Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Vanavond eindbehandeling en beraad en raad

Fusie SWOA en Vita vanaf
volgend jaar een feit!
Aalsmeer - Vorig jaar zijn de eerste gesprekken tussen de Stichting
Welzijn Ouderen Aalsmeer en Vita Welzijn en Advies gestart. Deze
waren gericht op een verdergaande
versteviging van hun onderlinge inhoudelijke en organisatorische relaties. Vanaf die periode is onderzocht
of er draagvlak is in beide organisaties voor een intensieve samenwerking, mogelijk een juridische fusie.
Het afgelopen jaar zijn alle mogelijkheden uitgewerkt en het bestuur
van de SWOA en de directie van Vita zijn overeengekomen dat een fusie de dienstverlening aan ouderen
en de deskundigheid bij het personeel waarborgt en een verbetering
en versterking van de ketenzorg in
Aalsmeer oplevert. De beide organisaties sluiten qua doelgroepen,
cliënten, product- en dienstverlening, geografisch werkgebied en
opdrachtgever bij elkaar aan. Beide
organisaties leveren onder andere
welzijnsdiensten, ouderenadvies en

alarmering. Door de integratie van
beide organisaties kan de gemeente Aalsmeer ook in de toekomst een
kwantitatief en kwalitatief goed aanbod aan welzijnsdiensten voor ouderen leveren. De SWOA gaat dus
op in groter verband, de stichting is
nu een kleine organisatie die meer
stevigheid in de bedrijfsvoering nodig heeft. De aansluiting bij een grotere groep professionals bevordert
en waarborgt deskundigheid.
Voor Vita betekent de samenwerking met de SWOA een versteviging van de positie in het werkgebied Amstelland. De samenwerking
sluit goed aan bij het gezamenlijk optrekken van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn rondom de
Wmo. Vita levert al het ouderenadvies en welzijnswerk voor ouderen
in Uithoorn en Amstelveen. Daarnaast levert Vita in alle Amstellandgemeenten maatschappelijk werk.
De nieuwe partners blijven gehuis-

vest in gebouw Seringenhorst in de
Parklaan. De SWOA huurt hier al
enkele jaren drie kantoorruimtes en
in de locatie zijn tevens de kantoren
gevestigd van het Amw en Vita. Voor
31 december gaat de juridische fusie plaatsvinden en per 1 januari
gaat invulling gegeven worden aan
de nieuwe organisatie en de werkprocessen. In het beraad en de raad
vanavond, donderdag 11 december,
komt de financiële afronding van
de fusie aan de orde. Burgemeester en wethouders stellen voor een
eenmalige subsidie te verstrekken
van 20.500 euro aan Vita ten behoeve van ondermeer harmonisering en
het programma Zorgen voor elkaar
voor 2009 te verhogen met 14.420
euro. Over de fusie wordt in het beraad gesproken, in de raad later op
de avond volgt reeds de besluitvorming. De bijeenkomst van het beraad en de raad begint om 20.00
uur, is openbaar en vindt plaats in
de raadzaal in het gemeentehuis.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

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

FRANTZEN R&O
Uitbouwen
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl
Daniëlle Bubberman gaat optreden in Carré. Foto Andrew Valkenburg.

Matinéevoorstelling 22 december

Daniëlle Bubberman in
wereldkerstcircus Carré!

Extra gEopEnd
Ma. 22 dec. 13.00 - 17.30
Di. 23 dec. 09.00 - 20.00

Hond houdt
dieven boven

Kudelstaart - Op vrijdag 5 december is tussen zes uur en kwart voor
twaalf in de avond ingebroken in
een woning aan de Kudelstaartseweg. Via het balkon en door een
raam in te slaan hebben de dieven zich toegang tot de eerste etage verschaft. De gehele verdieping
is doorzocht. Naar beneden durfden
de inbrekers waarschijnlijk niet. Een
luid grommende hond heeft hen
hier van weerhouden.

Aalsmeer - “Het college heeft besloten het huurcontract voor het huren van het schuurtje op het Stokkeland per 31 januari 2012 te beëindigen. Het schuurtje wordt daarna
gesloopt.
Indien eerder een andere atelierruimte is gevonden, zal het schuurtje eerder worden gesloopt.” Het
staat geschreven in het verslag van
burgemeester en wethouders naar
aanleiding van het b&w-overleg van
2 december.
De schuur geeft juist samen met
het naastgelegen huis een prachtig, nostalgisch beeld van Aalsmeer
van weleer. Verdwijnt dit dorpsgezicht? Huurster van het schuurtje, keramiste Carla Huson, kan de-

ze eerste schrik wegnemen. Er komen geen villa’s, het dorpsgezicht
blijft in stand. Er gaat een nieuwe
schuur gebouwd worden en mogelijk kan zij in het nieuwe onderkomen haar atelier voortzetten. De
schuur is nu ongeveer 40 vierkante
meter en overwogen wordt deze te
vergroten tot ongeveer 60 vierkante meter. Carla Huson hoopt dat de
gemeente in dezen rekening houdt
met de naastgelegen woning. De
schuur moet natuurlijk niet het huis
in de schaduw zetten.
“Het moet in verhouding blijven”, aldus de keramiste, die verder zegt de
schuur op het groene stukje centrum een fantastische werkplek te
vinden.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Volgens Carla Huson valt de schuur
overigens best op te knappen, maar
het lijkt dat de zinnen zijn gezet op
nieuwbouw. In januari staat een volgend gesprek met de verantwoordelijk wethouder in de agenda. “Ik
wacht het voor nu maar even af, ik
heb ruim de tijd om er over na te
denken.
En of de schuur nu opgeknapt wordt
of dat ze gaan nieuw bouwen, als de
ruimte maar wind- en waterdicht
wordt”, aldus de keramiste in een
eerste reactie.

Schouderfractuur
na val fiets

Aalsmeer - Op zondag 7 december om tien uur in de ochtend is een
fietser uit Leiderdorp gevallen met
zijn fiets in de Bachlaan. De 62-jarige man is per ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd. Hij heeft een
schouderfractuur aan de valpartij
overgehouden.

Kluis met geld
gestolen
Kudelstaart - Op zaterdag 6 december is rond twee uur in de middag ingebroken in een kantoor van
een kwekerij aan de Hoofdweg. Terwijl personeel achter in de kassen
aan het werk waren, hebben dieven
zich toegang tot het pand verschaft.
De insluipers zijn er vandoor gegaan
met een kluis met hierin een redelijk
geldbedrag.

1

Sinds
1928!!

ophelialaan 79 aalsmeer
0297 325671

Atelier-schuur Stokkeland
op sloperslijst gemeente
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Geldkistjes uit
bedrijf weg
Aalsmeer - Op woensdag 3 december is tussen tien voor zeven en
tien voor acht in de avond ingebroken in een bedrijf aan de Hornweg.
Via de brandtrap hebben de dieven
zich toegang tot het pand verschaft.
Er zijn drie kistjes met geld gestolen.
De kistjes zijn de volgende dag in
de bosjes bij sporthal De Bloemhof
teruggevonden door een medewerker van de gemeente. Het geld was
uit de kistjes verdwenen.

Wie heeft tas
gevonden?
Aalsmeer - Op zaterdag 6 december tussen twaalf uur en half een
in de middag is waarschijnlijk een
tas van een bezoekster aan de Zijdstraat gestolen. In eerste instantie
dacht de vrouw dat ze de tas ergens
had laten staan, maar een rondje
winkel leverde niets op. Het betreft
een bruine, ronde, leren tas met aan
beide zijden een bloem in het leer
gedrukt. In de tas zit onder andere
de telefoon, geld, pasjes, agenda’s
en museumjaarkaart van de eigenaresse. Wie de tas vindt of gevonden heeft, wordt verzocht deze af te
geven bij het politiebureau aan de
Dreef.

Aalsmeer - Ze heeft er lang op
moeten wachten, maar binnenkort
is het eindelijk zover: Op maandag
22 december, tijdens de matinéevoorstelling om 16.00 uur, mag Holland’s got Talent winnares Daniëlle Bubberman uit Kudelstaart haar
hoofdprijs verzilveren: een optreden
bij het wereldkerstcircus in Koninklijk theater Carré in Amsterdam! De
15-jarige Daniëlle heeft in Carré al
verschillende circusvoorstellingen
bezocht: het Chinees Staatscircus,
de show ‘Pirates, Pirates’ en in augustus was ze, op persoonlijke uitnodiging van Henk van der Meyden,
aanwezig bij de première van het
Noord-Koreaans Staatscircus. Dat
ze nu zelf in de piste mag staan, tussen topacts van wereldklasse, vindt
ze een geweldige eer. Zo heeft ze
bijvoorbeeld veel bewondering voor
Victor Kee, een fantastische jongleur, die ongelooflijke capriolen uithaalt. Hij was jarenlang een ster in
een show van Cirque du Soleil. En
nu staat Daniëlle met hem in Car-

ré! Net als bij Holland’s got Talent
wordt ze tijdens het wereldkerstcircus weer begeleid door Marley
Eltz van Corpus Acrobatic Theatre.
Marley maakte de choreografieën
voor Daniëlle en is haar vaste trainster bij Corpus, waar ze een opleiding tot acrobaat volgt. Zo’n honderd fans, waaronder familie, vrienden, coaches en haar sponsors Four
Seasons Quality B.V. en de firma P.
Hoekwater B.V. zijn er in elk geval
bij in Carré. “Hartstikke leuk”, aldus
Daniëlle. “Ik heb heel veel steun van
iedereen gehad!” En meteen voegt
ze eraan toe: “De reacties na het
winnen van Holland’s got Talent waren geweldig! Ik wil iedereen die op
me heeft gestemd nogmaals bedanken. Het was echt een supertijd!”
Daniëlle in actie zien tijdens het wereldkerstcircus in Carré op 22 december? Kijk op www.theatercarre.nl. Er is nog een beperkt aantal
kaarten verkrijgbaar! Daniëlle heeft
sinds kort overigens een eigen site:
www.daniellebubberman.nl

Twee verdachten aangehouden

Man overleden na schietincident op Flora-terrein
Aalsmeer - Maandagochtend 8 december is een 31-jarige man van Albanese afkomst op een parkeerterrein van een bedrijventerrein van
Flora aan de Legmeerdijk neergeschoten en overleden. Het onderzoek naar de schutter(s) is in volle
gang. Rond kwart over tien kwam
een melding binnen van een onwel
geworden man op een parkeerterrein van het bedrijventerrein. Reanimatiepogingen door beveiligingsen ambulancepersoneel mochten
niet baten. Een getuige meldde dat
er knallen waren gehoord. De politie heeft de omgeving afgezet en is
onmiddellijk door rechercheurs van
het Bureau Districtrecherche Zuid
een onderzoek gestart. Specialisten
van Forensische Opsporing hebben
een technisch en forensisch onderzoek verricht. Tijdens het voorlopig

onderzoek aan het lichaam is vastgesteld dat de man vermoedelijk
door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. Op de plaats delict zijn door forensisch specialisten sporen van vuurwapengebruik
aangetroffen. Het onderzoek naar
de schutters heeft snel tot resultaat geleid. Twee verdachten, van 30
en 49 jaar oud, zijn dezelfde dag in
de middag door een arrestatieteam
aangehouden. Zij worden verdacht
van betrokkenheid bij de dodelijke
schietpartij. Dankzij goede getuigenverklaringen en technisch- en
tactisch rechercheonderzoek, waarbij ook een observatieteam werd ingezet, konden de verdachten snel in
een woning worden gelokaliseerd.
De recherche van District Zuid heeft
de zaak in onderzoek. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.

Gebruikte auto kopen?
Nu met 0% rente financieren
Catsman-opel B.V. Uithoorn

Dieven op pad
met oude kluis
Aalsmeer - Op donderdag 4 december is tussen een uur ‘s nachts
en acht uur in de ochtend ingebroken in het kantoor van een kwekerij aan de Uiterweg. De dieven zijn
er vandoor gegaan met een oude,
vooroorlogse en behoorlijk zware
kluis met hierin een biljet van 100
gulden en enkele notariële aktes.
De kluis is drie dagen later, op 7 december, teruggevonden in Veldhoven.

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

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F
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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.

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdtstraat bij het Molenplein, in Aalsmeer,
een cyperse kater met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Stommeerweg in Aalsmeer, een schildpadpoes met vier kleuren op haar neus, ze is 1/2 jaar en luistert goed naar haar
naam Mickey,

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

Aalsmeer - De SWOA start, bij voldoende belangstelling, op dinsdagochtend 20 januari om 11.00 uur en
donderdagochtend 22 januari om
9.15 uur een groep kennismaken
met de computer. De cursus wordt
gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a en is is bedoeld
voor mensen die weinig of niets weten van de computer. Stap voor stap
worden de cursisten wegwijs gemaakt in deze fascinerende wereld.
Naast de klassikale uitleg zullen de
cursisten vooral zelf (onder begeleiding van de docente) gebruik leren
maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de computer. Het doel van deze cursus is:
de cursist een goede indruk te geven wat er zoal mogelijk is met een
computer. Er zijn verschillende versies van het besturingsprogramma
Windows in omloop. In deze cursus
wordt aandacht besteed aan het gebruik van Windows XP alsmede het

nieuwere Windows Vista. In de cursus wordt het tekstverwerkingsprogramma Word kort belicht en zal
uitgelegd worden wat internet en
e-mail nu eigenlijk is. Verder wordt
kort aandacht besteed aan het bewerken van foto’s en wordt een aantal andere mogelijkheden met de
computer doorgenomen. Voor cursisten die thuis Windows Vista hebben is het dus nu ook mogelijk om
deel te nemen aan de cursus, met
als kanttekening dat er tijdens de
les met het besturingsprogramma
Windows XP wordt gewerkt. De cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van anderhalf uur en de kosten
zijn 105 euro, exclusief cursusboek.
Er worden maximaal 10 personen
per groep toegelaten. Voor iopgave kan gebeld worden met de Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer:, tel.
0297- 344094.
Voor meer informatie over de SWOA:
www.swoaalsmeer.nl.

Initiatief Europa Kinderhulp

Kansarme kinderen vieren
kerst bij gastgezinnen
Aalsmeer - Op 20 december vertrekken enkele medewerkers van
Europa Kinderhulp naar Berlijn om
daar ongeveer tachtig kansarme kinderen op te halen, die in Nederland
bij een gastgezin kerst mogen vieren. Veertig van deze kinderen verblijven in de regio’s Utrecht, Noord
en Zuid Holland. De anderen verblijven in de rest van het land. Niet
alleen tijdens de feestdagen, maar
juist ook in de zomervakantie hoopt
Europa Kinderhulp kansarme kinderen een leuke tijd aan te kunnen
bieden in een gastgezin. Het betreft
kinderen uit Duitsland en Frankrijk,
maar ook uit Nederland. Afgelopen
jaar verbleven ongeveer 2000 kin-

deren tijdens de zomervakantie in
Nederlandse gastgezinnen. Op 22
december zet de bus met kinderen voet op Nederlandse bodem en
de aankomsttijd is gepland om 7.30
uur bij Chimpie Champ aan de Oosteinderweg 247c. Chimpie Champ
heeft zich bereid verklaard om de
gastouders bij aankomst en vertrek
binnen op de bus te laten wachten.
Dit kunnen zij doen onder het genot van een klein ontbijtje. En het
is weliswaar vroeg, maar de kerstman komt toch al langs. Hij zal de
kinderen verwelkomen met een cadeautje. Geïnteresseerd in gastouderschap? Kijk voor meer informatie
op www.europakinderhulp.nl.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat. 3e Adventszondag.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag om 10u. en 16.30u. diensten.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst.
Zondag 10.30u. gezinsviering met
A. Blonk.
Mmv Kinderkoor. 3e advent.
Om 15u. 3 koren in Kerstconcert.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. 3e Advent. Jeugddienst.
ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. P.J. Verhagen,
Harderwijk. Avond: 10R-dienst.
Oost: 10u. dienst ds. W. Dekker,
Oosterwolde. Koffiedrinken. Geen
avonddienst.

