen. Naast zorg
en voorzieningen voor ouderen en
mensen met een beperking richt het
Wmo-beleid zich ook op onderdelen
van het jeugdbeleid, de mantelzorg
en het vrijwilligerswerk. Ook vraagt
de Wmo aandacht voor verslavingzorg, maatschappelijke opvang en
de zorg voor mensen die dringend
zorg nodig hebben maar daar zelf
niet om vragen. Voor de laatste drie
categorieën wordt het beleid grotendeels regionaal ingevuld. In de
Kadernota Wmo - beleid 2008 2011 staan de volgende uitgangspunten centraal: het streven is dat
volwaardig wordt deelgenomen aan

de samenleving. Van burgers wordt
verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven
en voor dat van hun medeburgers.
Bij een opkomende zorgvraag dient
eerst gekeken te worden in hoeverre deze binnen de eigen omgeving
kan worden opgepakt. Wanneer de
sociale omgeving onvoldoende in
staat is om een antwoord te geven
op de opkomende zorgvraag, neemt
de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de inzet van professionele
ondersteuning.
Mantelzorgers en vrijwilligers
De gemeente gaat extra aandacht
geven aan mantelzorgers en vrijwilligers. Hierdoor wordt het sociale netwerk van mensen versterkt. Zo

gaat de gemeente onder andere jongeren meer bij het vrijwilligerswerk
betrekken waarbij de maatschappelijke stages die leerlingen moeten doen een belangrijke rol spelen.
Verder gaat de gemeente door met
het stimuleren van het vrijwilligerswerk om op zijn minst het huidige
aantal vrijwilligers te handhaven. Op
het gebied van de mantelzorg ondersteuning is een belangrijke rol
weggelegd voor het steunpunt mantelzorg. Met name het bereik van dit
steunpunt in Aalsmeer moet worden vergroot. Door goed te communiceren over mantelzorg weten de
burgers die mantelzorg verlenen
de ondersteuningsmogelijkheden
te vinden. Ook is het de bedoeling
dat vrijwilligers een rol gaan spelen bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast is het werken
aan leefbaarheid en sociale samenhang een belangrijk onderdeel van
de Wmo. Ondanks het feit dat de
saamhorigheid in Aalsmeer redelijk goed ontwikkeld is, blijft dit door
de vele nieuwbouwprojecten en instroom van nieuwe bewoners, een
belangrijk aandachtspunt. Binnen
het wijkgericht werken zal naast de

leefbaarheid in het algemeen ook
aandacht worden besteed aan veiligheid en sociale samenhang. Dit
wordt verder uitgewerkt in een plan
van aanpak.

4 Wieldoppen
van Golf weg
Aalsmeer - Op dinsdag 4 december zijn tussen acht en negen uur
in de avond alle vier de wieldoppen
van een volkswagen Golf gestolen.
De auto stond geparkeerd in de J.P.
Thijsselaan.

Buitenspiegels
van auto weg
Aalsmeer - Op zondag 2 december
zijn tussen half twee en half vijf in
de middag de beide buitenspiegels
van een auto gestolen. De wagen
stond geparkeerd op het terrein bij
de sporthal aan de Hornweg.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 5 december is tussen vier uur ‘s middags en
tien uur in de avond een fiets gestolen uit een tuin in de Clauslaan. De
herenfiets is van het merk Captein,
type Starda, is blauw van kleur en
heeft een vergrote bagagedrager.

Surveillances
in de wijken
Aalsmeer - Op maandag 10 december in de late middag heeft een
team agenten surveillances gehouden in diverse wijken. Met deze actie wordt geprobeerd de overlast
van jeugd te beperken. Gekeken is
of de jongeren geen vuurwerk bij
zich hadden en of hun fietsen en
brommers in orde waren. Dit keer
is vooral gecontroleerd in Oost en
in Kudelstaart. De politie is voornemens vaker dergelijke surveillances
te gaan houden de komende weken.
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AGENDA

Kerststukjes, kaarten en erwtensoep

Zaterdag kerstmarkt in
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 15 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats in zorgcentrum
Aelsmeer aan het Molenpad in het
centrum. Iedereen is welkom tussen
10.00 en 17.00 uur. Het doel van de
markt is om bewoners van het zorgcentrum in kerstsferen te brengen
en gelegenheid te geven kerst inkopen te doen. Medewerkers en vrijwilligers versieren het huis, maken
het gezellig en omlijsten die dag
met muziek. Kom ook kerst inkopen
doen. Er zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerststukjes en kaarten, prachtige quilten,
windlichten, kaarsen en wijn. Verder wordt een aparte boekenkraam
ingericht. Ook wordt weer heerlijke

erwtensoep verkocht en staat de
koffie of thee met wat zoets klaar.
De opbrengst komt ten goede aan
de activiteiten die voor de bewoners
worden georganiseerd. Dit jaar is
het zorgcentrum met de bewoners
op een bootvakantie in Nederland
geweest, met het geld dat met de
kerstmarkt is opgehaald is dit mede
mogelijk gemaakt. Dit jaar wordt het
geld besteed aan een daicijspeler,
dit is een apparaat voor slechtziende die met gesproken tekst zowel
boeken als kranten kunnen afluisteren. De muzikale omlijsting wordt
verzorgt door A. Maarsen op de piano en Het Smartlappenkoor geeft
om 14.30 en om 15.30 uur optredens. U/jij komt toch ook?!

Spoov en Zorrie Sisters in
café Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 december komen op het podium van cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat twee bands spelen en dat voor de prijs van geen.
Gratis toegang dus. De Amsterdamse band Spoov laat van zich horen
én de Aalsmeerse band Zorrie Sisters. Deze band speelt vol overgave
glamrock-muziek.
Vijf Aalsmeerders en één Kwakelaar spelen de sterren van de roze
hemel en voor dit optreden nemen
zij zelfs een speciale gast mee. Meezingen mag overigens op de welbekende hit ‘I don’t fee like dancing’,
die Zorrie Sisters onder andere in
haar repertoire heeft. De band be-

staat uit zanger Joran van Liempt en
zangeres Marieke Ofman en zij worden begeleid door drummer Cees
Tas, bassist Wicher de Boer, toetsenist Jacko Hansen en gitarist Kees
Broere.
De Amsterdamse band Spoov gaat
het publiek laten genieten van spicy
rock tunes. Een latin minded bassiste, een jazzy gitarist, een funky drummer en een karaoke-zanger hebben
besloten rock te gaan spelen. En
hoe dit uitpakt? Zanger Jeroep van
Zijp, gitarist Peter Stoel, bassiste Elsemiek van der Schaaf en drummer
Jan Vork nodigen u/jou uit voor een
gezellig en swingend avondje uit.
De aanvang is 21.30 uur.

Back In (christmas) Time
zaterdag in The Beach

Indie-rocktrio Some Weird Sin.

Vrijdag in jongerencentrum N201:

Kussentjesavond met Fluid
Essence en Some Weird Sin
Aalsmeer - Geen beter moment
voor een kussentjesavond dan de
donkere dagen voor kerst dachten
ze in het jongerencentrum. Deze
keer komen aanstaande vrijdag 14
december (bijna traditioneel) Fluid
Essence en Some Weird Sin optreden in de N201. Beide bands zullen zorgen voor een avond vol hypnotiserende, zacht melancholische
rockmuziek.. Fluid Essence was de
eerste band in de N201 die ervoor
zorgde dat mensen met open mond
en veel bewondering op de vloer
gingen zitten om zo optimaal van
de muziek te genieten. Sindsdien
bestaat het fenomeen ‘kussentjesavond’ in de N201.
Fluid Essence is inmiddels terecht
uitgegroeid tot een professionele
band en heeft al heel wat gedenkwaardige wapenfeiten op haar lijstje
staan. Zo trad de band al op bij diverse radio- en tv programma’s en
ze gaan binnenkort op tournee als
support van The Sheer.. De tweede optredende band Some Weird
Sin is een indie-rocktrio uit Amstelveen. De band kenmerkt zich
door een rauwe, maar sexy sound.

Twee bands voor de prijs van geen

In de unieke bezetting van piano,
drums en elektrische gitaar wordt
gespeeld met het contrast tussen
verleiding en agressie. “In de originele bezetting van piano, gitaar en
drums brengen ze het ene na het
andere leuke of mooie indie-liedje.
De teksten worden overtuigend gebracht met een welkome zweem. De
combinatie van intelligente ritmes
en melodieën maakt indruk bij zeer
uiteenlopend publiek. De band flirt
hoorbaar met stijlen als jazz en punk
en noemt The Kills, Pixies, The Dresden Dolls, Shellac en dEUS als invloeden. De teksten gaan over verleiding en uitzinnige liefde, maar
ook over geweld en frustratie.
Ook dit keer zal de zaal van de N201
in optimale chill-out sfeer worden
ingericht. Mensen die de vorige keren erbij waren weten wat dat betekent: een zaal vol kussentjes, kleedjes en luie bankstellen. Mensen die
hun eigen kussentje of kleedje meenemen krijgen twee gratis muntjes.
De zaal van de N201 aan de Zwarteweg is open vanaf 21.30 uur en de
entree is gratis.

Aalsmeer - “It’s the most wonderful time of the year!”. De decembereditie van het dertigplus discofeest
‘Back In Time’ in sport- en evenementencentrum ‘The Beach’ aan de
Oosteinderweg staat komende zaterdag 15 december uiteraard in het
teken van de kerst. Dj’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard, Cees van Coevorden en Ruud Vismans zetten
hun beste kerstmuts op en draaien de bekende en minder bekende
(kerst?)hits uit de jaren 65 tot 95.
De exclusieve discobar wordt in een
sfeervol kerstdecor geplaatst en
ook het videoscherm wordt in stelling gebracht voor het draaien van
gouwe ouwe videoclips. Bovendien
zet Ruud Vismans z’n platenkast in
de zaal, van waar uit het publiek oude elpees en singles kan kiezen. Op
verzoek kunnen deze oude vinylschijven gedraaid worden door de
dj. Ook worden bezoekers weer uitgenodigd om eigen elpees met oude hits en/of hitsingles mee nemen.
Natuurlijk krijgt iedere bezoeker bij

de entree ook weer de ‘favoriete top
3’-verzoeknummerkaart uitgereikt.
Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden ingeleverd. Hoeveel kersthits zullen er deze keer
bijzitten? Een andere gelegenheid
om je eigen smaak voor die avond
kenbaar te maken, is om een bezoek te brengen aan de frisse website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘muzikale favoriete top
3’ doorgestuurd worden. Bovendien
kan je, als het je leuk lijkt om ook
eens een keer ‘gast dj’ te zijn op een
Back In Time-avond, jezelf opgeven
via deze site. ‘Back In Time’ gaat ook
in 2008 elke derde zaterdagavond
van de maand georganiseerd worden in The Beach. Na dit ‘kerstthema’ volgen in januari een ‘motown’special en in februari een ‘ballroomnight’. Maar eerst ‘Back In (christmas)-Time’: zaterdag 15 december
vanaf 21.00 uur in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop
aan de deur. De entree is slechts 5
euro en dit bedrag is ook nog inclusief twee consumptiemunten.

Volop entertainment met
de feestdagen bij Bon Ami
meer. Tweede kerstdag is er een
heuse 80 en 90 disco gigant met
een echte verlichte dansvloer. Vrijdag 28 en zaterdag 29 december is
weer een regulier weekend. En met
oud en nieuw presenteert Bon Ami
een compleet aanbod om knallend
het jaar 2008 in te gaan.
Er wordt alles aan gedaan om de
jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart
veilig naar Bon Ami te brengen. Dit
concept gebeurt in een samenwerking tussen Stichting Cardanus en
de discotheek.. Er zullen deze avond
twee bussen rijden van AalsmeerOost (Bloemhof) en Kudelstaart
(Robend) naar Bon Ami en weer terug. De voorverkoop is reeds begonnen voor deze onvergetelijke oud en
nieuw avond. De entree is 5 euro
en dit bedrag is inclusief twee keer
busvervoer. Zet alle feesten alvast
in jouw agenda of kijk het nog even
na op de website: www.bonami.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Exposities
Tot en met 20 januari:
* Meet my colours met Lousmijn
van den Akker en Milou Ket in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines sieraden van Rachel van Zeijst.
Open: donderdag-zondag 14-17u.
December:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u.
15 en 16 december:
* Open atelierdagen Afke Borgman,
Aalsmeerderweg 255. Zaterdag en
zondag open 10-17u.
* Open atelier Carla Huson, Stokkeland. Zaterdag en zondag 10-17u.
Diversen
Donderdag 13 decemer:
* Koppelkaarten buurtver. Oostend
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u. Open 19.30u.
* Speelavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273 vanaf 19.30u.
* Kienen om waardebonnen bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Kerstkienen bij Vogelvereniging in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Vrijdag 14 december:
* Decembermarkt in centrum, Zijdstraat en Molenplein, 14-21u.
* Kerstmarkt in SJOK-gebouw Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat, 17-20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in De Schakel, Cyclamenstraat v/a 19u.
* Kroegspel Trivia in Bacchus, Gerberastraat v/a 22u. Thema muziek.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kerstkaarten bij VZOD in clubge-

Vergaderingen.
Donderdag 13 december:
* Algemene ledenvergadering Bloemenveiling Aalsmeer vanaf 16.30u.
locatie plantenvloer in VBA, Legmeerdijk. Receptie afscheid directeur Jan Straver, 14-16u.
Maandag 17 december:
* Info-bijeenkomsten inrichting gebied Spoorlaan. Om 15u. in Rode
Kruisgebouw, Spoorlaan en 19.30u.
in De Schakel, Cyclamenstraat.
Donderdag 20 december:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u

Dj Kees en The Hucksters
live in De Oude Veiling

Busvervoer tijdens oud en nieuw

Aalsmeer - Wat bij iedereen wel
bekend is dat discotheek club Bon
Ami ook tijdens de feestdagen ‘gewoon’ geopend is.
Vrijdag 21 en zaterdag 22 december is de discotheek met zijn reguliere openingstijden geopend, maar
op zondag 23 december start Bon
Ami met iets nieuws voor alle 25plussers in Aalsmeer en omgeving.
Bon Ami live gaat deze zondag voor
het eerst de lucht in! Dit concept is
special opgezet voor de 25 plussers
en op deze zondag worden de bezoekers getrakteerd op live muziek
aangevuld door muziek gebracht
door een dj in de stijl van de jaren
80 en 90. Er bestaat ook een mogelijkheid om iets te eten. Elke laatste zondag van de maand zal er een
nieuw optreden zijn De welbekende kerstnacht en beide kerstdagen
zal er volop entertainment zijn in de
Aalsmeerse Discotheek in de Horn-

Muziek
Vrijdag 14 december:
* Kussentjesavond met optredens
Fluid Essence en Some Weird Sin in
N201, Zwarteweg. Open v/a 21.30u.
Zaterdag 15 december:
* Spoov en Zorrie Sisters live in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Aalsmeerse band Wild in café
Sportzicht, Sportlaan v/a 21.30u.
* Back In (christmas) Time in The
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
Zondag 16 december:
* Kerstzangavond met Song of Joy
en Sursum Corda in De Spil, Kudelstaart vanaf 19.30u. Open 19u.
* The Hucksters live in De Oude Veiling, Marktstraat, 17-20u.
Woensdag 19 december:
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Donderdag 20 december:
* Kerstconcert Con Amore en Hosanna in Excelsis in Triumphatorkerk, Ophelialaan vanaf 20u.
Zaterdag 22 december:
* Kerstconcert kinder-, jeugd- en
dameskoor Kudelkwetters, Fiore en
Cum Ecclesia in RK kerk St. Jan, Kudelstaartseweg v/a19u. Open 18.30.

bouw Wim Kandreef vanaf 20u.
Zaterdag 15 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 10-17u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 10-15u.
* Kerstmarkt in De Spil, Spilstraat,
Bilderdammerweg, 10-15u.
* Postzegelruilbeurs in De Schakel,
Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Klaverjassen om diner voor twee in
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
Maandag 17 december:
* Piet van Eerden te gast bij Filmen Videoclub Aalsmeer in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Dia-lezing over Suriname bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Kerstkrans maken bij Damesvereniging Kudelstaart in Dorpshuis.
Aanvang 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u., aanwezig 19.45u.
Dinsdag 18 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Rolstoeldansen in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat, 19.30-22u.
* Speelavond buurtver. Ons Aller Belang Uiterweg in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open 19.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in De Schakel, Cyclamenstraat
vanaf 19.30u.
Woensdag 19 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Marktstraat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Kerstkaarten maken op Binding
Zolder, Haya van Somerenstraat van
14 tot 16.30u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat. Start 20u., aanwezig 19.45u.
* Kerstkienen buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 20 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos buurtver. Oostend in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u. Zaal open 13.30u.
* Klaverjasavond in kerstsfeer in
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 21 december:
* Kerstkien buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.

Piet van Eerden te gast
bij Film- en Videoclub

Aalsmeer - Maandagavond 17 december komt de nestor van het videofilmen in Noord-Holland, Piet
Van Eerden, een avond met videoproducties bij de Film- en Videoclub
Aalsmeer verzorgen. Piet van Eerden is één van de grote voortrekkers van de Federatie van Audiovisuele Amateurs FAA NH’63.
Onder zijn inspirerende lijding zijn
er veel videofilms en video-evenementen tot stand gekomen. Ook het
geven van videocursussen in NH’63
verband wordt door hem gestimuleerd. Het belooft een interessante videoavond te worden, die men

eigenlijk niet mag missen. Vooral
voor de cursisten van de huidige videocursus is het een aanbeveling
om op deze clubavond aanwezig te
zijn. De Film- en Videoclub Aalsmeer
is nog steeds op zoek naar nieuwe
leden, heeft men interesse kom gerust eens langs op een van de clubavonden. De clubavonden van de
F&VA worden om de 14 dagen gehouden in gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a te AalsmeerOost en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA op de clubavonden aan de zaal of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Verrassend kerstconcert drie
koren en Flora in St. Jankerk
Aalsmeer - Verrassend kerstconcert drie koren en Flora in St. Jan
Op zaterdag 22 december geven drie
Kudelstaartse koren gezamenlijk
een kerstconcert in de RK-kerk St.
Jan Geboorte aan de Kudelstaartseweg. Kinderkoor De Kudelkwetters,
jongerengroep Fiore en het 41-jarig bestaande dames- en herenkoor
Cum Ecclesia zijn voornemens een
verrassende muziekavond te presenteren met heel veel extra’s.
De koren krijgen instrumentale
steun van de fanfare en de blokfluitgroep van muziekvereniging Flora.
Het kerstconcert begint om 19.00

uur, kerk open vanaf 18.30 uur, een
duurt ongeveer negentig minuten.
De toegang is gratis.
Na het concert gaat het kerstfeest
verder buiten gevierd worden. Bij de
grote kerstboom op het kerkplein
gaat de Kudelstaartse ijsvereniging
VZOD een koek-en-zopie kraam inrichten en wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken. De
muziek buiten wordt verzorgd door
de Kudelstaartse dj Jan Spring in ’t
Veld.
Iedereen is van harte welkom om
te komen kijken en luisteren én om
zelf mee te zingen!

Aalsmeer - De bekende Aalsmeerse dj Kees Markman zal de laatste
drie vrijdagen van dit jaar de muziek verzorgen in De Oude Veiling.
De eerste avond is komende vrijdagavond en de laatste betreft voor
hem een hele lange dag en dat is
de bekende “laatste werkdag” op
vrijdag 28 december. Aanstaande
vrijdag 14 december start hij vanaf
21.00 uur en hij doet dat in het kader van zijn verrassend-vrolijke-vrijdag-reeks met een karikaturist in
de zaal. Kees heeft helemaal zin in
de avond en zegt een uiterst gezellige ouderwetse sfeer te gaan creëren met zijn elpees en singles in ‘De
Ouwe.
Karikaturist aanwezig
De avond wordt voor de belangstellenden in een karikatuur van zichzelf een extra leuke avond. Vanaf
21.00 uur is er ook een karikaturist
aanwezig die geweldige tekeningen
maakt. Zijn werk zal met behulp van
een camera voor een ieder te volgen
zijn op een scherm in het grand-café. De tekeningen zijn gratis en worden gemaakt op stevig papier. Kees
hoopt op een drukke verrassendevrolijke-vrijdag en wie van live-muziek wil genieten, zit aanstaande
zondag 16 december goed in De
Oude Veiling. Het is namenlijk weer
eens tijd voor een zondagoptreden
van de Hucksters in het grand-café

aan de Marktstraat. Het optreden zal
beginnen vanaf ongeveer 17.00 uur
en in dit geval duren tot dat de band
het genoeg vindt. De Hucksters is
een vijfmans coverband uit de omgeving van Aalsmeer. De band, opgericht in 1993, verzorgt al jaren
optredens in café’s, feesttenten en
–zalen in heel Nederland en staat
garant voor een avond dampende
rockcovers. Ook voorprogramma’s
van bands als Bløf, De Dijk, Pater
Moeskroen, Golden Earring, Rowwen Hèze en Intwine zijn en worden
regelmatig gedaan. De setlist wordt
grotendeels samengesteld uit songs
die niet meer weg zijn te denken uit
de rockgeschiedenis, zoals nummers van Led Zeppelin, Deep Purple ,Van Halen, Guns ‘N Roses, Pearl
Jam, Red Hot Chili Peppers en nog
veel meer in deze stijl. De bandleden zijn Hans Millenaar op zang,
elektrische en akoestische gitaar en
mondharmonica, Ed van der Linden
op basgitaar, Jack Muller op drums
en zang, Michael Hoogervorst op
lead gitaar en zang en Gerrit Biesheuvel op keyboards en zang. Voor
de volledigheid laat de niet onbekende drummer Jack weten dat hij
dit keer zijn gehele drumstel meeneemt en het podium dus iets groter
zal worden dan de vorige keren. De
toegang is gratis. en het adres van
Oude Veiling is Marktstraat 19. Informatie: 0297-364746.
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Eigen kerstwijn en veel groen

Kerstmarkt in de Spil

Jean Paul Rena & Terrawheel
op podium Bikes ’n Blues
Amstelveen - Na een reeks van
buitenlandse bands op het podium
bij Bikes ’n Blues, nu weer een band
van eigen bodem. En zéker niet de
eerste de beste: Jean Paul Rena &
Terrawheel komen aanstaande zaterdag 15 december optreden. Jean
Paul Rena is als zanger én gitarist
onwijs gegroeid sinds de succesvolle release van z’n eerste cd ‘Introducing’. Het vorig jaar uitgebrachte ‘Can’t be satisfied’ is een waar
kunstwerk geworden. Samen met
Ruben Byther op basgitaar, Rolf
Caron op drums en Bas Kleine op
mondharmonica brengt Jean Paul
Rena een mix van rauwe, ongecompliceerde, oprechte, krachtige en in-

drukwekkende blues. Boogie-ing
and Woogie-ing till hell turns loose!
Luisterend naar de cd zul je denken dat deze band afkomstig moet
zijn uit het zompige zuiden van de
USA. Niets is minder waar, ook Nederland is rijk aan dit soort goeie
bluesbands. Hiervan hebben er al
menigeen op het podium van Bikes
’n Blues gestaan, en ook Jean Paul
Rena & Terrawheel hoort in dit rijtje thuis, want; Only the best is good
enough!
Zaterdag 15 december kun je deze fantastische band zien en horen
bij Bikes ’n Blues, Galjoen 4 in Amstelveen. Voor alle info: www.bikesnblues.nl.

Heren winnen weer bij
kaartavond in Hornmeer
Aalsmeer - Wat een opkomst vrijdag jl. bij buurtvereniging Hornmeer.
De speelavonden komen meer en
meer in de publieke belangstelling
te staan. Als bestuur wordt er alles
aan gedaan om het de inwoners van
de Hornmeer naar de zin te maken.
Ook deze keer weer een volle zaal,
men had er zin in. De strijd tussen
de partijen was weer als van ouds.
De heren zijn op dit ogenblik aan de
winnende hand. Deze keer waren
het Jaap Combee en Piet van Zui-

verden die er met 5527 punten met
de eerste prijs van door gingen. Op
twee zijn Jan en Martien van Es geëindigd meet 5390 punen, op drie
Marja van ‘t Schip en Essy van Es
met 5296, op vier het echtpaar Vergeer met 5183 punten en op vijf Paul
Schouten en Theo Nagtegaal met
5101 punten. Aanstaande vrijdag 14
december is er weer kaarten in het
buurthuis in de Roerdomplaan. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten geschud en iedereen is welkom.

Cursus ‘Het geheugen de
baas’ voor ouderen
Aalsmeer - Op maandag 4 februari start bij de SWOA een cursus
geheugentraining voor ouderen uit
Aalsmeer. Deze cursus wordt gehouden in wijksteunpunt Meander
in de Clematisstraat. Iedereen vergeet wel eens wat. Maar bij veel ouderen die soms wat vergeetachtig
zijn, blijkt de angst te bestaan dat
dit een voorbode is van een beginnende dementie. Deze angst is in
de meeste gevallen echter ongegrond. Wel moet het geheugen ‘in
vorm’ gehouden worden. Dat ouderen vaker iets vergeten wordt mede
veroorzaakt doordat men na de Vut
of pensionering een veel rustiger
leven krijgt. Men doet veel minder
vaak een beroep op het geheugen.
Daarom is de cursus geheugentraining zo zinvol. In deze cursus worden u technieken geleerd, die u in

staat stellen om zaken beter te kunnen onthouden. De cursus is bedoeld voor ouderen, die bij zichzelf
merken dat het geheugen wat minder goed functioneert dan men zou
wensen en daar verbetering in willen brengen. Ook mensen die hun
geheugen willen trainen en op deze manier willen voorkómen dat er
problemen ontstaan, kunnen baat
hebben bij de cursus. De geheugentraining is niet bedoeld voor ouderen, waarbij er sprake is van een
vastgestelde dementie. De cursus
geheugentraining wordt gegeven
door Ansje Weima op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en bestaat totaal uit tien lessen. De deelnemersbijdrage is 55 euro, inclusief
cursusboek. Aanmelden kan door
een belletje naar wijksteunpunt Meander, tel. 0297-323138.

Kerstmuziek Brassband
Haarlem in het Spaarne
Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis is vast niet de plek waar u als
eerste aan denkt om kerstavond
door te brengen, toch nodigen medewerkers belangstellenden uit
voor een gezellig muzikaal optreden
in de centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis.
Het koperensemble Brassband
Haarlem speelt op kerstavond 24
december van 18.15 tot 19.15 uur
traditionele kerstliederen. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om

plaats te nemen en een uurtje te genieten. Om het verblijf in het ziekenhuis tijdens de feestdagen te veraangenamen worden patiënten en
hun bezoekers in het bijzonder uitgenodigd dit concert bij te wonen.
Ook medewerkers en belangstellenden van buiten het ziekenhuis zijn
van harte welkom. Vorig jaar verzorgde de Brassband Haarlem ook
al een sprankelend optreden op
kerstavond in het Spaarne ziekenhuis. De toegang is gratis.

Kudelstaart - Zaterdag 15 december organiseert de Samen op Weg
gemeente Kudelstaart haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot 15.00
uur in De Spil.
De groengroep heeft hard gewerkt
om mooie creatieve kerststukken
in alle soorten en maten te maken.
Ook leuke en originele vogelstukken komen van hun hand. Daarmee
kunt u uw tuin of balkon een vrolijk aanzicht geven in deze donkere maanden en bovendien zullen de
vogels u dankbaar zijn. Er zijn overheerlijke zelfgebakken tulbanden en
koekjes en dit jaar is de SOW-kerstwijn weer terug. De wijngaard in het
zuiden van Frankrijk heeft op volle
toeren gedraaid om de vele flessen voor de kerk te kunnen bottelen. Verder worden er zelfgemaak-

te kerst- en andere kaarten aangeboden. Tevens is er een boekenhoek
waarin een keuze gemaakt kan worden uit boeken, cd’s en kleine cadeautjes. Voor de inwendige mens
is er erwtensoep met heerlijk belegde broodjes. En natuurlijk is er koffie. Dit alles wordt gepresenteerd in
een sfeervolle kerstsfeer.
Kortom: het is de moeite waard om
te komen. Iedereen is van harte welkom! Ook op de kinderen wordt gerekend. Voor hen is er een knutselhoek. De opbrengst van de kerstmarkt is voor de kerk. Bent u niet in
de gelegenheid om te komen dan
kunt u bij de groengroep nog tot
en met 19 december een bestelling
voor een kerststuk(je) plaatsen. Bellen kan met Joke de Vries, tel 0297325802.