Reünie Antoniusschool
een daverend succes!
Kudelstaart - Enkele weken geleden kwamen 27 oud-klasgenoten van de Antoniusschool in Kudelstaart bij elkaar. Zij waren dit jaar
of vorig jaar allen 50 jaar geworden;
tijd voor een reünie dus!
Er werden veel herinneringen opgehaald aan de lagere- en kleuterschooltijd, inmiddels zo’n 40 jaar geleden. Maar zoals dat altijd gaat wist
iedereen zich nog wel iets te herinneren: de schoolmelk bij het hek,
de schooltandarts, de schaatswedstrijden op de poel, de juffen en de
meesters. Kortom, genoeg stof om

over te praten, met een hapje en een
drankje. Zelfs meester Verschueren,
indertijd meester van de vijfde klas,
kwam even langs om een praatje te
maken. Dit werd erg gewaardeerd
door de reüniegasten.
Een kleine tentoonstelling met foto’s, poëziealbums, handwerkjes
van toen, wensjes e.d. maakten de
avond compleet.
Wie er niet was werd uiteraard gemist, maar heeft zelf ook veel gemist! De organisatie zegt over vijf
jaar weer een reünie te organiseren.

Nieuwe Care-Van in Kudelstaart

Cursus kennismaken met de
computer voor 50-plussers

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. H. Last en
18.30u. ds. J. Groenleer, Woerden.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Rode Kruisgebouw a/
d Spoorlaan. Zondag 19u. br. A.B.
Stier, Harmelen.

hulpDIENsTEN

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u.
Spreker: Jaap Dieleman. Crèche
voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.

Goed tehuis gezocht:
- Een tien jaar oude zwarte kater met een wit puntje aan z’n
staart zoekt wegens droevige omstandigheden een goed tehuis. Hij is niet gewend aan drukte en andere huisdieren.

OlgA

Ikg

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. themadienst met Arno Post.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u. in
ZC. Aelsmeer woordcomm.viering
met diaken J. Snoek. Zaterdag 17u.
Kloosterhof woordcommunieviering
met M. van Zoelen.
Zondag om 10.30u. woordcomm.
viering in Karmelkerk met diaken J.
Snoek.
Rijsenhout: zaterdag 19u. woordcomm.viering met vg. diaken J.
Snoek. Mmv dames- en herenkoor
SDG.

Gevonden:
- Helling 38 in Aalsmeer, een kleine rode kat met witte bef.
- Rijnlandse Oord in Kudelstaart, een grote rood/ witte kat.

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

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.

Zondag
14 december

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Yolande
Brandenburg. Derde adventszondag, avondmaal. Extra collecte: kindertehuis in Congo.

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

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

KERKDIENSTEN

Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Kudelstaart - De oude Car-Van in
Kudelstaart heeft al heel veel meegemaakt. Veel gesprekken aangehoord, knusse en vrolijke gesprekken gevolgd, is heel veel in koffiegeuren gehuld geweest, maar nu
toch echt op en oud, uitgeleefd. De
afgelopen maanden heeft het CareVanteam hard gewerkt om een grotere, tweedehands caravan tip top in
orde te maken.
Natuurlijk is deze in vertrouwd blauw
geschilderd en biedt ook deze CareVan een veilige plek, waar de medewerkers hopen weer vele gesprekken te kunnen voeren en waar iedere jongere welkom is. Aanstaan-

de vrijdag 12 december wordt een
nieuw begin ingeluid van iets wat
het Care-Vanteam al drie jaar doet
in Kudelstaart. Om 19.15 uur is de
opening van de opgeknapte, nieuwe Care-Van en iedereen wordt uitgenodigd dit feestje mee te komen
voeren. Naast de jeugdige bezoekers van de Care-Van zijn ook hun
ouders welkom. Tussen 19.00 en
21.00 uur staan koffie en thee klaar.
Het Care-Vanteam bestaat uit Marianne, Netty, Helma, Pieter, Henk,
Laurens en Ernst is de Care-Van
staat op de vertrouwde plek achter de chinees in winkelcentrum Kudelstaart.

Abraham vult tuin op!
Aalsmeer - Menig bezoeker aan
het dorp heeft vast en zeker afgelopen zaterdag 6 december de enorme opblaaspop zien staan in de Rozenstraat.
Bij een der woningen was de Abraham in de kleine tuin geplaatst. Het
bleek een verrassing voor broer

Kees. De jongste van het gezin is
door zijn broers en zussen verrast
vanwege, natuurlijk, het bereiken
van de 50-jarige leeftijd. Kees kon
gelukkig deze opvallende bekendmaker wel waarderen en wilde voor
de krant wel even op de foto met
Abraham.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. 18.30u.
ds. W.C. Meeuse, Bilthoven.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag geen dienst.
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.
Bijbelstudie
Stichting Begra Aalsmeer: maandag
15 december. 20u. gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. br. Cor Dekkers.

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.
Dienst om 10u. ds. H. de Jong, Zeist.
16.30u. ds. R. Roest, Vleuten.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen

In Memoriam
Michel Paul
Aalsmeer - Op vrijdag 5 december is plotseling orchideeënman Michel Paul op
78 jarige leeftijd overleden.
Michel Paul heeft vele jaren een orchideeënkwekerij gehad. Hij was een van de
meest vooraanstaande kenners van orchideeën en was
een groot promotor van ‘zijn
bloemen’ in zowel Nederland
als in de internationale wereld. Michel Paul is een van
de oprichters en erelid van
de Kring Nederlandse Orchideeën Producenten (KNOP).
Ook was hij Lid van verdienste van de Nederlandse Orchideeën Vereniging en benoemd door de Koningin tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Samen met zijn
vrouw, de bekende journaliste Leni Paul, heeft hij zes boeken over orchideeën geschreven en regelmatig nog publiceerde hij bloemen- en vakverhalen in diverse tijdschriften. Michel Paul wordt donderdag 11 december in familiekring naar zijn laatste rustplaats gebracht.

sinds 1888
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Genieten van
parkieten!
Aalsmeer - Vorige week stond in
deze krant een kleurige foto van
de groene papegaaien, die steeds
meer in de gemeente worden gezien. Het zijn echter geen papegaaien, zo meldde een oplettende lezer. De vrolijk gekleurde vogels zijn
halsband parkieten. Uit het telefoontje blijkt ook dat de vogels her
en der eetstekjes hebben in de gemeente, want ook in een tuin aan de
Aalsmeerderweg strijken regelmatig deze parkieten neer om te genieten van speciaal voor hen gekocht
voer. De parkieten zijn enkele jaren
geleden voor het eerst gezien in het
Amsterdamse bos. En nog een laatste weetje: De mannetjes parkieten
onderscheiden zich van de vrouwen
door een rode verenring bij de hals,
vandaar de naam….

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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AGENDA

Zaterdag dj’s Bassjackers en Rehab

Black Bandit en Man Made
Ivory vrijdag in de N201
Aalsmeer - Black Bandit, de band
met de drummende zanger of is het
de zingende drummer, verzorgt aanstaande vrijdag 12 december een
optreden in de N201 aan de Zwarteweg.Met hun aanstekelijke melodieën en energieke performance rockt
de Amsterdamse band Black Bandit met hun Reckless Roll bij elke
gig het dak eraf. Ook het optreden
in de N201 vorig jaar was een denderend succes. Lemonheads/Libertines-achtige riffs worden gespeeld
met een vleugje Grunge/Britrock, en
is door sommigen al de ruige Beatles genoemd. 2006 Was meteen een
kickstart voor Black Bandit. De eerste paar songs werden opgenomen,
gevolgd door flink wat live optredens en een paar akoestische radioshows. Ook was Black Bandit het
gezicht van de SNS Bank in een landelijke campagne op onder andere Lowlands. En nu (2008) is er het
debuutalbum ‘Reckless Roll’, dat is
opgenomen in IJland Studio door
Remko Schouten. Met de sfeer zit
het wel goed tijdens de dansbare
rock en roll van Black Bandit. Dat
kan ook niet anders met een halfnaakte gitarist, een bizar enthousiaste bassist en een zingende drummer. Dus kom kijken en luisteren
naar dit powerrock-trio waarvoor
het podium letterlijk te klein is! De
sound van de tweede band, Man
Made Ivory, is vooral gebaseerd op
de invloeden uit de jaren negentig,
dus invloeden van bands als Nir-

vana, Soundgarden, Alice in chains
zijn duidelijk hoorbaar. Wel in een
eigentijds jasje gestoken natuurlijk.
Lekker rocken dus op en voor het
N201 podium! De zaal is open vanaf 21.00 uur.

De jeugdige formatie King Pelican komt optreden in Oude Veiling.

Inschrijfformulieren bij Stage Music

Presentatiemiddag in Ouwe
van www.muzikaalsmeer.nl
Dj’s Bassjackers en Rehab
Binnen de housecultuur zijn door de
jaren heen verschillende stromingen ontstaan. Eén van de nieuwste
is de zgn. eclectic. Deze house variant is een mengeling van autenthieke house en urban. Vooral bij de
nieuwe generatie houseliefhebbers
is het erg populair.
Ook in de N201 is dit in de gaten
gelopen en daarom aanstaande zaterdag 13 december het eerste eclectic-housefeest in het jongerencentrum met achter de draaitafels
niemand minder dan Bassjackers
en Rehab, bekend van onder andere ‘Nope is Dope’ en Erik Walker van
Playhouse events. Meer info over
de dj’s is te vinden op www.n201.
nl. Het feest begint om 21.00 uur, de
entree is 5 euro.

Aalsmeer - Enkele maanden geleden heeft een viertal inwoners het
plan opgevat om de rijke Aalsmeerse popgeschiedenis van de laatste vijftig jaar in kaart te brengen.
Aalsmeer kan met recht een muzikaal dorp genoemd worden en menig groep, band, fanfare of artiest
wist en weet dit al jaren in en ver
buiten de gemeente te etaleren. De
Aviola’s en de Westplas Melodians
wisten in de zestiger jaren Aalsmeer
massaal de dansvloer op te krijgen
en in de zeventiger jaren was het
onder andere de Hobo String Band
die Aalsmeer op muziekgebied op
de landelijke kaart wist te plaatsen.
Enkele jaren geleden bereikte de
band Waste met enkele Aalsmeerse
muzikanten de finale van the class
of the cover band, wie herinnert zich
niet het televisiesucces voor Davanti en noem maar. Wie Aalsmeer zegt,
denkt aan muziek. Wekelijks komen
bands bij elkaar om te repeteren en
fanfares en koren bijeen om een
programma voor te bereiden. De
initiatiefgroep bestaande uit Monic Persoon, Leen Mulder, Leo van
Erp en Pieter Groenveld heeft al een
aardige inventarisatie weten te maken en wil dit graag etaleren. Op
zondag 21 december wordt in De
Oude Veiling een presentatiemiddag gehouden. Aalsmeerse bands,
die nog geen gebruik hebben gemaakt van de investarisatie via
www.muzikaalsmeer.nl, kunnen zich
inschrijven en aanmelden, er gaan
dvd’s van toen en nu gedraaid wor-

den en natuurlijk zal er live-muziek
zijn. Wat de bands betreft hebben
de initiatiefnemers gekozen voor
muziek van weleer en voor jeugdige muzikanten uit Aalsmeer en
hiermee wordt duidelijk aangetoond
dat Aalsmeer op muziekgebied anno 2008 nog steeds spettert. Voor
de muziek van weleer dragen contrabassist Chris van Dijk (Cocktail
Trio), drummer Hans Rietveld en pianist Nico Meerbeek zorg. Het jeugdige deel wordt ingevuld door pianist Steef Maarsen, die enkele liedjes in de stijl van Billy Joel ten gehore gaat brengen, en door de band
King Pelican. Deze groep bestaat uit
drummer Erik Veldkamp, bassiste
Kim Veltman, de gitaristen Sander
de Vries en Ruy Kortbeek en zangeres Nicolette Pecht. King Pelican
is begin dit jaar opgericht door het
vijftal in de leeftijd van 21 en 22 jaar
uit Aalsmeer en Uithoorn en brengt
covers van nieuwe bands als Muse en Placebo, maar ook liedjes van
ondermeer Justin Timerlake en Amy
Macdonald. De presentatiemiddag
21 december in De Oude Veiling begint om 16.00 uur en duurt tot rond
18.00 uur. Alle muzikanten en belangstellenden worden uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. De toegang
is gratis. Inschrijfformulieren voor
bands, groepen, etc. zijn overigens
nog steeds te downloaden via genoemde site en verkrijgbaar bij De
Oude Veiling in de Marktstraat en
bij muziekwinkel Stage Music Shop
in de Schoolstraat.

In Oud Katholieke kerk

KCA-concert met fluitiste
Abbie de Quant zondag

Aanstaande zaterdag in Bacchus

Theater ‘De Poolvogel’
Aalsmeer - Zaterdag 13 december is in cultureel café Bacchus de
theatervoorstelling ‘De Poolvogel’ te
zien. Poolvogel is de theater-cabaretgroep van Matthijs de Wit, Marius van Duijn en Joppe van Driel.
Drie studenten uit Amsterdam, met
uiteenlopende persoonlijkheden.
Zo kan Matthijs erg genieten van
mooie en leuke dingen, die hij leuk
vindt. Matthijs besteedt in de regel
veel tijd aan dingen die hem bezig
houden. Marius is juist typisch zo iemand die zich op z’n gemak voelt in
een vertrouwde omgeving en vindt
het prettig vertoeven in een aangename temperatuur. Marius heeft
prioriteiten hoog op zijn lijstje staan.
Joppe is meer een persoon die zich
laat verrassen door onverwachte
dingen. In Poolvogel spelen zij korte
situaties waarin verschillende personages voorbij komen. De aanvang
is 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30

uur, en de toegang bedraagt 10 euro. Kaarten kunnen besteld worden
via www.cultureelcafebacchus.nl.
Berthil Busstra Quartet
Alvast een notitie waard: Zaterdag 20 december brengt het Berthil
Busstra Quartet funky groove jazz
ten gehore tijdens de Bacchus-jazz
avond. Berthil Busstra (piano, fender rhodes, wurlitzer, orgel) is docent aan het Rotterdams Conservatorium en het Conservatorium van
Alkmaar en speelt in verschillende
bezettingen als The Buzz Brothers
en Simone Roerade Band. Berthil de oudste zoon van de Aalsmeerse pianist Jan Busstra - stond al verschillende malen op North Sea Jazz
Trouwe bezoekers van Bacchus weten hoe Berthil elk optreden tot een
intens swingend feest weet te maken. Aanvang concert tussen 21.30
en 22.00 uur. Zaal open: 21.00 uur.

Tentoonstelling Henk Pen
Amstelveen - Op 18 mei dit jaar is
onverwacht op 72-jarige leeftijd de
Aalsmeerse kunstenaar Henk Pen
overleden. Zijn meesterlijke, razendsnelle tekeningen en aquarellen, gemaakt in een trefzekere techniek, leverde in de loop der jaren een
groot aantal prachtige kunstwerken
op, waaronder veel direct getekende portretten en fraaie stadsimpressies. Door zijn grote zelfkritiek bleef

helaas veel van zijn werk bij het
publiek onbekend. Als eerbetoon
aan deze veel te onbekend gebleven kunstenaar is een overzichtstentoonstelling samengesteld. Aanstaande zondag 14 december is van
11.00 tot 17.00 uur een selectie van
ruim 100 werken uit zijn artistieke
nalatenschap te zien in het gebouw
van SAKB Ateliers aan de Ouderkerkerlaan 15 in Amstelveen.

Aalsmeer - Op zondag 14 december verschijnt in de Oud-Katholieke
Kerk een zeer ongewone combinatie van klassieke musici met de titel
‘Drie generaties in concert’. De beroemde fluitiste Abbie de Quant nodigt twee jonge musici uit voor een
gezamenlijke muzikale verkenning
van bekende en minder bekende
composities voor fluit, harp en altviool. Anton Sie (harp) en Edith van
Moergastel (altviool), al jong gelauwerde talenten, brengen samen met
Abbie de Quant een hommage aan
belangrijke Franse componisten die
voor deze instrumenten hebben geschreven, zoals Saint-Saëns, Devienne, Ravel, Pierné en Debussy.
Een muzikale ontmoeting met Abbie
de Quant is steeds weer uniek. Zij
heeft het vermogen een grote schakering aan gevoelens en emoties
over te brengen via haar instrument:
de dwarsfluit. Al sinds 1992 organiseert zij een eigen serie in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam. Zij was 33 jaar docente
aan het Utrechts Conservatorium en
is nog verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij was soliste bij vrijwel alle vooraanstaande
Nederlandse orkesten waaronder
het Koninklijk Concertgebouw Orkest en vele buitenlandse orkesten
met dirigenten als Sir Neville Marriner, Luciano Berio, Roberto Benzi,
Hans Vonk, Ed Spanjaard, Kenneth

Montgomery, Ton Koopman, Hans
Zender, David Zinman, Jean François Paillard en Sir Raymond Leppard. Zij trad op in Europa, het Midden Oosten en in het Verre Oosten en speelde met grote regelmaat
voor de radio en televisie.
Het KCA-concert in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
394 begint zondagmiddag 14 december om half vier. Losse kaarten
kosten 10 euro en zijn te reserveren
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Diversen
Donderdag 11 december:
* Koppelkaarten bij buurtvereniging
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelavond in Rijsenhout, De Reede, Schouwstraat vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 11 december:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Woensdag 17 december:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Seringenhorst, Parklaan, 19.30u.

Muziek/Theater
Vrijdag 12 december:
* Meezingavond met sopraan Carine
v/d Brule in Karmelkerk, Stommeerweg vanaf 20u.
* Night Fever Party voor 25+ers in
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Band Black Bandit live in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.
12 en 13 december:
* Kerstshow Amstel River Singers in
kerk, oude dorp Amstelveen. Vrijdag
en zaterdag vanaf 20.15u.
Zaterdag 13 december:
* Cd-presentatie Aalsmeerse band
Social Animal in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21u.
* Theater De Poolvogel in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
* Concert Amstel Strijkers Ensemble
in oud katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 20.15u.
* Dj’s Bassjackers en Rehab in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.
Zondag 14 december:
* Concert vrouwenkoor Vigorosa in
De Reede, Schouwstraat te Rijsenhout van 14 tot 16u.
* Kerstcarrousel met Cum Ecclesia, Fiore, Kudelkwetters en Flora in/
rond St.Jankerk Kudelstaart, 15u.
* Luisterconcerten CCC Inc. in De
Oude Veiling, Marktstraat om 15.30
en 20.00u.
* KCA-concert met Abbie de Quant
in oud katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Kerstconcert koor Song of Joy in
De Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.
* Salsa Party met dj Red Delicious in
The Beach, Oosteinderweg, 19.30u.
Zaterdag 20 december:
* Discotime met Delight in De Walrus, Aalsmeerderdijk v/a 20.30u.
* Kerstconcert ACOV in De Bloemhof, Hornweg. Aanvang: 20u.
Zondag 21 december:
* Presentatie Muzikaalsmeer met
optredens Chris van Dijk en King
Pelican in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
* Kerstspektakel op kinderboerderij
Boerenvreugd, Hornmeer, 17-20u.

STAGE
MUSIC SHOP
jIM HArlEy - GITAAr (STrAT)
jIM HArlEy GITAArvErSTErkEr 15r

% 99,00
% 98,00

HEEl vEEl SInTErklAASCAdEAUTjES
vOOr MUIEdErE zATErdAG

Zanger Ed Nieman, sint
en pieten in de Praam

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6
december was het gezellig druk in
danscafé de Praam in de Zijdstraat.
Een sinterklaas-party stond op het
programma en natuurlijk kwam de
goedheiligman met enkele pieten
naar ‘zijn’ feestje. Sint heeft de afgelopen maanden vele kinderhanden

Exposities
Tot en met 4 januari:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Zaterdag opening om 16u. Gratis te bezichtigen iedere donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met
werken van Wendy Limburg, Beb
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia
Woning in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. Open elke vrijdag,
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 13 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11.00 tot 16u.

* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
* Kerstkienen bij Vogelver. in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Dia-lezing Groei en Bloei over flora
in Kenia en Ethiopië in Wellantcollege, Thijsselaan vanaf 20u.
* Kerstmarkt in SJOK-gebouw, ingang Haya van Somerenstraat in
Kudelstaart, 17-20u.
* Iedere donderdag inloop voor tieners op zolder Binding in Zijdstraat
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 12 december:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven 19.45u.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop
voor tieners op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat in Kudelstaart
van 14 tot 18u.
* Koppelkaarten bij bv Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 13 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 10-17u. Met om
14.30u. optreden shantykoor De
Brulboeien.
* Kerstmarkt in De Spil, Spilstraat,
Kudelstaart 10-15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 10-15u.
* Money darttoernooi in sportcafé
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 14 december:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot
13.30u.
Maandag 15 december:
* Aquarium bouwen bij Viva Aquaria
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Journaalfilm maken bij Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273 vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat. Vanaf 20u. Inschrijven 19.45u.
Dinsdag 16 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
Woensdag 17 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kienen bij buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 18 december:
* Klaverjassen, jokeren en biljarten voor ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 15u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 19 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat van
14 tot 21u.
* Kerstkienen bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kerstkienen bij VVA in kantine,
Dreef vanaf 20u.
Zaterdag 20 december:
* Koppelklaverjassen t.g.v. 40 jaar
Dorpshuis. Aanvang: 20u.

GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

geschud, maar ook de volwassen
bezoekers bleken een handdruk te
kunnen waarderen. Voor een spetterend live-optreden zorgde deze
avond zanger Ed Nieman. Het publiek zong en danste mee op hits en
smartlappen van deze zanger die al
ruim 25 jaar in het vak zit.

Amstel Strijkers Ensemble
in oud katholieke kerk
Aalsmeer - Op initiatief van de vrijmetselaarsloge Mozaik uit Amstelveen verzorgt aanstaande zaterdag 13 december het Amstel Strijkers Ensemble een concert in de
oud katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Het concert begint
om 20.15 uur en op het programma
staan werken van bekende componisten. Het Amstel Strijkers Ensemble is in 1996 opgericht en bestaat

uit ruim twintig enthousiaste strijkers. Het orkest werkt met verschillende dirigenten. Zaterdag zal Maon
Meijs, tevens viool-soliste, de dirigeerstok ter hand nemen. De tweede solist is Tanja van der Kooij op
hobo. Kaarten kosten 12 euro bij de
kassa en 10 euro in de voorverkoop.
Kaarten zijn te bestellen via www.
amstelstrijkers.nl. Iedere liefhebber
is van harte welkom.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden 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 Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.3017.00 uur.
wiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken BurGemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester 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 6 en 20 januari 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
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– 38 76 17
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.
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. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De over u beschikbare gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken en verder
slechts voor zover u daartegen geen bezwaar heeft. Soms zelfs alleen
als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De opslag en
verzending van uw gegevens is daarbij ook nog eens goed beveiligd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een niet openbaar netwerk.
Een van de rechten die u als burger heeft is het geheimhoudingsrecht.
Dit houdt in dat u uw gemeente kunt verzoeken om uw gegevens
niet aan bepaalde personen of instanties te verstrekken. Dit geldt
slechts voor een beperkt aantal instanties en personen. Met name
aan overheidsinstellingen kunt u het verstrekken van uw gegevens
niet tegengaan.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de afdeling dienstverlening , tel. 387 575
definitieVe BeschikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, 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:
• Oosteinderweg 344, 1 berk;
• Sportlaan 71, 1 iep.
Datum verzending vergunningen: 12 december 2008.
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 vergunningen en handhaving, 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:
• Sportlaan 42a, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
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 vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. 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 13, het bouwen van een opslagruimte;
• Herenweg 82, het aanleggen van beschoeiing en vlonders;
• Koningsstaat 96, het plaatsen van een dakkapel;
• Nieuw Oosteinde, deelplan 8, het plaatsen van 16 bruggen;
• Uranusstraat 3, het plaatsen van een dakopbouw met
2 dakkapellen.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 16 december 2008.

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen en handhaving, 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
Lid 2
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw.
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.

t/m 11 dec.
t/m 11 dec.
t/m 12 dec.
t/m 15 dec.

t/m 18 dec.
t/m 18 dec.
t/m 19 dec.

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, dient 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 vergunningen en handhaving, 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 3
• Herenweg 82, het veranderen van de beschoeiing en vlonders.
Deze besluiten worden op 16 december 2008 verzonden.

t/m 19 dec.
t/m 19 dec.
t/m 25 dec.
t/m 26 dec.
t/m 26 dec.
t/m 29 dec.

t/m 31 dec.
t/m 31 dec.
t/m 31 dec.

GedeelteliJk GoedGekeurd BestemminGsplan
“kudelstaart 2006”

t/m 2 jan.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland heeft op 28 oktober 2008 het bestemmingsplan “Kudelstaart 2006” goedgekeurd.
Het bestemmingsplan “Kudelstaart 2006” dat op 21 februari 2008
door de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd,
is vastgesteld, vervangt 17 verouderde bestemmingsplannen in Kudelstaart dat wordt begrensd door de Herenweg, Kudelstaartseweg,
Bachlaan, Legmeerdijk, Hoofdweg en de Bilderdammerdijk. Het plan
heeft grotendeels een conserverend karakter van de huidige bebouwing en het gebruik en aantal nieuwe woningbouwlocaties worden
hierin conform bestemd.
Met inachtneming van de ingediende bedenkingen heeft Gedeputeerde Staten van een aantal onderdelen goedkeuring onthouden.
Globaal zijn dit de bestemmingen “Uit te werken woondoeleinden”
en wijzigingsbevoegdheden 2, 3 en 4 en details uit een aantal overige voorschriften. Het goedgekeurde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 15 december 2008 gedurende een periode
van zes weken tijdens de openingstijden ter visie bij de afdeling
dienstverlening. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak.
Daarnaast is het bestemmingsplan en het goedkeuringsbesluit raadpleegbaar op de site van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl
Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van
de WRO bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend,
alsmede door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste
of tweede lid van de WRO naar voren hebben gebracht. Voor zover
het besluit strekt tot onthouding van goedkeuring kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep kan worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
wet ruimteliJke ordeninG (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.6 lid 1c Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing
te verlenen voor:
• Legmeerdijk 209, het vergroten van kassen.

t/m 14 jan.

t/m 19 jan.
t/m 23 jan.
t/m 23 jan.
t/m 26 jan.

Beleidsregels 2010 Algemene subsidieverordening
Aalsmeer 2000 in concept;
Toekennen naamgeving tien namen openbare ruimte
(straatnamen);
Ontwerpbesluit Wet milieubeheer: Zwarteweg 77 a;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 392, 2 beuken;
Hornweg 166, 1 berk en 1 carpinus; Vuurdoornstraat
1, 1 berk; Anjerhof 31, 1 eikenboom; Sportlaan 86,
1 esdoorn; Berkenlaan 26, 2 balsempopulieren en 1
acer;
Kapvergunning:Uiterweg 48, 2 sierkersen;
Concept Woonvisie;
Vaststelling Wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005: Bouwlocatie Kudelstaartseweg
tussen 150a en 152”;
Vaststelling Hogere Grenswaarden Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”:
Uitbreiding monumentenlijst;
Verkeersbesluit Karperstraat;
Ontwerpbesluit monumentenvergunning Oosteinderweg 129;
Kennisgeving ontheffing artikel 4.1.5. lid 3 Algemene
Plaatselijke Verordening;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg
en 1 kronkelwilg; Willem Alexanderstraat 92: 1 esdoorn; snoeivergunning: Oosteinderweg 392: 2 beuken;
Kapvergunning: eiland Pinto, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 2876, 2 zilverberken;
Verkeersbesluiten: aanleggen gehandicapten parkeerplaatsen: Clauslaan 10, Clematisstraat 32;
Beleidsregels éénmalige uitkering sociale minima
2008;
Wet milieubeheer: veranderingsvergunning Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV, Oosteinderweg 25;
Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese populier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veldesdoorn, 1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x
schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg
291, ws 1, 1 berk;
Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart:
1 taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerstboom;
Verkeersbesluiten: aanwijzen autodateparkeerplaatsen;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 344, 1 berk; Sportlaan 71, 1 iep;
Gedeeltelijk goedgekeurd Bestemmingsplan Kudelstaart 2006.

ter inZaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 december 2008
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 december 2008
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel;
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor
vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau
Green Park Aalsmeer.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
serVicepunt Beheer en uitVoerinG proVincie
noord holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Nelly en Jos bovenaan in
de bridgeladdercompetitie

Pieten op bezoek bij UWTC
Uithoorn - Afgelopen vier weken
heeft de afdeling BMX weer een
zeer geslaagde beginnerscursus
georganiseerd met wel 60 deelnemers. Opzet van de beginnerscursus is om potentiële BMX-leden op
een goede manier kennis te laten
maken met de BMX-sport. Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers dan beslissen of ze lid worden. Afgelopen zaterdag was alweer
de laatste cursusdag en kregen de
cursisten onverwachts bezoek van
twee heuse zwarte pieten op de
BMX-fiets. Zo op de terugweg naar
Spanje vonden de pieten nog even
tijd om over de fietscrossbaan van
de UWTC te crossen, wat ze wonderbaarlijk genoeg goed bleken te
kunnen. Blijkt maar weer dat zwarte
piet van alle markten thuis is.
Inmiddels heeft een aantal van de

deelnemers zich al aangemeld als
lid en blijft de afdeling BMX flink
doorgroeien. Aansluitend op de beginnerscursus is op zondag 7 december een tweedehands BMXmarkt gehouden. Er was weer veel
aanbod, maar nog meer vraag naar
goede tweede hands BMX-spullen. Het was gezellig druk en er zijn
weer veel fietsen, helmen en kleding van eigenaar gewisseld. Ook
was Piet Ende BMX Sport aanwezig met zijn rijdende winkel om de
nieuwe leden van advies en nieuwe spullen te voorzien. Al met al
een geslaagd weekeinde. Zeker is
dat zowel de beginnerscursus als
de tweedehands BMX-markt volgend jaar een vervolg krijgen. Meer
informatie over de UWTC, BMX, de
beginnerscursus is te vinden op de
website www.uwtc.nl/bmx.