Vriendschapscursus voor
55+vrouwen bewijst nut
Aalsmeer - Vriendschapsnetwerken worden altijd kleiner als je wat
ouder wordt, maar de behoefte aan
vriendschap neemt niet af. Een derde van de 55plus-vrouwen heeft last
van gevoelens van eenzaamheid.
Het komt echter onder alle mensen
van alle leeftijden voor.
De meeste mensen noemen het een
gevoel van verdriet, van leegte. Het
verschijnsel dat mensen alleen zijn
en zich alleen voelen in de maatschappij neemt toe. Vriendschappen ontstaan (bijna) nooit spontaan.
Met iemand echt bevriend raken is
een proces met momenten waarop
iemand kan aanhaken of juist afhaken.
Maar vrienden maken, kun je leren! Daarom organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer een
vriendschapscursus voor 55plus-

vrouwen. De cursus telt tien bijeenkomsten waarin de deelneemsters
aan de slag gaan om nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en/of oude vriendschappen nieuw leven in
te blazen. In de cursus worden oefeningen gedaan om bijvoorbeeld een
realistischer of positiever zelfbeeld
te ontwikkelen, of om grenzen te leren aangeven, iets waar zeker veel
vrouwenvriendschappen op stuk lopen. De cursus wordt gegeven door
Eeva Kriek en start op 11 januari en
is van 9.15 tot 11.30 uur in gebouw
Seringenhorst aan de Parklaan. Kosten 55 euro.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor aanmelden: SWOA,
Parklaan 27, tel. 0297- 344094. Voor
inlichtingen en vragen over de cursus: Eeva Kriek, tel. 020- 6414178,
email: ekriek2@compuserve.com.

recensie

Bindingkoor overtuigt met barok
Zondag 10 december, ’s middags
van vier uur tot kwart over vijf in de
barok versierde en meer dan uitverkochte zaal van de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat, gaf het Bindingkoor haar traditionele kerstconcert. Maar het programma vermeldde allerminst traditionele werken: (bijna) uitsluitend barokmuziek
van minder bekende componisten,
onder andere Dietrich Buxtehude,
Wolfgang Briegel, Francesco Durante. Een tweede novum voor het Bindingkoor was de begeleiding door
een jeugdig ensemble “les Harmonies du Parnasse” op viool, barokviool, altviool, barokcello en klavecimbel. Gaande het concert raakten zij
beter op elkaar ingespeeld en vormden met het koor een muzikale eenheid op niveau. Verrassend was de
opkomst van de dames alten en sopranen van achter uit de zaal, à capella zingend; In dulci jubilo. De heren en het kwintet voegden zich er
bij in de volgende coupletten. Stevig van toon. Dat was tijdens het hele concert zo. Soms wilden de bassen (slechts vijf in getal) wat te stevig. Mooie koorklank was duidelijk
de inzet van de sierlijk met het hele
lijf dirigerende Henk Trommel. Bij de
cantate van Briegel ‘Machet die Tore weit’ soleerden twee enthousiaste bassen en imponeerde de cellobegeleiding van Leonard Trommel
(inderdaad, de zoon van).
Het instrumentale intermezzo “Sonata ottava” van Hacquart werd,
wat aarzelend in het begin, licht
en doorzichtig gespeeld en terecht
met een gul applaus beloond. Daarna volgden drie oude kerstliederen
door koor en kwintet vrijuit gezon-

gen en toch ingetogen gebracht: Er
is een roos ontloken van Praetorius; Een kind geboren in Bethlehem
van Hans Leo Hassler met tenorsolo
(waarbij het kwintet wat overstemde) en Ik kniel aan uwe kribbe neer
van Johann Eccard. Mooi gezongen!
Daarna volgde het klapstuk van
het concert: de cantate “Das neugebor’ne kind” van Dietrich Buxtehude. Met overgave en grote concentratie waren koor en kwintet nu
op hun best. Mooi samenspel in het
vrolijk klinkende koorwerk met koraalachtige gedeelten. De moeilijke
coloratuurgedeelten werden schijnbaar moeiteloos door het koor gezongen. In de Sonate IV van Canavas excelleerden Leonard Trommel,
cello en Reiko Hachman-Tanaka,
klavecimbel. Technisch een moeilijk werk. Veel dubbelgrepen voor
de cellist. Met gevoel en muzikaal
gebracht. Na wat plaatswisselingen
bij de dames werd het Magnificat
van Durante gebracht. Koor afwisselend met drie sopraan- en altsolisten uit het koor. Met een duidelijke interpunctie en in strak tempo
werd dit werk afgesloten met een
prachtig Gloria. Na een stormachtig
applaus werd nog een (meer Bindingkoor-eigen maar met barokke
begeleiding) toegift uit de hoed getoverd: drie Engelse carols. Terecht
gevolgd door weer een hartelijk applaus van een enthousiast en dankbaar publiek en bloemen voor dirigent en ensemble. Met een heel gezellige nazit. Al weer een markante
en overtuigende prestatie van het
prachtig zingende Bindingkoor.
JAB sr.

De geroutineerde AlsJeMaarVanDe Straatband bestaat uit André Alderden
en Bob Enthoven op gitaar, Remco de Hundt op toetsen, Ab Hansen op bas,
Peter Geleijn op drums en zang Niels Truijens, Mieke van Trigt en Lenie Zuijderhoudt.

Optreden Straatband en dj Gert

Bon Ami Live de lucht in!
Aalsmeer - Discotheek club Bon
Ami kent vele mogelijkheden en op
zondag 23 december wordt hier een
nieuw element aan toegevoegd door
Marco, Sandra en Jan. De zaal gaat
om 20.00 uur open en vanaf 21.00
uur gaat hier Bon Ami Live de lucht
in en de naam spreekt voor zich: een
liveband zal er voor zorgen dat met
name voor de bezoekers vanaf pakweg 25 jaar oude tijden zullen herleven. DJ Ger van der Brink zal tijdens
de pauzes van de band het muzikale gedeelte verzorgen en gaat terug
naar de jaren 80 en 90.
Het spits voor Bon Live wordt vlak
voor kerstmis afgebeten door de
AlsJeMaarVan
De
Straatband,
geen onbekende meer op eigen
Aalsmeers grondgebied, en het repertoire bestaat uit rustige ballads
afgewisseld met stevig up-tempo

rock en alles wat daar tussen ligt.
Het voornemen is om vanaf januari
2008 iedere laatste zondag van de
maand met Bon Ami Live de lucht in
te gaan vanaf 16.00 uur met steeds
wisselende bands en ook hierbij
geldt dat de muziekkeuze vooral in
het teken zal staan voor bezoekers
vanaf circa 25 jaar.
Entreekaarten voor zondag 23 december aanstaande zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Bon
Ami, Dreef 5, Stage Music Service,
Schoolstraat 7 en Ridder & Co, Ophelialaan 106 en kosten 5 euro. Aan
de zaal kosten de kaarten op de
dag zelf overigens 7,50 euro. Marco,
Sandra en Jan hopen dat dit initiatief dermate gaat aanslaan dat het
een traditie kan gaan worden. Voor
meer informatie zie www.bonami.nl
of telefoon 06-33047104.

Gezellige sjoelavond Oostend

Kerstmuziek in
Urbanuskerk

Aalsmeer - Donderdag 6 december was er sjoelen in ‘t Middelpunt.
Het was een heel goede opkomst
en de zaal was nog geheel in Sinterklaassfeer. Er werd heel gezellig en
goed gesjoeld met een leuk muziekje op de achtergrond. Aan het einde
van de avond vond de leiding nog
een brief van sinterklaas, geheel
in dichtvorm. Hier stond in dat deze avond iedereen in de prijzen viel
en een pakje mocht uitzoeken, waar
heel leuke cadeautjes inzaten. Vervolgens was er nog een verloting en
ging ieder voldaan naar huis.
Heeft U ook interesse om een keer
te komen sjoelen? In het nieuwe
jaar komen de sjoelers van Oostwend weer bijeen en wel op donderdag 3 januari om 20.00 uur in ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
U bent van harte welkom.

Aalsmeer - Op zaterdag 15 december zal door een gelegenheidskoor,
samengesteld uit koorleden van
verschillende kerken uit Amstelveen, een aantal delen worden uitgevoerd van het Weihnachtsoratorium van J.S Bach, afgewisseld met
enkele bekende kerstliederen. De
uitvoering vindt plaats in de Sint Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Bovenkerk. De aanvang is
20.15 uur en de toegang is gratis.

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 17 december heeft aquariumvereniging
Viva Aquaria weer een gezellige
en leerzame bijeenkomst. Op deze
avond komt de heer W. Neeleman
met de dia-lezing ‘Suriname’, avontuurlijk, natuurlijk’.
De lezing is een reisverslag van de
reis die Willem in 2003 gemaakt
heeft. De kijkers bezoeken Parimaribo en de plantages, vliegen per
eenmotorig vliegtuigje naar de Tafelberg en gaan per jeep en motorkano naar Ralleighvallen en beklimmen de Volzberg. Verder voert
de tocht naar het Bakhuisgebergte/
Blanche Marie en volgen de bauxietweg nar de Brownsberg en het Brokopondomeer. De avond wordt gehouden in Buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3 en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Wilt u
meer weten over Viva Aquria, neemt
u dan contact op met de heer J. Bogaard, tel. 023-5617903.

Postzegelbeurs in De Schakel

Kerstkienen bij
Vogelvereniging

Aalsmeer - Zaterdag 15 december
gaat om 10.00 uur de laatste ruilbeurs in 2007 van Postzegelvereniging Aalsmeer van start. Het belooft
weer een leuke beurs te worden met
diverse nieuwe stuiver boeken. Ook
de kerstman is nog steeds op zoek
naar de alom bekende gouden stuiver. Er zijn de afgelopen twee jaar
vele discussies gevoerd, of er nu
een munt of een postzegel bedoeld
wordt. Dus Aalsmeerse verzamelaars breng een bezoek aan dit evenement. Op de verenigingstafel is
de stapel 5 eurocent boeken de 100
gepasseerd. Misschien ook voor u

Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer organiseert vanavond,
donderdag 13 december, haar jaarlijkse kerstkienavond, waar vele
mooie prijzen mee te winnen zijn.
In totaal worden er vier rondes gekiend. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn
te winnen, waaronder een fraaie
hoofdprijs.
Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige kerstkienavond,
waar voor groot en klein iets te beleven valt. Het adres is buurthuis
Hornmeer in de Roerdomplaan 3 en
de aanvangstijd is 20.00 uur.

een mogelijkheid om uw verzameling op een betaalbare wijze uit te
breiden.
Het is de enige postzegelruilbeurs
die geen entree heft. U kunt geheel
vrijblijvend gratis naar binnen. Consumpties zijn wel voor eigen rekening. Parkeren is gratis, zowel voor
tweewielers als voertuigen met vier
wielen. De bus stopt om de hoek.
Hebt u niets te ruilen, dan zijn er natuurlijk nog diverse handelaren die
ook van hun zegels af willen. Meer
weten, kom naar De Schakel in de
Cyclamenstraat 70 of bel Cor, tel.
343885 of Sietze, tel. 340257.

Een overtuigend en prachtig concert bracht het Bindingkoor jl. zondag.
Foto: Jeroen van Oudenallen.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 17 december houdt buurtvereniging Allen Weerbaar weer een speelavond.
Liefhebbers kunnen komen klaverjassen of jokeren. Om 20.00 uur precies worden de kaarten geschud in
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De spelers dienen
aanwezig te zijn om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
heer M. van de Vaart met 5942
punten en de marsenprijs mocht de
heer van Wieringen mee naar huis
nemen. Bij het jokeren was mevrouw E. Schuit onverslaanbaar, op
twee eindigde mevrouw M. Groenendijk.

Kerstkrans maken
Damesvereniging
Kudelstaart - Op maandag 17 december gaat de Damesvereniging
Kudelstaart met haar leden een
kerstkrans maken. Dit wordt een
mooie krans met veel groen en natuurlijk ruimte voor een waxinelichtje of een kaars. De kosten zijn
22 euro per persoon. De vereniging
betaalt voor elk lid 2 euro. Om 20.00
uur staat de koffie met wat lekkers
klaar en er wordt later op de avond
een borreltje en een hapje geserveerd. Deze kerstactiviteit wordt georganiseerd in het Dorpshuis.

Kerstklaverjassen
in de Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 20
december organiseren de beheerders van de sporthal een klaverjasavond in kerstsfeer in de kantine
van de Proosdijhal. Het kaarten begint om 20.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Dit bedrag
is inclusief een kop koffie of thee.
De te winnen prijzen zijn allen waardebonnen. Zin in een gezellige klaverjasavond? Dan zeker komen. U/
jij bent van harte welkom.
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Creatieve doeners gezocht!

Moeilijk, verwarrend, maar gezellig

Wie helpt mee om idee van
Juliette te verwezenlijken?

Bacchus Trivia vrijdag in
teken van popmuziek
Aalsmeer - Op vrijdag 14 december wordt tijdens Bacchus Trivia
de december popquiz gespeeld. Of
honden kunnen vliegen, Jezus richting kan geven, of wat de overeenkomst tussen Bassie en Adriaan en
de excorsist is; dat is nu even niet
belangrijk. Het is namelijk december, en dus tijd voor de popquiz.
In december is Bacchus Trivia een
slechte kopie van popquiz a go go,
dus helemaal enkel, en alleen over
muziek!
Pak die pop encyclopedie uit de
kast. Leer al die namen en jaartallen
uit je hoofd, want alleen dàn maak
je kans om samen met je team die
begeerde gruwelbeker te winnen.
Bacchus Trivia bestaat uit drie rondes, waarmee u en uw teamgenoten per ronde ‘een rondje van de
zaak’ kunnen winnen door de quiz-

Kerstkienen in
de Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer houdt op woensdag 19 december haar overbekende kerst kienavond. De buurtvereniging mag zich
prijzen in een toenemende belangstelling voor haar activiteiten. Vooral haar kienavonden worden zeer
druk bezocht. Hoe dat komt? Vooral
de warme en enthousiaste beleving
van deze groep, men is ademloos en

vragen juist te beantwoorden. Het
team met de meest punten over drie
rondes wint de afzichtelijke wisselbeker. De vragen worden met een
groot beeldscherm van beeld en geluidsfragmenten voorzien. Sommige
zullen moeilijk zijn, anderen verwarrend, maar een gezellige avond is
steevast het resultaat.
Alle quizavonden vinden op vrijdagavond in Café Bacchus plaats.
De teams bestaan uit maximaal vijf
personen en er is ruimte voor een
beperkt aantal teams. Maar iedereen is welkom om de teams aan te
moedigen. Voorzeggen is natauurlijk niet toegestaan Bacchus Trivia
duurt ongeveer van 22.00 tot 23.30
uur. deelname en toegang zijn gratis, en geheel vrijblijvend. Aanmelden is niet nodig. Presentatie: Jøran
van Liempt
over geconcentreerd bezig met het
wachten en invullen van de bingo
getallen, valt er een bingo dan geniet iedereen mee.
Deze kienavond staat in het teken
van de kerst, dus met echte kerst
prijzen, onder andere kerst broden,
vleesprijzen, mand met levensmiddelen en natuurlijk de overbekende verrassingsronde. Iedereen is de
19de van harte welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De ballen gaan rollen vanaf 20.00
uur, koffie en thee staan om 19.15
uur klaar.

Kerst met Rijk-Rijsenhout’
Rijsenhout - Op eerste kerstdag
zingt het kerkkoor Rijk-Rijsenhout
een prachtige kerstcantate met samenzang in de Ontmoetingskerk
aan de Werf onder leiding van organist en dirigent André Keessen.

Er staan prachtige liederen op het
programma. En op dwarsfluit gaat
Joyce van Leeuwen van zich laten
horen. De dienst begint om 10.00
uur. Voorganger is dominee J. van
Veen. .

Schilderijen, beelden en keramiek

Gevarieerde kunstcadeaus
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Tot de kerst is de galerie van Coq Scheltens in de Chrysantenstraat 44 gevuld met allerlei
kunstcadeaus. Er is een ruime en afwisselende keuze aan schilderijen,
tekeningen, beelden, sieraden en
keramiek van verschillende kunstenaars. Er kan al kunst gekocht worden vanaf 10 euro. Kopen kan, maar
kijken mag ook. “Vrijblijvend bewonderen is altijd goed, gezellig en

interessant”, aldus Coq Scheltens.
“Iedere bezoeker, koper of kijker,
ontvangt van ons een presentje en
krijgt een consumptie aangeboden.
December is tot slot feestmaand.”
Vanaf één uur ’s middags, ook in het
weekend, staat de deur van de galerie in het centrum, achter de tv-studio, voor iedereen open. Voor meer
informatie kan gebeld worden naar
0297-343246.

Boeken en dvd verkrijgbaar!

3 Maal Aalsmeerse cultuur
in kraam op decembermarkt

Open atelier Carla Huson
op het Stokkelandpark
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 en zondag 16 december staan
de deuren van het keramiek-atelier
van Carla Huson op het Stokkeland
wagenwijd open voor belangstellenden.
Iedereen is welkom om gezellig een
kijkje te komen nemen, wellicht om

met een origineel en kunstig cadeau
weer naar buiten te stappen. Carla
presenteert veel nieuwe objecten,
evenals een gevarieerd scala aan
originele kerstcadeautjes.
Het atelier op het Stokkeland, achter het gemeentehuis, is beide dagen open van 10.00 toot 17.00 uur.

Atelierdagen Afke Borgman
Aalsmeer - Dit weekend, zaterdag
15 en zondag 16 december, houdt
kunstenares Afke Borgman open
atelierdagen in haar atelier/galerie
aan de Aalsmeerderweg 255. Tijdens dit weekend worden ingelijste
aquarellen tegen zeer gereduceerde
prijzen aangeboden. De schilderijen

zijn direct uit voorraad leverbaar. De
acryl- en olieverfschilderijen worden
in diverse prijsklassen te koop aangeboden. De open atelierdagen zijn
van 10.00 tot 17.00 uur en een hapje
en een drankje staan klaar voor de
bezoekers. Meer weten? Bel 0297322235, mail afkeborgman@tiscale.

Supportersvereniging in dorpshuis

Kienen om waardebonnen
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 13 december, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kienavond met als prijzenpakket waardebonnen van de
plaatselijke winkeliers. De bonnen
hebben een waarde van 5, 10 en 15
euro. Op de envelop kunnen de winnaars zien waar u de bon te besteden is, alleen niet wat de waarde is.
Na vier ronden volgt een pauze om
even op adem te komen en de kelen
te smeren.

Daarna gaat de kienavond verder
met ronde vier tot en met acht.
Aan het einde van deze avond is er
de extra kienronde, met waardebonnen met een totale waarde van 125
euro.
Dus ook voor u deze avond de kans
om één of meerdere waardebonnen
mee naar huis te nemen. Mooi meegenomen in deze dure december
maand. Komt u ook gezellig kienen?
De avond is in het dorpshuis te Kudelstaart en begint om 20.30 uur.

Samen op weg naar kerst

Concert Song of Joy en
Sursum Corda in de Spil
Kudelstaart - Aanstaande zondagavond 16 december wordt er een
muziek- en zangavond gehouden
in kerkelijk centrum De Spil aan de
Spilstraat, zijweg Bilderdammerweg.
Medewerking wordt verleend door
het interkerkelijk koor Song of Joy
onder leiding van Ton van den Berg
en de muziekvereniging Sursum
Corda met dirigent Dick Hesseling.
Medewerking verlenen Theo Griekspoor op orgel, Peter van Dongen
op piano, Christian Geleyn op slagwerk en Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit. De presentatie
wordt verzorgd door Ina Kraan-van
Geest en Ernie Wesselius. Ook zul-

len er een aantal liederen samen
met alle aanwezigen worden gezongen. Het geheel belooft een mooie
concertavond te worden, dus zorg
er voor dat u op tijd kaarten heeft.
De avond begint om 19.30 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang bedraagt 5,50 euro. Kaartverkoop, indien nog voorradig, aan
de zaal en bij de koorleden van
Song of Joy, boekhandel Plantage
in de Zijdstraat en de Marskramer
in de Einsteinstraat. Voor informatie:
www.songofjoy.nl of neem contact
op met Anton van Dusseldorp, telefoon 0297-329380, 06-15383377 of
dusseldorpvan@hotmail.com.

Aalsmeer - Drie culturele uitingen
met Aalsmeerse inslag zijn verkrijgbaar tijdens de decembermarkt die
vrijdag 14 december in het centrum
plaatsvindt. In een gezamenlijke
kraam worden de recent verschenen boeken van Marianne Knecht
en Coq Scheltens aangeboden en
de dvd met een documentaire over
zestig jaar bloemencorso.

haalt zij over herkenbare Aalsmeerse en Kudelstaartse dingen. Van alledaagse gebeurtenissen tot nostalgische beschouwingen, vele zaken en mensen passeren de revue
en worden beschreven op een opgewekte en positief humoristische
manier. ‘Van de tak op de tak’ kost €
12,95 en met de kortingsbon in deze
krant 11,50 euro.

De Lijfeigenen
Marianne Knecht schreef het ontroerende verhaal van haar Russische moeder en Aalsmeerse vader,
die elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog onder barre omstandigheden
leerden kennen. Haar debuutroman
‘De Lijfeigenen’ beschrijft hoe twee
wildvreemde mensen uit een totaal
verschillende cultuur elkaar in hetzelfde werkkamp ontmoeten, waar
zij elkaar de liefde verklaren in de
taal van de vijand. Na de bevrijding
wagen de twee geliefden samen de
sprong naar een nieuwe toekomst
in Nederland vol Russische melancholie. Het boek is verkrijgbaar voor
19,95 euro.

Vergeet Mij Niet
In september 2007 kwam er na zestig jaar een einde aan het bloemencorso van Aalsmeer. In de documentaire ‘Vergeet Mij Niet’ wordt
deze ontwikkeling op professionele
wijze in beeld gebracht. Journalist
Constantijn Hoffscholte en filmproductiebedrijf Vidimax interviewden
kopstukken uit de historie, brachten
uniek historisch beeldmateriaal bijeen en maakten spectaculaire beelden van het laatste bloemencorso.
De dvd met deze film van ruim anderhalf uur is te koop voor 19,95 euro.
Tijdens de decembermarkt is er
een promotiekraam aanwezig voor
deze drie culturele uitingen die allemaal een duidelijke link hebben
naar Aalsmeer en Kudelstaart. In de
kraam zijn de boeken en dvd uiteraard te koop. Daarnaast zijn de makers aanwezig voor een praatje, uitleg of om te signeren.

Van de hak op de tak
Van Coq Scheltens verscheen begin
december de tweede verhalenbundel ‘Van de hak op de tak’. In deze
bundeling van haar wekelijkse columns in de Nieuwe Meerbode ver-

Kerstspeelavond
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 18 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen haar kerstspeelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op
het programma en uiteraard trakteert het bestuur de leden op iets
extra’s. De speelavond is in gebouw

De Schakel in de Cyclamenstraat en
begint om 19.30 uur. Het klaverjassen twee weken geleden is gewonnen door de heer Tijssen. Op twee
en drie zijn de dames Hummen en
Wegman geëindigd.
Bij het rummicuppen behaalde mevrouw Hoving de hoogste eer, gevolgd door mevrouw G. Gahrmann.
Het jokeren is gewonnen door de
heer de Wit.

Ouderensoos bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 20 december is de laatste ouderensoos
van dit jaar bij buurtvereniging
Oostend.
Vanaf 14.00 uur staan klaverjassen
en rummicuppen op het programma
in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Iedere vijftig-plusser
is welkom. Koffie en thee staan van-

af 13.30 uur klaar. Het klaverjassen
op 6 december is gewonnen door
mevrouw T. van der M. met 5396
punten. Op plaats twee is de heer
W. van der Stel geëindigd met 5382
punten en op drie mevrouw R. Geleijn met 5311 punten. Bij het rummicuppen was de hoogste eer voor
mevrouw Speelman.

Thema-avonden in Irene
Aalsmeer - Op de maandagavonden 28 januari en 4 februari aanstaande worden door de hervormde gemeente Wijk Dorp in Aalsmeer
twee thema -vonden georganiseerd,
die verzorgt zullen worden door drs.
J. van Barneveld. Drs. Van Barneveld
is auteur van verschillende boeken,
zoals bijvoorbeeld ‘Met Israël op
weg naar de Eindtijd’ en ‘Om Sions wil niet zwijgen’. Ook geeft drs.

Van Barneveld regelmatig lezingen
door heel het land. Vorig jaar heeft
de heer Van Barneveld een en ander verteld over Israël en de eindtijd. Deze keer zullen de onderwerpen ‘De gemeente en Israël?’ en
‘Het geheim van de verharding van
Israel’ zijn.
Beide avonden worden gehouden in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12
en beginnen om 20.00 uur.

Aalsmeer - Begin dit jaar heeft de
gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor jongeren. Aan de jeugdige
inwoners werd gevraagd een idee
in te sturen voor een leuke activiteit
voor jongeren. De prijsvraag is gewonnen door Juliette van der Laarse
die aangaf een talentenshow voor
en door jongeren te willen organiseren waar muziek, dans en mode bij
elkaar komen. Ze heeft de prijsvraag
gewonnen en mag met 2000 euro
haar idee vorm gaan geven. Stichting De Binding, stichting Cardanus en de Jongerenraad Aalsmeer
gaan haar begeleiden en helpen bij
het organiseren van dit grote evenement. Maar, zoals gevraagd door
de gemeente, het zou een activiteit
moeten zij voor en door jongeren en
daar heeft Juliette wel degelijk over
nagedacht. Ze wil de talentenshow
met andere jongeren organiseren
en is daarom op zoek naar creatieve, talentvolle mensen, maar ook
mensen die op de achtergrond willen werken. “Ik zoek vrijwilligers die
om kunnen gaan met stress van een
deadline. Het liefst jongeren met
verschillende culturele achtergronden in de leeftijd van 14 tot en met
18 jaar”, legt Juliette uit.
Verschillende werkgroepen
Ze heeft zelf al verschillende werkgroepen bedacht om alle taken goed
te kunnen verdelen. Voor de algemene organisatie en ondersteuning
is Juliette op zoek naar jongeren
die willen helpen bij de organisatie
van het evenement, mee willen denken over de inhoud en uitvoering en
die één der werkgroepen gaat be-

geleiden. De werkgroepen zijn als
volgt verdeeld: Modegroep, muziek
en dans, promotie, techniek en podium, decor en ontvangst, catering,
bar. Voor de modegroep zoekt Juliette ontwerpers, modellen, mensen
die de ontworpen kleding kunnen
maken en jongeren die de visagie
en kapsels willen verzorgen tijdens
de show. Voor de muziek en dansgroep worden rappers, dj’s, bands,
zangers(ressen) en presentatoren
gezocht. Natuurlijk wil Juliette volle zalen en dat vraagt om goede
publiciteit. Voor de promotiegroep
zijn website-makers nodig, evenals schrijvers, fotografen, filmers en
creatievelingen die flyers en posters
kunnen maken. De promotiegroep
zal ook verantwoordelijk zijn voor
de kaartverkoop. En heb jij verstand
van verlichting en/of geluid, kun jij
een podium of decor bouwen? Meld
je dan aan voor de techniek en podiumgroep. Verder worden jongeren gevraagd die in de decorgroep
aan de slag willen met het bouwen
van de verschillende decors en tijdens het evenement wil Juliette het
publiek goed ontvangen en hen een
hapje en een drankje aanbieden.
Gastheren en –vrouwen, barmedewerkers en hapjesmakers kunnen
zich aanmelden voor de groep ontvangst, catering, bar.
Zie je het zitten om Juliette te helpen, enthousiast geworden? Meld
je dan aan bij Kim Verschueren of
Wendy de Waal van stichting De
Binding, telefoon 0297-326326 of
0297-892091 op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 18 uur of
mail naar info@debinding.nl.