Bevallen in het
ziekenhuis

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 020–3474895

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur een
voorlichtingsavond over zwangerschap en bevallen. De avond is bedoeld voor zwangere vrouwen en

ter inZaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, week 50

wet op de ruimteliJke ordeninG (wro)

GeheimhoudinGsplicht

Een natte bedoening voor de Fietscrosspieten, maar dat mocht de pret niet
drukken

Ziekenhuis
opname kinderen

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de operatie en
ziekenhuisopname van kinderen.
Uit de praktijk blijkt dat kinderen na
deze voorlichting de operatie veel

rustiger ondergaan. Op woensdag
17 december van 14.00 tot 15.00 uur
is de bijeenkomst voor kinderen van
drie jaar en ouder. Op vrijdag 19 december van 9.30 tot 10.45 uur is de
bijeenkomst voor kinderen jonger
dan drie jaar.
Deelname is gratis en aanmelden
kan tijdens kantooruren via 020–
3474268.

De Kwakel- In een goed gevulde
zaal van Dorpshuis De Quakel werd
op donderdag 4 december de 2e
ronde gespeeld in de laddercompetitie. De 3 lijnen gaven nog altijd een
mengeling te zien van paren die elkaar in de reguliere competitie niet
altijd tegen komen en mede daardoor waren er weer de nodige uitschieters te noteren.
In de A lijn waren de schijnwerpers
na afloop gericht op een paar dat bij
mindere resultaten graag alleen met
de initialen in de krant komt, maar
na een score van 63,5% mag het
best voluit: Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer namen gretig het daverende applaus van de overige leden in ontvangst. Met 61,9% deden
ook Dick Elenbaas en André Verhoef weer duidelijk van zich spreken
en met 61,8% deden Trudy Stokkel
en Huub Zandvliet daar nauwelijks
voor onder.
In de tweede parencompetitie kon je
bij de winnaars van de B lijn bijna
blindelings inzetten op Eefke Backers en Marianne Kamp. Ook nu waren zij in de B lijn beland en ja hoor,
daar waren zij dus gewoon weer de
nummer één met 60,7%. Loes Fritschy was na kortstondig ‘fysiek onge-

mak’ blijkbaar weer helemaal de oude, want met manlief Frajo eiste zij
de tweede plaats op met 58,3%. Geke en Jaap Ludwig deden met 57,1%
wat van hen verwacht mag worden.
Het was goed voor de derde plaats.
Met 41,7% sloten Mayke Dekker en
Ellen de Jong de rij.
In de C lijn was een aantal paren ingedeeld die vorige week niet van de
partij waren en aangezien die paren normaliter in de A lijn uitkomen
werd van hen het nodige vuurwerk
verwacht. Met een zeer hoge 73,3%
werden Nelly en Jos Bader hiet fluitend eerste. Elly en Jaap van Nieuwkoop werden met 62,8% tweede en
Gerda Bosboom en Nel Hamelynck
derde met iets meer dan 59%. Tilly
en frans Wouda eindigden als veertiende met 34,4%. Aangezien bij
eenmalige afwezigheid de gemiddelde score over de wel gespeelde avond(en) ook aan de andere
avond wordt toegekend geeft de totaalstand een wat vertekend beeld.
Nelly en Jos staan daarin met dus
73,3% gemiddeld bovenaan. Op eigen kracht scoorden Leny en Agnes
63% gemiddeld en zij staan daarmee tweede.
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Van de B&W besluitenlijst:

Van de hak
op de tak

‘Aalsmeer in 2040 bij
energie-neutrale regio’
Aalsmeer - Op dinsdag 9 december
heeft hebben burgemeester en wethouders besloten de ‘SLOK-subsidie’ aan te vragen. Met deze bijdrage kan een gemeente het energieen klimaatbeleid uitvoeren. Deze
subsidie betaalt de helft van de kosten voor arbeid, onderzoek, communicatie en educatie voor uitvoering
van het energie- en klimaatbeleid.
De subsidie draagt bij aan de realisatie van de ambitie om in 2040 een
energie-neutrale regio te zijn. Over
ruim 30 jaar zal de regio, waar ook
Aalsmeer in ligt, dan evenveel energie verbruiken als er aan duurzame

Wintertijd

energie binnen de gemeente wordt
opgewekt. Het college heeft besloten de huidige tariefdifferentiatie in
de afvalstoffenheffing niet te wijzigen. Huishoudens bestalen nu heffing die is gebaseerd op het formaat
rolemmer. Er zijn drie soorten afvalcontainers: 80, 120 en 240 liter met
bijbehorende tarieven. Onderzocht
is nu of het wijzigen van die tarieven
zou bijdragen aan het nog meer stimuleren van afvalscheiding en -preventie. Dit is dus niet het geval, zo
blijkt. “De huidige afvalscheiding”,
zo meldt het college, “is in Aalsmeer
al op een goed niveau.”

Proef nachtnadering van
Polderbaan nu blijvend!
Aalsmeer - De leden van de CROS
hebben vandaag besloten om de
proef met een verbeterde procedure voor nachtelijke landingen op de
Polderbaan om te zetten in een blijvende procedure. De nieuwe procedure is op verzoek van de CROS
door het kennis- en ontwikkelcentrum KDC van Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport
Schiphol en de KLM ontwikkeld en
vanaf november 2007 door LVNL als
proef toegepast. In de nieuwe procedure zetten landende vliegtuigen
op weg naar de Polderbaan de eindnadering hoger is. Deze eindnadering begint op een vast punt boven
de Noordzee. Vanaf dit punt volgen
de vliegtuigen een vaste naderingsroute en voeren daarbij de nadering
uit met zo min mogelijk motorvermogen, de zogenoemde CDA naderingen.
De minimum hoogte die de vliegtuigen op dit beginpunt van de vaste nachtnaderingsroute nu moeten hebben, is verhoogd van ongeveer 1300 meter naar ongeveer
1650 meter. Sinds de start van de
proef schrijft LVNL luchtvaartmaatschappijen aan wanneer een vlucht
niet geheel volgens de procedure is
uitgevoerd. Dit heeft inmiddels het
aantal correct uitgevoerde geluidarme naderingen op 97% gebracht.
Daarnaast mogen vliegtuigen die
technisch niet zijn uitgerust om deze CDA naderingen uit te voeren
sinds 13 maart jl. van dit jaar niet
meer in de nacht op Schiphol landen. Doel van de proef was het verminderen van de geluidhinder in het
gebied ten noordwesten van de Polderbaan. Castricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot ondervinden
hinder van de landende vliegtuigen
die in de nacht vanuit het westen de

Polderbaan naderen. Evaluatie van
de proef heeft aangetoond dat het
beoogde doel is bereikt. Er is minder geluidbelasting in de betrokken
regio en de hinder die daar wordt
ervaren is minder. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van onderzoekgegevens van het onderzoeksbureau Motivaction, berekeningen
van de effecten van de maatregel
op de geluidbelasting door het NLR
en van de klachten die het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol BAS
(www.bezoekbas.nl) registreert.
CROS-pilots
In het kader van de evaluatie van
het Schipholbeleid heeft de CROS
in 2005 maatregelen voorgesteld om
de geluidhinder door vliegverkeer
tegen te gaan. Om een aantal van
deze maatregelen te kunnen testen
heeft de CROS aan het ministerie
van Verkeer en Waterstaat een aantal pilots voorgesteld. In nauwe samenwerking met omwonenden, bestuurders, luchtvaartpartijen en de
overheid zijn afgelopen jaar twee
pilots van start gegaan. Het betreft
naast deze pilot ook de proef met de
vaste bochtstraal bij Hoofddorp en
Nieuw Vennep. De CROS verbindt
alle bij Schiphol betrokken partijen
en heeft de wettelijke taak om een
gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet
aan de belangen van die betrokkenen. Naast overleg houdt de CROS
zich bezig met onderzoek naar
klachten als gevolg van vliegverkeer
in de regio en laat de CROS hinderbeperkende maatregelen ontwikkelen. In de CROS zitten vertegenwoordigers van 30 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland,
Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht
en de luchtvaartsector.

Dieven van inbraak in
woning aangehouden
Aalsmeer - Afgelopen 26 oktober
is ingebroken bij een woning aan de
Beethovenlaan.
De politie heeft daarop een sporenonderzoek gehouden en deze heeft
resultaat opgeleverd. Drie verdachten kwamen in beeld en het drietal is aangehouden. Op woensdag
3 december is een 16-jarige jongen uit Ouderkerk aan de Amstel in

zijn ouderlijk huis in de kraag gevat. Op de kamer van de jongen
troffen agenten de televisie aan die
uit de woning in de Beethovenlaan
was gestolen. Afgelopen maandag
8 december zijn de andere twee verdachten aangehouden. Het betreft
twee jongens van 17 jaar uit Amstelveen. Het drietal gaat voorgeleid
worden voor justitie.

Nieuwe straatnamen in Aalsmeer

Nieuw: de Thailandlaan
en Geijlwijckerweg
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
een besluit genomen over namen
voor straten en gebieden in Greenpark. Volgens de wet hebben belanghebbenden de mogelijkheid
om, binnen zes weken, een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het
college van B&W van de gemeente
Aalsmeer, mocht er op de een of andere manier weerstand bestaan.
Het gaat om de volgende namen:
Amerika, Azië,”Oceanië, Europa en
Afrika als ‘gebiedsnamen’. Verder
zijn de volgende straatnamen toegekend Ecuadorlaan en Braziliëlaan
in het gebied Amerika en Japanlaan
en Thailandlaan in het gebied Azië.
Daarnaast is besloten om de verbinding van het verlengde gedeelte van de bestaande Molenvliet-

weg en de hoek Middenweg naar
de Aalsmeerderweg de naam Molenvlietweg te geven.
Aalsmeerderlaan
In het plangebied C43 (Spoorlaan)
worden de straatnamen Korianderhof, Rozemarijnhof en Laurierhof
toegekend en in plangebied C41 en
C50 (respectievelijk Polderzoom en
Noordvork) wordt de naam Nieuwe Aalsmeerderlaan toegekend. De
straat gelegen tussen de Aalsmeerderweg en de Molenvlietweg (dat
nu nog Stommeerkade wordt genoemd) zal de naam Geijlwijckerweg krijgen.
Tot slot zijn de twee namen die al
in de volksmond Lijnbaan en Schinkeldijkje worden genoemd, nu geformaliseerd.

Dronken man op verkeerd
huisbezoek in centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 6 december rond half drie in de nacht kreeg
de politie een telefoontje van bewoners uit de Seringenstraat dat in hun
tuin een man stond, die weigerde
weg te gaan.
De politie is ter plaatse gegaan en
trof een inwoner aan die een behoorlijke borrel teveel op had. De
man dacht in de tuin te staan van
een vriend. De inwoner begon ver-

velend te doen en toen om zijn legitimatiebewijs werd gevraagd, begon
hij de agenten lastig te vallen. Daarop is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in
Amstelveen om zijn roes uit te slapen. Aan het nachtelijke avontuur
houdt de inwoner zeker enkele bekeuringen over, in ieder geval een
proces-verbaal voor vernieling aan
enkele tuinen.

Brug Van Cleeffkade krijgt vorm!
Aalsmeer - Eind juni dit jaar heeft
de raad besloten om toch een brug
aan te leggen in de Van Cleeffkade om zo de waterpartijen in de
Marktstraat en voor het gemeentehuis met elkaar in verbinding te
stellen. De nieuwe bewoners in het
centrum hebben dit verzoek ingediend en al leek het idee eerst onvoldoende draagkracht te hebben,
toch wisten de bewoners de fracties en uiteindelijk burgemeester en

wethouder over te halen om wel een
brug te realiseren. De brug geeft
namelijk niet alleen de nieuwe bewoners de mogelijkheid een bootje af te meren bij hun tuinen, maar
gaat ook dienen als een mooie snelheidsremmende binnenkomer in het
centrum. Eind september is aangevangen en de werkzaamheden vorderen gestaag. De brug krijgt vorm.
Het verkeer wordt over een baan geleid en verkeerslichten regelen wie

ingezonden
Verkeerde borden zorgen
voor onrust op de buurt
Een aantal weken geleden ontstond
er een groot gat in de weg aan het
begin van de Uiterweg. Nu was dat
gat er al eens eerder geweest, maar
deze keer vond men het eindelijk
nodig om de oorzaak eens te onderzoeken én te repareren. Goede zaak. Chapeau voor de gemeente. Gevolg was dat de weg maar in
één richting berijdbaar was. Borden
werden geplaatst (alsof die er nog
niet genoeg zijn in Aalsmeer met alle omleidingen). De verkeersborden
waren echter zo onoverzichtelijk dat
het niet precies duidelijk was wat
men nou precies bedoelde. Mag ik
nou wel de buurt af, want er stond
zo’n wit bord met rode rand (bord
C1) en men reed er in tegenovergestelde richting wel in. Het wetboek
geeft de volgende uitleg: Gesloten
in beide richtingen voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Aan het begin van de
buurt stond een rond blauw bord
met witte pijl (bord D2). Gebod aan

voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl
aangeeft. Google de borden maar
eens. Oom agent vond het ook eens
nodig om te komen kijken en iedereen die de buurt afkwam scheuren
op de bon te slingeren. Dat werd
op een hele flauwe manier gedaan,
namelijk achter een muurtje gaan
staan en kentekens noteren. Zo ook
op zaterdag 29 november om 0900
in de ochtend. Geen hond die er
last van heeft, maar bevel is bevel,
we moeten hier staan was het antwoord en schrijven maar. Makkelijk toch?
Toen de agenten gevraagd werd of
ze wel wisten dat ze eigenlijk voor
Jan met de korte achternaam stonden te schrijven, omdat elke rechter het proces verbaal meteen in de
vuilnisbak zal gooien omdat er verkeerde borden staan als men het
voor laat komen. Vormfout heet
dat. Werd er achter de oren gekrabd. Tja dat klopt, weliswaar na

Is jeugd in Aalsmeer over
gemeentebeleid tevreden?
Aalsmeer - In het door PACTAalsmeer georganiseerde politieke café in Bacchus van 2 december jl. wilde de politiek van de jongeren weten hoe zij hetgemeentelijke jeugdbeleid willen invullen. De
avond werd geleid door PACT’s eigen jongeren, Auke Ham en Jelle
Buisma. De politiek was aanwezig,
er hadden zich een aantal betrokken volwassenen gemeld, de jongerenwerkers waren uitgenodigd,
maar de jongeren zelf lieten het afweten. Waarom kwamen er maar zo
weinig echte jongeren was de vraag
die vervolgens werd gesteld. Tachtig procent van de jeugd gaat het
goed, was het antwoord van de jongerenwerkers. Twintig procent min
of meer en maar twee procent zorgt
voor problemen. Dat was al vast iets
en niet echt negatief.
Maar de gemeente wil graag jongeren betrekken bij het beleid dat
juist die groep aangaat. Wat is er
dan mis in de communicatie? Het
antwoord van de jongerenwerkers:
“De jeugd wil best meepraten, maar
dan wel over concrete zaken, woorden als ‘beleid’ is te vaag voor ze én
de politiek moet naar ze toe, naar
de rondhangplekken, naar Bon Ami,
waar de jeugd uitgaat, naar de Binding, op vrijdagavond naar de caravan bij de Bloemhof, naar de voetbal of andere sportactiviteiten én

het moet vooral gaan om hun eigen
wijk.Moet er dan door de gemeente
anders worden gecommuniceerd?
Via internet of via Hyves?
Dat valt in de praktijk erg tegen was
het antwoord van de jongerenwerkers. Jongeren zoeken dat niet op
internet. Wél stellen de jongerenwerkers zich op het standpunt dat
de gemeente gebruik moet maken
van hun expertise, dat er meer jongerenwerkers nodig zijn, dat er een
flexibel budget voor ze beschikbaar moet worden gesteld om zaken te organiseren. De besluitvorming van de gemeente duurt te
lang. De jeugd snapt niet waarom
alles zo lang moet duren. Ze willen
meteen resultaat. De problematiek
en de wensen van de jeugd moet
in een kader worden gezet en ieder
jaar opnieuw bijgesteld. Daar moet
het echter niet bij blijven maar er zal
een jongerenpanel moeten komen
die de gemeente iedere maand bijpraat over nieuwe ontwikkelingen,
er moet een jongerencongres in de
Bloemhof worden georganiseerd
bijvoorbeeld.
Dit zijn zo de adviezen, gegeven
door de jongerenwerkers Tessa
Westhof van de Binding, Petra Dupuis van jongerencentrum N201 en
Asha Braaksma, ambulant jongerenwerker uit de Bus. Politiek, leer
daarvan en ga aan de slag!

Hoog vuurwerk verboden bij
Korenmolen de Leeuw in dorp
Aalsmeer - Het vuurwerk wordt
steeds krachtiger en komt steeds
hoger, daarom is het goed om de
mensen nog eens te informeren over
het feit dat er in de omgeving van
de Korenmolen ‘De Leeuw’ geen zogenaamd hoog vuurwerk mag wor-

den afgestoken. Hoog vuurwerk levert namelijk brandgevaar op voor
de rieten kap van de molen. Het
gebied waarin dit verbod geldt ligt
grofweg tussen de Weteringstraat,
het Praamplein, de Dorpsstraat en
de Gedempte Sloot.

wanneer mag rijden. Tot begin januari blijft een baan beschikbaar voor
auto’s en fietsen. Tijdens de tweede
fase, gepland van januari tot begin
april, kan het verkeer weer volledig
gebruik maken van de Van Cleeffkade. De laatste drie maanden zijn
nodig om het bovenste deel van de
brug te bouwen.
Nog even geduld, maar over enkele
maanden is het centrum zeker een
blikvanger rijker!
veel aarzeling. Men wilde aangeven
dat het éénrichtingverkeer was. Dat
moet met een blauw vierkant bord
met witte pijl aangegeven worden
( bord C3) aan de ene kant en een
rond rood bord met witte horizontale streep (bord C2) aan de andere kant. Dan was het duidelijk geweest en waren natuurlijk alle buurters netjes de Grundelstraat ingereden. Een aantal dagen later zijn de
correcte borden geplaatst en heeft
niemand meer een poot om op te
staan. Terecht dat er bekeurd werd.
Lieve mensen, stuur massaal de
bonnen terug die u gekregen heeft
toen er verkeerde borden stonden,
want de politie heeft geen poot om
op te staan.
Dinsdag 9 december was er een
aanrijding op de Brandewijn brug.
Twee auto’s fors in elkaar. Politie?
Na een uur nog niemand. Zijn natuurlijk de bonnetjes in het systeem
aan het zetten die ze de week daarvoor hadden geschreven. Mocht u
de foto’s willen hebben voor bewijs
kunt u mij een mailtje sturen en ik
stuur ze graag op.
Joost van Veenendaal
Uiterweg 42
j.van.veenendaal@hccnet.nl

Nieuwe N201
al in gebruik
Oude Meer - De eigenlijke, algehele oplevering laat natuurlijk nog
even op zich wachten, maar feit is
wel dat het eerste deel van de nieuwe N201 deze maand in gebruik
wordt genomen. Het gaat dan om
het stukje weg in Oude Meer ter
hoogte van de tunnel onder de ringvaart. Op deze manier kan de aannemer in het gebied waar nu de
Fokkerweg ligt, de in-uitrit voor de
tunnel bouwen.

Welstandsnota
vernieuwd

Aalsmeer - De in juni 2004 vastgestelde Welstandsnota is op bepaalde punten alweer verouderd. Daarom is een herziene nota opgesteld,
waarvan het concept klaar ligt. Er
volgt eerst een inspraakprocedure,
met andere woorden het concept
zal ter inzage komen te liggen. Wie
wil reageren op de vernieuwde Welstandsnota kan dat in vanaf 15 januari doen. Vanaf die datum ligt het
concept zes weken in het gemeentehuis om in te zien.

Wijkraad Stommeer
vergadert
Aalsmeer - Op woensdag 17 december houdt de wijkraad Stommeer in gebouw Seringenhorst aan
de Parklaan 27 haar volgende bijeenkomst. De aanvang is 19.30 uur.
Het eerste half uur is bestemd voor
wijkbewoners om zaken aan de orde te stellen en onderwerpen op de
agenda te plaatsen. Op de agenda
staat voorts de voortgang van diverse projecten in de wijk, waaronder de planvorming rond het oude
tracé van de N201. Voor de volledige agenda wordt verwezen naar de
website van de wijkraad, www.wijkraden-aalsmeer.nl

Aalsmeer - In het attractiepark de
Linnaeushof te Bennebroek had ik op
kerstavond, samen met enkele medewerkers, een groot karwei afgerond. Precies op tijd. Op 2e kerstdag
zou de bekende radiopresentatrice
Meta de Vries het door mij bedachte en gerealiseerde project, openen.
Het was najaar 1966 toen ik de opdracht kreeg van de heer Grijpstra
om in een enorme kas op het Linnaeushof terrein een binnenspeeltuin te bedenken. De heer Grijpstra
was bekend in Aalsmeer als politieagent en later realiseerde hij aan de
Oosteinderweg een mini-corso. In
een kas werden talloze praalwagentjes voortgetrokken door elektrische
aandrijving en reden hun ritjes door
de kas. Bussen waaruit vele toeristen
stroomden, kwamen dit mini-corso
bekijken. De corsowagentjes waren
gearrangeerd met mini-droogbloemetjes. Kennelijk vonden de toeristen en dagjesmensen het mini-corso
allemachtig prachtig! De opbrengst
van de toegangsprijs was bestemd
voor het Rode Kruis. Grijpstra werd
later directeur van de Linnaeushof en
zocht, bij toeval, contact met mij. In
mijn jeugdige overmoed ging ik de
uitdaging aan. Ik bedacht een soort
binnenspeeltuin waar kinderen naar
hartelust konden spelen als het buiten guur, nat of koud was. Het was
veel werk en het was op het nippertje dat de klus klaarkwam. Toen ik
die nacht met een tevreden gevoel
naar huis reed, sneeuwde het. Overal
was het heel stil. Behalve, later, bij de
kerk waar ik langs reed. De klokken
blèrden en de kerkgangers waren op
weg naar de nachtmis. Het werd dat
jaar een witte kerst.
Toen we vijf, zes jaar waren, leerden
we met vallen en opstaan, schaatsen.
De smalle dijksloot langs de Oosteinderweg was al snel dicht gevroren.
Je leerde schaatsen achter een houten keukenstoel. Mijn eerste schaatsen waren van die Friese doorlopertjes. Van hout en van voren met een
koperen krul. Met behulp van oranje
banden bond je de schaatsen onder.
Je kon na korte tijd al redelijk snel
schaatsen. Na de Friese doorlopers
ging je op ‘houten noren’ schaatsen.
De noren hadden geen koperen krul
meer van voren, je moest je schaatsen wel weer onderbinden met van
die oranje linten. Vroeger vroren de
sloten vaker dicht. Ik kan me tenmiste nog veel ijspret herinneren en ook
dat we regelmatig ijsvrij kregen van
school. Achter het Oosterbad was
de schaatsbaan, je kon daar veel ijspret hebben. Voor de kleintjes werden er spelletjes op het ijs georganiseerd en voor de wat meer gevorderde schaatsers en de schoolkinderen werden er baanwedstrijden georganiseerd. Natuurlijk was er ook
een gezellige koek-en-zopie aanwezig. Verderop, bij de molen de ‘Zwarte Ruiter’ en op andere poeltjes en
sloten in Aalsmeer-oost, kon je goed
schaatsen.
Je had dubbeltjes-ijs en sneeuw-ijs.
Het dubbeltjes-ijs was mooi zwart
glanzend ijs waarin, zover je kon kijken, dubbeltjes zaten: witte, ronde
vlekjes die door luchtbelletjes waren ontstaan. Sneeuw-ijs was wit en
wat stroever om op te schaatsen.
Dat was een dunne laag bevroren
sneeuw op het ijs. Naast de prettige herinneringen aan de ijstijden van
vroeger waren er ook minder prettige herinneringgen. De kwekers van
toen stookten hun kassen warm door
middel van met kolen gestookte kachels. Zwaar werk dat zowel overdag
als ‘s nachts door moest gaan. Ondanks de inzet van de kwekers gebeurde het toch nog regelmatig dat
er bevroren kassen waren waardoor
de teelt waardeloos werd. Het betekende dat er nauwelijks eten op tafel kwam en er meer in armoede geleefd werd.
Het is allemaal niet zo lang geleden,
maar toch lijkt het ver weg. Er is zo
snel zoveel veranderd. En een echte
witte kerst, komt dat ooit nog eens?
Of zwieren, arm-in-arm op spiegelglad dubbeltjes-ijs?
Coq Scheltens

N201+ toch niet
boven Fokkerweg?

Schiphol-Rijk - De realisatie van
de nieuwe N201 loopt vooralsnog
geen vertraging op. Het eerste deel
van de omlegging is eind 2011 gereed. Echter, onlangs is discussie
ontstaan over een eerderbesproken variant van de nieuwe weg in
het Schiphol-Rijk gebied. In plaats
van een weg boven de Fokkerweg
aan te leggen, zou de ‘Boerenlandvariant’ gewenst zijn. Dit is variant
waarbij de weg op land zou worden
aangelegd, dat eigenlijk bedoeld
was voor de aanleg van de parallelle Kaagbaan. Deze variant loopt
niet door het kantorenpark, maar
door ‘boerenland’ ten westen van
de huidige bebouwing. Het is echter
niet ‘hard’ te maken dat die parallelle Kaagbaan er komt. Schiphol en
het Rijk moeten toestemmen. Of de
Boerenlandvariant er komt, wordt
duidelijk in februari 2009.
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Stef Holling: “Vrijwilligerswerk
verrijkt mijn leven”
Niemandsland, de doortocht door de woestijn richting Mauritanie,

Team Support4gambiakidz
terug van Dakar Challenge
Aalsmeer - Na een genadeloze tocht door verlaten gebieden en
woestijn heeft het team Support4gamkidz de 19 jaar oude “barrels” achtergelaten voor de veiling
in Banjul. Afgelopen zaterdag 7 december zijn zij rond 03.00 uur veilig
geland op Schiphol.
Exact vier weken geleden vertrokken zij op 8 november in twee oude
Peugeots 309 van Amsterdam Blijburg voor de Dakar Challenge. Niet
alleen een uitdaging vanwege het
avontuur maar ook om met behulp
van sponsors geld bijeen te brengen
voor de twee goede doelen die zij in
Gambia wilden ondersteunen.
Afzien, hitte, stof, zand, kapotte dynamo, koeling op hol, fototoestel en
tent stuk, ongemakken die zij prima
het hoofd konden bieden dankzij
een beetje geluk en een goede voorbereiding. In Gambia zelf werden de
teams opgevangen door Herbert
Damen van de Stichting Handen ineen. Hij begeleidde het team naar
de verschillende projecten en nederzettingen rondom Latriya, waar
zij gastvrij door de lokale mensen
werden ontvangen. Zij bezochten
de medische post, waar een uitbreiding met een laboratorium dringend
is gewenst. Voor kleine ingrepen en
bloedonderzoek moeten zij tot nu
toe vele kilometers reizen naar een
ziekenhuis in de stad. Op 5 november vierde Snoopy Kinderopvang en
BSO haar 25-jarig jubileumfeest. Op
verzoek van Jolanda van Tol, direc-

teur en vrouw van chauffeur Ton van
Tol, werden ouders en andere relaties gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm van goederen of
een financiële donatie voor de goede doelen. Met als gevolg dat een
container met tweedehands kleding
en goederen zijn weg naar Latriya al
heeft gevonden. Verschillende lokale Gambiaanse kranten deden verslag van de actie van Snoopy en van
de rit ten behoeve van de Dakar
Challenge. De finale stand van alle
donaties is nog niet bekend, er komen nog steeds giften binnen, maar
op dit moment levert de telling een
bedrag op van 5500 euro. Ook de
opbrengst van de autoveiling komt
ten goede aan de beide stichtingen die met hun werk de lokale bevolking ondersteunt met onderwijs,
huisvesting en medische projecten.
Hans, Ton, Jan en Jos en hun ‘medewerkers’ bedanken alle bedrijven
en particulieren hartelijk voor alle bijdragen en donaties, maar ook
voor alle belangstelling gedurende
hun avontuurlijke tocht. Wie wil helpen en de opvatting deelt dat mensen in Gambia een kans verdienen
om een vak te leren om voor zichzelf te kunnen zorgen kan ondersteunen met een gift. Donaties zijn
van harte welkom op Rabobank rekeningnummer: 1381.30.787. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan
de stichtingen. Nieuwsgierig? Kijk
dan op www.support4gambiakidz.
nl

De finish, op de echte eindstreep van de officiële Le Dakar. Van links naar
rechts: Jan, Hans, Ton en Jos.