Vogeltentoonstelling Rijsenhout

Groen algemeen kampioen
Rijsenhout - Tijdens de vogeltentoonstelling in dorpshuis De Reede
zijn alle deelnemende kanaries,
tropische vogels, parkieten en papegaaien gekeurd door erkende
keurmeesters. Kampioen met inzending van liefst vijf beste vogels is
K. Groen, de kampioensbeker voor
tropen (stellen) is uitgereikt aan H.J.
Vreken, voor kanaries (stammen)
aan C.D. de Vree, en het bondskruis
voor agaporniden mocht R. Halvemaan in ontvangst nemen. Kam-

Nieuwe brug
Vrouwenakker

Uithoorn - De provincie NoordHolland werkt momenteel aan vervanging van de brug Vrouwenakker in de gemeenten Uithoorn en
Nieuwkoop. De brug ligt in de N231
over de Amstel. Sinds 7 december
is een tijdelijke vaste brug opengesteld voor al het verkeer. Daarmee
vervalt de tonnagebeperking voor
vrachtverkeer. Aansluitend wordt
gestart met het ontmantelen van de

pioen bij de jeugd is Brian Winters
geworden. Algemeen kampioen,
degene met de beste vogels van de
hele show, is de heer K. Groen.
Tijdens de showdagen is een grote
loterij gehouden en de prijzen zijn
gevallen op de volgende lotnummers: 50, 450, 578, 635, 791, 904,
1160, 2009, 2110, 2261, 2371, 2541,
2555, 2572 en 2650. De gewonnen
prijzen zijn af te halen op Rijshornplein 5 in Rijsenhout, tel: 0297323192.
oude brug. Op maandag 17 december wordt de oude brug in delen uitgetakeld en per boot afgevoerd. De
voor zijn tijd beeldbepalende brug
blijft in gebruik. Het wordt de nieuwe toegang tot het terrein van de
oude kruitfabriek in Muiden. Voor
het opstellen van werkmaterieel bij
het uithijsen van de brug is één rijbaan van het Nieuwveens Jaagpad
op 17 december afgesloten. Verkeer
uit beide richtingen wordt die dag
over één rijbaan geleid. Stremming
voor schepen op de Amstel blijft tot
de brug af is rond april 2008.
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Magistrale uitvoering van Messiah
door Koninklijk Toonkunstkoor
Tussen de regenbuien en dalende
vliegtuigen in heeft een goed gevulde Bloemhof genoten van een
prachtige uitvoering van de Messiah van Handel door Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer .
Wat is het toch jammer dat in
Aalsmeer geen fatsoenlijke concertzaal is. De storende invloed
van het vliegverkeer bederft telkens weer de inspanningen van
de uitvoerende koren. En wat werd
er mooi gemusiceerd. Het concert
begon al veelbelovend met de prima tenor Ludwig van Gijsegem in
“Comfort ye my people” en “Ev’ry
valley” Het koor zong zeer geconcentreerd en puntig de barokke versieringen in de verschillende koorgedeelten, met als hoogtepunten
“And He shall purify” en “For unto
us a child is born”, teksten die in deze tijd voor de kerst een bijzondere
betekenis hebben. De sopraan Ellen Schuring was bijzonder goed op

dreef met haar heldere stem, vooral
de aria “I know that my Redeemer
liveth”, zorgde er voor dat de zaal
ademloos zat te luisteren. Ook bas
Frans Fiselier zong een prachtige
aria vol vuur en passie “Why do the
nations”. De alt Joke de Vin viel hierbij wat tegen met haar weinig dragende stem. Veel toehoorders hebben haar nauwelijks gehoord. Een
schitterend hoogtepunt vormde het
“Hallelujah” koor, gedisciplineerd
gezongen door het koor en de zaal
volgde het voorbeeld van de Engelse kroonprins door massaal te gaan
staan. Een mooi gedeelte werd nog
verzorgd door de bas in samenwerking met de trompettist in de aria
“The trumpet shall sound”. Het Nederlands Radio Orkest speelde in
zijn geheel strak in de begeleiding.
Het concert werd afgesloten met
een machtig “Worthy is the Lamb”,
waarna een ovationeel applaus de
waardering voor koor uitdrukte.
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Iedereen welkom tijdens
kerstmarkt in SJOK gebouw

Een parel van een concert
Aalsmeer - In feite zijn alle concerten georganiseerd door KCA en uitgevoerd in de Oud Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg de moeite
van het beluisteren waard.
Maar zondag 9 december viel er een
parel van een concert te horen. Elf
jaar is de in Albanië geboren pianiste Mirsa Albani wanneer zij haar
eerste recital voor publiek ten gehore brengt. Later speelt zij in verschillende orkesten. Wint als 15 jarige de eerste prijs op een concours
in Italië, komt naar Nederland waar
zij in de Doelen te Rotterdam speelt
en is in 1992 finaliste bij het Prinses Christina fonds. Dan krijgt zij de
kans om in Amsterdam bij Jan Wijn
te gaan studeren en is zo gelukkig
meerdere masterclass te kunnen
volgen bij de grootste pianisten der
aarde. In 2000 wordt zij gekozen tot
musicus van het jaar.
En dan, in 2007 komt zij naar
Aalsmeer. Onder haar vingers krijgt
de vleugel in de kerk een warmere
klank en weet zij het publiek met
haar spel tot tranen toe te bewegen. Zij is een tovenares, een fee
die weet te goochelen en te toveren met noten. Soms lijkt haar spel
te veel voor de mens. ‘Zoveel moois’.
Mirsa Albani verzorgde het concert
samen met Birthe Blom. Zouden de
ouders van deze violiste een vooruitziende blik hebben gehad toen
zij hun dochter zo een bijzondere
naam gaven? Birthe Blom het klinkt
als poëzie. En haar spel is poëzie. Zij
weet werkelijk alle schoonheid aan
klanken uit haar Stradivarius te halen. Het muzikale verhaal dat zij met
haar viool voor haar publiek speelt,
is van een indrukwekkende expressiviteit en klinkt als een gedicht. Als
eerste stuk wordt gespeeld Sonate
in C gr.t. KV 296 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is van een onbeschrijflijke schoonheid. Daarna volgt
de sonate van Johannes Brahms de
sonate nr 1 in G gr.t. opus 78. Wat

opvalt is het samenspel. Wat jammer dat liefhebbers van klassieke
muziek, die niet in de kerk aanwezig zijn, zo een inspirerend concert
moeten missen. Een goede vriend
van Mirsa die mee komt om te luisteren leeft zo mee dat hij tijdens het
spel bijna van zijn stoel valt. In de
pauze verzucht hij nog duidelijk nagenietend ‘Er is geen noot verkeerd
gespeeld.’ Tijdens de pauze bij het
glaasje wijn of kopje thee wordt wel
duidelijk hoe het publiek onder de
indruk. ‘Tranentrekkend’ vindt één
van de echte kenners. Wanneer iedereen weer in kerkbank of stoel
heeft plaats genomen, wordt het
volgende stuk van Igor Feodorovtisj
Stravinsky aangekondigd. Handenwrijvend wordt door de coördinator klassieke muziek, Nico de Groot,
meegedeeld dat nu de oren worden gewassen. Maar wat gebeurt
er: Het publiek wordt verleid en behaagt zelfs zo, dat tussen het tweede en derde deel van de Suite Italienne er een spontaan ‘tjonge, tjonge’valt. Het stuk van Gabriël Fauré
Romance in Bes gr.t. opus 28 is niet
een echt bekend stuk. Birthe Blom
ontdekte het en zette het op haar
repertoire en terecht. “Je moet dit
stuk wel aankunnen”, vertelt de pianiste later. “Maar wij spelen het met
zoveel plezier.” En dat is duidelijk te
horen. Tot slot is er de Devil’s Dance
een stuk 1932 bekend uit de film
Witches of Eastwick, met een hoofdrol voor Jack Nicholson. En dan is
de muzikale reis van de achttiende
tot de twintigste eeuw voltooid. De
dames krijgen bloemen en het publiek kan gelaafd naar huis.
“Zoveel moois krijgen wij niet snel
weer te horen is de mening van een
de toehoorders.” Wij wachten af. Het
volgende concert is zondag 13 januari 2008 dan speelt Yoram Ish-Hurwitz werken van Albéniz en Chopin.
Janna van Zon

Kunstenaar vol passie en mystiek

Kersttentoonstelling Jan
Makkes ademt zijn sfeer
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld heb ik
volbracht. Maar mijn talent neem ik
mee in eeuwigheid, terug naar mijn
Schepper... Want Hij is het, die mij
beoordeelt’.
Woorden van de bekende en gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes, overleden in 1999. Hij liet een
veelzijdige en een omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden,
oude dorpjes, kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten en
de door hem zo geliefde bloemen.
Een deel van deze indrukwekkende collectie is vanaf zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari
te zien in de Museumboerderij Jan
Makkes aan de Hofgeesterweg in
Velserbroek. Deze museumboerderij
ademt nog steeds de sfeer van Makkes. Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen
met de groten der aarde. Makkes
was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd. Zo ging hij in zijn bewogen
en bevlogen leven op audiëntie bij
de Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder andere de

voormalig president van de SovjetUnie, Michael Gorbatsjov, en ook
met John F. Kennedy. Makkes hield
van reizen en haalde hier ook zijn
inspiratie uit. Hoewel hij ook vaak
schilderde in zijn geliefde haven van
IJmuiden. Hij vloog naar de mooiste
streken in de wereld om deze vast te
leggen op het witte doek. Befaamd
zijn ook de bloemenstillevens, die
Dries van Agt ‘fonteinen van kleur’
noemde. ‘In kleuren zal hij bij ons
blijven’, heet dan ook de tijdens de
tentoonstelling vertoonde videopresentatie over Makkes’ leven en werken. Tevens zal het boek ‘Jan Makkes... een gedreven kunstenaar’ te
koop zijn tijdens de kersttentoonstelling in de Museumboerderij. U
vindt Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek, telefoon 023-5376227.
Van zaterdag 8 december tot en met
zondag 6 januari geopend van 11.00
tot en met 18.00 uur. Ga genieten
van het werk vol passie en mystiek
van deze kunstenaar, over wie Peter
Dicker zei: “Op zoek naar één tint in
‘t miljoen, kijk, zo’n schilder was Jan
Makkes nou.’’

Meet my colours tot en met 20 januari

Modebewuste kleurneuzen
exposeren in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aan het einde van het
jaar neemt stichting KCA het initiatief om ver vooruit te blikken. Inspirerende kleurprognoses, sfeerbeelden en poëtische teksten nemen de
bezoeker mee naar 2010! Aan de
hand van stijlvolle stoffen, glimmende garens en verleidelijke sieraden
ontvouwt zich in de tentoonstelling
Meet my colours een spannend verhaal over het werk van twee internationaal opererende trendexperts
Milou Ket en Lousmijn van den Akker.
Vangen van tijdgeest
Twee modebewuste kleurneuzen
met een meesterlijk oog voor wat
komen gaat.
Achter elk ‘mood’ bord schuilt een
bijzonder verhaal over de ongeschreven regels van de mode. Wanneer draag je inktzwart, wat betekent roomwit en wat bedoelen zij
met windstilte en peace na een seizoen vol stormachtige barok? Snakt
de Nederlander naar nog meer luxe
of voorspelt het tweetal terug gaan
naar de natuur.
Het vak is heel simpel gezegd: het
vangen van de tijdgeest, gevisualiseerd in een fotoboek voor de
klant. Zoals een promovendus uit
wetenschappelijke bronnen citeert,
zo citeren stylisten uit beelden, foto’s, films, tentoonstellingen, kunstwerken, etc. Naast het visuele deel
is er altijd een belangrijke rol weggelegd voor het vertellen van verhalen waardoor de klant geïnspireerd
raakt en een nieuwe collectie stoffen kan ontwerpen. Waar het in de
dagelijkse praktijk op neer komt is
het ‘vertalen van het CNN nieuws’
naar kleuren voor textiel, design of
interieur voor over 2 jaar. Het omzetten van wat er aan de hand is in

de wereld naar kleuren en materialen voor de toekomst.
Sieraden
Ook de bijzondere creaties van sieraadontwerpster Rachel van Zeijst
zijn vertegenwoordigd op de expositie. Zij groeide op in een juweliersfamilie temidden van edelstenen en
zoetwater parels. Een adembenemend mooie wereld, triomfantelijk
stralend of in ingetogen zacht gloeiend. Uitzonderlijke parels in diverse
tinten verwerkt in colliers, armbanden en oorhangers. Met haar creativiteit en steeds vernieuwende inzichten schept zij een ambiance,
waarin chic, glamour en eenvoud
harmonieus samen gaan. Haar recente collectie is vol verwijzingen
naar de natuur, fascinerend van
kleur en geheimzinnig van inhoud.
Haar juwelen hebben het vermogen
om de innerlijke schoonheid van degene die ze draagt zichtbaar te maken. Op zondagmiddag 12 januari
van 15.00 tot 17.00 uur kunt u aanwezig zijn bij de sieraadbespreking
van Rachel van Zeijst in het Oude
raadhuis. Zij adviseert bezoekers
over kleurstellingen en individuele
stijl maar ook over reparaties aan
oude dierbare sieraden. Indien u zelf
nog mooie stenen of parels heeft die
u vermaakt wilt hebben kunt u ze
meenemen om er een geheel nieuw
sieraad van te laten maken. Ook
ontwerpt zij nieuwe sieraden voor
bijzondere gelegenheden in samenspraak met de klant.
De expositie ‘Meet my colours’ is
tot en met 20 januari te bezichtigen
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het centrum. De deur staat
iedere donderdag tot en met zondag
open tussen 14.00 en 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Aalsmeer - Volgens kenners brengt
klassieke muziek je in hemelse sferen; mits je ernaar weet te luisteren.
Daarnaast scherpt het je luister- en
subtielere waarnemingsvermogens.
Vanaf maandag 7 januari start de
SWOA in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan een cursus ‘Gericht luisteren naar klassieke muziek’. Luisteren staat centraal in deze
cursus bestaande uit totaal tien lessen. U maakt kennis met verschillende soorten muziek van bekende

en misschien onbekende componisten.
Ná deze cursus Klassieke Muziek
geniet u nog meer van het luisteren
naar klassieke muziek. U heeft voor
deze cursus geen specifieke kennis
of vooropleiding nodig. Belangstelling voor klassieke muziek is voldoende om de cursus met plezier te
kunnen volgen. Docent is Jan Swart
en de kosten: zijn 40 euro. Opgave
bij de SWOA, Parklaan 27, tel. 0297344094.

Binding kerstvoorstelling
‘Het Relatiegeschenk’
Aalsmeer - Zoals elk jaar organiseert Stichting de Binding een
kerstvoorstelling op kerstavond. Deze voorstelling wordt geschreven,
geproduceerd en gespeeld door
enthousiaste Binding vrijwilligers
van alle leeftijden. Van het licht tot
aan het decor en van de muziek tot
aan het spelen alles wordt gedaan
door enthousiaste mensen. Dit jaar
is de titel van voorstelling Het Relatiegeschenk. De voorstelling gaat
dit jaar over familieproblemen, die
er niet toe doen of er eigenlijk niet
eens zijn. En over dar de oplossing
dichterbij is dan dat je denkt en
soms ook uit onverwachte hoe kan
komen. Een komisch stuk over een
chaotische kerst die iedereen zich
anders had voorgesteld. Elk jaar
wordt de voortstelling goed bezocht
en daarom is er gekozen, om net zoals vorig jaar, om ook dit jaar weer
twee voorstellingen te spelen. Op

zondag 23 december zal er een matinee voorstelling worden gegeven.
De aanvang van deze voorstelling is
15.30 uur en de deur gaat om 15.00
uur open. Op maandag 24 december is er een avondvoorstelling vanaf 20.30 uur. De deur gaat om 20.00
uur open. Natuurlijk is er na afloop
nog een drankje en hapje te verkrijgen in de Bindingzaal.
Lijkt het u leuk om naar de voortstelling te komen kijken? U bent
van harte welkom, maar u dient dan
wel van tevoren kaarten te reserveren. Kaarten voor beide voorstelling
zijn van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 december te reserveren.
U kunt kaarten reserveren via telefoonnummer 0297-326326 of via de
e-mail info@debinding.nl. De toegang voor de voorstelling is gratis,
maar na afloop van beide voorstellingen wordt er gecollecteerd voor
een goed doel.

Kerstmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Aanstaande zaterdag
15 december wordt in de Ontmoetingskerk aan de Werf een kerstmarkt gehouden van 10.00 tot 15.00
uur. De opbrengst van deze markt is
bestemd voor Stefan uit Valchid in
Roemenië, die al jaren bezig is met
het organiseren en leiden van scholen en kerkenwerk en daarnaast
van alles doet om armoede te bestrijden. Naast kerststukjes, planten
en kerst-snuisterijen wordt warme
erwtensoep verkocht. De zaterdag
wordt afgesloten met een adventsviering in de Ontmoetingskerk vanaf 19.00 uur met voorganger diaken
J. Snoek.
De volgende dag, zondag 16 december, worden in de NGK-kerk
aan de Aalsmeerderweg 751 adventsdiensten gehouden met ds. K.
Muller om 10 en om 16.30 uur. Zondag vindt tevens een speciale kerstzang plaats en wel in de Ontmoe-

Aalsmeer - Zaterdag 15 december
verzorgt de band WILD een optreden in café Sportzicht in de Sportlaan. Voor de band betekent dit dat
het seizoen in stijl afgesloten zal
worden op hun thuisbasis. Met het
welbekende repertoire zullen zij café Plof op stelten zetten. Afgaande
op vorige optredens kunnen de bezoekers er op rekenen dat het weer

Cursus ‘Gericht luisteren
naar klassieke muziek’

alle SJOK bewoners weer leuke activiteiten voor de jeugd in Aalsmeer
en Kudelstaart organiseren. Zoals in de afgelopen herfstvakantie, toen er voor jong en oud allemaal leuke activiteiten waren. Maar
ook de maandelijkse film- en discoavond die er georganiseerd worden
kunnen hierdoor bekostigd worden.
Ook willen ze met de opbrengsten
het SJOK gebouw gaan opknappen,
zodat het erg nog gezelliger en aantrekkelijk uitziet voor alle bezoekers.
Het SJOK gebouw is te vinden aan
de Hoofdweg 104, de ingang is te
vinden aan de Haya van Somerenstraat.

Samen zingen en kerstvieringen

tingskerk. Iedereen die van zingen
houdt is welkom. Bekende kerstliederen gaan gezongen worden en na
afloop start warme chocomelk klaar.
Het zingen is van 19.30 tot 20.30 uur.
Op woensdag 19 december is iedereen vanaf 55 jaar welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf voor een
gezellige kerstfeest-middag met
maaltijd. De aanvang is 14.30 uur en
voor informatie en opgave kan gebeld worden naar Fenna van Dijk,
telefoon 0297-320720.
Op donderdag 20 december wordt
van 10.30 tot 13.30 uur een kerstviering georganiseerd voor ouderen
en alleenstaanden in de NGK-kerk
aan de Aalsmeerderweg. Voor een
broodmaaltijd wordt gezorgd. Graag
van tevoren aanmelden en dit kan bij
Anna Muller, telefoon 0297-362832.
Wie vervoer van en naar de kerk nodig heeft, kan bellen met Paul Clement, telefoon 0297-343228.

Wild zaterdag in Sportzicht

Jan Makkes in de Sovjet Unie.

Kudelstaart - Alle SJOK bewoners
nodigen kinderen, tieners, ouders
en andere belangstellenden uit voor
de Kerstmarkt op vrijdag 14 december tussen 17.00 en 20.00 uur.
Tijdens de kerstmarkt worden er allerlei leuke, zelfgemaakte, cadeautjes en andere hebbedingetjes verkocht. Ook zijn er leuke kraampjes
met onder andere sieraden, leuke
woonartikelen, 3D kaarten en andere leuke cadeau artikelen. Maar ook
zijn er leuke activiteiten en kan er
gegeten worden. Alle opbrengsten
die voortkomen uit de kerstmarkt
komen ten goede van het SJOK gebouw. Met deze opbrengsten willen

gezellig druk gaat worden. Naast
drummer Frank de Kruijf, gitaristen
John v.d. Polder, Kees-Jan Voortman
en Pieter Hoogeveen zal ook Remco
de Hundt weer zijn opwachting maken met zijn accordeon. Uiteraard
zal Robbie Ojevaar het vocale gedeelte verzorgen. Het optreden begint omstreeks 21.30 uur en eindigt
rond 01.00 uur.

Live X-mas salsa party
in The Beach met tapas
Aalsmeer - Op zondag 23 december organiseert The Beach in samenwerking met Salsa.nl weer haar
jaarlijkse X-Mas salsa party met live
muziek, een dj en een overheerlijk
Tapas buffet.
De Latin band Resample speelt op
deze zondagavond live, een swingende cocktail van salsa, merengue en bachata. Tevens gaat dj Rick,
bekend van onder andere Cantinero en de Salsalounge, iedereen verwennen met de meest dansbare latin muziek. Het leuke van salsa is
dat als je de basispassen beheerst,
je naar eigen inzicht en creativiteit
leuke variaties kunt dansen. Er is

geen vaste techniek, zoals bij bijvoorbeeld stijldansen. Iedere saleros creëert gaande weg zijn of haar
eigen stijl. De party start om 20.00
uur en duurt tot rond de klok van
01.00 uur. Vooraf aan deze swingende avond, bestaat de mogelijkheid om vanaf 18.00 uur te genieten van een overheerlijk Tapas buffet. Dit ‘speciale voorprogramma’
dient wel apart geboekt te worden
geboekt. Kom daarom op zondag
23 december naar The Beach voor
de X-mas Salsa Party! Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of kom langs in The Beach aan de
Oosteinderweg 247.

Kerstconcert Con Amore
en Hosanna in Excelsis

Aalsmeer - Op donderdagavond 20
december verzorgen het mannenkoor Con Amore en het christelijk
gemengd koor Hosanna in Excelsis
een gezamenlijk concert in de Triumphatorkerk aan de Ophelialaan.
Het belooft een prachtig concert te
worden, als u de koren een beetje
kent, weet u dat de koorleden en
hun dirigenten Theo an de Hoorn en
Rob van Dijk enthousiast het repertoire ten gehore zullen brengen en
voor een spetterende muzikale verrassing gaan zorgen. Dit alles ondersteund door Rob Goudkuil op de
piano, Peter broertjes op de bas/gitaar en Nico van de Meulen op de
trompet. Natuurlijk zult u prachtige kerstliederen herkennen, maar
laat u ook verleiden door wat onbe-

kendere werken en natuurlijk een
prachtige muzikale ondersteuning
en begeleiding. Samengevoegd betekenen de namen van beide koren
dat er met liefde gezongen zal worden. De koren verzekeren met veel
plezier de kerststerren van de hemel
te zullen zingen, maar daar hebben
ze u als muziekminnend publiek wel
bij nodig!
Komt dus allen naar de Triumphatorkerk. Het concert op 20 december begint om 20.00 uur, Kaarten
à 8 euro inclusief koffie/thee, zijn
te verkrijgen bij de koorleden, aan
de zaal en in de voorverkoop bij de
Readshop in de Ophelialaan, boekhandel Plantage in de Zijdstraat en
Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg.
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Met voorkeur voor eigen inwoners

Nieuwe welstandscriteria Greenpark

Record aantal huurhuizen
Eigen Haard in Aalsmeer
Aalsmeer - Eigen Haard is in 1909
opgericht als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van
de Volkshuisvesting in Amsterdam.
Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een
woningstichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam maar ook
in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen,
Landsmeer, Lisse en de Zaanstreek
en biedt haar sociale huurwoningen,
die zeer schaars zijn, aan in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Duiven-

Aalsmeer - De gemeentelijke Welstandsnota dient als toetsingskader
voor het beoordelen van bouwplannen op welstandsaspecten. Voor
Greenpark Aalsmeer zijn op basis
van het beeldkwaliteitsplan voor
dat gebied, nieuwe welstandscriteria opgesteld. Deze conceptcriteria
liggen vanaf maandag 7 januari ter
inzage bij Publiekszaken Aalsmeer.
Belanghebbenden kunnen de criteria inzien en eventueel een inspraakreactie indienen. Na inspraak
zullen de criteria ter vaststelling aan
de Raad worden aangeboden.

drecht en Zaanstad via WoningNet.
Sociale huurwoningen zijn woningen met een rekenhuur tot 622,01
euro (prijspeil 2007). Voor deze woningen gelden lange wachttijden.
Toch is er goed nieuws te melden in
Aalsmeer en Kudelstaart, want Eigen Haard heeft dit jaar een record
aantal sociale huurwoningen weten
te verhuren, namelijk 153 en daarbij
geldt dat dit met voorkeur was aan
Aalsmeerders en Kudelstaarters.
Vorig jaar waren dit er zestig en in
2005 waren dit er veertig.

Nieuwe APV
ligt ter inzage

Voorkomen 2+2 baangebruik Schiphol

College b&w wil zich tot
het uiterste inspannen!
Aalsmeer - De gemeenteraad van
Aalsmeer heeft via een raadsbreed
gesteunde motie het college van
burgemeester en wethouders afgelopen donderdag 6 december opgeroepen zich tot het uiterste in te
spannen om te voorkomen dat er
extra groei van luchtverkeer over
Aalsmeer plaats gaat vinden (ten
opzichte van de situatie voor 14 augustus 2007) en zich daarbij specifiek te richten op het voorkomen
van 2+2 baangebruik. De ontwikkelingen rond de luchthaven Schiphol
en het 2+2 baangebruik in het bijzonder houden de gemoederen nog
steeds behoorlijk bezig.
Ondraaglijk en onacceptabel
Aalsmeer is op 14 september via
een persbericht van de LVNL op de
hoogte gesteld van een stuurmaatregel die inhoudt dat er vanaf direct tot 1 november fors extra via de
Aalsmeerbaan zal worden gevlogen
met als reden, het voorkomen van
overtreding van handhavingspunten
elders. De inwoners van Aalsmeer
hebben vanaf 14 augustus tot 1 november ervaren wat het 2+2 baangebruik inhoudt en de inwoners van
Aalsmeer hebben dit als ondraaglijk
en onacceptabel ervaren. Op 8 november is er een brief van de LVNL
ontvangen waarin werd medegedeeld dat het tot 1 november uitgevoerde baangebruik ook na 1 november onveranderd door zou gaan.
Voor de toekomst is er nog steeds
de dreiging dat diverse partijen binnen de sector (AAS, LVNL, KLM) uit
zijn op 2+2 baangebruik. Er gaan
meer vluchten van Schiphol naar
het Oosten dan naar het Westen.
Voor de Oostelijke vluchten is het
vliegtechnisch logisch de Aalsmeer-

baan te gebruiken. Dit werd tot 14
september voorkomen doordat er
zogenoemd preferentieel baangebruik bestond. De door de LVNL
voorgestelde huidige preferentie
is alleen noord of zuid en er wordt
geen voorkeur voor een baan uitgesproken met als effect: meer vluchten over Aalsmeer.
Relatief zwaar belast
Aan de Alderstafel zijn in mei jongstleden afspraken gemaakt over het
aanpassen van de verschillende
handhavingspunten en dit pakt voor
Aalsmeer negatief uit. Aan de Alderstafel is ook een convenant hinderbeperkende maatregelen overeengekomen en dit convenant houdt
voor de regio Aalsmeer, Amstelveen
en Uithoorn geen enkele verbering
in. Hierdoor is het vertrouwen vanuit Aalsmeer voor het proces Alderstafel niet toegenomen. Het gebruik van de Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren al fors meer gegroeid
dan Schiphol in totaal en Aalsmeer
wordt dus relatief zwaarder belast.
De zogenoemde dubbeldoelstelling
(groei Schiphol en afname hinder)
kan wellicht ver van Schiphol gerealiseerd worden maar dicht bij Schiphol niet, omdat elk vliegtuig toch alleen via een baan kan starten of landen. Hierdoor is het aantal vluchten
voor de inwoners van Aalsmeer veel
belangrijker, ook in relatie tot maatregelen zoals stillere vliegtuigen omdat dichtbij het geluid van de luchtweerstand veel belangrijker blijkt
te zijn dan het motorgeluid. Voorts
wordt nog opgemerkt dat de fracties die tevens landelijk vertegenwoordigd zijn de afgevaardigden in
kennis te stellen van de inhoud van
de motie.

Motie AB niet in stemming gebracht

Krediet voor aankoop van
kwekerij in Green Park
Aalsmeer - Op de agenda van de
raadsvergadering van donderdag
6 december stond, onder de noemer behandelstukken, ook het onderwerp kredietverlening aankoop
kwekerij in Green Park Aalsmeer,
met daarbij de aantekening dat
dit onderwerp in een besloten beraad zou plaatsvinden en later in de
openbaarheid besluitvorming zou
plaatsvinden. Bij de besluitvorming
bleek dat de fracties AB en PACT
tegen stemden en CDA, het baart
deze fractie overigens wel zorgen,

en VVD voor waren zodat het voorstel met tien tegen negen stemmen
werd aangenomen. Een aangekondigde motie van afkeuring over de
handelwijze van de portefeuillehouder ingediend door AB, die aangaf
dat de aankoop onnodige, ongewenste juridische en financiële risico’s voor de gemeente Aalsmeer tot
gevolg zou kunnen hebben, werd
niet gesteund en niet in stemming
gebracht en maakte derhalve geen
onderdeel meer uit van de beraadslagingen.

Kruising Mijnsherenweg/Curiestraat woensdagmiddag... een gapend gat waar
eerst een hobbel zat.

Raadselachtige verdwijning
‘hobbels’ in Mijnsherenweg
Kudelstaart - Woensdag rond het
middaguur waren twee gapende
gaten te zien in het wegvak van de
Mijnsherenweg. De ‘hobbels’ die de
snelheid moeten remmen net voor
de kruising met de Madame Curiestraat waren verwijderd en daardoor waren de gaten ontstaan. Het
hoe en waarom is niet bekend, tenminste niet bij het ter perse gaan
van deze Meerbode.
Het zou heel goed kunnen dat de

hobbels weer terug worden geplaatst. Zo hoog waren ze nu ook
weer niet en zo ‘vervelend’ als de
bekende zwarte druppels waren ze
zeker niet. Of misschien zijn ze helemaal niet nodig omdat het verkeer
op de Mijnsherenweg vanzelf al
vaart minderde bij de kruising?
Of waren ze juist aan vervanging
toe omdat de obstakels al versleten
zijn... Waarschijnlijk wordt dit ‘raadsel’ binnenkort opgelost.

Wilfred van Randwijk (links) geflankeerd door Aad Rekelhof, Joey Stompedissel Menting en Adri Zwartendijk.

Uitreiking geeft traditionele korpsavond extra glans

3 Koninklijke onderscheidingen
bij brandweer van Aalsmeer
Aalsmeer - De ambtsketen van
burgemeester Pieter Litjens toonde maandag 10 december “twee
gezichten” want aan het begin van
de avond sierde het wapen van
Aalsmeer de voorzijde. Later op de
avond stond “Je Maintendrai” volledig in de belangstelling en dat betekende dat hij met een speciale
boodschap naar de brandweerka-

zerne aan de Zwarteweg was gekomen. Dat klopte ook, want bij Koninklijk Besluit van 5 november zijn
drie brandweerlieden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dat vanwege hun langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in de
gemeente Aalsmeer en hun 20-jarig jubileum bij de vrijwillige brandweer. Het betreft Joey Stompedis-

sel Menting, Aad Rekelhof en Adri
Zwartendijk en zij kregen, nadat
hun doopceel enigszins gelicht was,
de bijbehorende versierselen uitgereikt door de burgemeester. De onderscheidingen gaven aan de traditionele korpsavond extra glans. Terecht vonden alle brandweerlieden
deze koninklijke waardering voor
hun drie collega’s!