Aalsmeer - Het begon allemaal
met het lezen van een artikel in een
uitgave van het Steunpunt Mantelzorg, Amstelring. Deze stichting
coördineert praktische thuiszorg
voor onder andere gehandicapten, terminale patiënten en dementerenden. Het artikel dat Stef Holling aansprak ging over het voorlezen aan kinderen. “Ik lees graag
voor.” Zijn voormalige leerlingen van
de bovenbouw van de Jozefschool
kunnen dat beamen. Hun ‘meester’
heeft een prachtige stem met een
mooie intonatie. “Maar ik ben toch
voor iets anders ingezet. Er was een
hulpvraag van een cliënt die doof
is en op 27 jarige leeftijd een herseninfarct kreeg. Zijn vraag was of
ik hem wilde helpen met het werken aan de computer. Inmiddels
kennen wij elkaar tien jaar en hebben in de loop van deze tijd echt samen iets opgebouwd. Ik help hem
ook met allerlei andere karweitjes.
Zo heb ik bijvoorbeeld een keer zijn
badkamer geschilderd. Mijn cliënt is
rechtszijdig verlamd en kan daarom
zelf ook niet zoveel. Door zijn doofheid heeft hij moeite om zich goed
uit te drukken. Via de computer lukt
dat wel, maar het praten is veel ingewikkelder. Dus is enige ‘stemhulp’ naar derden toe welkom. Wij
kunnen met elkaar communiceren.
In mijn familie komt doofheid voor,
daarom was ik gewend aan liplezen
en aan het geluid van de stem van
iemand die doof is.”
Het positieve effect van het persoonlijk begeleiden van de Amstelring cliënten wordt uit het volgende
duidelijk. “Tien jaar geleden was deze man heel erg ziek en depressief.
Zowel lichamelijk als persoonlijk
kreeg hij veel te verwerken, raakte steeds eenzamer en nu is hij zelf
vrijwilliger bij de dovenclub in Amsterdam. Voor hem is dit werk geweldig, in feite is hij met zijn 47 jaar
nog een jonge vent en weet zich nu
nuttig te maken voor anderen. Dat is
een stimulans hoor! Ik vind dit soort
vrijwilligerswerk zo belangrijk. Het
is ook voor mij een verrijking. Door
de vragen die gesteld zijn, heb ik
zelf ook zoveel geleerd. Ik moest mij
gaan verdiepen in zoveel dingen die
ik ook nog niet goed wist. Want iemand iets kunnen uitleggen is heel
anders dan iets voor jezelf doen.” Er
kwam een moment dat de hulp van
deze cliënt wat kon worden afge-

bouwd. Zo kwam er weer wat meer
tijd vrij dus bedacht de hulpvaardige Kudelstaarter: “Ik kan er nog wel
een cliënt bij hebben.”
Gezelschapsheer
Twee jaar geleden kreeg Stef Holling via Amstelring contact met een
ex-onderwijzer uit Amsterdam. “Wij
zijn even oud. De man kreeg als gevolg van een mislukte nekhernia
operatie artrose, ms, en andere ongemakken. Zijn hulpvraag was hem
te helpen bij het lopen. Hij wilde zo
graag naar buiten, af en toe een
frisse neus halen. Voor hem ben ik
een gezelschapsheer. Hij heeft die
sociale contacten hard nodig. Stel
je eens voor, zijn vrouw is overleden, zijn dochter woont ook niet direct in de buurt en dan zit je daar
in je eentje. Altijd pijn en heel beperkt in de beweging. Dan is afleiding zeer welkom. Gelukkig ben ik
niet de enige die hem bezoekt. Studenten die bezig zijn aan een maatschappelijke stage voor hun studie aan de Pabo, of fysiotherapeuten en medische studenten komen
regelmatig langs. Het nadeel is wel
dat hij met deze vrij jonge mensen

niet echt een band kan opbouwen.
Daarvoor is de tijd tekort.”
Voorrijder
Sinds dit jaar april kwam er een
hulpvraag van een blinde cliënt. Hij
zocht een voorrijder. “Deze man is
dol op fietsen, dus stappen wij eens
per twee weken samen op de tandem. Er is nog een andere vrijwilliger die eens per week voorrijdt.
En dan fietsen wij geen kleine ritjes
hoor. Wij maken tochten van zo’n 50
à 60 kilometer. Heerlijk buiten en in
beweging zijn. Als kind was de man
zeer slechtziende, maar hij is sinds
3 jaar het totale gezichtsvermogen
kwijt. Toch heeft hij nog een heel
goed oriëntatie vermogen. Weet in
grote lijnen waar wij naar toe fietsen. En onderweg bespreek ik de
omgeving. Vanuit het geheugen kan
hij dat aardig visualiseren. Hij heeft
nog herinneringen aan vorm en
kleur. Verder is hij allerminst zielig.
Hij woont zelfstandig en heeft maar
beperkt hulp van buiten nodig.”
Ons Tweede Thuis
Naast het werk voor de Amstelring
weet Stef Holling ook nog tijd vrij te

maken voor de bewoners van Ons
Tweede Thuis. “Door hen voor te lezen, creëer je een bepaalde sfeer
die heel goed voor hen is. Je merkt,
ook al kunnen zij dat dan niet zeggen, aan hun houding, hun mimiek,
dat zij die extra aandacht fijn vinden. Ik vind het geweldig wanneer
zij even iets anders doen dan televisie kijken.”
Vervroegd pensioen
41 Jaar zat Stef Holling in het onderwijs. Toen de mogelijkheid zich
voordeed om met vervroegd pensioen te gaan, werden de lessen en
leerlingen vervangen door vrijwilligerswerk in Nederland en in Afrika
waar de geboren onderwijzer ook
les geeft.
Op dit moment spijkert hij zijn grammaticale kennis van Engels bij op de
Volksuniversiteit. Want Afrika blijft
trekken en het plan is om in september weer voor drie maanden te
vertrekken.
Janna van Zon
Stef Holling weet dat er veel meer
mensen zijn die het leuk vinden om
vrijwilligerswerk te doen. Hij raadt
hen aan contact op te nemen met
Steunpunt Mantelzorg, Amstelring,
Laan van de Helende Meesters 431,
1186 DK Amstelveen. Telefoon 0205454273 of 009-1866 (lokaal tarief).
Wie wil voorlezen in Ons Tweede
Thuis kan contact opnemen met
Corrie de Boer via de openbare bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat.

Stichting Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer volop actief
Jan van der Horst, Ton van Tol, Hans Boelsma en Jos Snelderwaard, na aankomst in Banjul.

Cheque van Rotaract voor
de stichting Haarwensen

Mannenkoor Con Amore brengt
50 jaar in tekst en beeld
Aalsmeer - Om het jubilieum dit
jaar van Aalsmeers mannenkoor
Con Amore in tekst en beeld uit
is brengen, is afgelopen maanden
naarstig gespit in oude boeken en
geschriften, zijn foto’s gesorteerd en
hebben leden geprobeerd te achterhalen wie en wat het voorstelt en
uit welke periode. Afgelopen maandag 8 december was de feestelijke
presentatie van het boek en de cd.
Een fleurig boekwerkje van tachtig
pagina’s met veel foto’s en mooie
verhalen uit de rijke historie van
Aalsmeers mannenkoor Con Amore’ is het prachtige resultaat. De oplage is beperkt, maar voor de echte
Con Amore aanhangers zijn exemplaren beschikbaar via het secretariaat. Het jubileumboek kost 7.50 euro. De nieuwe cd van het jubileumconcert verschijnt in het nieuwe jaar
omstreeks eind januari. Hiervoor organiseert Aalsmeers mannenkoor
Con Amore nog een promotieconcert op 1 maart volgend jaar.

Tijdens de kerstdagen zingt Con
Amore in Amstelveen. AmsterdamNoord en in de kerstnacht in Leimuiden.

Aalsmeer - High hats and fancy dresses in De Oude Veiling te
Aalsmeer afgelopen 25 oktober.
Rotaract AMU organiseerde deze
avond haar jaarlijkse feest met dit
jaar het thema Monopoly. Dj Jorrit, onder andere bekend van discotheek La Paix, zorgde voor de muzikale omlijsting van deze avond en
de voetjes gingen al vrij snel van de
vloer. “Een geslaagde avond”, aldus de leden van Rotaract AMU.
Het feest heeft een bedrag van 1100
euro opgebracht en dat bedrag is
op vrijdag 28 november overhandigd aan Yvonne de Boer, oprichtster van stichting Haarwensen.
Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door
medische behandelingen of een an-

dere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor
een haarwerk of pruik. Meer informatie kunt u vinden op www.haarwensen.nl. Rotaract AMU wil bij deze iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit feest.
Rotaract Club Aalsmeer-MijdrechtUithoorn (AMU) is dé serviceclub
voor actieve ondernemende jongeren tussen de 18 en 30 jaar uit
de regio Amstelland en Ronde Venen. Rotaract zet zich in voor goede doelen en zorgt voor een groot
sociaal netwerk. Daarnaast is Rotaract ook gewoon fun! Lijkt het je
leuk om kennis te maken met Rotaract AMU? Kijk dan voor meer informatie op www.rotaractamu.nl en
neem contact op.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 18 december is de volgende competitie-avond van sjoelclub Rijsenhout.
Gespeeld wordt er in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat en de
aanvang is 20.00 uur.
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur.
Het sjoelen op 4 december is in de
Hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse met 2056 punten, tweede is geworden Jan Joore en derde
Dikkie Baardse.
In klasse A was Elly Lanser de bes-

te sjoeler met 1725 punten, op twee
Nel Joore en derde Nel Fegel. In
klasse B was de hoogste eer voor
Thomas van Brakel met 1748 punten, op twee Plonie Verdel en derde Annie van ‘t Zelfde. In klasse C
was Rinie Ravensbergen met 1645
punten onverslaanbaar, op twee Rie
Kant en derde Ben Fegel. In klasse
D tot slot was plaats één voor Ria
van Oudheusden met 1486 punten,
op twee Anja Koster en op drie Fokje Bronsdijk.

Aalsmeer - De Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer startte in
1993 een project in Aalsmeer en
omgeving om ± iedere 3 jaar kinderen uit de besmette gebieden
van Wit-Rusland te halen als gevolg van de ramp met de kerncentrale te Tsjernobyl. De kinderen, die
8 of 9 jaar oud zijn, verblijven gedurende twee maanden bij gastgezinnen en zij worden begeleid door een
onderwijzeres en een tolk. Zij gaan
evenals hun leeftijdgenootjes naar
school in Aalsmeer of Kudelstaart.
Na twee maanden keren de kinderen terug naar hun woonplaats
in een veel betere conditie dan zij
ooit zijn geweest. Vorig jaar heeft
een groep van 30 kinderen een fantastisch verblijf gehad, mede door
de geweldige inzet van alle betrokken gastgezinnen. De Stichting doet
haar uiterste best om weer het benodigde geld bijeen te brengen voor
een nieuwe groep Wit-Russische
kinderen die zij in het voorjaar van
2010 hoopt te verwelkomen. Ook diverse ondernemers en veiling Flora Holland Aalsmeer hebben weer
hun hulp toegezegd om dit mogelijk te maken. Hiervoor is de STKA
hen buitengewoon erkentelijk. Het
laatste project kostte rond de 18.000
aan geld voor paspoorten en visa
voor kinderen en begeleiders; logies
op de heen- en terugreis, vervoer,
verzekeringen en dergelijke. Tijdens
een voorbereidingsbezoek dat enkele leden van de Stichting eind
september aan Wit-Rusland brachten, spraken de schooldirecties hun
tevredenheid uit over de opvang en
begeleiding van de kinderen. Bovendien was geconstateerd dat de
kinderen in die twee maanden geen
leerachterstand hadden opgelopen.
De lijsten met daarop de leerlingen
die in 2010 in aanmerking komen
om naar Nederland te gaan waren
al in concept klaar!
Ook werd een bezoek gebracht aan
het oncologisch kinderziekenhuis in
Minsk en het daaraan verbonden
kinderhospice. De leden zijn onder de indruk geraakt van de wijze waarop met beperkte middelen
alles in het werk gesteld wordt om
deze kinderen te behandelen en/of
zo optimaal mogelijk te begeleiden
als zij hun laatste levensmaanden in
gaan. Duidelijk werd dat wezenlijke
zaken als paracetamol met codeïne
en verpleegmateriaal veelal ontbre-

ken. De STKA heeft toegezegd om
voor deze kinderen aan de slag te
gaan en daarbij kan zij steeds weer
op uw hulp rekenen! Diverse activiteiten vonden plaats: de Stichting
stond op de september braderie en
onlangs vond een goed geslaagde
speculaaspoppenactie plaats. Dit
resultaat maakte het mogelijk om
per koerier onder andere twee babyweegschalen, diverse oorthermometers en een flinke hoeveelheid paracetamol met codeïne naar
Wit-Rusland te sturen. Ook heeft de
Stichting twee kinderen met kanker geadopteerd om zo financieel
de ouders van deze kinderen te ondersteunen. Tenslotte zijn er in november vijftig voedselpakketten besteld voor arme gezinnen, waarvan
tenminste één gezinslid aan kanker lijdt, als een kleine bemoediging
rond deze kersttijd. U begrijpt dat er
weer financiële aanvulling nodig is
en daarom zal er vanaf heden en zeker ook in 2009 volop actie blijven.
U wordt van harte uitgenodigd om
een bezoekje te brengen aan de
stand van de Stichting Tjsernobyl
Kinderen Aalsmeer op zaterdag 13
december op de kerstmarkt in het
Zorgcentrum Aelsmeer. Er zijn diverse aardige (ook Wit-Russische)
dingen te koop en de enveloppenlijn met daarin leuke prijsjes zal niet
ontbreken. Er wordt op u gewacht.
Uiteraard kan hier eveneens alle gewenste informatie ingewonnen worden. Ook kunnen belangstellenden
hiervoor terecht op de website van
de Stichting: www.stka.dds.nl.

Leerzame avond
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 december organiseert Viva Aquaria
een leerzame avond die gaat over
het snijden van glas en het lijmen
van een aquarium. Met iedereen die
deze avond aanwezig is gaat een
aquarium gebouwd worden. De
avond wordt gehouden in buurthuis
Hormeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Wie meer wil weten over Viva
Aquaria kan contact opnemen met
de heer C. Keim, tel. 0297-343854.
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Expositie ‘Schilderachtig dorp’

Wandkleed boeiend voor
vele Aalsmeerders

recensie

Enthousiaste presentatie
Bindingkoor in kerstconcert
Aalsmeer - Traditiegetrouw heeft
het Bindingkoor zich in de Adventtijd gepresenteerd met een, bij tijden, spetterend optreden afgelopen 7 december op haar vaste stek:
de grote zaal van de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Sober versierd, van ouds goed van akoestiek.
En tot de nok toe gevuld met een
aandachtig en dankbaar publiek.
Een concert deze keer gekenmerkt
door veel grote contrasten in stijl
en datering van de muziek. Steeds
weer weet dirigent Henk Trommel
zijn koor met nieuwe nummers op
het podium te brengen. Achter in de
zaal opgesteld ving men aan met:
Gaudete, Christus est natus (‘Verheugt u, Christus is geboren’, uit
1420). Opgetogen en uit het hoofd
gezongen betrad het koor à capella zingend het podium. De tenorpartij werd afwisselend aangevuld
met een alt. Daarna Gloria in excelcis van de hedendaagse componist
Marc Puddy: gelijk weer in de boeken, een heel andere sfeer neerzettend. Het volgende nummer, In den
beginne was het woord, werd afwisselend door koor, vrouwen en mannen gebracht met een mooie afgewogen (klassieke) koorklank. Een
eerste contrastvol blokje dat de
trend van het concert goed weergaf. De koorblokken werden deze
keer afgewisseld door intermezzi op
de gitaar door begenadigd vakman
Stan Kuunders. Alleen op dat grote podium, als klassiek gitarist Zuidamerikaanse muziek spelend, rustpunten creërend na (soms) nogal
wat koorgeweld, met duidelijk gearticuleerd spel, waarbij de melodie
goed tot z’n recht kwam. Een lust
voor het oor.
Zo volgde nog een blokje met motetten, afgesloten met “Geboren is u
heden een Heiland” van Willem Vogel, oud dirigent van het koor. Echt
op z’n “Vogels” met wringende akkoorden uitlopend in harmonie,

door elkaar lopende partijen, duivels moeilijk om te zingen. Goed gedaan!
Ook deze keer weer presenteerde
het Bindingmannenkoor en het vrouwenkoor zich met twee liederen: knap gedaan met zo’n kleine
bezetting (met name de mannen: 7
stuks), waardoor het stemmenmateriaal nog duidelijker tot eenheid
kwam. Begeleid door de gitarist.
Door de vrouwen werd onder andere “Stille nacht” gezongen in oorspronkelijke zetting. Om koude rillingen van te krijgen.
Oude kerstmelodieën in een modern
arrangement van Bob Chillcott werden verfrissend gezongen. Wel even
wennen! En tot slot een uitsmijter:
Go, tell it on the mountain. Heel enthousiast gebracht, maar niet overal
even gelijk. Maar dat mocht de pret
niet drukken: een ovationeel applaus
kwam het koor terecht toe. En dat
was aanleiding voor de (traditionele) toegift. Velen bleven nog gezellig
wat napraten en drinken over deze
(al weer en nog steeds) enthousiaste presentatie van het Bindingkoor.
Een zeer gevarieerde voorbereiding
op het kerstgebeuren.
Nieuwe leden welkom
Op donderdag 8 januari gaat Het
Bindingkoor weer van start met de
repetities voor het voorjaarsconcert:
The English Connection. Nieuwe leden, met name een tenor, eerste sopraan en bas, zijn van harte welkom.
Lijkt het je leuk om samen te zingen, kom dan gerust eens langs tijdens een repetitie, elke donderdag
van 19.45 tot 21.15 uur in de achterzaal van de Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat. Voor meer informatie
zie www.debinding.nl of neem contact op met Mariska de Graaf, tel.
0297-321538 of mariska@degraafvanderzande.nl.
Recensist JB