Pedagogische Unielocatie Kudelstaart (PUK)

‘Hoofdpijndossier’ na onvolledige
en verkeerde interpretatie cijfers
Aalsmeer - Voorafgaand aan de
behandeling van het agendapunt
voortgang project Pedagogische
Unielocatie Kudelstaart (P.U.K.)
tijdens het Beraad van afgelopen
donderdag 6 december schetste
wethouder Jaap Overbeek in een
korte inleiding de stand van zaken van wat hij als een dossier
waar je hoofdpijn van zou kunnen krijgen omschreef.
In juni van dit jaar heeft hij, na een
bezoek aan de stuurgroep het Seniorenconvent voorgelegd dat de
stuurgroep geconfronteerd werd
met een kostenstijging en dat zij
zich genoodzaakt zagen een extra
krediet van 1 miljoen euro te vragen. “Na een positief signaal van
het Seniorenconvent is het bouwvoorbereidingsproces gestart vooruitlopend op de kredietvaststelling
door de gemeenteraad. In augustus
van dit jaar zijn exelbestanden door
P.U.K. ingediend en ambtelijk beoordeelden hier kwam, uit dat een extra van 775.000 euro nodig was. Het
zorgde voor opgelucht ademen binnen het gemeentehuis omdat mooi
binnen het bedrag van 1 miljoen
euro was gebleven. Het raadsvoorstel werd ingediend nadat het eerst
nog voorgelegd en besproken was
met de fractiespecialisten en vertegenwoordigers van P.U.K. en vervolgens op 11 oktober van dit jaar
besluitvorming plaatsgevonden. Begin november meldde de directievoerder van de stuurgroep dat toch
niet alle kosten meegenomen zouden zijn. Na overleg en doorberekening bleek het vermoeden correct
te zijn. Oorzaak: een onvolledige en
verkeerde interpretatie van de cijfers. Er wordt een onderzoek naar
de gang van zaken ingesteld nadat
we pijnlijk verrast zijn en voor een
voldongen feit geplaatst omdat ter
voorkoming van verdere stijging van
bouwkosten de schoolbesturen op 7
december opdracht willen geven tot
het realiseren van het scholencomplex in Kudelstaart Rietlanden. In
het begrotingsjaar 2008 wordt dan
aan de raad een aanvullend krediet
gevraagd om de tijdelijke lokalen en
pleinen te kunnen realiseren.”
Reactie PACT
Ook bij PACT wordt pijn gevoeld,
niet in het hoofd maar in de buik.
Nog niet zo lang geleden is nog een
bedrag van 1 miljoen euro bijgepast
omdat de bouwkosten waren gestegen. Dat geld moet eigenlijk nog
verdiend worden uit verdiensten van
de ontwikkeling van de plek waar
die scholen nu staan. “Niet bouwen
is geen optie hoewel we ons afvragen welke beslissing we destijds
hadden genomen als we hadden
geweten dat het budget 25 procent
hoger zou uitvallen. Wachten met
bouwen maakt het probleem alleen

maar groter omdat de bouwkosten
onbeheersbaar worden. De optie
vooruitschuiven en wachten op de
uitkomst van het onderzoek heeft
plaatsgevonden is voor PACT geen
optie. Als de bouw is gestart ga je
niet meer stoppen. De naakte waarheid moeten we onder ogen zien, we
staan met de rug tegen de muur. Er
zijn slechts twee antwoordalternatieven: ja of ja. De oplossing die nu
is voorgesteld is niet meer dan cosmetisch maar het is de minst slechte oplossing, beter is niet. Een ander
probleem is de vraag: hoe heeft het
zover kunnen komen. Er is langs elkaar heen gecommuniceerd en dat
is onacceptabel.
Zonder met de vinger te willen wijzen geeft dit een bijzonder slecht
gevoel over hoe er met overheidsgeld wordt omgegaan. Eerst weten wat er thans is en dan kunnen
we verder kijken en is dat ook de
reden waarom nog geen politieke
consequenties aan de orde zijn op
dit moment. De raad heeft een controlerende rol en wij merken dat de
behoefte aan controle bij alle fracties groter is dan ooit gezien de financiële en maatschappelijke impact van dit debacle, die nauwelijks
te overzien zijn. Voortvarend en degelijk door een onafhankelijke partij wordt uitgezocht hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Of het
vermijdbaar was en of en zo ja wie
er iets te verwijten valt. Zeker met
het oog op mogelijke tekorten bij
andere projecten. Gezien alle tekorten van de afgelopen tijd en gezien
het feit dat we niet weten waar het
fout ging zijn we bevreesd dat we
slechts het topje van de ijsberg zien.
We hebben gedacht aan een raadsenquête, zwaar geschut dus, maar
dat stuit op vele praktische problemen. Een eigen onderzoek met de
raad als opdrachtgever, zou niet de
eerste keer zijn. Het college heeft al
opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek en op zich is dat
een geruststellende gedachte want
het geeft blijk van een zelfreinigend
vermogen. We gaan alleen akkoord
indien de raad niet alleen inzage
maar ook inspraak krijgt. We zullen
de vinger aan de pols te houden en
indien nodig direct met de onderzoekers de zaak bespreken”.
Reactie VVD, AB en CDA
Tijdens een besloten vergadering
werd de koude boodschap verteld
en een hoofdpijndossier was het
voor de VVD ook. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Een raadsenquête
houden, dat moet je allemaal nog
doen ook. Je moet de knowhow, de
tijd en de ervaring hebben. De oplossing om een externe accountant
daar naar te laten kijken is logisch
en dit is door het college voortvarend beetgepakt. Met de gedane
toezeggingen lijkt dat voldoende. De

VVD wil heel graag dat ondanks deze ontzettende tegenvaller de bouw
doorgaat. “Alternatief is niet goed
en zet het programma op zijn kop
en we dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met voorfinancieren gaan we schoorvoetend,
wat morrend en niet geheel tevreden akkoord”, aldus de fractie. Er
wordt geen extra krediet gevraagd.
Pepernoten
“Dit is een blunder wat AB betreft.
Het project is al gefinancierd met
pepernoten, nu worden ook nog
speculaaspoppen gevraagd. Het is
een moeilijke discussie maar we willen absoluut niet de scholen en de
kinderen de dupe laten worden van
deze blunder, het is ja of ja. We begrijpen niet dat iets wat in 2007 geconstateerd is pas in 2008 wordt opgelost en AB vraagt het college dit
niet als erfenis mee te nemen maar
in de begroting van 2007 te repareren. We zijn enorm geschrokken van
het bedrag. Het is geen 10.000 euro
maar een veelvoud en dat iets wat
in ieder geval de burgers niet onberoerd laat en je hoort iedereen
hierover wat inmiddels het schandaal in het gemeentehuis wordt genoemd. AB is er dan ook zeer boos
over en is blij op zich met het besluit
een onderzoek in te stellen. Er zullen
drastische maatregelen en zonodig
disciplinaire maatregelen getroffen dienen te worden door het college zonder aanzien des persoons
om te voorkomen dit ooit nog eens
zal plaatsvinden. AB houdt een motie achter de hand en zal die indien
nodig alsnog op tafel leggen en de
motie zal er niet om liegen”.
Wethouder Jaap Overbeek begrijpt
de reactie van AB en de wrange
smaak maar dat geldt voor het hele
dossier. “In 2007 repareren, lijkt een
lastig verhaal. Een woord als schandaal, bereikt mij niet en de motie
wacht ik af. In Nederland ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.” Ook het CDA is onaangenaam verrast door dit dure misverstand. ”We zijn ook benieuwd naar
het onderzoek en blij dat we worden meegenomen in het hele verhaal. De school in Kudelstaart moet
gebouwd worden, zo snel mogelijk.
Het college vraagt nu een borg en
geen extra krediet. Als we dit aannemen staat vast dat er straks extra krediet moet komen. We hebben
ook vragen met betrekking tot andere projecten. Wordt daar ook naar
gekeken zodat we op korte termijn
niet meer voor nog meer onaangename verrassingen komen te staan
en het CDA is blij met de toezegging
dat het onderzoeksresultaat niet
lang op zich zal laten wachten. De
derde week van januari is acceptabel en dan kunnen we een oordeel
vellen”.

Aalsmeer - Wat mag wel en wat
mag niet op straat, met evenementten en wat is toegestaan of verboden op het water? Al deze en nog
veel meer bepalingen van de wet
zijn opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Aan
de hand hiervan handhaaft de politie of de diverse bepalingen wel
nageleefd worden. En zo niet, kan
dat de overtreder op een boete komen te staan. De APV is van tijd
tot tijd aan actualisering toe. Op dit
moment ligt een vernieuwde APV
klaar in het gemeentehuis. De versie 2008 ligt er inzage bij de afdeling Publiekszaken van 3 tot en met
30 januari. Ieder die dat wil kan de
nieuwe APV daar doornemen en
als er bezwaren (zienswijzen) leven, kunnen die worden ingediend.
De APV stelt bepalingen op tal van
terreinen: over het houden/uitlaten
van gevaarlijke honden, parkeerexcessen, alcoholverboden, collectes,
evenementen en meer.

Geluidwerende
maatregelen
Aalsmeer - Schiphol Zuidoost
wordt het belangrijkste centrum
voor vracht. Op dit moment is de
ontwikkeling van Schiphol Zuidoost
in volle gang; de komende tijd wordt
er in het gebied druk gebouwd. In
verband met de sanering van het industrieterrein Schiphol Oost (proefdraaiplaatsen) zullen enkele woningen aan de Jac. Takkade geïsoleerd
worden. De verandering in het gebied Zuid Oost van de luchthaven
houdt in dat vliegtuigfanaten een
andere spottersplek moeten zoeken; die verdwijnt daar namelijk.
Voor hen komt wel een alternatieve plaats, aldus de luchthaven in het
blad Schipholland.

Poging auto-inbraak
Kudelstaart - Op maandag 10 december rond half elf in de avond is
geprobeerd in te breken in een in de
Schweitzerstraat geparkeerde auto.
De eigenaar zag twee donker gekleurde types bij zijn auto staan. De
twee gingen er vandoor toen zij de
man zagen. Het slot van de wagen
is geforceerd. Er is niets ontvreemd.
De auto-eigenaar heeft direct de
politie gebeld. Surveillerende agenten troffen later op de avond in de
buurt een auto in met hier in twee
personen. Ze zijn gehoord, maar
hebben verklaard niets met de auto-inbraak te maken te hebben.

4 Banden weg!
Kudelstaart - Op maandag 10 december rond half elf in de avond trof
de politie op het terrein achter het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg een auto zonder banden aan.
De wagen stond aan de ene kant
op de reserveband en aan de andere kant op een krik. De vier banden
van de volkwagen Passat zijn tussen
half negen en half elf in de avond
gestolen.

Te weinig statushouders
Aalsmeer - In een plan van aanpak
moet de gemeente Aalsmeer uit de
doeken doen hoe zij meer statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen)
denkt te kunnen gaan huisvesten.
Die opdracht kregen B&W van
Stadsregio Amsterdam die de huisvesting coördineert. De gemeente
moet jaarlijks een aantal statushouders onderdak geven, maar dat aantal werd het afgelopen jaar niet gehaald. De gemeente is voornemens
de achterstand in te lopen.

Naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op donderdag 6 december om half zeven in de ochtend heeft de politie assistentie verleend bij een onwel geworden inwoner in de Freesialaan. De ambulance is ter plaatse gekomen en heeft
de 67-jarige Aalsmeerder naar het
Spaarne ziekenhuis vervoerd.
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Speelavond bij
Ons Aller Belang

Politie zoekt getuigen

Automobiliste bedreigd
met mes op N201

Aalsmeer - Op maandag 3 december rond half vier in de middag is
een vrouw uit Uithoorn bedreigd
door een mede-weggebruiker. De
Uithoornse reed over de N201 vanuit Hoofddorp richting haar woonplaats. Al geruime tijd reed een auto heel dicht op haar bumper. Ter
hoogte van de kruising met de Ophelialaan sloeg bij het stoplicht de
auto van de Uithoornse af.
Voor de bumperklever was dit aanleiding om uit te stappen en de
vrouw aan te spreken. Netjes deed

Aalsmeer - Op dinsdag 18 december is er weer een speelavond van
Buurtvereniging Ons Aller Belang
Uiterweg. Klaverjassen en pandoeren staan op het programma. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur, het
kaarten begint vervolgens om 20.00
uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

de man dit niet. Hij rukte de autodeur open, liet zijn mes zien en zei
dat hij haar de volgende keer neer
zal steken.
Het betreft een man tussen de dertig en veertig jaar, ongeveer 1.80
meter lang en hij droeg een petje en
had werkkleding aan.
Mogelijk zijn er getuigen van deze
bedreiging. Het was op het moment
behoorlijk druk op de provinciale
weg. Getuigen kunnen zich melden
bij de politie, telefoon 0900-8844 of
anoniem via M: 0800-7000.

K. Groen kampioen

Besluitvorming opgeschort

Beraad beleidskaders voor
kamerverhuur krijgt vervolg
Aalsmeer - Tijdens het Beraad van
afgelopen donderdag 6 december
stond ook het onderwerp “Beleidskaders voor kamerverhuur” op de
agenda en na een eerste verkennende ronde bleek, dat het onderwerp nog niet rijp was voor besluitvorming op 20 december en dat betekend dat dit onderwerp dan opnieuw tijdens het Beraad aan de
orde komt. Het is duidelijk dat ook
in Aalsmeer geworsteld wordt met
de vraag waar buitenlandse (tijdelijk) werknemers als bijvoorbeeld

Polen (inmiddels zo’n 8 procent van
de Aalsmeerse bevolking) gehuisvest kunnen worden zonder dat er
overlast ontstaat. Ook het eventueel
doorberekenen van woekerprijzen,
het aanvragen van een mogelijke
pensionvergunning en handhaving
kregen de nodige aandacht. Mevrouw Herma Kniep uit Kudelstaart
liet zich ook horen over dit onderwerp omdat zij zich ernstige zorgen
maakt en ook zij zal het vervolg met
belangstelling volgen, evenals de
redactie.

Microkrediet biedt uitkomst

Opbrengst Show Fever
van Rotary voor Cordaid
Aalsmeer - Rotaract Club AalsmeerMijdrecht-Uithoorn (AMU) is een
club voor actieve en ondernemende jongeren uit de regio Amstelland en De Ronde Venen. Regelmatig nemen zij het initiatief om geld in
te zamelen voor het goede doel. Op
zaterdag 27 oktober organiseerde
de club een feestavond in De Meijert in Mijdrecht. De opbrengst van
het feest - met de naam Snow Fever en het thema Koel - is inmiddels
geteld en komt op een totaalbedrag
van maar liefst 1.500 euro. Dit bedrag wordt geschonken aan ontwikkelingsorganisatie Cordaid.
Snow Fever trok bijna 250 bezoekers naar De Meijert. Naast een dj,
een opzwepende dansvoorstelling
en live band is tevens een loterij gehouden. De hoofdprijs van de loterij,
een wintersportvakantie, is goed terecht gekomen. De winnaar, Rutger
v/d Velden uit Mijdrecht, was juist
van plan een wintersport te gaan
boeken en daarom aangenaam verrast met zijn prijs! De opbrengst van

Seringenstraat klaar voor gebruik!
Aalsmeer - De bestrating in de Seringenstraat is klaar. Hadden sommigen er een hard hoofd in of het wel goed zou
komen met de straat met verschillende hoogtes links en recht, deze twijfel kan nu in de ijskast. De Seringenstraat ziet
er in haar nieuwe jasje prima uit. En de bestrating is gereed. De stratenmakers hebben woensdag jl. het laatste stukje
bij de Van Cleeffkade afgerond. Gelukkig kan nu, na lange tijd, weer gebruik gemaakt worden van de nieuwe Seringenstraat als in- en uitgaande route in het centrum.

EKZ Makelaars naar nieuw pand

Karin Eveleens voelt zich
heerlijk in geboortedorp
Aalsmeer - De afgelopen week
ging de redactie nog even op bezoek bij Karin Eveleens. In het pand
van EKZ Makelaars op de hoek van
de Schoolstraat en de Weteringstraat geven verhuisdozen aan, dat
er op zeer korte termijn een verhuizing op stapel staat. Dat klopt ook,
want aan de Punterstraat en hoek
Praamplein wordt een schitterend
nieuw kantoor in gebruik genomen en burgemeester Pieter Litjens
komt morgen, vrijdag 14 december,
de eer toe, dit pand officieel te openen. Een dag later, zaterdag 15 december, wordt tussen circa 10.00 en
16.00 uur “open huis”’ gehouden en
daarbij zullen koffie, gluhwein en
kerstbrood zeker niet ontbreken.
EKZ Makelaars heeft niet alleen een
vestiging in Aalsmeer maar is ook
in Uithoorn en Amstelveen actief.
De geboren en getogen Aalsmeerse
Karin Eveleens zal vooral in haar ge-

boortedorp te vinden zijn en wordt
hier bijgestaan door een professionele staf van vijf mensen, broer Kees
Eveleens, Cynthia Willemsen, Corrie
Dompeling, Marijke van de Polder
en hbo-stagiar Casper van Mierlo.
Tegenover de Historische Tuin, een
plekje waar zij regelmatig met veel
plezier komt, de frequente vaartochten door de Bovenlanden en
de Westeinder met de specifieke eilandjes en de lintbebouwing aan bijvoorbeeld de Aalsmeerderweg met
de karakteristieke schoorstenen is
het woonklimaat zeer divers te noemen. Ook al omdat nieuwbouw veel
aandacht krijgt in Aalsmeer en Kudelstaart en wat te denken van recreatiewoningen.
Cultureel erfgoed
Naast haar werkzame leven heeft
Karin ook veel aandacht voor de
Aalsmeerse geschiedenis en het is

dan ook niet zo verwonderlijk dat zij
onder meer KCA, commissie Monumenten en Architectuur en de
Stichting Oud Aalsmeer een warm
hart toedraagt. Het gaat haar ook
aan het hart dat met name heel veel
seringenkwekers uit het dorpsbeeld
zijn verdwenen of gaan verdwijnen
en daarmee de bijbehorende woningen met allemaal hun eigen verhaal. Het waardevolle culturele erfgoed moet wat Karin betreft gekoesterd worden en gelukkig is daar
ook aandacht voor via de Stichting
Oud-Aalsmeer. Het werken in het
geboortedorp is mede door deze
achtergrond zo aantrekkelijk, prettig en vooral inspirerend en Karin
Eveleens hoopt nog tot in lengte van
jaren in de interessante onroerendgoedmarkt te kunnen opereren en
vanaf morgen vrijdag 14 december
vindt dit plaats vanuit het nieuwe
kantoor van EKZ Makelaars.

Snow Fever komt ten goede van het
Programma Microfinanciering waar
Cordaid zich voor inzet. Cordaid is
een Nederlandse organisatie die
zich richt op het verlenen van noodhulp, bestrijden van armoede, maatschappijopbouw en het beïnvloeden van beleid. Een microkrediet is
een lening van vaak nog geen paar
honderd euro die wordt toegekend
aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Omdat zij vaak geen
onderpand of vast inkomen hebben,
kunnen zij niet terecht bij gewone
banken. Een microkrediet geeft deze mensen de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld een machine of winkelpandje, om zo een stabiele toekomst op te bouwen.
De leden van Rotaract AMU bedanken alle bezoekers voor het kopen
van een entreekaart en hopen bij de
volgende activiteit weer op uw deelname. Ook de sponsoren die deze
fantastische opbrengst mede hebben mogelijk gemaakt hartelijk bedankt voor de bijdrage.

Rijsenhout - Tijdens de vogeltentoonstelling in dorpshuis De Reede
zijn alle deelnemende kanaries,
tropische vogels, parkieten en papegaaien gekeurd door erkende
keurmeesters. Kampioen met inzending van liefst vijf beste vogels is
K. Groen, de kampioensbeker voor
tropen (stellen) is uitgereikt aan H.J.
Vreken, voor kanaries (stammen)
aan C.D. de Vree, en het bondskruis
voor agaporniden mocht R. Halvemaan in ontvangst nemen. Kampioen bij de jeugd is Brian Winters
geworden. Algemeen kampioen,
degene met de beste vogels van
de hele show, is de heer K. Groen.
Tijdens de showdagen is een grote
loterij gehouden en de prijzen zijn
gevallen op de volgende lotnummers: 50, 450, 578, 635, 791, 904,
1160, 2009, 2110, 2261, 2371, 2541,
2555, 2572 en 2650. De gewonnen
prijzen zijn af te halen op Rijshornplein 5, tel: 0297-323192.

Kerstkienen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 21 december
organiseert buurtvereniging Oostend haar jaarlijkse kerstkienavond.
Deze begint om 20.00 uur en vindt
plaats in buurthuis ‘t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Iedereen is van
harte welkom. Er zijn mooie prijzen
te winnen. Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur klaar.

Bevallen in
ziekenhuis

Amstelveen- Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 18 december van 19.30 tot 21.30 uur een
voorlichtingsavond over zwangerschap en bevallen.
De avond is bedoeld voor zwangere
vrouwen en hun partner. Iedereen
is welkom, ook al is nog niet bekend of de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt. Tijdens de voorlichtingsavond kan de afdeling Verloskunde bezocht worden. De voorlichting vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. Deelname is gratis en opgeven kan tijdens kantooruren via
020–3474885.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Aalsmeer – Vanavond, donderdag
13 december, houdt buurtvereniging De Oude Spoorbaan de volgende speelavond. Klaverjassen
staat op het programma en kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten
geschud in gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a.

Naar ziekenhuis
na val uit de
scootmobiel

Leuk Sinterklaasfeest bij Snoopy
Kudelstaart - Op dinsdag 4 december was het groot feest op kinderdagverblijf Snoopy. De kinderen
keken al weken uit naar het sinterklaasfeest. En het was dit jaar
best spannend want zouden er nog
wel pieten komen met de cadeautjes? Sinterklaas had in een brief la-

ten weten dat de cadeautjes en het
snoepgoed zoek waren en of de kinderen wilden helpen met het zoeken
en het maken van alles.
De spanning was groot, maar gelukkig kwamen er drie pieten binnen met een winkelkar vol cadeautjes. De pieten kwamen helpen met

pepernoten zoeken en de kinderen
versierden mooie taai-taai poppen.
Er werden veel liedjes gezongen en
voor ieder kind hadden de pieten
een cadeau mee genomen.
Het was weer een groot spannend
feest! De kinderen kijken alweer uit
naar volgend jaar!

Kudelstaart - Op maandag 10 december om half vier in de middag
heeft de politie assistentie verleend
aan een onwel geworden bestuurster van een scootmobiel.
Op de Bilderdammerweg was 80jarige Kudelstaartse niet lekker geworden en hierdoor op straat gevallen. De vrouw is ter controle overgebracht naar het Spaarne ziekenhuis
in Hoofddorp..

Fles drank uit
winkeletalage
Kudelstaart - Op zaterdag 8 december om half zeven in de ochtend is met een steen een etalageruit ingegooid van een winkel in het
centrum van Kudelstaart. De daders
zijn niet binnen geweest. Uit de etalage is een vijf liter fles met Bacardi
gestolen.

Succesvolle wintermarkt OTT
Dagcentrum Amstel-Meer
Aalsmeer - Woensdag 28 november is de jaarlijkse wintermarkt op
dagcentrum Amstel-Meer gehouden.
Mede dankzij de winkeliers en kwekers van Aalsmeer en omstreken
was er veel moois te winnen bij het
rad van fortuin! Daarnaast waren er

prachtig eigen gemaakte spullen te
koop bij de kramen van het dagcentrum. Er is met de verkoop een leuk
bedrag opgehaald dat ten goede
komt aan de dagbesteding van de
cliënten van Amstel-Meer.
Allen die dit mogelijk gemaakt hebben, hartelijk dank!

Bekeuring voor
verkeerd plaatje
Kudelstaart - Op zondag 9 december om kwart over vier in de ochtend is een 28-jarige man uit Uithoorn door de politie bekeurd. Volgens het controlesysteem van de
politie reed de man op een gestolen
bromfiets.
Het bleek de brommer van z’n moeder te zijn waar de 28-jarige zijn
eigen bromfietsplaatjes op geschroefd had.
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Van de hak
op de tak

ingezonden
Aalsmeerders zeuren niet genoeg...
De heer Jetze de Vries uit Ter Aar
meent in een ingezonden brief in de
Nieuwe Meerbode van 29 November 2007 een heleboel Aalsmeerders die de huidige ontwikkelingen
rond de overlast van Schiphol onaanvaardbaar vinden, als zeurders
te kijk te moeten zetten.
Echter, ik zou het tegengestelde willen beweren, Aalsmeerders zeuren
te weinig. De heer de Vries meldt
dat hij 30 jaar in Aalsmeer heeft
gewoond, maar nooit één seconde
last heeft gehad van overlast. Ik zou
zeggen ‘good for him’, maar dat ontneemt anderen niet het recht om
voor de leefbaarheid van hun woonsituatie op te komen. Ik vind het bijvoorbeeld niet zo’n goed idee dat
sinds midden 2007 stijgende vliegtuigen ’s avonds tussen 21.00 en
22.30 uur om de paar minuten vlak
langs mijn huis denderen, terwijl
mijn kinderen van 9, 11 en 13 jaar
proberen te slapen of huiswerk te
maken. Dat was de afgelopen jaren
niet zo, en ik zou graag terug willen
keren naar die situatie. Tevens meldt
de heer de Vries dat hij niet meer in
Aalsmeer woont en daar zit hem,
mijns inziens, de crux. Sinds halverwege 2007 is de last van Schiphol
in bepaalde delen van Aalsmeer opgelopen van hinderlijk, maar aanvaardbaar, tot onleefbaar. De reden hiervoor is, onder andere, een
experiment om Rijssenhout te ontlasten en het besluit van LVNL om
na 1 november door te gaan met het
gebruik van de Aalsmeerbaan als
een preferente baan. De zogenaamde Alderstafel heeft LVNL hierover
inmiddels teruggefloten, omdat dit
volgens de wet niet is toegestaan.
Goed dat er wakkere Aalsmeerders
zijn die deze misstand hebben gesignaleerd! De heer de Vries stelt
dat de mensen toch weten dat ze
vliegtuigen horen als ze in Aalsmeer
wonen. Echter, zeer veel van de huidige klagers wonen al tientallen jaren in Aalsmeer. Vergelijk de situatie
met de jaren ’60 en ’70 eens met de
huidige situatie en de heer de Vries
zal toch ook moeten constateren dat
ze indertijd hebben gekozen voor
een heel ander overlast niveau dan
nu. Er zijn grenzen aan groei. Toen
ik zelf in Aalsmeer kwam wonen
zeiden de buren, die al tientallen jaren in Aalsmeer wonen,: “Ach, vliegtuiglawaai hoort bij Aalsmeer, er is
goed mee te leven”. Een paar jaar
later zeggen dezelfde mensen: “Dit
is onleefbaar”. Ik heb bij mijn beslissing om in Aalsmeer te gaan wonen
heel bewust de vliegtuigoverlast in

mijn overwegingen meegenomen. Ik
heb mij verdiept in de vliegbewegingen, ik ben gaan luisteren naar het
geluidsniveau en ik heb geconcludeerd: hier kan ik mee leven. Daarnaast was over de Schiphol plannen
bekend gemaakt, dat verdere groei
alleen gerealiseerd zou mogen worden als de geluids- en milieubelasting omlaag zou gaan. In de praktijk
wordt hier niets van waargemaakt
en de politiek rekt gewoon iedere
keer de grenzen t.a.v. Schiphol weer
op. Schiphol wordt geen strobreed
in weg gelegd om het leefmilieu in
de omgeving steeds verder achter
uit te laten gaan. Mogen Aalsmeerders dit signaleren?
De meeste Aalsmeerders realiseren
zich terdege dat vliegtuiglawaai bij
Aalsmeer hoort en zijn niet geneigd
tot klagen. Dat dreigt nu ook ons
probleem te worden. De overlast van
Schiphol wordt zo ‘eerlijk’ mogelijk
over omwonenden verdeeld. De politiek gebruikt het aantal klachten
als een belangrijke indicator voor
de overlast. Omdat Aalsmeerders
niet veel formele klachten indienen, redeneren sommige politici als
volgt: uit de ‘binnengebieden’ (onder andere Aalsmeer) komen weinig klachten, uit de ‘buitengebieden’ (bijvoorbeeld Castricum) komen veel klachten. Conclusie: Het
is beter om de buitengebieden nog
verder te ontlasten (want dat leidt
tot de sterkste vermindering van het
aantal klachten) en de binnengebieden op te geven (want daar komen
toch bijna geen klachten vandaan).
Kortom, een nog verdere belasting
van Aalsmeer. Dit blijkt onder andere uit een voorgenomen (goedgekeurde?) ophoging van de totale
geluidsbelasting van de meetpunten (25 en 26) die gelinkt zijn aan
de vluchten vanaf de Aalsmeerbaan.
Tevens zijn meerdere betrokkenen
voorstander van het zogenaamde
2+2 systeem, waarbij de Aaslmeerbaan definitief een preferente baan
wordt en Aalsmeer dus het overlastniveau van het afgelopen half jaar
zal blijven houden. Blijkbaar is Castricum erg succesvol met zijn klachtenlobby en blijft Aalsmeer hierin
achter. Ik zou daarom de Aalsmeerders op willen roepen ‘zeur meer’.
Met andere woorden, meldt u aan
bij www.bezoekbas.nl en registreer
uw klachten. Dat is blijkbaar de
beste manier om aandacht van de
politiek te krijgen en het wonen in
Aalsmeer leefbaar te houden.
G.J. van de Lagemaat, Aalsmeer

De meester en
zijn rolfluitje

Gemeente vraagt onderste uit de kan van college

Fransen: “Groei hinder door
Schiphol voorkomen”
Aalsmeer - In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 december heeft de raad wethouder
Ronald Fransen opgeroepen er alles aan te doen om te voorkomen
dat er nog meer vliegbewegingen
boven Aalsmeer gaan plaatsvinden.
Wethouder Fransen: “Ik voel me gesteund door de raad in mijn streven
om te voorkomen dat de Aalsmeerder nog meer overlast gaat krijgen
van Schiphol.” De gemeenteraad
heeft de motie ingediend naar aanleiding van de druk bezochte bijeenkomst van 28 november jl. in de
burgerzaal van het gemeentehuis
waar de Luchtverkeersleiding LVNL
een presentatie gaf over alternatief baangebruik op Schiphol. Wethouder Fransen: “De avond met de
LVNL is erg goed bezocht door de
Aalsmeerders, ik denk dat er zo’n
500 mensen op zijn afgekomen. De

hoge opkomst geeft aan dat het hier
om een onderwerp gaat dat enorm
leeft. Ik zal mij dan ook tot het uiterste inspannen om toename van
de overlast voor Aalsmeer door
Schiphol te voorkomen.” Wethouder Fransen vertelt dat hij het belangrijk vindt dat de LVNL nog een
keer tekst en uitleg komt geven over
het zogeheten micro-klimaatproject
en welke consequenties dat voor
Aalsmeer heeft. Daarnaast is de gemeente bezig de uitkomsten van de
bijeenkomst van 28 november uit te
werken.
Geluidsmeetpunten
In de discussie over geluidsoverlast
is gebleken dat de gemeente behoefte aan eigen, objectieve meetresultaten. Daarom gaat de gemeente eigen geluidsmeetpunten
neerzetten. Wethouder Fransen licht

Aalsmeer -De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 5 december jl. goedkeuring verleend aan een deel van het
Bestemmingsplan Aalsmeer, eerste herziening N201-zone. Het gaat
om het deel dat de aanleg van de
nieuwe N201 regelt tussen de Ringvaart en de Middenweg. Met de uitspraak is het bestemmingsplan definitief geworden voor het hele plandeel van Ringvaart tot aan de Middenweg en kan er dus in het hele
gebied worden gewerkt.
Het bestemmingsplan van Aalsmeer
moest gewijzigd worden om de omlegging Aalsmeer–Uithoorn van de
N201 op Aalsmeers grondgebied
mogelijk te maken.
Tegen de wijziging waren beroepen
ingesteld. Een deel van de beroepen is door de Raad van State ongegrond verklaard. Het besluit van
Gedeputeerde Staten over het plan-

deel tussen de Middenweg en de
Legmeerdijk werd door de Raad
van State vernietigd. Het bestemmingsplan was al voor een deel in
werking, namelijk voor het deel tussen de Ringvaart en de Aalsmeerderweg.
Hier wordt ook al aan de nieuwe
weg gewerkt. Tussen de Aalsmeerderweg en de Middenweg was het
bestemmingsplan geschorst. Daar
kon dan ook nog niet worden gewerkt. Met de uitspraak kan er nu in
het hele gebied worden gewerkt.
Vrijstellingsbesluiten
Voor de aanleg van de Omlegging
Aalsmeer – Uithoorn tussen de
Middenweg en de Legmeerdijk, het
plandeel dat door de raad werd vernietigd, gelden twee artikel 19 vrijstellingsbesluiten.
Hiertegen lopen nog bezwaar en
beroepsprocedures. In de loop van

Gezamenlijk plan
Het was de uitdrukkelijke wens
van het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente
Aalsmeer om bewoners en de wijkraad intensief bij de planvorming te
betrekken, om zo tot een gezamenlijk plan te komen.
Er is dan ook een werkgroep opgericht bestaande uit omwonenden,
vertegenwoordigers van de wijkraad
en opbouwwerk om samen met het
Ontwikkelingsbedrijf & 2=1 aan de
slag gegaan om een invulling te
geven aan het gebied Spoorlaan.
In vier bijeenkomsten zijn de wensen van de omwonenden geïnventariseerd en gecombineerd met de
randvoorwaarden van de gemeente.

2008 wordt uitspraak in deze procedures verwacht. Tot de rechter anders beslist, zijn de vrijstellingsbesluiten in werking waardoor er ook
in dit gebied gewerkt kan worden.
Leefbaarheid en veiligheid
De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
maakt onderdeel uit van de grootscheepse vernieuwing en omlegging van de N201 tussen Hoofddorp
en Amstelhoek.
In het project werkt de provincie
Noord-Holland samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De
Ronde Venen, Haarlemmermeer en
Uithoorn.
De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van het gebied. De nieuwe
N201 levert tevens een belangrijke
impuls aan de verdere economische
ontwikkeling van de regio. Eind 2011
is de weg klaar.

Laptop en brillen
uit auto gestolen
Kudelstaart - In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 december is
ingebroken in een in Sconedorp geparkeerde auto. Een ruit van de wagen is ingeslagen. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een laptop, navigatiesysteem, zonnebril, gewone
bril en het frontje van de radio. De
inbraak heeft plaatsgevonden tussen tien uur in de avond en acht uur
‘s morgens.

Het resultaat is een plan, waar alle
deelnemers zich in kunnen vinden,
en dat past in het overkoepelende
plan voor de herinrichting van het
tracé van de N201: De Tuinen van
Aalsmeer.
Informatiebijeenkomsten
Om alle omwonenden en geïnteresseerden over het plan te informeren
worden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Beide bijeenkomsten vinden plaats op maandag 17 december a.s. De bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud.
Om 15.00 uur is een bijeenkomst in
het Rode Kruis gebouw in de Spoorlaan 5A en om 19.30 uur wordt een
presentatie gegeven in De Schakel
in de Cyclamenstraat 70.
Na deze informatiebijeenkomsten
zal het concept stedenbouwkundig
plan aan de gemeenteraad worden
voorgelegd ter besluitvorming. Volgens de planning zal dit op 24 januari 2008 door de gemeenteraad
worden behandeld. Hierna zal de
gemeente de benodigde ruimtelijke
procedures starten om de uitvoering van het plan mogelijk te maken.
Omdat de herinrichting van dit gebied niet afhankelijk is van de verlegging van de huidige N201, zal dit
project nog voor de omlegging gerealiseerd kunnen worden.

“Op de goede weg”
Alle inspanningen van het college
en belangengroeperingen zijn niet
voor niet geweest. Het eerste succes lijkt namelijk al gerealiseerd:
het 2x2 baangebruik is per 14 december voorlopig van de baan. Wethouder Fransen voelt zich gesteund
door Aalsmeer en de gemeenteraad: “Met de motie geeft de raad
aan dat we op de goede weg zijn
met ons beleid om te voorkomen dat
de groei van Schiphol leidt tot extra
hinder voor Aalsmeer.”

Werkzaamheden aan de
N201 kunnen verder

Info-bijeenkomsten nieuwe
inrichting gebied Spoorlaan
Aalsmeer - De Spoorlaan en directe omgeving is het eerste gebied dat als gevolg van de omlegging van de huidige N201 opnieuw
wordt ingericht. Het gebied, dat
wordt begrensd door de Spoorlaan,
de Burgemeester Kasteleinweg en
het Baanvak, krijgt een nieuwe inrichting met woningbouw, nieuwe
water- en groenvoorzieningen, en
een plek voor jongeren. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is
in concept klaar. Op maandag 17
december vindt twee maal een presentatie plaats van het plan.

toe: “Je moet overlast in de praktijk
objectief en feitelijk kunnen meten.
Niet op basis van theoretische modellen. Als je geluidsoverlast hebt
van je buren en je belt de politie,
dan gaan ze toch ook niet zeggen
dat het op jaarbasis wel mee valt,
omdat ze ook wel eens stil zijn?”

Handtekening wethouder
voor actie Amnesty
Aalsmeer - Afgelopen maandag 10
december, vierde Amnesty de negenenvijftigste verjaardag van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Amnestygroep
Aalsmeer voerde onder andere actie in het gemeentehuis, waar bezoekers in de hal een petitie konden
ondertekenen.
Daarnaast had de Amnestygroep
toestemming gekregen om tijdens
de lunchpauze in de kantine van het
gemeentehuis handtekeningen in te
zamelen. De eerste handtekening
werd gezet door wethouder Jaap
Overbeek, waarmee hij het startsein gaf voor de actie voor het meisje uit Irak, Samar Sa’ad Abdullah. Zij
is ter dood veroordeeld, maar heeft

nooit een eerlijk proces gehad. Amnesty wil een eerlijk proces en onderzoek en vraagt de Irakeze regering om het doodstrafvonnis niet uit
te voeren.
Heeft u nog geen handtekening gezet, maar wilt u deze actie ondersteunen? Dan kunt u aanstaande
vrijdag, 14 december, tijdens de decembermarkt in het centrum, alsnog uw handtekening komen zetten! De kraam van Amnesty kunt u
vinden naast die van de Wereldwinkel. Naast het inzamelen van handtekeningen, verkoopt Amnesty allerlei kerstartikelen, zoals sfeervolle kaarsen en kandelaars, servetten,
kerstkaarten en andere leuke cadeautjes.

Schade aan auto
na teveel alcohol
Aalsmeer - Op zaterdag 8 december om kwart voor drie in de ochtend heeft een 34-jarige automobilist uit Kudelstaart schade gereden
aan een in de Schweitzerstraat geparkeerde wagen. Oorzaak van de
eenzijdige aanrijding bleek alcohol
te zijn. De Kudelstaarter had te veel
gedronken. Hij is aangehouden door
de politie en meegenomen naar het
bureau. Hier stokte het ademanalyseapparaat bij 775 ugl., bijna 1,8
promille. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Flinke buit na
inbraak garage
Kudelstaart - In de nacht van
maandag 26 op dinsdag 27 november is ingebroken in een garage aan

Aalsmeer - Frrrúúút... Frrrúúúèt...
Het rolfluitje van de meester snerpte
over het schoolplein. In een mum van
tijd vormden de kinderen, per klas
gerangschikt, een lange rij voor de
donkergroene, openstaande schooldeuren. De schoolkinderen wachtend op het plein, meester Buisma op
het bordes staand voor de deur en de
juffrouwen en meesters geschaard
achter de hoofdmeester. Meestal
kwam ik op het nippertje aanhollen.
Ik woonde aan de overkant van de
openbare lagere school aan de Oosteinderweg en ging vaak van huis als
het fluitje van de meester klonk. De
rij kinderen begon met de kleintjes en
liep op tot de grootsten. De meester
wachtte, redelijk geduldig, totdat de
grote jongens uitgeklierd waren en
de meisjes uitgekletst waren. Op het
teken van meester Buisma mochten
we naar binnen. Een deel van de kinderen liep met hun juffrouw of meester de trap op naar boven en de kinderen van de klassen beneden zochten iets eerder hun eigen kapstokhaakje in de gang op.
Als je op klompen liep, zette je de
klompen onder aan de kapstok en
liep je op klompenslofjes de klas in.
Als je laarzen aan had, trok je ze uit
en zette ze op je plekje onder de
kapstok. Dan ging je op je sokken
de klas in. De kinderen met schoenen aan, mochten ze aanhouden in
de klas. In de klas schoof je in de
schoolbank, op een vastgesteld plekje. Je zat er met z’n tweetjes. Bovenaan je tafelblad zat een uitsparing
voor je pennetje en een schuifje van
koper waaronder het inktpotje vastgeklemd zat. Als het inktpotje gevuld moest worden, liep je naar de
meester, die had een grote vierkante
fles waarmee hij je kleine, witte potje
voorzichtig met de blauwe inkt vulde. Ik heb het nu over de periode lagere schooltijd van 1949 tot ±1955.
De kinderen in mijn klas waren tegen
het einde van de oorlog geboren. Het
was toen nog niet lang geleden dat
de Duitsers de hele school tijdens de
oorlog hadden bezet. Meester Buisma, maar ook meester Leen, hebben ons in die tijd nog veel over die
tweede wereldoorlog verteld en over
veel dingen die tijdens de oorlog in
Aalsmeer plaatsvonden. In die korte
na-oorlogse tijd, vertelden je ouders
er ook nog veel over.
Het schoolgebouw staat er nog. Nu
als accountantskantoor. Het schoolplein waar we zo vaak speelden is er
nog als parkeerterrein. Onwillekeurig
denk ik dan terug aan de spelletjes
die we deden. Boompjes verwisselen, kaatseballen, tikkertje, overlopie.
Of touwtje springen, tollen en knikkeren of hinkelen. Een andere tijd,
toen, dan nu en herkenbaar voor al
mijn leeftijdsgenoten die toen ook
hun lagere schooltijd in Aalsmeer of
Kudelstaart doorbrachten.....
Meester Buisma woonde met zijn
gezin in het huis naast de school,
dat ‘schoolmeestershuis’ staat er
nog steeds. Eigenlijk grappig dat de
schoolmeesters uit die tijd in zo’n typerend huis naast de school woonden. Deze huizen leken op elkaar. Bij
de school aan de Rozenstraat stond
zo’n huis. Dat huis en de school
moesten wijken voor de nieuwbouw.
Nu staat er nog zo een schoolmeestershuis in de Schoolstraat. Het laatste bewoond door meester Bierling
en zijn gezin. Meester Verschueren heeft in Kudelstaart ook in het
schoolmeestershuis naast de RK
school gewoond. Dit huis was iets
anders, maar eveneens typerend.
Ook deze school en huis moesten
wijken voor nieuwe bouwplannen. Zo
gaat dat. Terug naar meester Buisma.
Als hij voorop liep met alle schoolkinderen in een lange rij achter hem
aan, gebruikte hij ook het fluitje. Om
de orde te handhaven als we met z’n
allen naar de jaarlijkse kermis liepen.
De kermis vond plaats op het land
van boer Loogman, even voorbij de
Jac. Takkade aan de Oosteinderweg.
Ik denk dat de kermis in het kader
van het Wilhelminafeest was. Wat
een grote pret. We deden er spelletjes, zoals vlaggetje steken, koekhappen en zaklopen. Er was limonade en
je kreeg een ijsje. Later, met je vader
en moeder, mocht je dan verder de
kermis op.
Het fluitje van meester Buisma ging
ook mee als we op de fiets naar
jeugdherberg de ‘Jan Gijzen’ bij
Overveen gingen. Schoolreis met een
nachtje slapen. De meester voorop,
de klas er achter en mevrouw Buisma sloot de sliert op haar hoge, wat
we nu noemen, opoe-fiets. Als er iets
verteld moest worden, onderweg dat
om aller aandacht vroeg, hoorde je
het weer: frúúúút, frrrúúet.....
Coq Scheltens
de Mijnsherenweg. De dieven zijn
er vandoor gegaan met een flinke
buit.
Er is handgereedschap en een waterpomp gestolen, tevens een Yamaha buitenboordmotor en diverse attributen voor paarden, onder andere
halsters.
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CAIW deelt alle digitale
zenders opnieuw in
Aalsmeer - CAIW zal de radio en
televisie programma’s op een meer
aan de wens van de klant aangepaste volgorde plaatsen. Na overleg met de KabelAdvies Raad heeft
CAIW besloten om vanaf 2 januari
alle tv-programma’s van het pakket
Basic achtereenvolgend te plaatsen.
Abonnees kunnen zo langs de kanalen zappen zonder dat ze meldingen krijgen dat er bepaalde programma’s niet in het door de klant
gekozen pakket horen. Dat zapt een
stuk prettiger. Makkelijk zappen van
het eerste tot het laatste programma van het pakket Basic, dat is wel
de opvallendste verandering maar
er is nog een aantal wijzigingen. Zo
zal bijvoorbeeld het populaire Journaal 24 voortaan analoog beschikbaar zijn en LiveShop zal daarentegen alleen nog digitaal te zien zijn.
Abonnees hoeven niet opnieuw hun
toestel in te regelen want er worden

Nieuwe website en oliebollenactie voor Tinka en Eduardo

geen andere frequenties gebruikt.
En kijkt de klant digitaal; de digitale
ontvanger registreert de wijzigingen
zelf. De EPG, de handige elektronische programmagids, is in januari voor nog meer kanalen beschikbaar. Uiteindelijk worden bijna alle
tv-kanalen van deze handige functie voorzien. Nieuw is het kanaal
Showroom van CAIWAY dat ook in
de loop van januari wordt geïntroduceerd.
Elke maand kunnen abonnees via
Showroom kennismaken met zenders die deel uitmaken van één van
de aanvullende pakketten. Zo kan
de abonnee zelf vooraf beoordelen
of een zender voor hem of haar interessant is. Voor meer informatie
over de wijzigingen in het RTV aanbod verwijst CAIW naar het magazine CAIWereld dat klanten huis-aanhuis hebben ontvangen en naar de
website www.caiway.nl.

Maandactie in Ophelialaan
Aalsmeer - Zaterdag 15 december
wordt weer de bekende maandactie
georganiseerd door de winkeliersvereniging Ophelia.
Dit keer wordt de aandacht gevestigd op The Read Shop, een niet
meer weg te denken winkel in de
Ophelialaan. In 2002 nam mevrouw
M. Draijer de zaak van Boekhuis
over met alles er op en er aan. Dus
inclusief het personeel en dat was
een goede zet, want tot de dag van
vandaag behandelen zij de klanten

nog steeds op een bijzonder prettige manier. De winkel is gespecialiseerd in wenskaarten, tijdschriften, kantoorbenodigdheden, maar
vooral boeken. De nieuwste uitgaven zijn altijd voorradig en mocht
er een boek zijn dat op een bepaald
moment niet aanwezig is, dan kan
dat binnen een paar dagen worden
geregeld. The Read Shop gaat bezoekers aan de Ophelialaan op 15
december verrassen met een presentje.

Afscheid directeur Jan Straver

Laatste ledenvergadering van
coöperatie Bloemenveiling
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
13 december, vindt de laatste buitengewone, algemene ledenvergadering van de coöperatie Bloemenveiling Aalsmeer plaats. Op 1 januari krijgt de fusie met FloraHolland
zijn beslag. In Aalsmeer heeft overigens 85 procent voor de fusie gestemd, bij Flora 79 procent.
De vergadering begint om 16.30 uur,
is in de hal van de plantenvloer in
het VBA-gebouw aan de Legmeerdijk en duurt tot rond 19.00 uur. In
de vergadering krijgen de leden het
jaarplan 2008 gepresenteerd, evenals de tarieven 2008 voor de nieuwe fusie-organisatie FloraHolland.
Tevens wordt afscheid genomen
van de bestuursleden Th.A. Akerboom, T.J.M. van Ewijk, D. Jager en
M.C.C. van Uden en de commissarissen J.A.N. van Dijk, P. Schreurs
en C.J. van Weerdenburg. Tevens
wordt afscheid genomen van directeur commerciële zaken, Jan Straver. Aansluitend op de ledenvergadering wordt een buffet verzorgd
met een feestelijk tintje ter afsluiting
van de periode die bijna veertig jaar
geleden begon met de oprichting
van de Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer. Tijdens de vergadering is
de veiling bereikbaar onder nummer
0297-392090.

Stichting Derde Wereld Hulp
Voor aanvang van de ledenvergadering, van 14.00 tot 16.00 uur, vindt, op
eigen verzoek, een informele receptie plaats voor vertrekkend directeur
Straver. Jan Straver heeft meer dan
25 jaar gewerkt bij Bloemenveiling
Aalsmeer, in diverse managementfuncties, en met heel veel verschillende mensen. Vorig jaar heeft de
heer Straver besloten geen deel uit
te zullen gaan maken van de directie van de nieuwe fusieorganisatie
FloraHolland. Aan het einde van dit
jaar legt hij zijn functie bij de Bloemenveiling Aalsmeer neer. Zijn kennis, innovatie en inzet voor de organisatie en de sector zal bijzonder
gemist worden. Voor wie Jan Straver wil verrassen met een cadeau,
graag een geldelijke bijdrage voor
de stichting Derde Wereld Hulp. In
de deelstaat Andhra Pradesh in India biedt deze stichting kinderen uit
de sloppenwijken een betere toekomst door opvang in kindertehuizen en door scholing. Jan’s vrouw
Cily gaat in januari 2008 een aantal
weken voor deze stichting werken
en zal alle bijdragen uit Aalsmeer en
omgeving persoonlijk aan het stichtingsbestuur overhandigen. Meer
weten over de stichting en haar
werk? Kijk op www.sdwh.nl.

14 december bij Bruinsma Hydrokultuur:

Feestelijke première van
Renault Laguna Estate

Celieplant en The Flowery
Holland: Exellent quality
Aalsmeer - Celieplant BV en haar
verwerkingsbedrijf The Flowery Holland BV hebben op 6 december jl.
uit handen van Theo de Groot, directeur MPS, het kwaliteitspredicaat MPS Florimark Trade uitgereikt
gekregen.
Daarmee mogen beide bedrijven,
die onderdeel uitmaken van de Dutch Flower Group, zich als een van de
eerste handelsbedrijven in de sierteeltsector, bedrijven met excellent
quality noemen.
John Celie, directeur van beide bedrijven: “Onze klanten stellen strenge eisen aan de kwaliteit van onze
producten en willen maximale betrouwbaarheid. Beloven dat onze
producten goed zullen zijn, is niet
voldoende. Wij moeten kunnen aantonen dat wij het hoge kwaliteitsniveau altijd kunnen leveren. Daarvoor hebben wij het meest uitge-

breide kwaliteitssysteem.” Het kwaliteitssysteem van Celieplant voldoet
al enkele jaren aan strenge internationale normen. Het bewijs daarvoor
zijn de kwaliteitscertificaten ISO
9001:2000, MPS Florimark Tradecert en MPS Florimark Good Trade
Practice.
Recent is de kwaliteit van het nieuwe verwerkingsbedrijf The Flowery
Holland onder de loep genomen en
ook dit bedrijf voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van de drie
programma’s.
Daarmee verdienen beide bedrijven
als één van de eersten in de bloemen- en plantenhandel de hoogste
onderscheiding die een handelsbedrijf op het gebied van kwaliteit kan
behalen: MPS-Florimark Trade. Vanaf nu mogen Celieplant en The Flowery Holland zich met recht ‘excellent quality’-bedrijven noemen.

Scone Winter nieuwste bier
van Scone Bierbrouwerij
Kudelstaart - Na een koude, natte
en winderige herfst en het seizoen
van het Bokbier is het nu tijd voor
een seizoensbier.
De Scone Bierbrouwerij komt daarom ook met een nieuw bier op de
markt, de Scone Winter 2008. De
brouwers hebben dit keer weer
enorm hun best gedaan om dit
heerlijke winterbier goed te laten
smaken. Dit nieuwe bier is ook weer
voorzien van een prachtig etiket
waar je zo al warm van wordt. Op
het etiket staat onder andere te lezen dat het bier 8,5% alcohol bevat
en tevens kruidnagel, curaçaoschil,
donkere kandij en zoethout, typische kruiden voor een heerlijk glas
winterbier. De Scone Winter 2008 is
vanaf nu verkrijgbaar in flessen van
75cl bij Gall en Gall van Lammeren
in Kudelstaart en vanaf donderdag
bij Kommer Baarse Aalsmeer, Mitra
Aalsmeer en Slijterij Bouwmeester
in Leimuiden.
Samenwerking
Er staat veel te gebeuren rond de
Scone Bierbrouwerij in het volgen-

de jaar. Zo zal er een totaal nieuw
bier worden geïntroduceerd en de
brouwers zullen dit nieuwste kindje
groots gaan presenteren. Wat voor
bier het wordt en hoe het gaat heten zal nog geheim blijven, maar
wat wel zeker is dat er een speciale
collectors edition zal worden uitgebracht met een oplage van 100 grote flessen. Deze genummerde fles
zal met een certificaat van echtheid
geleverd worden.
Om zeker te zijn van zo’n mooi collectors item kun je een mail sturen
naar
info@sconebierbrouwerij.nl
en wil je een bepaald nummer uit
de serie van 100 dan kun je dit in
de mail vermelden. Ook zullen de
brouwers volgend jaar met een eigen kaas op de markt komen. Het
is een ambachtelijk bereid boerenkaasje met daarin het Scone Blond
verwerkt uit eigen brouwerij. Bij een
heerlijk Sconebiertje kun je nu dus
ook een lekker stukje Scone kaas
nuttigen. De kaas zal medio januari
verkrijgbaar zijn bij de Scone Bierbrouwerij. Kijk voor meer informatie
op www.sconebierbrouwerij.nl.

Kerststukjes en schaatsen in
kringloopwinkel Dorcas
Aalsmeer - Kringloopwinkel Dorcas heeft kerststukjes, kerstspulletjes en schaatsen vanaf maat 28
voor weggeefprijzen. Met een aankoop ondersteunen de kopers projecten in Oost-Europa, het Midden

Aalsmeer - De stijlvolle nieuwe
Renault Laguna is tot in elk detail uitgedacht en overtreft alle verwachtingen. De internationale pers
liet zich al bijzonder lovend uit over
dit nieuwe model. Ruim voordat de
‘stationvariant’ van de Renault Laguna, de Estate, in andere landen
wordt geïntroduceerd beleeft hij
in Nederland zijn wereldpremière. Renault Nieuwendijk viert dat in
stijl.
Op vrijdag 14 december tussen
18.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden welkom voor de premiè-

re van de Laguna in de sfeervolle
showroom van Bruinsma Hydrokultuur aan de Noorddammerweg 1 in
De Kwakel. De Renault Formule-1
auto kan worden bewonderd en de
nieuwe Kangoo Express zal te zien
zijn, een model dat eigenlijk pas in
januari geïntroduceerd wordt. De
hoofdrol bij deze feestelijke première wordt uiteraard glanzend vertolkt door de Renault Laguna Estate.
Er is gelegenheid direct een proefrit te maken. Diverse types van de
Renault Laguna Hatchback en Estate staan klaar.

Oosten en Afrika. De Dorcas-winkel aan de Aalsmeerderweg 173a
is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Voor meer informatie, tel. 0297
361043.

Ondernemend Noord-Holland
voert actie voor eigen zaak
Aalsmeer - “Keer om, ga terug”.
Met dit statement bracht het actiefront ilocal, afdeling Noord-Holland, samen met actiefronten in het
hele land, dit weekend en gisteravond onder de aandacht dat je je
dorp of stad niet uithoeft om je inkopen te doen. Uit een trendanalyse van Trendbox, in opdracht van de
nieuwe website www.ilocal.nl, blijkt
dat het gros van de consumenten
het nog altijd het liefst dicht bij huis
zoekt. Belangrijk is dan wel dat je

deze kunt vinden en daar helpt de
nieuwe website ilocal.nl de mensen
bij. In heel Nederland geven lokale
actiefronten het signaal af dat de
macht in dit digitale tijdperk meer
dan ooit is aan de lokale ondernemer. Getuige de meer dan 7.600 bestelde bivakmutsen via de actiewebsite www.actlocalfindlocal.nl kunnen nog veel acties door en voor de
ondernemers in den lande verwacht
worden. Het credo luidt: ‘Act local,
find local’.

Aalsmeer - Het werk van Tinka en
Eduardo onder de sloppenkinderen
in Brazilië neemt met de dag toe. In
eerdere berichten bent u reeds geïnformeerd over het opzetten van
een wijkcentrum midden in de sloppenwijk Pedreira Prado Lopes. Er is
zicht op een mooi huis en de onderhandelingen met de huidige eigenaren zijn in volle gang zijn.
De organisatie Heart for Brazil
heeft hier in Nederland de afgelopen maanden keihard gewerkt aan
de nieuwe website. www.heartforbrazil.com. De website bevat veel
informatie over het werk van Tinka
en Eduardo onder de sloppenkinderen. Hoe ze ertoe gekomen zijn om
dit werk te doen en hoe ze elkaar
ontmoet hebben. Er zijn filmpjes te
zien met beelden uit de sloppenwijk
en de activiteiten die met de kinderen ondernomen worden. Ooggetuigenverslagen van mensen die er geweest zijn, wat u kunt doen om te
helpen en nog veel meer leuke en
boeiende items. Wilt u dus meer weten bezoek dan de website en meldt
u aan voor de nieuwsbrief, laat een
berichtje achter in het gastenboek
of wordt sponsor.
U kunt meehelpen het verschil te
maken! Naast het werken aan de
website wordt voor het vierde opeenvolgende jaar weer een oliebollenactie georganiseerd waarvan de
opbrengst gebruikt zal worden om
het werk van Tinka en Eduardo te
ondersteunen. Met de opbrengst
wordt er een bijdrage geleverd aan

de aanschaf van het wijkcentrum.
Er is nog zo’n 15.000 euro nodig.
Dit jaar wordt er vanuit Stichting
OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) een financiële bijdrage geleverd. Hoe meer oliebollen
er verkocht worden, des de hoger
de bijdrage. Dus rekenen de organisatie Heart for Brazil op een grote
verkoop!
Wilt u meer weten over stichting
OSA? Bezoekt u dan eens de website www.osa-aalsmeer.nl.
Ook dit jaar weer zullen de oliebollen speciaal voor u worden gebakken door brood en banketbakkerij Vooges te Aalsmeer waarbij alle producten worden geleverd inclusief poedersuiker zakjes. U bent
dus gegarandeerd van kwaliteit! Het
enige wat u hoeft te doen is uiterlijk voor zaterdag 29 december het
bestelformulier in te vullen op www.
heartforbrazil.com. Heeft u geen internet? Neem dan telefonisch contact op met Marcel Langeveld op
06-16044133. De vers gebakken
producten kunnen op maandag 31
december tussen 10.00 en 14.00
uur worden opgehaald in ons kantoorgebouw aan de Poelweg 52-56,
1422 ND Uithoorn.
Tegen een meerprijs van 2,50 euro kunnen de oliebollen bij u thuis
worden bezorgd. De prijzen voor de
oliebollen zijn met krenten 65 eurocent per stuk, oliebollen zonder
krenten of rozijnen 60 eurocent per
stuk en de appelbeignets en appelflappen zijn 1,35 euro per stuk.

Wereldwinkel beste cadeauwinkel van Nederland in 2007
Aalsmeer - Ieder jaar houdt Elsevier Retail de verkiezing tot Beste Winkelketen van Nederland. In
2007 hebben 385.000 consumenten
de Wereldwinkel verkozen tot Beste
Winkelketen in de categorie Hobby,
cadeau en overig.
De Wereldwinkel kreeg bovendien
een tweede prijs voor het meest
klantvriendelijke personeel. Een
enorme opsteker voor de medewerkers van Wereldwinkel Aalsmeer die
zich al jaren belangeloos inzetten
voor de eerlijke handel. Deze prijs
bewijst dat de Wereldwinkel zijn
plek op de Nederlandse retailmarkt
heeft gevonden. En dat duurzaam
ondernemen inmiddels niet meer
weg te denken is uit de Nederlandse consumentenmarkt. Wereldwinkel Aalsmeer wil haar klanten graag
bedanken voor hun stem en heeft
daarom mokjes van het servies Lily
in de aanbieding.
Opsteker
Karin de Veij, winkel coördinator van
de Wereldwinkel Aalsmeer: “De investering van de afgelopen jaren in

een modern winkelconcept voor de
Wereldwinkels heeft nu dus goede
resultaten opgeleverd. Deze prijs is
een geweldige opsteker voor ons. Al
40 jaar zet de Wereldwinkel zich in
voor fairtrade. Er is een enorme verandering teweeg gebracht. Niet alleen in de winkel, maar ook in design en kwaliteit van onze cadeauartikelen. Dat het publiek zijn waardering daar nu voor uitspreekt met
deze prijs, is gewoon prachtig!” Wereldwinkels en Fair Trade Shops verkopen fairtrade producten. Door
deze vorm van handel vinden de
producten van onze handelspartners, boeren en ambachtslieden,
hun weg naar de exportmarkt. Dit
schept werkgelegenheid waardoor
de welvaart van de mensen stijgt.
Fairtrade helpt daarnaast de handelspartners in Afrika, Azië en ZuidAmerika een sterke speler te worden op de exportmarkt, door training in productontwikkeling en organisatieversterking, en advies hoe
te kunnen voldoen aan de internationale standaarden van duurzaam
ondernemen.

Prijsvraag ‘Burgemeester zoekt woning’

Eervolle vermelding voor
architect Jaap Tromp

Aalsmeer - In het kader van Rotterdam 2007 City of Architecture heeft
BNA Kring Rijnmond een ideeënprijsvraag voor een nieuwe Rotterdamse ambtswoning voor de burgemeester georganiseerd onder de
naam Burgemeester zoekt Woning.
BNA Kring Rijnmond wil met deze prijsvraag de discussie op gang
brengen over het fenomeen burgemeesterswoning. De locatie voor de
ambtswoning was vrij te kiezen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. “Burgemeester Op Stelten”,
een ontwerp van Zeger van der Voet
en Philip Luehl uit Delft heeft de
prijsvraag gewonnen. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van
de gemeente Rotterdam, de bouwwereld en wereld van de architectuur, koos het winnende project uit
54 inzendingen en hanteerde hierbij
de volgende beoordelingscriteria:
architectonische kwaliteit, stedenbouwkundige inpassing en balans
tussen woonkwaliteit en wooncomfort versus energiegebruik en milieubelasting. De tweede prijs ging
naar het ontwerp “Processor” van
Monolab Architects uit Rotterdam.