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Programma vrouwenkoor
Vigorosa in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddagpodium presenteert 14 december
om 14.00 uur een jubileumconcert
met wereldmuziek door vrouwenkoor Vigorosa uit Alkmaar in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
14. Dit jaar bestaat Vigorosa twintig jaar en al die jaren staat het koor
onder de bezielende leiding van dirigente Saskia Diel. Het koor legt zich
toe op muziek uit alle delen van de
wereld en speciaal liederen die de
grote thema’s uit een vrouwenleven
bezingen, zoals de liefde, de bruiloft, kinderen en het verlies van geliefden. In het jubileumprogramma
trakteert Vigorosa de liefhebbers
van wereldmuziek op de mooiste,
leukste en ontroerendste liedjes van
de afgelopen jaren. Het programma kan met recht gezien worden als

een muzikale reis door de wereld:
van de 24 liederen komen er geen
twee uit hetzelfde land of streek. Het
gaat van Finland via Brazilië, Suriname en Ierland naar Griekenland
en de Balkan. Vigorosa zingt deels a
capella en deels met instrumentale
begeleiding van Geert Hoes op viool
en gitaar, Martijn Komen op accordeon en Inge Siezenga op percussie.
Het optreden begint om 14.00 uur
en duurt tot 16.00 uur met een half
uur pauze. Kaarten à € 3,50, inclusief
een kopje koffie of thee, zijn vanaf
een half uur voor aanvang verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren op
vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30
uur bij MeerWaarde, telefoon 0235698873. Op dit zelfde telefoonnummer is ook een rit heen en terug met
de Meertaxi te bestellen.

Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
hangt normaliter een serene rust
maar de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’ zorgt niet alleen
voor een grote publiekstoeloop,
maar vooral voor levendige gesprekken en overdracht kennis over
de geschiedenis van Aalsmeer. Publiekslieveling en tevens boegbeeld
is het monumentale wandkleed van
twee bij drie meter, ‘het uitnodigende landshap’ genaamd. Het werk
dringt door tot de ziel van Aalsmeer
met gevoelens van vervoering en
melancholie. Henny Weima maakte het ontwerp in 1973. Zij behandelt het Aalsmeerse landschap met
broze miniatuursteken maar op afstand groeit de bewondering voor
haar onuitputtelijke verbeelding en
vormdynamiek. Het kalme, zwijgende dorp wordt door de ontwerpster
uitbundig overkoepeld met glooiende heuvels, besneeuwde bergtoppen en een stralende zon. Speurt de
ene bezoeker naar de borduursteken van dichtbij, de ander peilt naar
het wezen van de eeuwige waarden
van dit openbrekende, verlossende
landschap. Dominee Sipkema, toenmalige predikant van de Doopsgezinde gemeente, betitelde het wandkleed, dat november 1973 overhandigd werd, als ‘het uinodigende landschap’. Ruim 34 jaar later, in
2007, is het kleed gerestaureerd, het
ging opnieuw door de handen van
ontwerpster Henny Weima en een
groep handwerksters. De versleten draden werden vervangen, losse stukjes stof weer vastgezet. Het
kleed werd afgeborsteld en vervolgens – heel voorzichtig- met een
stofzuiger verder schoon gezogen.
Het maken van het wandkleed heeft
drie jaar in beslag genomen. Minstens eens in de week is door een
groep van vijf dames en een wisselend aantal vrijwilligers aan het
kleed naar ontwerp van Henny Weima gewerkt. Een paar van die dames herinnert Henny Weima zich
nog heel goed: Ko Goebel, Jeltje
de Jong en Annie Maarsen. De kleine expositie, die was ingericht in de
Bindingzaal liet handwerkstukken
van hen zien, tezamen met Henny’s
schetsen, werktekeningen, aquarellen en foto’s van het wandkleed. Andere nijvere handwerksters waren
Alberdien Maarsse, Mat Eveleens en
Adri Otto. Heel aandoenlijk was het,
dat Ko Goebel, voor het uitwerken
van de Aalsmeerse kassen, stukjes
stof van haar bruidsjurk meenam.
Zo nam iedereen specifieke stofjes
en wolletjes mee om bepaalde onderwerpen van het kleed zo goed
mogelijk vorm te geven. Waarom
en hoe dit idee voor een kleed ontstond is niet meer geheel duidelijk.
Was het een idee van een zusterkring? Was het een idee van Henny Weima zelf? Op een of andere
manier was het er gewoon. Henny
kwam met schetsen en tekeningen
van Aalsmeerse plekjes, alles werd
op grote vellen gezet, de basisstof
werd aangeschaft en er werd begonnen. De handwerksters waren
aanvankelijk wel een beetje angstig,
wat wel te begrijpen is als je de foto van Ko Goebel ziet: ze zit voor een
groot leeg kleed met nog alleen het

Topsvoorthuisje erop. Toch werd iedereen, al werkende, steeds losser en losser. De vrouwen groeiden
als het ware met het kleed mee, iedereen had zo zijn inbreng. Het was
heel inspirerend om met elkaar dit
werkstuk te maken. En dit herhaalde
zich weer een beetje toen het kleed
gerestaureerd moest worden. Weer
was het heel prettig om samen, met
een groepje vrouwen, deze klus te
klaren.
De voorstelling
Op het langwerpige kleed van 2 bij
3 meter zie je onderaan, horizontaal,
het dorp Aalsmeer.
Van links naar rechts: de CAV, een
praam met bloemen, veilingkarren,
de ophaalbrug op de Uiterweg (=
Aardbeienbrug), kassen, een Prunusveld, huis Dahlia Maarsse (historische tuin), molen de Korenleeuw,
de Westeinderplas, de Doopsgezinde kerk, de winkel van Mantel, eerste (Leeuwenstein)-bruggetje op de
Uiterweg, ophaalbrug Raadhuisplein, oude lantaarnpalen Uiterweg, gemeentehuis Berghoef, huis
Topsvoort (met walviskaken) en het
(halve) huis van de Bijen . Het bovenste grootste gedeelte van het
doek laat een sappig groen berglandschap zien. In de oorspronkelijk
schetsen en aquarellen van Henny
Weima zie je in dit landschap ook
nog een schaapherder met heel veel
schapen. Die zijn echter in het huidige kleed uit het beeld verdwenen,
waarschijnlijk zou dat een beetje al
te druk geworden zijn. Aan de zijkanten, links en rechts, zijn het geborduurde krijtstrepen, abstracte vegen, die zich langzamerhand,
naar het midden toe, verdichten
tot een concreet landschap. Op de
handwerkmiddagen was dat Henny’s klus om met de onbeweeglijke
techniek van het borduren die schilderachtige bewegingen te suggereren. In het midden van het landschap, bóven de Doopsgezinde
kerk, breekt het landschap open.
Daarachter gaat het landschap verder door, maar dan goudgeel van
kleur met een stralende zon er boven. Het gerestaureerde wandkleed hangt nu te stralen in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. In
het grote zaaltje vouwt het groene
landschap zich open en ontfermt
zich over alle watertorens, molens ,
boerderijen en kerken van Aalsmeer.
Met recht een vredeskleed, waarin de doelstellingen van zowel Oud
Aalsmeer als de KCA samen komen.
Een prachtig voorbeeld ook van wat
inspiratieve en zinvolle samenwerking vermag. Natuurlijk is het Oude
Raadhuis slechts een tijdelijk huis
voor dit kleed. Er gaan stemmen op
om dit echt Aalsmeerse werk nog
publieker en ruimer op te hangen,
bijvoorbeeld in het gemeentehuis
van Aalsmeer. Burgemeester Litjens
zegde tijdens de opening toe om uit
te zoeken of dit mogelijk is. De expositie ‘Een schilderachtig dorp’ is
tot en met 4 januari te bezoeken in
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Op feestdagen blijft de deur dicht.
De toegang is gratis.

Journaalfilm maken bij
Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 15 december houdt de Film- en Videoclub Aalsmeer de laatste clubavond
in 2008. Op deze avond komt Henk
Westerhof het een en ander uitleggen over het maken van een journaalfilm. Dit ten behoeve van en
in samenwerking met Ons Tweede
Thuis. Ook zal met de leden besproken worden waar op 5 januari 2009
het nieuwjaarsdiner gehouden zal
worden. Clubleden, maar ook oudclubleden met aanhang kunnen
zich van nu af aanmelden voor deze
avond. De voorbereidingen voor het
Cinefleurfestival 2009, dat op zaterdagavond 17 januari in gebouw ’t
Anker in Oost gehouden gaat worden, is in vergevorderd stadium.
De opnamen voor de Cinefleurpromotiefilm zijn nagenoeg gemaakt.
Doordat er nogal veel beeldmateriaal is aangeleverd zal de montage
van deze promotiefilm nog wel heel

wat werk met zich mee brengen.
Videohobbyisten die eens kennis
willen maken met de Film- en Videoclub Aalsmeer kunnen zonder
enige verplichting een paar clubavonden bijwonen. De videoclub
gaat prat op de gezellige sfeer die er
altijd op de clubavonden is. Ook videofilmers met een probleem tracht
men zo goed mogelijk te helpen.
Vanaf maandagavond 19 januari
gaan de clubavonden van de F&VA
weer om de 14 dagen gehouden
worden. Deze avond is een terugkomavond voor oud-cursisten met
als thema ‘Monteren, hoe doe je
dat?’
De clubavonden van de F&VA worden gehouden in het gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en
beginnen om 20.00 uur. Informatie over de videoclub via tel. 0297–
326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Expositie BloemenBeelden in
atelier Mark van Kuppenvelt
De Kwakel - Beeldend kunstenaar
Mark van Kuppevelt uit Aalsmeer en
fotograaf Dennis A-Tjak laten vanaf aanstaande vrijdag samen hun
prachtigste beelden zien in Het atelier van Mark in De Kwakel. Beiden
gebruiken elementen van de natuur
om de schoonheid van vergankelijkheid te laten zien, met bijzondere aandacht voor bloemen. In deze
tentoonstelling vertellen de beelden
hun eigen verhaal. Mark van Kuppevelt laat in zijn combinaties van
brons, steen en hout zien hoe natuurgetrouwe en abstracte vormen
elkaar in balans brengen. Inspiratie
komt uit de natuur en uit de oude
culturen, met name die van Egypte. De natuur wordt ook al vertegenwoordigd door de uitgestrekte polder van de Banken naar het Jaagpad waar zijn atelier op uitkijkt. In
dit prima geoutilleerde atelier verwelkomt hij individuele cursisten
die er onder zijn begeleiding eigen werken maken. In het komende
jaar ontvangt hij er samen met Hugo Meijs ook teams die in één dag
tijd zelf een gezamenlijk beeld creëren, een bedrijfsuitje met een prachtig bronzen beeld als monumentale
herinnering.

Dennis A-Tjak fotografeerde de Royal Flowers, onwaarschijnlijk mooie
kleurrijke bolgewassen met koninklijke namen.
Met een grote aandacht voor licht
en lichtinval doet dit werk denken
aan de schilderijen van de grote
meesters. Zijn foto’s zijn met groot
succes eerder te bewonderen geweest in Paleis Het Loo, en nu de
kans voor u om kennis te nemen van
zijn werk. Naast zijn foto’s is ook zijn
prachtige boek Royal Flowers of the
Netherlands te koop. Alle tentoongestelde beelden en foto’s zijn er te
koop, een aanbeveling voor een onvergetelijk kerstcadeau of relatiegeschenk. De expositie BloemenBeelden wordt vrijdag 12 december om
17.00 uur geopend door oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Daarna
wordt een korte presentatie gegeven van Team-Beelden en vervolgens is de presentatie van het boek
Royal Flowers of the Netherlands.
Zaterdag 13 en zondag 14 december zijn belangstellenden van harte
welkom in het atelier van Mark van
Kuppevelt op de Banken 1a in De
Kwakel van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Voor een routebeschrijving zie www.
markvankuppevelt.nl.

Salsa-party met dj Red
Delicious in The Beach
Aalsmeer - Voor de mensen, die
genoeg hebben van het koude weer,
is The Beach altijd een uitkomst. Elke keer weten zij de regio weer te
verwennen met tropische verrassingen. Is het niet met het maandelijkse beachvolleybal toernooi, de back
in time avonden of lekker jammen
tijdens Plug and Play, dan wel met
de geslaagde salsa feesten. Voor
2008 staan er nog twee salsa feesten op de agenda. Zondag 14 december wordt de maandelijks terugkerende salsa avond gehouden.
Deze keer is de muziek in handen
van dj Red Delicious en haar taak,
de dansvloer vol krijgen, zal ze met
vlag en wimpel uitvoeren. Volgens
velen is dj Red Delecious de meest
spraakmakende dj van dit moment,
dus dat beloofd wat. Om 19.30 uur
wordt er gestart met rustige salsa
en merengue. Daarna gaat de vaart
er in, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Speciaal voor deze
avond zal het duo Mathieu en Cindy
om 20.00 uur een gratis workshop
Rueda de Casino geven! Zorg dat
je op tijd bent in The Beach aan de
Oosteinderweg, want vol is vol!