Kippenvelmoment
Het ontwerp “Utopie” van architect
Jaap Tromp uit Aalsmeer kreeg een
eervolle vermelding en dat zorgde
bij de Aalsmeerder en zijn jongste
zoon, die zijn vader op 30 november
begeleidde, voor een kippenvelmoment. In het juryrapport stond onder
andere te lezen dat op het aspect
duurzaamheid “Utopie”of “Droombeeld” als enige ontwerp een plus.
Ook het aspect van energie en milieu is goed uitgewerkt. Het gebouw
wekt eigen energie op en er is gedacht aan groen en compost en
daarbij dient gezegd te worden dat
Maaike Tas heeft geholpen bij het
tuinontwerp. De winnaar ontving op
een geldbedrag om het idee verder
uit te werken. Het is nog niet bekend of de winnende woning daadwerkelijk gebouwd gaat worden, dit
wordt nog onderzocht. De winnende
plannen en alle overige inzendingen
zijn te zien in het voormalig Fotomuseum aan de Witte de Withstraat 63
in Rotterdam, geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Dit kan nog tot en met 30
december.
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Sinterklaas onder indruk van
pepernotieaktie Zuidooster
Aalsmeer - Rondom sinterklaas
wordt er altijd flink uitgepakt op de
Zuidooster. De kinderen mogen hun
schoen zetten en er worden pepernoten gebakken en speculaaspoppen versierd door de kinderen. Maar
ook worden er feestmutsen geknutseld. Natuurlijk helpen de ouders
elk jaar mee om de school prachtig te versieren. De oudere kinderen vieren sinterklaas door lootjes
te trekken en gedichten en surprises te maken voor hun klasgenoten.
De meest creatieve knutselwerken
worden gemaakt. En zo is het vieren
van sinterklaas op deze school elk
jaar weer een heel geslaagd feest.
Dit jaar had zich in de periode voor
het sinterklaasfeest een mysterie
voltrokken in de school. Er stond namelijk steeds een prachtige schimmel in de gang, maar op een dag
was deze verdwenen. In plaats van
Americo stond plotseling Africo, het
bruine paard van de sint in school...
Sint kwam op maandag 3 december ook te paard aan bij de school,
begeleid door zijn pieten en twee
paardenknechten. De kinderen vonden het leuk om te zien dat sint ook
in het echt op Africo aankwam. Wel
werd meteen het lied ‘Sinterklaas
waar is uw paard, waar is Americo
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gebleven?’ ingezet. Sinterklaas antwoordde dat Americo voor Stichting
Doe Een Wens naar een ‘jonkvrouw
en riddertoernooi’ was. Dit kwam de
kinderen bekend voor, want daar
hadden ze ook een prentenboek
over gelezen dat speciaal bij deze
stichting was aangevraagd. Het sinterklaasfeest was dit jaar namelijk
aanleiding om iets te doen voor dit
goede doel. Stichting Doe Een Wens
vervult de wensen van kinderen die
een levensbedreigende ziekte hebben.
Basisschool de Zuidooster heeft
sinterklaas tijdens het feest aangenaam verrast. Normaal geeft de
goedheiligman zelf cadeautjes, maar
dit jaar had de school een cadeau
voor de sint: een cheque voor Stichting Doe Een Wens van 1475 euro! Dit bedrag hebben de kinderen
van de school bijeengebracht door
zakjes pepernoten te verkopen aan
hun ouders, opa’s en oma’s of andere geïnteresseerden. De kinderen
én ouders waren razend enthousiast over de actie. Het uiteindelijke
bedrag dat wordt overgemaakt naar
Stichting Doe Een Wens zal nog veel
hoger liggen. Ook na het feest hebben sommige kinderen namelijk nog
zakken pepernoten verkocht.

Zwarte piet op de motor...
Aalsmeer - Zwarte piet is jl. 5 december door een motoragent naar
basisschool de Wegwijzer gebracht.
Sinterklaas was er al, maar piet had
de boot gemist en is op de fiets door
Europa getrokken met de cadeaus

voor de kinderen van de Wegwijzer
Maar met een kapot achterlicht
mocht hij niet verder fietsen van de
politie. Gelukkig dat de motoragent
hem wilde brengen. Zo was piet
toch nog op tijd om feest te vieren.

Sint heeft zich verslapen
Rijsenhout - Al eerder moesten de
kinderen van de Immanuëlschool
sinterklaas wakker maken op school.
Want was er aan de hand? Sinterklaas had zijn bed op school gezet om in deze drukke tijd ’s nachts
uit te rusten. Maar door alle drukke
dagen en nachten had hij zich verslapen terwijl alle kindertjes al op
hem wachtten. Het hele schoolplein
stond op 4 december vol met kinderen die een prachtig lied zongen. De
pieten kwamen in een snelle auto
aangereden, maar de sint was nergens te bekennen. Gelukkig vonden

een paar kinderen de sint al snel,
die lekker lag te snurken in zijn bed.
Ze maakten hem zachtjes wakker.
Gelukkig maar, want sinterklaas met
zijn pieten stond een lange dag te
wachten. Alle klassen werden door
hen bezocht.
De kinderen hadden een mooie
stoel voor de sint versierd, liedjes
en dansjes ingestudeerd en mooie
boekjes en tekeningen gemaakt.
Voor alle klassen had sinterklaas
een speciaal cadeau meegenomen.
Gelukkig was niemand meer boos
dat de sint zich had verslapen!

Handbaljeugdcompetitie

Jongens B2 FIQAS behouden
ongeslagen status

Jeugdhandbalnieuws

Knappe overwinning meiden
A1 FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag
moest er door de meiden A1 van FIQAS Aalsmeer gewonnen worden,
wilden ze de kans op het kampioenschap niet verspelen. Tegenstander
VZV stond immers met drie punten meer aan kop in de jeuddivisie.
Wanneer alle meiden in goede doen
zouden zijn, lag winst binnen bereik.
Wat een week eerder niet lukte, lukte nu wel. Via een voorzichtige 42 en 5-3 voorsprong liep de stand
op naar 17-10 bij rust. Tto zover
geen zorgen dus. VZV had bovendien geen gelukkige dag. Zij misten
veel kansen en hadden moeite om
de sterk keepende Ester te passeren. Helaas raakte FIQAS Aalsmeer
na rust de draad kwijt en kostte het

meer dan vijf minuten tot de het eerste doelpunt viel: een mooie treffer
van Tessa die de cirkel goed bespeelde. Maar ook hierna bleef het
spel rommelig. Zowel aan de kant
van Aalsmeer als aan die van VZV.
Veel balverlies en veel fouten moesten worden geïncasseerd. Gelukkig
zorgde de ervaring van de meiden
ervoor dat het spel niet omsloeg in
paniekhandbal. De penalty’s werden door Jessica koelbloedig benut en de voorsprong bleef behouden. De laatste vijf minuten werden
door veel VZV-breakouts nog wel
erg spannend maar ook nu bleef de
controle behouden en kon er bij een
26-20 eindstand een klein feestje
worden gevierd!

Bord aan de weg voor sint
Aalsmeer - – Kevin van zeven jaar
woont aan de Hornweg en was 5
december bang dat de sint en zijn
pieten zijn huis niet zouden kunnen
vinden. Het waaide tot slot stevig
en het regende flink. Kevin besloot
de goedheiligman de weg te wijzen
door een bord met zijn naam aan
de weg te zetten. Vervolgens werd

weer binnen luidkeels een sinterklaasliedje ingezet én het heeft geholpen. Vlak daarna stopte er een
auto bij zijn huis.
Geen auto met pech, maar een auto met drie pieten. Sinterklaas kon,
aldus het drietal, niet komen, maar
Kevin heeft toch dé avond van zijn
leven gehad!

Van links naar rechts Bart Auee, Jean-Paul Brookes, Corne Selser, Christopher
Brookes en daar achter Joran Donkers.

Knappe achtste plaats
voor C team Schaakclub
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag wist
het jeugdschaakteam van Aalsmeer
een knappe achtste plaats binnen te halen op het NK voor clubteams. Dit team bestaat uit de jeugdige talenten Joran Donkers, broers
Christopher en Jean-Paul Brookes,
Bart Auee en Corne Selser. Dankzij hun goede prestatie in de vorige ronden stonden ze zevende van
hun leeftijdsgroep. De zevende ronde moesten ze het opnemen tegen
het sterk spelende Voorschoten. Het
ging nek aan nek en al gauw stonden Jean-Paul, Joran en Bart wat
achter. Dit koste Jean-Paul zelfs uiteindelijk de partij, maar Bart kwam
erg goed terug en wist later zelfs de
dame van zijn tegenstander te winnen. Ondertussen had Christopher
een mooie aanval opgezet, waarmee hij ook de partij won. Hierdoor
was het al 2-1 voor Aalsmeer. Ook
Joran kwam erg sterk terug en wist

er nog remise van te maken. Een
mooie 2,5- 1,5 voor Aalsmeer. Dankzij die winst was Aalsmeer al opgeklommen naar de vijfde plaats. Maar
toen kwam de terugslag. Aalsmeer
moest tegen de nummer 1 uit hun
leeftijdsgroep Groningen 1. De jongens knokten keihard voor een 2-2,
maar dat zat er jammer genoeg niet
in. Joran speelde echter een uitstekende partij tegen een van toppers
van Nederland en wist zelfs nog
te winnen. Met een 3-1 nederlaag
gingen de Aalsmeerders naar huis.
Eenmaal thuis aangekomen kwamen ze er achter dat ze achtste waren geworden van heel Nederland.
Dat werd dus trakteren voor coach
Richard Brookes. Want als ze in de
top 10 zouden eindigen zouden ze
naar de Chinees gaan.
Daar hadden ze het allemaal naar
hun zin en was het een goede afsluiter voor het NK.

Scheepsjongens en Bee movie
in cinema Amstelveen
Amstelveen – In cinema Amstelveen in het stadshart draaien momenteel drie films voor kinderen en
de jeugd.
De Scheepsjongens van Bontekoe en de Nederlandse versie van
nieuwe animatiefilm Bee movie
worden zaterdag 15, zondag 16 en
woensdag 19 december op het grote scherm vertoond. Bee Movie deze drie dagen om 13.30 uur en de
Scheepsjongens om 15.30 uur. Beide films zijn geschikt voor kinderen
vanaf zes jaar en duren respectievelijk 90 en 135 minuten.
Bee Movie gaat over de net afgestudeerde Barry B. Benson, die net
als alle bijen slechts één carrièrekeus heeft: honing. Hij is teleurgesteld en trekt de wijde wereld in. Hij
komt terecht in New York, bij bloemiste Vannessa.

De Scheepsjongens van Bontekoe gaat over scheepsjongen Hajo
die met zijn vriend Padde met boot
Bontekoe op avontuur gaat. Derde
film die gezien kan worden in cinema Amstelveen is het Belgische
Plop en de pinguïn en dit verhaal
gaat over kabouter Plop op zoek
naar de ontvoerde Pinki de pinguïn.
De film duurt 73 minuten en draait
zaterdag 15 en zondag 16 december om 11.30 uur. Alvast een notitie waard: In de kerstvakantie organiseert cinema Amstelveen het kinderfilmfestival.
Van zaterdag 22 december tot en
met zondag 6 januari worden allerlei leuke kinderfilms vertoond. Voor
de allerkleinsten is er kleuterbios in
de kleine zaal. Meer weten ? Kijk op
www.cinemaamstelveen.nl of bel
020-5475175.

Aalsmeer - Zondag 9 December
speelde de B2 van FIQAS Aalsmeer
een uitwedstrijd bij Zaanstreek. De
B2 kende dit team als de kampioenen van vorig seizoen. Maar tot
nu toe stond Zaanstreek vierde en
Aalsmeer eerste, dus beloofde het
een spannende wedstrijd te worden.
De beginfase was dat zeken, FIQAS
kwam al snel op 2-1 maar maakte
veel afspeelfouten zodat Zaanstreek
breaks konden lopen. Die benutten
ze echter niet: ze schoten steeds mis,
en als de bal richting doel ging stond
Dave sterk te keepen: hij wist veel
van deze schoten te stoppen. Hierna
wist FIQAS Aalsmeer de voorsprong
toch uit te breiden naar 7-3. Maar
naarmate de eerste helft vorderde
werd het spel fysieker en harder,
vooral van de kant van Zaanstreek.
De scheids trad in eerste instantie niet op tegen deze overtredingen, waardoor de wedstrijd voor de
Aalsmeerse jongens zwaarder werd
omdat ze niet zo sterk tegen het fysieke spel van de tegenpartij konden optreden. Dit zette de ruststand
op: 11-8 voor FIQAS Aalsmeer. De

tweede helft werd het spel opnieuw
hard. Beide teams wisten nu dat de
scheids soms dingen makkelijk door
liet gaan en gingen daardoor steeds
harder spelen. Dit leverde een aantal tijdstraffen op aan beide kanten. Halverwege de tweede helft viel
Thomas uit nadat er een overtreding
op hem werd gemaakt en hij niet
verder kon. Dit alles leverde wat irritatie op bij de B2. Maar ondanks
de overtredingen,de tijdstraffen en
de twee gemiste penalty’s bleef het
team toch goed samenwerken en
eindigde de wedstrijd in 21-15 voor
FIQAS Aalsmeer.
De B2 heeft met deze wedstrijd goed
geleerd hoe ze er samen voor kunnen blijven vechten, wat er ook in de
wedstrijd gebeurdt Hopelijk kunnen
ze dit aanstaande zondag gebruiken als ze thuis tegen Najaden aantreden, om half 10 in De Bloemhof.
De B2 hoopt ook dat het team dan
alweer wat fitter is aangezien er na
deze wedstrijd wat lichte blessures
zijn. Doelpunten: Raymond 6, Jan 4,
Thomas, Michael en Axel 3, Charles
en Menno

Jeugdhandbalnieuws

C1 FIQAS speelt en zoekt kraker
Aalsmeer - Op zaterdag 8 december stond voor de jongens van de C1
van FIQAS Aalsmeer de topper tegen Volendam op het programma.
In de voorbereiding naar de wedstrijd hadden ze een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Heel bewust
was gekozen voor eerste jaars Bteams. Dat waren zware wedstrijden,
waarin de jongens leerden omgaan
met een meer fysieke tegenstander.
Tegen Volendam liet de C1 van FIQAS Aalsmeer, vooral in de eerste
helft, zien dat techniek een uitstekend middel is om een fysiek sterke
tegenstander te bestrijden. De bal
ging goed snel rond en Volendam
had daar duidelijk moeite mee. Toch
bleek de statische 6 – 0-verdediging
van Volendam afgelopen zaterdag
een te grote hindernis. De schijnbewegingen van de beweeglijke opbouwers van FIQAS Aalsmeer werden weliswaar goed en snel uitgevoerd, de kluisdeuren van de verdediging van Volendam sloten echter
ook vaak op tijd. De C1 van FIQAS
Aalsmeer ging rusten met een stand
van 9 – 4 voor Volendam.
In de tweede helft werd door
Aalsmeer duidelijk beter en feller
verdedigd.
Daardoor kreeg Volendam veel minder de kans om de fysieke overmacht uit te drukken in doelpunten. Ook lukte het de C1 van FIQAS
Aalsmeer om op techniek de aanvallen beter uit te spelen en meer te
scoren.
De tweede helft eindigde in een gelijke stand van 6 – 6. Met een eindstand van 10 voor de C1 van FIQAS
Aalsmeer en 15 voor Volendam op
het scorebord klonk het eindsignaal

van scheidsrechter René van Vuren.
De competitie krijgt daardoor een
bijzonder spannend verloop. FIQAS
Aalsmeer, Volendam en Arsitos delen, met de eerste helft van de competitie op een haar na gespeeld, gedrieën de eerste plaats. Volendam
en Aalsmeer op het moment van
schrijven zelfs met een zelfde aantal gescoorde doelpunten! Dat belooft dus iets voor de tweede competitie helft.
Maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor
de Toekomst.
Daar vindt de C1 van FIQAS
Aalsmeer vast en zeker de inspiratie voor de volgende thuiswedstrijd
op 5 januari 2008 om 10.55 uur weer
tegen Volendam!

BIBI leest voor
in De Binding
Aalsmeer - Op woensdag 19 december kunnen kinderen vanaf 5
jaar terecht bij De Binding Aalsmeer.
Er wordt in samenwerking met de
bibliotheek Aalsmeer aan kinderen voorgelezen. De kinderen kunnen heerlijk onderuit gezakt luisteren naar de mooie en spannende
avonturen van dieren op de boerderij. De jongens en meisjes zijn welkom van 15.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Graag de kinderen van te voren op
te geven. Dit kan door te bellen met
0297-326326 of mailen naar lenneke@debinding.nl. De Binding is gehuisvest in de Zijdstraat 53.
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Schakers AAS ronde verder
in KNSB Beker

IJsclub de Blauwe Beugel

Persoonlijke records voor Nicky,
Deborah, Joska en Joey
Rijsenhout - Terwijl de toppers op
de ijsvloer van het Thialf Stadion in
Heerenveen om de prijzen streden,
reden de toppers in spé op de Kennermer ijsbaan in Haarlem. De afstanden die de pupillen moesten
rijden waren een 100 en 500 meter. Nicky van Leeuwen wist toch
weer een persoonlijk record op de
500 meter te rijden, haar tijden waren 13.27 op de 100 en 49.83 op de
500 meter. Annet van de Stelt kwam
helaas ten val op de 100 meter, haar
tijden waren 19.64 en 55.94 op de
500 meter. Haar tweelingzus Deborah bleef gelukkig overeind en wist
ook een persoonlijk record op de
500 meter neer te zetten, haar tijden
waren 13.32 en 1.02.50. Joska van
Tilborg reed weer twee persoonlijke
records, haar tijden waren 15.90 en
1.10.30. Pim Langhout reed op de
100 meter 14.47 en op de 500 meter 1.08.26. Joey Milatz reed eveneens twee persoonlijke records, zijn
tijden waren 15.49 en 1.10.67. En de
jongste telg, Erik Kramer, reed op de
100 meter 16.04 en op de 500 meter
1.11. Later op dezelfde avond reden
nog drie jeugdleden een baanwedstrijd. De afstanden die zij af moes-

ten leggen waren 500 en 1000 meter. Susan Kramer reed op de 500
meter 48.34 en op de 1000 meter
1.40.68.
Moniek Langhout reed op de 500
meter een tijd van 53.14 en op de
1000 meter 1.46.00. En tot slot Bart
van der Vlugt, hij reed een persoonlijk record op de 1000 meter in een
tijd van 1.29.33, op de 500 meter
reed hij 44.44. Verder moest Menno Kramer op de ijsbaan in Hoorn
een gewestelijke wedstrijd van c-junioren rijden. Zijn tijden waren op
de 500 meter 43.08 en op de 1500
meter 2.19.52.
Zaterdag autowas-actie
Om allerlei leuke activiteiten met en
voor de jeugd te kunnen organiseren, wordt aanstaande zaterdag 15
december een autowas-actie gehouden. U kunt van 10.00 tot 13.00
uur bij het clubgebouw aan het Konnetlaantje voor 5 euro uw auto laten
wassen. Terwijl de jongeren poetsen
kunt u binnen onder het genot van
een bakje koffie wachten tot u heilige koe weer staat te blinken. Alle
opbrengsten zullen geheel besteed
worden aan het jeugdplan.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 15 december
AALSMEER
Aalsmeer 1-Wartburgia 1
Aalsmeer 2-Marken 3
SIZO 2-Aalsmeer 3
Aalsmeer 4-JOS/Watergr.meer 5
Swift 9-Aalsmeer 5
Zeeburgia 4-Aalsmeer 6
Concordia Vet.1-Aalsmeer Veet.1

14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
15.00 u.
15.00 u.
14.30 u.

Junioren
BFC A1-Aalsmeer A1
Zuidvogels B1-Aalsmeer B1
Aalsmeer B2-Zandvoort B3
Aalsmeer C1-VVC C1
AMVJ C2-Aalsmeer C2

14.30 u.
12.15 u.
11.30 u.
12.00 u.
10.30 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-DIOS D1
CSW MD 2-Aalsmeer D3
JOS/Watergr.meer E1-Aalsmeer E1
Aalsmeer E2-Sp. Martinus E5
Roda’23 E 11-Aalsmeer E3
KDO E4-Aalsmeer E4
Aalsmeer E5-Buitenveldert ME 3
Aalsmeer F2-KDO F2
VVC F 11-Aalsmeer F4

12.00 u.
10.00 u.
10.30 u.
9.00 u.
11.45 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
VVC 3-RKAV 2

14.30 u.

Junioren
RKAV C1-DIOS C1
VVC C2-RKAV C2

14.00 u.
11.00 u.

Pupillen
Pancratius D2-RKAV D1
Pancratius D6-RKAV D2
Nw. Sloten D4-RKAV D3
RKAV E1-Arsenal E1
Alphense Boys E3-RKA E2
RKAV E3-AFC E8
RAV E4-Roda’23 E 16
RKAV E5-RKDES E5
Roda’23 F4-RKAV F1
RKAV F2-SCW F2
RKAV F3-Pancratius F7
Sloterdijk F2-RKAV F4
Sloterdijk F4-RKAV F5

11.30 u.
11.30 u.
11.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.30 u.

Meisjes
Hillegom MC 1-RKAV MC 1
RKAV MD 1-Amstelveen MD 1
Tos Actief E4-RKAV ME 1
RKAV Me. 2-Pancratius E 14
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-Concordia D1
Pancratius D5-RKDES D2
SCW D1-RKDES D3
DWV E1-RKDES E1
Roda’223 E8-RKDES E2
RKDES E4-Arsenal E5
RKAV E5-RKDES E5
RKDES 6-Sloterdijk E8
NFC/Brommer F1-RKDES F1
Pancratius F5-RKDES F2
RKDES F5-VVC F 12
VVC F 13-RKDES F6
VVC F 10-RKDES F7
RKDES F8-Alkmania F5

13.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

11.15 u.
11.30 u.
9.00 u.
11.15 u.
10.15 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.15 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.15 u.

RKDES DA 1-Dindua DA 1
RKDES DA 2-P. en T. DA 1
RKDES MA 1-Kadoelen MA 2
Buitenveldert MB 2-RKDES MB 1
RKDES MC 1-Kadoelen MC 1
RKDES ME 1-SCW ME 1

13.00 u.
13.00 u.
11.15 u.
15.30 u.
10.00 u.
10.00 u.

S.C.W.
SVL 1-SCW 1
SCW 2-VVZ’49 2
WV-HEDW 6-SCW 3
SCW 4-AFC 6
Kon.HFC Vet.1-SCW Vet.1
Buitenboys Vet.1-SCW Vet.2
Overbos Vet.2-SCW Vet.3

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.00 u.
15.00 u.
14.30 u.
15.00 u.

Junioren
DZS A1-SCW A1
Hillegom B1-SCW B1
SCW C1-Alliance’22 C1
SCW C2-DIOS C3

12.00 u.
13.00 u.
10.00 u.
10.30 u.

Pupillen
SCW D1-RKDES D3
DCG D6-SCW D2
SCW E1-Hillegom E1
SCW E2-Arsenal E6
SCW E2-Sp. Martinus E 11
RKAV F2-SCW F2
SCW F3-VVC F9
Kickers F6-SCW F4
Alphen F4-SCW F5

9.00 u.
14.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
9.00 u.

Meisjes
SCW MA 1-Omniworld MA 1
SCW MC 1-Voorland MC 1
RKDES ME 1-SCW ME 1

13.00 u.
11.00 u.
10.00 u.

Zondag 16 december
R.K.A.V.
RKAV 1-Concordia 1
RKAV 2-Muiderberg 2
RKAV 3-HBC 3
Sloterdijk 2-RKAV 4
Swift 10-RKAV 5
Arsenal 7-RKAV 6
RKAV 7-NFC/Brommer 3

14.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
15.00 u.
12.30 u.
14.00 u.

Junioren
Roda’23 A2-RKAV A1
RKAV A2-Overbos A2
VSV B4-RKAV B2

12.00 u.
11.30 u.
14.00 u.

Dames
HYS Da 1-RKAV DA 1

12.30 u.

R.K.D.E.S.
Graveland 1-RKDES 1
Almere 3-RKDES 2
RKDES 3-Vriendenschaar 2
Velsen 4-RKDES 4
Abcoude 5-RKDES 5
RKDES 6-Legmeervogels 4
Buitenveldert 8-RKDES 7
RKDES 8-Zandvoort 3

14.00 u.
12.30 u.
14.00 u.
14.30 u.
10.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKDES A1-RKAVIC A1
RKDES B1-AFC B4
RKDES B2-Almere B6
Almere B7-RKDES B3
DSS C1-RKDES C1
RKDES C2-Ouderkerk C3

12.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
12.30 u.
11.00 u.
12.00 u.

Dames en meisjes

Quintus maatje te groot voor
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer -De dames van FIQAS
Aalsmeer moesten afgelopen zaterdag, 8 december, op bezoek bij
regerend landskampioen v.d.Voort/
Quintus. De eerste helft konden de
Aalsmeerse dames de schade beperkt houden: 15-9, daarna bleken
de dames van de nog ongeslagen
koploper duidelijk de veel sterkere
ploeg. Einduitslag: 34-15. De wedstrijd werd in de beginfase overigens enige tijd onderbroken voor
een ernstige blessure van één van
de dames van Quintus, die haar arm
op twee plaatsen brak. Komende zaterdag speelt FIQAS Aalsmeer thuis
tegen Grando keukens/Dalfsen. Het
is te hopen dat de Aalsmeerse da-

mes aanstaande zaterdag 15 december opnieuw een goed resultaat kunnen neerzetten, de punten beginnen belangrijk te worden.
Aanvang wedstrrijd: 19.00 uur in De
Bloemhof, Hornweg. Op 22 december spelen de dames hun laatste
wedstrijd in 2007, uit tegen Huyser/
E&O in Emmen. Volgende week spelen zowel het tweede als het derde
herenteam van FIQAS Aalsmeer
een wedstrijd in de tweede ronde
van het NHV bekertoernooi: FIQAS
Aalsmeer 3 speelt op dinsdag 18
december tegen Havas in Almere,
FIQAS Aalsmeer 2 treft op donderdag 20 december om 20.00 uur thuis
in de Bloemhof het team van UDSV.

De mannen die het wekelijks voor Aalsmeer op de mat zetten en u graag verwelkomen op het mooie complex en in de gezellige kantine van VV Aalsmeer
aan de Dreef.

Shirtsponsor VV Aalsmeer

Aalsmeer - Onlangs zijn de contracten getekend waarmee LTB accountants en adviseurs te Aalsmeer
zich voor drie jaar als shirtsponsor
verbinden aan voetbalvereniging
Aalsmeer. Voor aanvang van het
seizoen 2007-2008 reeds waren de
contacten al gelegd en de principeafspraken al gemaakt.
Het wachten was echter op het afleveren van het nieuwe thuis- en
uittenue waarin het eerste van vv
Aalsmeer zich zal hullen. Medio
november was het zover en ondertekende Fons Overwater van
LTB accountants en adviseurs samen met het Dagelijks Bestuur van
vv Aalsmeer de contracten. Fons
Overwater kreeg bij deze gelegenheid een ingelijst exemplaar van
het vertrouwde blauw/witte shirt
van Aalsmeer met de nieuwe sponsornaam overhandigd. Dit ingelijst
exemplaar hangt nu trots aan de
muur in het kantoorpand van LTB
aan de Turfstekerstraat. In datzelfde

kantoor hangt ook elke veertien dagen de wedstrijdaankondiging voor
de thuiswedstrijden die door Fons
ook frequent worden bezocht, hetgeen de plezierige verhouding goed
weergeeft die er is opgebouwd tussen de sponsor en voetbalvereniging Aalsmeer. Niet zelden verschijnen er meer medewerkers van LTB
bij deze wedstrijden, waar zij altijd
enthousiast worden onthaald door
bestuur, trainer en spelers.
De spelers van Aalsmeer 1 toonden zich natuurlijk ook trots op hun
nieuwe outfit en lieten zich, geflankeerd door trainer Edwin van Maas,
verzorger Cor Middelkoop en elftalleiders Gert Boogerd, André Pothoff
en assistent scheidsrechters Ferry
v.d. Wilt en Wilco v.d. Laarse, gewillig fotograferen. Ook het nieuwe uittenue van Aalsmeer werd gepresenteerd, een shirt in de kleuren rood
en groen met een zwarte broek.
Aalsmeerser kan het niet, vond
voorzitter Klaas Engelvaart.

Voorzitter Klaas Engelvaart van VVA zet samen met secretaris Anton Brussen
en penningmeester Jan Koster hun handtekening onder het contract met LTB
accountants en adviseurs.

Bridgen in De Kwakel

Hennie en Jan ruim aan
kop parencyclus BVK
De Kwakel - 42 Paren gaven acte
de présence op de tweede speelavond van de tweede parencyclus
van de BVK in Dorpshuis De Quakel op donderdag 6 december. In de
A lijn wisten twee paren ruim boven
de 60% te scoren en bleven er drie
onder de 40%.
Het grootste applaus deze avond
viel ten deel aan twee ras Kwakelaars die tezamen al zo’n 160 jaar
De Kwakel en omgeving onveilig
maken. Joop ‘Bal’ de Jong en May
Verhoef lieten weinig heel van de
concurrentie. Met 64,6% werden zij
eerste.
Alleen echtpaar Ludwig kon nog
goed bijblijven met 63,5%, maar
nummer drie, paar Mann-van Vliet,
moest met een toch nog zeer respectable 58% al een flink gat laten.
De totaalstand laat aan kop dezelfde namen zien bij de nummers één
en twee, alleen de huidige nummer
drie in die totaalstand is een ander
paar. Paar Heemskerk- de Kuyer beleefde een wat mindere avond met
slechts 34,4% en daarmee sloten zij
de rij.
Verrassing
In de B lijn een verrassing, maar niet
aan de bovenkant van de ranglijst.
Paar Moller-Koestal lijkt serieus op
weg naar de A lijn getuige hun eerste plaats op deze avond met bijna
63%. Echtpaar Langelaan herstelde zich sterk van de matige prestatie van vorige week door met 61,3%
tweede te worden voor paar Kuijer- v.d. Poel, die het brons opeisten
met 59,2%. Het deze week afwezige
echtpaar Kniep voert de totaalstand
aan voor paar Moller-Koestal en

Sport- en spelinstuifvoor ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van
13.30 tot 15.30 uur een sport- en
spelinstuif voor ouderen in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. De
kosten zijn 2,50 euro per keer.
Niets moet, alles mag, is het motto

echtpaar van Beek, die blijkbaar ook
ineens willen doorstoten naar de A
lijn. De eerder genoemde verrassing
wasaan de onderkant van de ranglijst, waar echtpaar Fritschy vermeld
staat met 35%.
En dan de C lijn. Echtpaar van der
Knaap lijkt hier niet meer te stuiten,
want voor de tweede achtereenvolgende keer werden zij eerste, deze keer met maar liefst 65,6%. Paar
Maarschalk- Poll revancheerde zich
voor het debacle van de week hiervoor door met 57,3% tweede te worden en ook paar Snabel-van Veen
lijkt de juiste richting gevonden te
hebben. Hun 56,3% was goed voor
de derde plaats. Tilly en Frans hadden hun dag niet en zij eindigden
dan ook onderaan.
Hennie en Jan nemen met 63,85%
gemiddeld uiteraard zeer ruim de
eerste plaats in de totaalstand in.
Benieuwd of ze dit vast kunnen
houden. De andere paren volgen op
eerbiedige afstand.

Kerstklaverjassen
bij VZOD

Kudelstaart - Vrijdag 14 december
is er bij VZOD kerstklaverjassen.
U wordt verwelkomd met koffie en
kerstbrood en de prijzentafel is aangepast aan de komende feestdagen.
Zoals gewoonlijk vindt deze avond
plaats in het clubgebouw van de
korfbalvereniging aan de Wim
Kandreef. De avond begint om 20.00
uur.

van de drie begeleidsters Joke Winkler, Joke Dekker en Mieke Regelink. In ieder geval kunnen de sporten badminton, jeu de boules, tafeltennis, koersballen, sjoelen, fit-gymnastiek en lijnbal beoefend worden.
Ook u bent welkom.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar de SWOA, telefoon
0297-344094.

Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft de tweede
ronde bereikt van het KNSB bekertoernooi. In de spannende thuiswedstrijd werd het tegen Rijswijk
2-2, waarna AAS de sterkste was
in het snelschaken. De Azen kwamen op voorsprong door een prima partij van Mark Trimp, die een
gaatje vond in de zwarte verdediging en met zijn dame en paard vernietigend binnendrong. AJ Keessen had een pion weggegeven en
stond met de rug tegen de muur.
Door steeds de actiefste voortzetting te kiezen kreeg hij langzamerhand tegenspel, waarna hij met een
paar nauwkeurige zetten de pion terugwon en de remisehaven bereikte.
Paul Schrama had een zware laveerpartij achter de rug en leek vorderingen te maken op de koningsvleugel, echter dat creëerde ook gaten
in de eigen stelling, waar wit handig gebruik van maakte. Op de 35e
zet gaf Paul pardoes een toren weg,
waardoor het weer gelijk stond. Jeffrey van Vliet had geen winstkansen
in het eindspel en moest in zetherhaling berusten. Met deze 2-2 gelijkstand moest snelschaken de beslissing brengen, met dien verstande dat wanneer dat ook in 2-2 zou
eindigen AAS door zou zijn door het
afvallen van het vierde bord uit de
gewone wedstrijd. Paul verloor wederom, waar Mark ditmaal met remise genoegen moest nemen. AJ
won ditmaal een zwaar gevecht
door een pluspion in het toreneind-

spel, Jeffrey had ook een gewonnen toreneindspel bereikt waarin hij
uiteindelijk sneller was dan zijn tegenstander en het beslissende punt
binnenhaalde.
Derde ronde
In de derde ronde van het semi open
kampioenschap deed Redmar Damsma goede zaken door Henk van
Leeuwen te verslaan. Henk Noordhoek en Berry van Leur hielden elkaar in evenwicht in een toch wel
ongebalanceerde stelling, de remise
was derhalve terecht. In de driekamp
tussen Jasper van Eijk, Paul Karis
en John van der Hoeven wist Paul
van John te winnen, Jasper versloeg
John ook (al was het niet zijn bedoeling geweest om in 1 zet twee torens
weg te geven), terwijl het onderlinge
duel tussen Paul en Jasper in remise
eindigde, doordat Paul met een dame en drie pionnen tegen een toren
en vier pionnen en slecht erg weinig tijd voor beide spelers met het
halve ei genoegen nam, waarschijnlijk terecht daar er zeker kansen
op een vesting waren voor Jasper.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in het Clubhuis van AAS
in de Binding, Zijdstraat 53. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur en de competitie start om
20.00 uur. Voor meer informatie: AJ
Keessen, competitieleider, tel. 0297324459 of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 0297-326143. Homepage:
http://www.aas.leisb.org

Eredivisie handbal

FIQAS Aalsmeer verspeelt
winst in slotfase
Aalsmeer - Vijftig minuten was FIQAS Aalsmeer de betere ploeg,
maar toch ging de winst uiteindelijk naar Hellas: 25-30 en verlieten spelers en publiek met een wat
katerig gevoel de zaal. Er hád immers veel meer ingezeten... FIQAS
Aalsmeer begon namelijk zeer sterk
aan de wedstrijd tegen de koploper:
de dekking stond als een huis, keeper Micha Hoogewoud pakte bijna alles en aanvallend werd er snel
en gevarieerd gespeeld: het leverde de Aalsmeerders na tien minuten al een 5-0 voorsprong op, terwijl Hellas pas na twaalf minuten
voor het eerst kon scoren. Daarna
werd FIQAS Aalsmeer door de – op
z’n zachtst gezegd zeer matig fluitende arbiters - een paar keer op
rij geconfronteerd met tijdstraffen
en Hellas profiteerde: via 7-3 werd
het 8-6.
Toch zette de thuisploeg het sterke spel door en behield de voorsprong, met name door prachtige
treffers van Jeffrey Boomhouwer en
een sterk acterende Jarcha van Dijk.
Ruststand 13-10. Na de pauze werd
het duel wat grimmiger en ook dit
werd niet optimaal aangepakt door
de jonge scheidsrechters die een
duel op dit niveau (nog) niet goed
aan konden. Want terwijl het vooral Hellas was wat zeer fysiek verdedigde, vielen de meeste tijdstraffen
aan de andere kant, soms om onbenulligheden. De Hagenaars profi-

teerden en kwamen na een kwartier
voor het eerst langszij: 18-18. Daarna
ontspon zich een spannende strijd
met aan Aalsmeerkant een uitblinkende Jarcha van Dijk en bij Hellas
met Jeroen Sebel in de hoofdrol. Elf
minuten voor tijd was de stand dan
ook nog steeds gelijk: 22-22. Daarna
kwam FIQAS Aalsmeer in een fase
dat de aanvallers vaak te geforceerd
wilden afronden. Er werd te gehaast
en slordig afgespeeld en zo werd en
een paar keer achter elkaar balverlies geleden. De koploper rook z’n
kans en wist binnen vijf minuten uit
te lopen naar 22-27. Die dreun kwamen de Aalsmeerders niet meer te
boven. Onder leiding van Jarcha
van Dijk werd nog wel een slotoffensief ingezet, maar het was te laat
en zo werd het een uiteindelijke, ietwat geflatteerde 30-25 overwinning
voor Hellas, dat daarmee de koppositie in de eredivisie behoudt. FIQAS Aalsmeer blijft vierde en wacht
komende zaterdag 15 december
een uitwedstrijd bij v.d.Voort/Quintus in Kwintsheul. Op 22 december
speelt FIQAS weer thuis tegen BFC
om 20.30 uur in De Bloemhof. Voorlopig is dit de laatste wedstrijd. Pas
om 26 januari hoeven de handbaltenues weer aangetrokken te worden.
Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer
7, Jarcha van Dijk 6, Ruud Neeft en
Robin Boomhouwer 3, Mark Roest
en Frank Lübbert 2, Jimmy Castien
en Luuk Obbens 1.

Knappe overwinning meiden
A1 FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen zondag
moest er door de meiden A1 van FIQAS Aalsmeer gewonnen worden,
wilden ze de kans op het kampioenschap niet verspelen. Tegenstander
VZV stond immers met drie punten meer aan kop in de jeuddivisie.
Wanneer alle meiden in goede doen
zouden zijn, lag winst binnen bereik.
En in goede doen waren ze de eerste helft zeker. Wat een week eerder niet lukte, lukte nu wel. Via een
voorzichtige 4-2 en 5-3 voorsprong
liep de stand op naar 17-10 bij rust.
Tto zover geen zorgen dus. VZV
had bovendien geen gelukkige dag.
Zij misten veel kansen en hadden
moeite om de sterk keepende Ester
te passeren. FIQAS raakte na rust

de draad kwijt en kostte het meer
dan vijf minuten tot de het eerste
doelpunt viel: een mooie treffer van
Tessa die de cirkel goed bespeelde.
Ook hierna bleef het spel rommelig.
Zowel aan de kant van Aalsmeer als
aan die van VZV. Veel balverlies en
veel fouten moesten worden geïncasseerd. Gelukkig zorgde de ervaring van de meiden ervoor dat het
spel niet omsloeg in paniekhandbal.
De penalty’s werden door Jessica
koelbloedig benut en de voorsprong
bleef behouden. De laatste vijf minuten werden door veel VZV-breakouts nog wel erg spannend maar
ook nu bleef de controle behouden
en kon er bij een 26-20 eindstand
een klein feestje worden gevierd!
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Roda’23 lang niet uitgespeeld

Net aan voor tweede en bekerteam
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer -Zowel het tweede team
als het beker team wist afgelopen
vrijdag met de hakken over de sloot
te overleven. Het tweede team heeft
dit jaar al laten zien dat het uitblinkt
in net niet en ook in de thuiswedstrijd tegen zwakke broeder Kennemer Combinatie 7 leek het lange tijd net mis te gaan. Arie Spaargaren haalde nog voor de koffie op
was het eerste halve puntje binnen,
maar daarna was het lang wachten.
Het eerste winstpunt kwam van Kees
Schrijvers die al langere tijd heel erg
goed stond. Desondanks pakten de
onweerswolken zich samen boven
het Stommeerkwartier. Zowel Peter Buis, Koen Beentjes als Thierry
Siecker stonden niet best. Thierry
moest dan ook al vlug de strijd staken. Vervolgens wist Cees Verburg
zijn tegenstander op remise te houden, terwijl ook Peter Buis een half
puntje binnen wist te slepen. Jan
van Willigen speelde gelukkig sterk
in het eindspel. Het leek aardig gelijk op te gaan, maar ineens liet Jan
zijn ware kracht zien en won aan
de lopende band. Koen Beentjes
vocht als een leeuw en met enkele nauwkeurige zetten was ook dit
halfje gered. Tussenstand: 4-3 voor
Aalsmeer. Bart Auee had inmiddels
een superspannend toreneindspel

bereikt, waarbij zijn bedenktijd tot
een minimum was geslonken. Toen
hij ook nog een grafzet van de bovenste plank produceerde leek het
pleit beslecht. Maar zowaar, bijna
uit het niets kwam Bart nog naar
boven en met seconden op de klok
voor beide spelers werd tot remise
besloten. Zenuwslopend, maar de
eerste overwinning is binnen!
Zware bevalling
Het bekerteam moest het in eigen
huis opnemen tegen SV Oppositie uit Heiloo. Het werd een zware
bevalling. Al vroeg in de wedstrijd
kreeg Vincent Jongkind door een
kwaliteitsoffer van zijn tegenstander een heerlijke stelling. Afmaken
bleek echter een heel ander verhaal
en de tegenstander kwam steeds
actiever te staan. Willem Hensbergen had ondertussen een stevige stelling opgebouwd en fietste
daarna vakkundig bij de tegenstander naar binnen. 1-0. Christopher
Brookes had op het tweede bord
gekozen voor een agressief pionoffer, waar hij een vervaarlijke aanval
voor terug kreeg. Het koste de tegenstander dan ook zeeën van tijd
om er enigszins fatsoenlijk uit te komen. Dit betekende echter wel dat
deze zijn pion behield en zo een ge-

wonnen eindspel bereikte.
Vincent Jongkind dacht in de tussentijd een gewonnen eindspel te
bereiken door de kwaliteit terug te
offeren. Dit bleek echter niet helemaal waar, want de witspeler had
nog een ontspanningsmogelijkheid die hij vakkundig benutte en
zo een half punt pakte. Met deze
gelijke stand hing alles af van Joran Donkers weinig bereikt en het
leek lange tijd op remise af te stevenen. De zwartspeler kwam echter
steeds beter te staan en stond opeens zelfs gewonnen. Gelukkig voor
de Aalsmeerders kwamen de spelers toch nog remise overeen, waardoor het toch nog 2-2 werd. Bij bekerwedstrijden moet er echter altijd
eentje door. Omdat Willem op bord
1 had gewonnen, gaat Aalsmeer het
in de tweede ronde proberen beter
te doen.
Uitslagen elfde ronde clubcompetitie:
Abdul Wasei- Erik Korenwinder 0-1
Gerrit Harting-Ron Klinkhamer 0-1
Marco Hutters-Rob van Haaften 01
Hans Pot-Clemens Koster
0-1
Han Carpay-Tom v.d. Zee
1-0
Goos de Vries-Jan v.d. Laarse rem
Ger Lubbers-Ahm. Ebhadi
1-0
Jean-P. Brookes-Elham Wasei 0-1

ANBO-soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Het klaverjassen op 5
december tijdens de wekelijkse ANBO-soos in het Parochiehuis is gewonnen door Cees van de Meer met
5361 punten. Op plaats twee is Cor
Verhaar geëindigd met 5027 punten, op drie Cobie van de Meer met
4839 punten en op vier W. Buskermolen met 4582 punten.

Aalsmeer - Superlatieven schoten tekort maar dan in negatieve
zin. De Eredivisie zaalvoetballers
van Roda’23 kregen afgelopen vrijdag 7 december een dik pak slaag
toebedeeld in en tegen Volendam.
Niets bleef Roda’23 bespaard: het
systeem faalde, de lijnen ontbraken,
de aanvallers waren uit vorm en ook
de twee Volendammers in Roda’23dienst (Pascal Hoogland en Henk
Kras) konden in hun eigen woonplaats geen stempel drukken tijdens
de wedstrijd in sporthal De Opperdam.
ZVV Volendam was voorafgaand
aan het duel hekkensluiter van de
Eredivsie A en gaf Roda’23 voetballes in eigen huis alsof het een trainingspartij betrof. Einduitslag: 9-1.
De manier waarop Roda’23 werd
verslagen baart ernstige zorgen
voor de rest van het seizoen. Als extra domper moest ook nog Vernon
Essed, die dit seizoen zo goed loopt
te zaalvoetballen, in de laatste minuut van de wedstrijd zwaar geblesseerd het speelveld verlaten en zal
voorlopig niet kunnen worden opgesteld in de Aalsmeerse/Bovenkerkse ploeg.
De enige troost die Roda’23 na het
dramatische avondje Volendam kon
stellen was het feit dat de mede-degradatie kandidaten allen ook hun
wedstrijd hadden verloren. LZV/
Marku Bouw, Dynamo Lelystad,
WMC/Mik en ZVV Volendam kunnen met nog twaalf wedstrijden op
de speelkalender makkelijk worden
ingehaald en dus is het eindigen bij
de 1e acht géén onmogelijke opgave voor de club.
tussenkop:
Verbazing troef bij supporters
Voor het afdwingen van die felbegeerde play-offs is er duidelijk veel
werk te doen voor de coaches Robert Essed en Herman Koehler. Dat
Roda’23 zo zou worden vernederd
lag beslist niet in de lijn der verwachtingen.
Meegereisde supporters hadden
er zin in, immers een week te voren had Roda’23 thuis in de Bloemhof LZV/Marku Bouw op grandiose

wijze met 6-3 klop gegeven. Wellicht
was er door die overwinning toch
sprake van enige onderschatting
hoewel de spelers gewaarschuwd
waren dat Volendam 4 punten had
behaald uit de laatste 2 duels. Mogelijk hadden de spelers ook moeite
met de houten vloer van sporthal De
Opperdam, in ieder geval wist het
team geen moment in de wedstrijd
te komen.
De spanning bleef beperkt tot de 1e
helft en in dat 1e bedrijf sloeg Volendam in een vroeg stadium genadeloos toe.
De 1—0 viel in de 2e minuut, de 2-0
viel in de 3e minuut en beide goals
waren identiek. Roda’23 was aan het
aanvallen, verloor simpel de bal en
Volendam counterde het snel middels 3 schijven vakkundig uit. In de
4e minuut ontstond er een niet bedoelde botsing tussen Patrick Lokken en een speler van Volendam die
ongelukkig viel waarop de scheidsrechter de 1e gele kaart tevoorschijn haalde.
De man-meer situatie werd door Volendam niet uitgebuit. Een keihard
schot spatte uiteen op de dwarslat
waardoor het scorebord 2-0 bleef
aangeven.
Enige minuten later liet de scheidsrechter goed doorspelen bij een obstructiegeval. Hij gaf voordeel nadat
Vernon Essed onregelmentair was
tegenhouden. De bal rolde door naar
Leon van Delft maar zijn inzet werd
nét niet verzilverd met een doelpunt.
Vervolgens was Volendam continue
gevaarlijker. Na een kwartier speeltijd kreeg Roda’23 een overtall maar
kon hier niet van profiteren. De twee
10-meter trappen, beide genomen
door Pascal Hoogland, werden zo
professioneel gekeerd door de Volendam-keeper Gerard Kroon dat
er daarna géén sprake was van een
reboundkans. In de 17e minuut caramboleerde de bal via de paal van
het Roda’23-doel miraculeus het
speelveld weer in, de 3-0 echter liet
niet lang op zich wachten.
Doelman Reinier Elias liep in de 18e
minuut uit en bleek kansloos bij een
laag geplaatst schot: 3-0. In de slotminuut van de 1e helft ontving Henk

Kras van Roda’23 een gele kaart
maar dát had geen gevolgen. “Het
vuurwerk” van de Volendam-aanvallers werd gepareerd door doelman Elias, de enige die ondanks de
tegengoals een voldoende scoorde
bij Roda’23. Ruststand 3-0.
Johan Mühren uitblinker
In het begin van de 2e helft liep Volendam makkelijk uit naar
4-0. Nadat de bal was veroverd op
de middenlijn werd een 2 tegen 1
situatie simpel uitgespeeld waarbij Johan Mühren afrondde. In de
5e minuut dribbelde Vernon Essed
door de Volendam-defensie en gaf
een knappe pass op Nordin Ouald L.
Hadj maar zijn inzet betekende net
geen aansluitingstreffer. Volendam
raakte hierna de paal en in de daarop volgende 4 minuten produceerde de thuisploeg 3 goals waarmee
het duel vroegtijdig was beslist: 70. Hoewel Johan Mühren de meeste
goals maakte zag het publiek iedereen scoren bij Volendam, waaronder
een fabelachtig doelpunt van Kees
Zwarthoed. Nadat de 8-0 was gevallen moest Patrick Lokken die tegen
LZV/Marku Bouw uitblonk met vier
treffers, met zijn 2e gele kaart, dus
rood het speelveld verlaten. Johan
Mühren zette Volendam vervolgens
met een droge harde knal op een 90 voorsprong en Henk Kras redde
uiteindelijk de bekende eer voor Roda’23. Een mooie driehoeks combinatie tussen Nordin Ouald L.Hadj en
Vernon Essed werd door Kras hoog
in het dak van het doel binnengetikt: 9-1.
Het was maar goed dat verzorger
Cor Middelkoop aanwezig was. Nadat hij in de 12e minuut Dennis Bos
al had behandeld aan een schouderblessure moest Middelkoop na
afloop van de wedstrijd nog volledig aan de bak vanwege de enkelverzwikking bij Vernon Essed. In de
lappenmand dus, net als zijn broer
Ramon Essed die ditmaal ontbrak in
de teleurstellende formatie. Vrijdag
14 december speelt Roda’23 de uitwedstrijd bij FCM/Kras in sporthal
De Waardergolf in Heerhugowaard.
Aanvang 21.15 uur.

Cobie wint
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Cobie van
der Meer met 5490 punten, gevolgd
door Gerrit van der Geest met 5351
punten.
Derde werd Nico de Ron met 5097
punten en vierde Jan Oliemans met
4798 punten.
Bij het jokeren werd Jan Bon winnaar met 73 punten.
Op de tweede plaats eindigde Marie
van der Jagt met 99 punten.

Waterpolocompetitie

Oceanus uit beker
Aalsmeer - Het Heren 1 team van
Waterpolo vereniging Oceanus is er
afgelopen weekend niet in geslaagd
de volgende ronde van bekertoernooi te bereiken. Ik zwembad De
Waterlelie werden de mannen nipt
verslagen. Het was de ploeg van
Neptunus die Oceanus in de achtste finale van het bekertoernooi
versloeg. Het 3-5 verlies is natuurlijk jammer maar geen ontluistering.
Coach Dick Nieuwenhuizen vertelt; “Waar de tegenstander steeds
net wel wist te scoren deden wij dat
niet. Je merkt ook dat de jongens op
het moment fysiek wat minder zijn.
Tegen een derdeklasser kan dat eigenlijk niet, dan red je het niet. Maar
het is een goede les, Oceanus speelt
nu vierde klasse en we staan ruim
bovenaan in de competitie. We hebben een goed kans om te promoveren maar dan weten we dus wat ons
te doen staat.” Voor Oceanus scoorden Pim Cluistra twee maal en Erik
Bras één maal.
Overige wedstrijden
Het team van dames 1 wist dit weekend makkelijk te winnen. Met maarliefst 10-1 werd tegenstander Het Y
verslagen. Femmy Vergeer, Marieke
Weijers, Jade Kniep en Wyke Nieuwenhuizen maakten de doelpunten.
Ook Dames 2 kwam met een eindstand van 7-1 als winnaar uit het
water. Hier waren het Joyce Schouten, Maartje Bunschoten, Nikki en
Eefje van der Meer en Christa Buskermolen die doel troffen. Heren 3
kreeg een dikke 1-11 nederlaag om
de oren.

Jeugd
De diverse jeugdploegen deden het
ook weer uitstekend. Jongens onder 19 won met 5-11 bij AZ&PC.
Doelpunten kwamen van Jos Vergeer, Herman van Zijverden, Dennis Reijnders, Jeffrey van het Schip,
Sander Hoogenboom, Rick van
Weerdenburg en Erik-Jan van Zijverden. Jongens onder 17 won met
12-0 van De Futen.
In het eerste partje bleef het hier
nog 0-0 maar daarna liep Oceanus
snel uit. Met vijf treffer werd Arthur Tebbens topscoorder. De andere treffers kwamen van Jan Joore,
Klaas Joore, Menno de Boer, Lars
Houdijk en Wesley Groen in ’t Woud.
Jongens onder 15A schoot tegen De
Aalscholver maarliefst 22 keer raak.
Jeffrey Reijnders nam daarvan zeven treffers voor zijn rekening. Istvan Spaargaren, Jeffrey Eickhoff,
Max Galjaart, Carlo de Beer, Zatchel
Hermans en Raimon den Hollander
tekenden voor de overige doelpunten.
Het team gemengd onder 13 maakten er uit bij DJK-ZAR een nog groter feest van door met 0-26 te winnen. Ricardo Oldenhof, Mylan Olk,
Fernando Moolhuijsen, Jozsef Zsiros, Niels de Jong, Ray Koudijs, Bowen en Lawny Hermans scoorden.
Bij gemengd onder 11A waren het
Yves-Maurice Vork, Noortje van der
Meer, Job Houdijk, Chaddy Hermans, Mike Oomen, Sophie van de
Ven en Aniek Aarsman die een 173 winst wisten veilig te stellen. Meer
weten? Kijk dan ook eens op www.
zsc-oceanus.nl.

Atletiek: AV Aalsmeer

Winst voor Jordi Baars
in Spierdijk
Eén van de elf teams, SOW 1 met dominee Rob Poesiat.

Geslaagd zaalvoetbaltoernooi
kerken in Aalsmeer

Aalsmeer - Zaterdag 8 december
was de Proosdijhal het decor voor
een groots zaalvoetbaltoernooi, met
teams van de kerken uit Aalsmeer
en Kudelstaart.
Namens de SOW gemeente in
Kudelstaart waren de kerken in
Aalsmeer en Kudelstaart uitgenodigd om met elkaar een sportieve
strijd aan te gaan, met als doel elkaar op deze manier beter te leren
kennen. De inschrijving was enorm.
Maar liefst elf teams gaven gehoor
aan de uitnodiging.
Poule 1 bestond uit SOW gemeente
1, Alphakerk 1, Dorpskerk 1, Cama,
Leg-boys en Zuid Hervormd/Gereformeerd en poule 2 uit SOW gemeente 2, Alphakerk 2, Dorpskerk

2, R.k.Sint Jan Geboorte, en Oosterkerk.
Na 25 wedstrijden stonden R.K. St
Jan geboorte en Alpha 1 in de semifinale. Deze wedstrijd werd gewonnen door de St Jan Parochie met
6-1. De finale werd gespeeld door
de winnaars van de beide poules.
Leg-boys tegen SOW 2. In een zeer
spannende wedstrijd werd uiteindelijk Leg-boys de winnaar met 2-1
van dit sportieve toernooi.
Namens SOW gemeente mocht Arie
de Vos de prijsuitreiking verzorgen.
Dit geslaagde toernooi zal zeker volgend jaar weer gehouden worden.
Veel waardering was er voor de perfecte organisatie, door SOWers Jan
Wey en Ronald Sangers.

Aalsmeer - Het zit Jordi Baars niet
mee bij wedstrijden in de kop van
Noord-Holland.
Vorig jaar liep hij in koppositie verkeerd tijdens de kerstcross in Opmeer en afgelopen zondag werd hij
bij de St. George Cross in Spierdijk
kort na het begin van deze cross de
verkeerde kant opgestuurd.

Toch wist hij uiteindelijk nog, na een
flinke inhaalrace, de eerste plaats in
zijn leeftijdscategorie te bemachtigen.
De overall overwinning bij de junioren tot 19 jaar ging helaas net aan
zijn neus voorbij.
Hij moest genoegen nemen met de
derde plaats.

Klaverjassen om een etentje

Familie Van Beelen wint
de prijzen in Ouwe
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er weer de wekelijkse gezellige klaverjasmiddag in De Oude Veiling. Iedere zaterdagmiddag wordt
er door de deelnemers gestreden
om de wekelijkse prijs van een diner voor twee personen. De winnaar van afgelopen zaterdagmiddag
werd Jaap van Beelen met 5.578
punten. De wekelijkse poedelprijs
werd in ontvangst genomen door

zijn vrouw Ria van Beelen met 3.495
punten. Iedere zaterdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur is er klaverjassen
in het grand-café. Er wordt per middag driemaal individueel gespeeld.
Deelname is gratis en iedereen kan
meedoen zonder zich vooraf aan te
melden.
Het adres van De Oude Veiling is
Marktstraat 19, tel: 0297-364746.
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DJ Piet viert verjaardag
bij SV Omnia 2000

Prijzen voor judoka’s van
Judoschool Blaauw
Kudelstaart - Judoka’s van Judoschool Blaauw hebben meegedaan
met het gezellige Fuyiama toernooi
te Abcoude. Zeventien judoclubs
hadden 208 judoka’s ingeschreven
voor dit toernooi waarvan de oudste 14 jaar was. De kinderen werden
onderverdeeld op kleur band en gewicht in 49 poules zodat ze minimaal
drie wedstrijden moesten maken.
Hierdoor kunnen de kinderen zo
veel mogelijk ervaring op doen met
wedstrijden. Van de 43 ingeschreven judoka’s van Judoschool Blaauw
hadden er aan het eind van de dag
7 een eerste plaats en 6 een tweede
plaats. Naast een prijs voor de eerste en tweede plaats kregen ook de
overige deelnemers in de poule een
prijs voor de derde plaats. Sommige poules waren heel spannend en
moest er ook naar de judopunten
gekeken worden om een winnaar te
bepalen. In de poule van Joel Verhagen en Jasper Kempers was dit het
geval. Beide judoka’s hadden in deze poule een wedstrijd verloren en
eindigde in hun poule op een gedeelde eerste plaats. Na het tellen
van de judopunten bleek Joel Verhagen op de eerste plaats te staan.
Jasper Kempers bleek hierdoor helaas op de derde plaats te staan. Bij
de meisjes was Eline Kooyman goed
op dreef. Eline zat in een grote poule en moest vijf wedstrijden maken.
Van deze vijf wedstrijden wist zij er
vier op een ippon te winnen. Trots
kon zij dan ook haar mooie beker in

ontvangst nemen. Naast kinderen
die al vaker aan wedstrijden hebben meegedaan deden er ook kinderen voor de eerste keer mee aan
een judotoernooi. Voor Martijn ten
Veldhuis was het de eerste keer dat
hij meedeed aan een judotoernooi.
De wedstrijden verliepen voor Martijn heel goed. In een wedstrijd wist
Martijn zelfs binnen 15 seconden te
winnen van zijn tegenstander met
een mooie worp. Na de puntentelling bleek Martijn eerste geworden
te zijn en mocht hij bij de prijsuitreiking heel trots zijn eerste prijs in
ontvangst te nemen. De volgende
deelnemers van Judoschool Blaauw
werden eerste: Alexander van Alphen, Eline Kooijman, Joel Verhagen,
Maik Jonker, Martijn ten Veldhuis,
Martijn Titulaer, Vincent Schreutelkamp. De volgende deelnemers van
Judoschool Blaauw werden tweede:
Bo de Jong, Jelle v.d. Berg, Jessy Ryneker, Kylian Boon, Mike Theijssen,
Skip Weisscher. Alle overige deelnemers hebben zeer goed hun best
gedaan en mochten bij de prijsuitreiking hun beker voor de derde
plaats in ontvangst nemen. Al met al
was het een zeer succesvol toernooi
voor Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo
kunt u contact opnemen met Judoschool Blaauw onder telnr. 0297
– 56 98 65, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

Zwemcompetitie

Acht clubrecords bij jeugd
meerkamp Oceanus
Aalsmeer - Dat de jongste jeugd
steeds sneller gaat zwemmen bleek
zondag maar weer tijdens de meerkampwedstrijd in Aalsmeer. Er konden na afloop acht clubrecords worden genoteerd en een totaal van
zo’n 70 persoonlijke records.
Het eerste nummer was direct goed
voor een clubrecord. Jet Zwolsman,
Cheryl Zethof, Michelle Meulenbroek en Luca Ebbinge zwommen
de wisselslagestafette bij de meisjes van 9 jaar in een tijd van 3.10.13.
Startzwemster Jet zwom de rugslag
in 42.04 en ook dat was goed voor
een clubrecord. Het oude record
stond al zeven jaar op naam van Wyke Nieuwenhuizen met 43.28. Jet tekende ook nog voor een clubrecord
op de 200 meter wisselslag meisjes
9 jaar in 3.28.54. Ze verving daarmee
het record van Katja van Leeuwen
uit 1993 (3.36.7). Bij de meisjes van
10 jaar verbeterde Maxime van den
Heuvel haar eigen clubrecord op de
200 wissel van 3.10.25 naar 3.03.39.
Bij de jongens 12 jaar scherpte Jeffrey Reijnders twee records aan.
Eerst sprintte hij op de 50 vrij naar
29.79 (record stond op 30.13) en aan
het einde van de wedstrijd dook hij
net onder de 3 minuten op de 200
school (2.59.96) en pakte daarmee

het record af van Vincent Moolhuijsen die vorig jaar 3.01.70 zwom. Vincent kwam nu tot 2.54.52 en dat was
goed voor een nieuw record bij de
13 jarigen (was 2.59.9 van Danny
van Zoen uit 1997). De even oude
Istvan Spaargaren dook op de 100
rug voor het eerst onder de 1.07
(1.06.98) en verbeterde daarmee
zijn eigen record met 0.04.
Opvallende vooruitgang werd geboekt door Alissa Bus (100 vrij, 200
school), Robin Meester (50 vrij, 100
vrij), Fernando Moolhuijsen (100 vrij
1.09.54, 200 school 3.16.41), Max
Wegbrans (100 vrij 1.09.23), Suzanne Hobo , Cheryl Zethof (100 rug
1.38.40), Artemis Kalemis, Mieke
van de Veerdonk, Anouk van Noord,
Dana Bosman, Ruben Griffioen,
Daan Sommeling, Eva van de Born
en Michelle Meulenbroek.
Komende week zijn de Speedo
zwemmers weer aan de beurt voor
hun tweede wedstrijd van het seizoen. Een week later zijn de Nederlandse Kampioenschappen in
Amsterdam het toneel. Voor Oceanus zullen aan de start verschijnen
Laura Badoux (50 school), Tamara
Grove (800 vrij), Vincent Moolhuijsen (1500 vrij) en Jeffrey Reijnders
(1500 vrij).

Bijeenkomst Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 december om 19.00 uur komen de Zegelkids weer bijeen. Ook zij gaan
het bekende zwartepietenspel spelen. Dat is een soort bingo met gemerkte pepernoten. Het zal dus wel
een dolle boel worden. Van filatelistische kennis opdoen zal niet veel
terecht komen. Vorige maand was
er een grandioze PowerPoint presentatie over zegels met foute afbeeldingen. Een van de zegelkids
had een en ander (wel met hulp na-

tuurlijk) samengesteld. Je ziet, de
techniek helpt je bij het opzetten
van een verzameling.
Als je lid wordt van de zegelkids
krijg je ook het maandblad van de
postzegelvereniging met daarin de
jeugdpuzzel. Bij goede oplossingen krijg je punten, die te besteden
zijn aan leuke zegels. Meer weten?
Kom vrijdagavond naar De Schakell
in de Cyclamenstraat 70. De leiding
is telefonisch te bereiken, Lies tel:
322545 of Ellie tel: 361819.

Aalsmeer - Woensdagmiddag 28
november was het groot feest voor
de kinderen van SV Omnia 2000.
Dj Piet was namelijk jarig en wilde
dat graag samen met de kinderen
van Omnia vieren. Dus zo gezegd
zo gedaan, Mariëlle Buskermolen
ging aan de slag en organiseerde
een leuk feestje in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Ruim 200 kinderen zaten met smart te wachten tot dj Piet
op het podium verscheen. Maar wat
was nu het geval? Hij durfde niet
op het podium te komen omdat zijn
kapsel, dat hij speciaal voor dit feest
wilde hebben, was mislukt bij de
kapper. Na veel overtuigingskracht
en de belofte van de kinderen om dj
Piet niet uit te lachen, durfde hij toch
te voorschijn te komen. Met wat gel
kon de presentatrice zijn haar weer
in model brengen, zodat uiteindelijk
het feest kon beginnen. Dj Piet was
helemaal vereerd dat hij op de speciaal versierde stoel mocht plaatsnemen, want meestal is deze stoel
gereserveerd voor sinterklaas. Per

productgroep werden de kinderen
door de zwarte pieten op het toneel
uitgenodigd om aan dj Piet en alle
kinderen te kunnen laten zien wat
ze leren bij de Ritmisch Gym, Jazz/
streetdance, volleybal, gymnastiek,
turnen, twirlen en trampolinespringen. Tussen al deze sportieve activiteiten was er even rust met limonade
en lekkers. Sinterklaas zelf had ook
even tijd gemaakt om op bezoek te
komen. Hij bracht een cadeau mee
voor dj Piet: een mooie warme sjaal
voor de winter. Nadat de sint door
kinderen was uitgezwaaid, gingen
snel de stoelen aan de kant en zorgde dj Piet voor een echt dansfestijn
in de zaal. Lekker met zijn allen jumpen en een polonaise die eindigde
in roeien met zijn allen op de grond.
Dj Piet vond het supergezellig en wil
volgend jaar graag weer zijn verjaardag komen vieren bij SV Omnia
2000. De kinderen gingen naar huis
met een chocolade lekkernij en met
de mededeling dat ze volgend jaar
weer van harte zijn uitgenodigd.

Zwarte piet verliefd op juf
Aalsmeer - Al wekenlang was
de grote vraag op basisschool De
Hoeksteen: Op welke juf is zwarte
piet verliefd? Vele wanhopige brieven en videoboodschappen werden
naar De Hoeksteen gestuurd. Het

mysterie is nu eindelijk opgelost.
Zwarte piet en juf Charlotte konden
elkaar vorige week 5 december eindelijk in de armen vliegen. Ze besloten de dag met een romantisch
etentje.

Sinterklaas bezoekt De Brug

Gezellig uurtje voor kleuters

Iedere woensdagmiddag
voorlezen in de bieb
Aalsmeer - Elke woensdagmiddag
worden er van 15.00 tot 16.00 uur in
bibliotheek Aalsmeer weer nieuwe
verhalen voorgelezen.
Het voorlezen is gratis en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar.
Ná het voorlezen kunnen de kinderen kleuren en krijgen ze een glaasje limonade met iets lekkers erbij.
Op woensdag 19 december gaat
het verhaal natuurlijk over kerstmis! In bibliotheek Aalsmeer is er

Aalsmeer - 5 December bracht sinterklaas met drie van zijn pieten een
bezoekje aan basisschool De Brug.
Hij kwam met de boot aan op de
Pontweg waar alle leerlingen hem al
zingend op stonden te wachten. In
optocht, met natuurlijk sinterklaas
voorop, zijn de kinderen naar school
teruggelopen. Op school aangekomen viel het op dat er nog een zwarte piet zonder veer bij was. Op het
Sinterklaasjournaal konden de kinderen de afgelopen weken al volgen
dat alle voorbereidingen niet helemaal goed gingen door de pieten
zonder veer. Op school was ook al
een rood pak met kerstversieringen
gebracht, een gedicht dat helemaal
niet rijmde, een scheerapparaat voor
de juf! Gelukkig konden de kinderen alle pietenopdrachten wel goed
doen en hebben ook allemaal hun

pietendiploma gehaald, er was zelfs
nog een piet op school geweest en
met behulp van de kinderen heeft
ook hij zijn diploma gehaald.
Maar nu moest deze piet, in het bijzijn van sinterklaas, toch nog laten zien dat hij ook pepernoten kon
bakken, cadeautjes kan inpakken
en over de daken kon klimmen. Met
behulp van de kinderen kwam dat
allemaal goed en kreeg deze piet
zijn veer op zijn muts. Daarna heeft
sinterklaas met zijn pieten aan alle
groepen nog een bezoekje gebracht
en hebben de kinderen een leuk cadeautje van de sint ontvangen. Het
was een gezellig sinterklaasfeest
en de kinderen hebben sinterklaas
al verteld dat hij volgend jaar naar
de nieuwe school (de Mikado) in
Nieuw Oosteinde moet komen, maar
dat zal vast wel goedkomen!

iedere woensdagmiddag voorlezen,
óók in de kerstvakantie gaat het
voorlezen gewoon door, en in bibliotheek Kudelstaart om de week. In
de bibliotheken is een jeugdactiviteitenkalender verkrijgbaar waarop
alle informatie te vinden is over de
verschillende voorlees- en overige
jeugdactiviteiten die de bibliotheek
organiseert. De kalender is ook te
downloaden via de website www.bibliotheekau.nl.

Hippe kerstkaarten maken
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Zo vlak voor kerst wil
je natuurlijk iedereen nog een leuke kerstkaart sturen; je vrienden
en vriendinnen, de juf of de meester, opa en oma, noem het maar op.
Wat is nou leuker dan zelfgemaakte kerstkaarten te versturen? Daarom staat woensdag 19 december
zelf kerstkaarten maken op het programma van de Binding Zolder. Natuurlijk worden er alleen heel hippe
kerstkaarten gemaakt! De middag
om 14.00 en duurt tot 16.30 uur. De
kosten zijn 2,50 euro. Het wordt een

hele gezellige middag met natuurlijk
lekkere kerstkransjes. Wil jij je opgeven?
Dat kan stuur dan even een mail
naar kim@debinding.nl of bel even
op dinsdag– , woensdag- of vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur
naar 0297 892091. Spreek gerust de
voicemail in, laat dan wel even je telefoonnummer achter! Wil je meer
informatie over de activiteiten dan
kan je altijd contact met Kim opnemen of een kijkje nemen op www.
debinding.nl.

Voorstelling ‘Ik mis je nu al’ in
Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Op zaterdag 15 en
zondag 16 december om 14.30 uur
speelt Theater Gnaffel, bekend van
De Worstelaar, beste jeugdtheaterproductie 2007, de fantasievolle en
ontroerende voorstelling ‘Ik mis je
nu al’. Geïnspireerd door de bijzondere dierenverhalen van Toon Tellegen komen onderwerpen als missen,
afscheid nemen en vriendschap begrijpelijk aan bod. Het verhaal gaat
over Pien. Pien ligt regelmatig in het
ziekenhuis. Het is nog geen dokter gelukt om haar beter te maken.
Dan verschijnt Josse in haar kamer.
Josse valt vaak uit haar boomhut en
heeft deze keer haar been gebroken. Ze worden dikke vriendinnen.
Samen fantaseren ze dat de dieren
uit het bos langskomen: als er niemand op bezoek komt als Josse jarig is, als Pien bang is voor een ope-

ratie en als ze niet kunnen slapen
door de rare geluiden op de gang.
Als ze afscheid moeten nemen van
elkaar, dan weten de dieren raad.
Zij weten alles over vriendschap
en eenzaamheid: Krekel is eens op
wonderbaarlijke wijze genezen van
zijn somberheid, Eekhoorn kan nog
geen minuut zonder Mier en Mier
nog geen seconde zonder Eekhoorn. Pien en Josse snappen dat
helemaal. Zij kunnen ook niet zonder elkaar. Hoe doe je dat eigenlijk,
missen? De voorstelling is geschikt
voor kinderen vanaf vier jaar. Toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of tot de dag voor de voorstelling via www.amstelveenspoppentheater.nl.

“De mijter is gekrimpt”
Aalsmeer - “De mijter is gekrimpt”,
riep één van de jongste leerlingen
van de Jozefschool toen de waspiet
een mini-mijtertje tevoorschijn haalde. Sinterklaas nam geen genoegen
met allerhande verzonnen hoofddeksels, van papieren hoed tot pet.
Gelukkig kwam er voor sint een
prachtige, nieuwe passende mijter,
zodat het feest door kon gaan op de

Jozefschool. De sint is verrast met
optredens, de kinderen zijn verblijd
met cadeautjes. De pieten zijn bij
de oudere kinderen in de groep geweest om daar de surprise sfeer te
proeven en om het klassencadeau
te overhandigen. De sint had bij de
jongere kinderen een vol programma, waar iedereen intens van heeft
genoten. Tot volgend jaar, sint!
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Toernooi voor bedrijven,
families en gelegenheidsteams

Basketbal-meiden verslaan
Akrides uit IJmuiden
Aalsmeer - Zes meiden uit het onder 18jaar team van Basketbalvereniging Aalsmeer verzamelde zich
vrijdag 7 december om half 6 op het
Waterlelieplein. De zes meiden, Lisanne van Leeuwen, Danielle Stam,
Anne Jet van Leeuwen, Rosann Verbeek, Nathalie Goosens en Shirley
Thomas, worden elke dinsdag- en
donderdagavond getraind door
trainer/coach André van Daalen.
In IJmuiden stond de wedstrijd tegen Akrides op het programma. De
meiden van BVAalsmeer hadden
alle wedstrijden tot nu toe nog gewonnen met een gemiddelde van
48 punten. Telkens met rond de 20
punten meer dan de tegenpartij. De
meiden wilden natuurlijk deze wedstrijd ook winnen. Aangekomen liepen de meiden warm en keken naar
hun tegenpartij. Rond kwart over 7
ging het singaal en verzorgde Lisanne van Leeuwen de openingsscore. Door de goede zoneverdediging van BVAalsmeer kreeg Akrides het niet voor elkaar om de eerste periode te scoren. De tweede

periode schoten Danielle Stam en
Anne Jet van Leeuwen allebei een
drie-punter. Deze periode werd afgesloten met een stand van 234 voor BVAalsmeer. Na een kleine
pauze begonnen de meiden weer
fris aan de tweede helft. Hierin wist
Akrides 4 punten te maken, maar
BVAalsmeer 7. In de laatste minuten
van de vierde periode van de wedstrijd sloot BVAalsmeer de wedstrijd
af met een mooi spelletje. In deze
laatste periode scoorden de meiden
van Akrides 11 punten. Ook de meiden van BVAalsmeer scoorden deze
vierde periode 11 punten.
Door een krachtige zonneverdiging, goed uitgevoerde spelletjes
zoals overloading, een hecht team
en een goede trainer/coach heeft
BVAalsmeer weer een wedstrijd gewonnen. Met een eindscore van 4114. De meiden gingen weer vrolijk
terug naar huis. De punten waren
als volgt: Anne Jet van Leeuwen 14,
Danielle Stam 13, Lisanne van Leeuwen 11, Shirley Thomas 2, Rosann
Verbeek 1.

Wandelen in het Bos
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 december organiseert de
Aalsmeerse Wandelsport Vereniging de eerste van de winterserie
wandeldagen in het Amsterdamse
bos. Gekozen kan worden uit de afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer.
Het starten is bij de kantine A.S.V
de Poelster aan de Doorweg 21 in
Amstelveen en starttijden zijn voor
de 25 en 40 kilomter tussen 9.00 en
10.00 uur en de kortere routes tussen 9.00 en 13.00 uur. Het startbu-

reau sluit om 16.30 uur. De kosten
zijn met herinnering voor de serie
lopers (drie keer lopen in december, januari en februari) 9 euro en
zonder 3 euro. Daglopers betalen 3
euro met en 1,50 euro zonder herinnering.
Leden van een erkende wandelbond
krijgen 50 cent korting. Voor meer
informatie kan de heer Ostendorf
gebeld worden, tel: 0297 320813
of kijk op http://home.wanadoo.nl/
awv.aalsmeer.

Start van tweede blok
JeugdSportPas Aalsmeer
Aalsmeer - Met de start van het
schooljaar is ook de JeugdSportPas voor het tweede jaar van start
gegaan. Het schooljaar is wederom verdeeld in vier JeugdSportPas
blokken, waar verschillende sportverenigingen kinderen de mogelijkheid geven om aan hun sport te
proeven voor 5 euro per sport. Het
eerste blok is inmiddels achter de
rug en voor het tweede blok kunnen de kinderen zich inschrijven
tot 17 december. Tijdens het eerste
blok werden vier sporten aangeboden. Handbal, handboogschieten,
toestelgymnastiek en synchroonzwemmen stonden voor het eerst op
de JSP-agenda. Handboogschieten was voor groep 8 en HBV Target heeft een speciaal programma
in elkaar gedraaid, waarbij de deelnemers afsloten met snickerschieten, vuurpijlen schieten en een oorkonde (zie foto). ZPCH uit de Haarlemmermeer heeft synchroonzwemmen in Aalsmeer aangeboden en sv
Omnia heeft de kinderen veel plezier bezorgt bij het toestelgymnastiek. Sinds het schooljaar 2007/2008
kunnen ook groep 3 en 4 zich inschrijven voor de JeugdSportPas
Aalsmeer. Vanuit verschillende verenigingen en (ouders van) kinderen
uit groep 3 en 4 kwam het verzoek
om deel te nemen aan het project.

Badminton en judo
Voor het tweede blok staan er drie
sporten gepland: badminton, judo
en volleybal.
Op verschillende uren kunnen de
kinderen zich inschrijven voor de
sporten. In het kader van de schoolsportkalender kunnen de kinderen
trainen voor het volleybaltoernooi
dat in februari losbarst. Inschrijven
voor dit blok is via school mogelijk
tot 13 december en rechtstreeks bij
Sportservice Haarlemmermeer tot
en met 17 december.
Alle kinderen uit de gemeente
Aalsmeer hebben de kans om deel
te nemen aan de JeugdSportPas.
Alle schoolgaande kinderen in de
groepen 3 tot en met 8 in Aalsmeer
en Kudelstaart hebben via school
het rooster met het inschrijfformulier gekregen. De kinderen die niet
schoolgaand zijn in de gemeente Aalsmeer kunnen zich inschrijven via de website van Sportservice
Haarlemmermeer of een inschrijfformulier kopiëren van een vriendje
of vriendinnetje.
Daarnaast wordt gekeken of het
JeugdSportPas-rooster past in de
activiteiten van de naschoolse opvang van Kinderhof Aalsmeer. Voor
meer informatie, kijk op www.sportservicehaarlemmermeer.nl of bel
met 023-5575937.

Aalsmeer - Op vrijdag 28 december organiseert de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust voor alweer de 32ste keer het gebruikelijke
tafeltennistoernooi voor bedrijven,
verenigingen, families en gelegenheidsteams in sporthal De Bloemhof. Van de Weijden Orchideeën
won vorig jaar het toernooi in de
wedstrijdklasse. Zou dit team weer
in staat zijn om wederom een prijs
in de prijzenkast te kunnen toevoegen? Graag nodigt de ATC ook uw
bedrijf, vereniging, familie of vriendenclub uit om aan dit sportieve en
gezellige toernooi deel te nemen.
Dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid in te schrijven via de website van ATC Bloemenlust, door op
de startpagina “inschrijven kersttoernooi” aan te klikken en het inschrijfformulier in te vullen. U vindt
de site op: www.ATC-Bloemenlust.
nl. Een inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij Bart Spaargaren, Vuurdoornstraat 4. U kunt inschrijven

tot en met 24 december. Het streven is altijd om een wedstrijd- en
een recreatieklasse samen te stellen. De inzet voor de wedstrijdklasse is de fraaie Zwapak-beker. Voor
de beste individuele speler zal ook
een prijs beschikbaar gesteld worden. Het inschrijfgeld bedraagt 36
euro per team. Voor nadere informatie, bel 0297-342034. Per bedrijf
kunnen maximaal drie teams meedoen. Indien er teveel teams zijn ingeschreven, kunnen er op volgorde
van aanmelding teams uitgesloten
worden. Het is dus mogelijk dat er
één of twee teams afvallen. De organisatie probeert zoveel mogelijk verschillende teams van bedrijven mee te laten doen. Bij voorkeur
deelnemers inschrijven die geen lid
zijn van een tafeltennisvereniging, of
slechts uitkomen in een lagere klasse. Bloemenlust hoopt weer vele oude vertrouwde teams te mogen begroeten, en natuurlijk zijn juist ook
nieuwe inschrijvingen welkom.

ZABO ronde 8 in de Bloemhof
aanstaande zaterdag
Aalsmeer - De achtste speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld op zaterdag
15 december aanstaande in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
in Oost. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes
van de sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Wie de stand bestudeert
ziet dat de nummers één tot en met
vier dicht op elkaar zitten. Het is dus
dringen geblazen aan de top van de
ZABO-ranglijst. Voor komende zaterdag staan geen echte toppers op
het programma maar dat neemt niet
weg dat er weer volop (op sportieve
wijze) gestreden gaat worden voor
de punten.
Het wedstrijdprogramma van speelronde acht luidt als volgt:

18.35: De Jet Set BV - Accon
19.20: Mantel Makelaars - The Underdog
20.05: LEMO - SuperFly
20.50: Sportcafé de MiDi’s - D.G.L.
21.35: Piller Sport - Easy Beveiliging
Het team van Könst heeft vrijaf voor
speelronde 8.
Stand na ronde 7
De stand na zeven speelrondes luidt
als volgt: SuperFly 6-18, Mantel Makelaars 6-18, Sportcafé de MiDi’s 615, Piller Sport 6-15, De Jet Set BV
7-12, Easy Beveiliging 6-9, D.G.L.
7-6, LEMO 7-6, The Underdog 6-3,
Accon 6-3, Könst 7-0.
Voor algemene informatie over de
ZABO, bel 0297 328046 of kijk op
de website: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl

Afscheid Theo Raadschelders
bij Sportvereniging RKDES
Kudelstaart - Op de algemene ledenvergadering van afgelopen
maandag is er afscheid genomen
van Theo Raadschelders. Na 17 jaar
secretaris van RKDES te zijn geweest heeft Theo enkele maanden
geleden te kennen gegeven dat hij
deze functie binnen het bestuur wilde beëindigen, omdat hij meer tijd
aan zijn andere hobby’s wilde besteden. In zijn toespraak roemde
voorzitter Frans Kuipers zijn accuratesse in het bijzonder, vooral tijdens
de gesprekken met de gemeentelijke instanties tijdens de verhuisperikelen. Zijn notulen waren in deze
periode goud waard.
Ook de KNVB zaken wist hij op
waarde te schatten en er waren nooit problemen met de Kudelstaartse club. Op elk gebied wist
hij altijd waar hij het over had, verzekeringen (dat is hem niet vreemd)

of ledenadministratie, hij wist altijd
raad.
Het bestuur en de leden van RKDES
zullen hem nog gaan missen, maar
gelukkig gaat hij niet verloren voor
de club, hij blijft de ledenadministratie doen en als het nodig is kan
de nieuwe secretaris altijd advies bij
hem inwinnen. Als dank voor zijn inzet voor de club in de afgelopen 17
jaar heeft de algemene ledenvergadering Theo benoemd tot erelid van
RKDES. De bijbehorende oorkonde
is aan hem overhandigd en ook cadeaus, een Bosatlas en een wandelrouteboek.
Tevens zou Theo deze avond een
NKS onderscheiding en de daarbij behorende zilveren speld uitgereikt krijgen, maar door ziekte van
de vertegenwoordiger van de NKS
is dit doorgeschoven naar een later
tijdstip.

Voetbalwedstrijd tegen Hillegom

Troosteloze dag RKDES
Kudelstaart - De eerste thuiswedstrijd van de return wedstrijden van
dit seizoen voor RKDES was zondag
jl. tegen Hillegom. Uit werd er nog,
zei het wat fortuinlijk, met 0-1 gewonnen. De gebroeders Pothuizen
stonden niet in de basis, Mark is geschorst en Roald was de hele week
ziek geweest. Ook Mohammed El
Ahmadi was er niet bij. Hij is afgelopen zaterdag getrouwd en dan kan
je zondag natuurlijk niet voetballen.
Om maar met de deur in huis te vallen, het werd een troosteloze dag,
bijna alles was afgekeurd, het publiek liet het afweten, zelfs de vlaggen die anders de sfeer zo aantrekkelijk maken waren in de kast gebleven.
Tot overmaat van ramp hadden de
spelers ook een dagje vrij genomen.
Er werd slap gestart aan de wedstrijd. Het leek wel of niemand de
bal wilde hebben.
Al na tien minuten spelen wist Hillegom een aanval over rechts te bekronen, 0-1, en in de éénentwintigste minuut was de aanval over links
ook raak, 0-2. Roald mocht zich
gaan warm lopen en invallen voor
Kevin Boelsma, die verdedigend
goed zijn werk deed, maar aanvallend nog moet groeien zeker wat
betreft zijn inpassing. Met Roald in
de gelederen werd er met drie spitsen gespeeld, maar veel veranderen deed het niet. Een paar kleine
kansjes nagelaten. 0-2 werd ook de
rust stand. De tweede helft bracht
geen beter DES op de been. Hillegom maakte zelfs pal na rust de 0-3.
Na een kwartier in de tweede helft
gebeurde toch het onwaarschijnlijke, er werd ineens wel gejaagd. DES
ging er wel vol in.
Roald maakte in de 65ste minuut 13 en Des bleef drukken op het doel
van Hillegom. Robin van der Steeg
zag zijn inzet ook over de doellijn
rollen en het was 2-3. De 3-3 zat er

aan te komen, maar de keeper van
Hillegom bleef overeind. Des kwam
nog heel dicht bij de gelijkmaker,
maar de keeper tikte hem fraai uit
de hoek.
In blessuretijd benutte Hillegom hun
vierde kans met hun vierde doelpunt, wederom gemaakt door Koordes, en daarna gooide Hillegom de
wedstrijd op slot. Komend weekend
staat voor RKDES de uitwedstrijd
naar Graveland op het programma.
Des speelde met de volgende opstelling: Colin van Velsen, Robin van
der Steeg, Bas den Daas, Jochem
Kok, Jeffrey Stravers, Gijs Lentjes(
55 Reduan Champs), Ibrahim El Ahmadi, Nick Spaargaren, Eddy Jansen, Kevin Boelsma( 35 Roald Pothuizen), Bart-Jan van de Jagt.
Eppo.

Atletiek
Indoorseizoen
AVA van start
Aalsmeer - Zondag 9 december namen enkele atleten van AV
Aalsmeer deel aan indoorwedstrijden te Utrecht.
A-junior Moniek Maarse stootte de
kogel naar 8.04 meter en verbeterde daarmee net niet het clubrecord.
A-junior Jasper Bras sprong 1.70
hoog en evenaarde daarmee zijn eigen clubrecord. Bij de masters 35
sprong Erik Witpeerd niet hoger:
ook hij kwam tot 1.70 meter en evenaarde zijn eigen indoorrecord.
Tot slot verbeterde Erik bij het kogelstoten wel het clubrecord van
Arjen Koopstra: de kogel kwam neer
na 9.59 meter.

Sjoelwinst voor Jan, Riet,
Astrid en Thomas
Rijsenhout - De speelavond van
sjoelclub Rijsenhout op 6 december is in de hoofdklasse gewonnen
door Jan Joore met 1960 punten. Op
plaats twee zijn Lineke van Brakel
en Corry Balder geëindigd met elk
1854 punten. Plaats drie was voor
Jan Willem Verkeer met 1838 punten. In klasse A was Riet Schijf onverslaanbaar met 1773 punten, Nel
Joore werd tweede met 1767 en Elly Lanser derde met 1762. In klasse
B wist Els van der Linden de meeste punten te vergaren, 1689. Annelies Ravensbergen eindigde op twee

met 1651 en Hans Schrijf op drie
met 1632 punten. In klasse C ging
de winst naar Astrid Overbeek met
1668 punten. Wim van der Geest
eindigde op twee met 1664 en Plonie Verdel op drie met 1630 punten.
In klasse D tot slot was plaats één
voor Thomas van Brakel met 1569
punten.
Op twee Huig Baartman met 1468
en op drie Rens Slootweg met
1460 punten. De volgende sjoelavond is op donderdag 10 januari
2008 in Dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Louise Jurka dichtbij de
winst bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Een bloedstollende
finale bij de dames op vrijdag 30
november bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Een finale zoals
deze behoort te zijn. Louise Jurka
tegen Margreet Nijp. Met 117 op
het scorebord had Louise een mogelijkheid om de finale winnend af
te sluiten. De pijl op dubbel 20 was
echter mis en hierdoor kon Margreet alsnog de finale naar zich toe
trekken. Aan deze mooie finale ging
natuurlijk een heel toernooi vooraf.
Vandaag speelde de dames in een
aparte zaal, niet gewoon bij Poel’s
Eye, maar het kwam zo uit. In 4 poules gingen de dames van start.
Na de poules direct al spannende
knock-out wedstrijden. Zo speelde
Henny Taal tegen Ireen. Henny won
en versloeg vervolgens ook Daisy.
Zo plaatste Henny zich voor de halve finale. Hierin verloor zij vervolgens van finalist Louise. Aan de andere kant van de sheet kwam Angelique erg ver. Zij verloor in de halve finale van Margreet. Tussendoor
gooide Corina Monsees ook nog
eens de hoogste finsh bij de dames.
Een finish van 95 was goed voor een
heerlijke fles wijn. De overwinning
van Margreet was haar 26e ooit.
Margreet is hard op weg om het record van Floortje van Zanten te breken. Floortje won, voordat zij met de
heren ging meegooien ooit 33 speelavonden bij de dames. Margreet kan
dit record dit jaar overtreffen. Om dit
te bereiken moet zij 8 van de nog 13
te spelen avonden winnen. Mogelijk, maar niet gemakkelijk. De concurrentie is groot en de strijd om het
kampioenschap van dit seizoen ligt
dan ook helemaal open.Bij de heren verliezersronde strandde de immer sympathieke Rob Braam in het
zicht van de haven. Rob beleefde
een goede dag. Na de poule werd
afgerekend met Robert van Leeuwen en met Piet van Overbruggen.
Ook Hans Lok kon nét niet voorkomen dat Rob doorstroomde naar de

halve finale. De halve finales van de
verliezersronde toonde wederom
aan dat het niveau in sommige gevallen niet onder doet voor de winnaarsronde. Hein van Houten nam
het op tegen Roy de Jong en Rob
Braam tegen Nick Dekker. Schrijver
Hans Lok was de aangewezen man
om de scores van Nick en Rob te noteren. Hij zag dat Nick net wat eerder de twee benodigde legs verzamelde dan Rob wat Nick een ticket
voor de finale opleverde. Ook Roy
de Jong wist dit te bereiken en zodoende mochten Roy en Nick bepalen wie de winnaar werd. Nick trok
aan het langste eind. Hij won Scone
bier en 6 belangrijke punten voor de
ranking. Frits Collé zagen kon men
halverwege de avond met een grote pul bier zien lopen. Dit impliceert
meestal dat er een 180 score is gegooid. Zo ook in dit geval.
Weddenschappen
Er wordt, voor- na of tussen de wedstrijden veel gesproken over darts.
Dit een onderdeel van de beleving
en is onlosmakelijk verbonden met
darten in het Dorpshuis. Erbij zijn
wanneer iets zich ontwikkeld. Dat
is waar het om gaat. Darten is een
zeer vermakelijke sport om naar te
kijken. Terwijl de wedstrijden aan de
gang zijn worden er in sommige gevallen zelfs mini-weddenschappen
afgesloten. Met ander woorden, kijken naar top darts is echt de moeite waard.
Kom gerust eens kijken bij Poel’s
Eye. Wellicht wordt u door het Dartvirus aangestoken en wordt 2008
uw dartsjaar. Op vrijdag 14 december is de volgende gelegenheid. De
inschrijving sluit om 19.45 uur. Deelname kost 3 euro en je mag meedoen vanaf 15 jaar.
Voor verdere achtergrond informatie, neem eens een kijkje op www.
poelseye.nl een prachtige website
met allerlei interessante en praktische informatie.