Laatste Salsa Live Edition
Mocht je deze avond missen, wees
dan niet getreurd, want op 28 december zal The Beach op gepaste wijze afscheid nemen van 2008.
Dan wordt de laatste Salsa Live Edition van dit jaar gehouden. Voor
deze bijzondere avond heeft The
Beach in samenwerking met Salsa.
nl, de tienkoppige topformatie Sofrito Na’ Más weten te boeken! Sofrito Na’ Más speelt, zoals de naam
al suggereert, lekkere pittige salsa
- een smaakvol repertoire met een
feestelijke en energieke uitstraling.
De band speelt swingende salsa,
cumbia, cha cha cha, bomba, mozambique en merengue, een zeer
gevarieerd programma dus! Naast
nummers van onder andere Willie
Colón, Celia Cruz en Oscar d´Leon,
brengt Sofrito ook eigen composities ten gehore. De avond zal verder ingevuld worden door de landelijk bekende salsa dj Rick. Voorverkoop is verstandig en mogelijk via
The Beach en tijdens de lessen in
Aalsmeer en Amstelveen. Aanvang
20.00 uur. Voor meer info surf naar:
www.beach.nl.
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Beraad en raad vanavond
Aalsmeer - Om 20.00 uur vanavond, donderdag 11 december,
start in het gemeentehuis de bijeenkomst van het beraad en de raad
van Aalsmeer in de raadzaal van het
gemeentehuis. Het beraad staat onder voorzitterschap van Pierre Tuning van PACT en als hamerstukken op de agenda staan extra gelden armoedebestrijding en eerste
begrotingswijziging. Behandelstukken zijn intentieovereenkomst zorgwoningen in Kudelstaart, vrijstelling
verlenen aan Flora Holland en Waterdrinker voor ontwikkeling Locatie
Oost, aangaan gemeenschappelijke
regeling Aalsmeer-Uithoorn, normenkader jaarrekening 2008, de-

Groot alarm
voor gistend vat

cemberwijziging 2008 en fusie tussen de SWOA en Vita Welzijn. Het
beraad wordt besloten met de rondvraag. Na een korte pauze wordt
rond half elf aangevangen met de
raadsvergadering.
De raad staat onder leiding van burgemeester Pieter Litjens. Een ingezonden stuk staat op de agenda en
deze gaat over de verkeerssnelheid
in de Karperstraat en de verkeerssituatie rond brede school De Mikado. Het advies luidt in handen geven
van het college ter beoordeling en
afdoening. Vervolgens komen dezelfde onderwerpen als in het beraad aan de orde. De sluiting is gepland rond elf uur.

Aalsmeer - Op maandag 8 december rond vier in de middag zijn politie en brandweer met groot materieel uitgerukt vanwege een melding dat bij een bedrijf een vat met
chemicaliën op springen stond bij
een bedrijf aan de Oosteinderweg.
Het vat was opgeslagen in een zeecontainer en stond helemaal bol. Zo
goed als zeker is de inhoud gaan
gisten. De brandweer heeft het vat
ontlucht. Een gespecialiseerd bedrijf is het vat vervolgens op komen
halen en afgevoerd.

Hulp mocht niet
meer baten

‘Papierwinkel’ bij gemeente
voor inwoners minder groot
Aalsmeer - De ‘papieren tijgers’,
synoniem voor de vele administratieve handelingen die burgers en
bedrijven vaak moeten plegen als
zij in contact gaan met de gemeente, worden minder. Daar gaat de gemeente voor zorgen.
Zo zullen formulieren eenvoudiger
worden opgesteld. Daarnaast zal
er niet naar informatie worden gevraagd, die toch al bekend is bij de
overheid. Aanvragers van bouwvergunningen krijgen één aanspreekpunt. Voor verenigingen die in aanmerking willen komen voor subsi-

die, wordt het ook makkelijker. Zij
hoeven minder informatie te verstrekken aan de gemeente. Wat betreft deze vereenvoudiging van administratieve rompslomp, hebben
gemeente Aalsmeer en Uithoorn de
handen ineen geslagen.
Door samen te werken kunnen verbeteringen vaak eenvoudig in beide gemeenten worden toegepast.
Niet alle voorstellen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden. Een
groot deel van de verbeteringen vereist een investering in de automatisering.

ingezonden
Stoplichten te ‘scherp’!
De wijkraden Hornmeer en Stommeer hebben 3 december een brief
geschreven aan de gedeputeerde
Staten van Noord-Holland over de
afstelling van de stoplichten op de
kruisingen N201 met de Mensinglaan en de Ophelialaan:
”Begin 2008 is door verscheidene
bewoners uit onze wijken geconstateerd dat de stoplichten op de N201,
ter hoogte van de kruisingen Mensinglaan en Ophelialaan te scherp
staan afgesteld. Voor automobilisten vanuit die straten is bij het bij
het oversteken niet alleen wachten op groen licht maar ook bijzonder goed opletten, of er op de N201
geen auto door oranje/rood licht
rijdt. De buurtregisseur van politie
heeft dit onderwerp begin 2008 ook
al aangekaart bij de provincie en
heeft toen bericht gekregen dat er

wat gaat gebeuren, maar dat daar
eerste verder onderzoek voor verricht moest worden. Vorige maand
heeft er een frontale aanrijding op
een van de kruispunten plaatsgevonden. Hoewel officiële onderzoek nog loopt hebben wij een sterk
vermoeden over de oorzaak. Daarom zijn wij van mening dat de afstelling van de desbetreffende stoplichten onverwijld veranderd moet
worden om verdere ongelukken en
misschien zelfs erger te voorkomen.
Wij willen u dan ook dringend verzoeken u als verantwoordelijke gedeputeerde in te zetten voor deze
kwestie en de ambtelijke organisatie tot spoed te manen om zo snel
mogelijk maatregelen te nemen.”

VVD-delegatie op bezoek
bij Flora en Greenport
Aalsmeer - Een VVD-delegatie
bracht op vrijdag 5 december een
werkbezoek aan bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en Greenport
Aalsmeer. De delegatie bestond onder meer uit een aantal VVD-fractieleden in de Tweede Kamer, onder wie fractievoorzitter Mark Rutte. Ook burgemeesters en wethouders van Aalsmeer en omliggende
gemeenten en de provincie namen
deel. Naast FloraHolland traden
burgemeester Litjens en wethouder
Nijmeijer van Aalsmeer en wethouder Verheijen van Uithoorn op als
gastheren tijdens dit werkbezoek.
Sector met uitdagingen
De delegatie werd ’s ochtends op
het veilingcomplex ontvangen in
groothandelscentrum Cultra en
kreeg daarna uitleg bij kweker/importverwerkend bedrijf Amflor. Amflor heeft naast een kwekerij in Nederland een grote kwekerij in Ethi-

opië en verhandelt haar producten
via FloraHolland Aalsmeer. Wim Ammerlaan van Amflor gaf aan dat zijn
bedrijf samen met andere kwekers
in Ethiopië hun producten, via buitenlandse luchthavens zoals Brussel, Luik en Düsseldorf aanvoert,
waarna de producten via de weg
naar FloraHolland Aalsmeer worden
getransporteerd. Door onder andere knelpunten in de doorlooptijden
en de vliegtaks, gaan deze importstromen niet via Schiphol. Manager
Marcel Claessen van FloraHolland
Aalsmeer wees vervolgens in zijn
presentatie ook op de geluidsbeperkingen van Schiphol die grote consequenties hebben op de importstromen via Schiphol, omdat mede
hierdoor bepaalde vliegtuigmaatschappijen uitwijken naar het buitenland. In zijn presentatie kwamen
ook andere actuele ontwikkelingen
in de Greenport Aalsmeer aan bod,
met name op het gebied van ruimte

en bereikbaarheid. Daarnaast werd
uitgebreid stilgestaan bij het innovatieve vermogen en de economische kracht van de sierteeltsector.
Rondrit door regio
Na een tour door de omgeving van
Greenport Aalsmeer werd ’s middags een bezoek gebracht aan
kwekerij Van Rijn Roses en paprikakwekerij Powergrow in De Kwakel. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een energiecluster ingericht
en zijn een goed voorbeeld van het
innovatieve vermogen van de sector. Karel van Rijn van Van Rijn Roses gaf wel aan dat zijn bedrijf dagelijks te maken heeft met bureaucratie door een veelheid aan regels
en vergunningen. De VVD-delegatie heeft door het werkbezoek voldoende input gekregen om met de
besproken onderwerpen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau aan
het werk te gaan.

De Ronde Venen tekent
realisatiebesluit N201+
de Venen ook toe tot het bestuurlijk
overleg over het N201+programma.
Daarmee heeft de gemeente een
stem in eventuele nieuwe ontwikkelingen in het N201+programma.
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201
in het gebied tussen Hoofddorp en
Amstelhoek. In het project wordt
samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert
de leefbaarheid, bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied en
levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van
de regio.

Geluidsapparatuur
gestolen

op het terrein van een tuincentrum
aan de Legmeerdijk geparkeerde
auto. Het slot van de Fiat is geforceerd. Het dasboardkastje is doorzocht, maar hieruit is niets ontvreemd. Wel zijn de dieven er vandoor gegaan met de in de auto aanwezige geluidsapparatuur.

Aalsmeer - Op maandag 8 december is tussen vier uur en kwart voor
vijf in de middag ingebroken in een

Bezoekers met
mes bedreigd
Aalsmeer - Op woensdag 3 december even over half een in de nacht
is een 42-jarige man uit Hoofddorp
aangehouden omdat hij in een ho-

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op zondag 7 december
rond kwart over vier in de nacht zagen surveillerende agenten een auto vanaf het Bloemhof-terrein de
Hornweg oprijden en vervolgens
deze bestuurder twee keer de ro-

Inloopuur voor
mensen met MS
Hoofddorp - De Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)
verzorgt op ieder derde donderdag
van de maand een inloopuur in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De
vereniging biedt waardevolle steun
en informatie aan lotgenoten. Op
donderdag 18 december zijn tussen

reca-gelegenheid in de Marktstraat
enkele bezoekers met een mes had
bedreigd.
De Hoofddorper bleek twee messen
bij zich te hebben. Deze zijn in beslag genomen. Er is proces-verbaal
opgemaakt wegens verboden wapenbezit.
tonde te zien rijden. De automobilist
werd gesommeerd te stoppen.
De 48-jarige Aalsmeerder bleek te
diep in het alcoholglaasje gekeken
te hebben. In het politiebureau stokte het ademanalyse-apparaat bij
500 ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt.
10.00 en 11.30 uur twee leden van
de vereniging aanwezig om mensen
met MS, hun naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn bereikbaar in het
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
in de centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis in Hoofddorp. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 0238908360 of kijk op www.spaarnepoort.info.

12 Bekeuringen
na fietscontrole
Aalsmeer - Op woensdag 3 december rond zeven uur in de avond
heeft de politie een controle op fietsverlichting gehouden in de Ophelialaan. Ondanks dat losse lampjes tegenwoordig goed gekeurd worden
en deze overal bevestigd kunnen
worden, zijn toch nog twaalf bekeuringen uitgeschreven.

Nieuw asfalt op
Oosteinderweg

Aalsmeer - De Oosteinderweg
wordt op woensdag 17 december
geasfalteerd. De weg is dan één
dag afgesloten voor het verkeer. Er
wordt een omleiding ingesteld via
de Machineweg en de Legmeerdijk en de hulpdiensten zijn op de
hoogte gesteld. De slinger gaat eruit
en de volgende dag wordt er weer
over het oorspronkelijke tracé gereden. De verkeerslichten blijven wel
staan, want er is dan nog steeds een
kruising met de bouwweg.

Wijkraden Hornmeer en Stommeer

Streek - Op 3 december heeft de
gemeente De Ronde Venen het realisatiebesluit N201+ ondertekend. Hiermee schaart de gemeente zich achter alle afspraken rondom de vernieuwing van de N201,
zoals vastgelegd in het realisatiebesluit van november 2004. In november 2004 kon de gemeente niet tekenen, omdat destijds voor de passage van de Amstel nog sprake was
van een vaste, hoge brug. Inmiddels is besloten om een aquaduct
onder de Amstel aan te leggen. De
gemeenteraad van De Ronde Venen
heeft hier 2 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Met de ondertekening treedt de gemeente De Ron-

Aalsmeer - Op zaterdag 5 december om kwart voor acht in de ochtend kreeg de politie een melding
dat op het terrein VBA Zuid van Flora aan de Legmeerdijk waarschijnlijk een persoon onwel was geworden. De man werd lag op de grond.
Er is direct groot alarm geslagen. Er
is begonnen met reanimatie en de
man, een 78-jarige Aalsmeerder, is
onder begeleiding van een motor
van de politie met spoed overgebracht naar het AMC. Helaas mocht
de hulp niet baten, in het ziekenhuis bleek de man te zijn overleden.
Naast hulp door agenten en broeders van twee ambulances, hebben
brandweerlieden assistentie verleend.

Amstelaquaduct
N201-tracé gaat
10 meter diep

Expositie De lachende traan
Aalsmeer - Na exposities van Karel
See, Diana Thijssen en Sander Bosman is bij automatiseringsbedrijf
Colour of Business werk van het
kunstenaars collectief De lachende
traan uit de regio Aalsmeer te bewonderen. Kunstenares Jantien de
Kogel uit Aalsmeer is één van de leden van het collectief. Naast haar
schilderijen, die niet alleen kleurrijk

maar ook erg herkenbaar zijn, houdt
Jantien zich bezig met het beeldhouwen van dierenfiguren. Naast
werk van Jantien de Kogel zijn tevens schilderijen te zien van Ans
Distelbrink en Barend Hoogstadt.
De expositie is te bezichtigen tot
februari 2009. Iedereen is van harte welkom de werken van De Lachende traan te komen bekijken. De

entree is gratis en Colour of Business is elke werkdag geopend van
9.00 uur tot 18.00 uur en gevestigd
op het nieuwe bedrijventerrein Witteweg. Op afspraak zijn er ook mogelijkheden om ’s avond of in het
weekend de werken te komen bewonderen. Hiervoor kan contact opgenomen worden telefoonnummer
0297-365951.

Uithoorn - De nieuwe N201 gaat
met een aquaduct onder de Amstel
door. Het land rondom het bouwwerk is polderland en ligt op een
bepaalde plaats maar liefst 5,5 meter onder NAP. Aan de Oostkant, de
kant van Amstelhoek, ligt de polder
zelfs zes meter lager. De weg wordt
echter vanuit het Amstelaquaduct
niet zes meter boven het maaiveld
aangelegd. Hier komt daarom een
noodkering. Deze bestaat uit een
stalen schuif. Bij een dreigende calamiteit zakt de schuif naar beneden
en sluit zo de weg tot NAP-niveau
af. Het diepste punt van het aquaduct is trouwens 10 meter onder
NAP. De schuif zal zeven meter boven NAP uit gaan steken.
De aanleg van het aquaduct kost
flink wat geld. Toch genoot deze variant verreweg de voorkeur boven
een brug over de Amstel. Diverse
partijen legden de extra 15 miljoen
euro op tafel om het aquaduct te laten realiseren.

Radiocd-speler
weg uit Fiat

Aalsmeer - Op donderdag 4 december is tussen half twaalf in de
ochtend en kwart over drie ‘s middags ingebroken in een auto. De
Fiat stond geparkeerd in de Gerberastraat. Het slot van de wagen
is geforceerd. Ontvreemd is de radiocd-speler.

Gewond door
vuurwerk!

Uithoorn - Een 18-jarige jongen is
maandagmorgen 8 december rond
halftwaalf op de Constantijn Huygenslaan in Uithoorn ernstig gewond geraakt aan beide handen,
toen hij thuis zelf een vuurwerkbom
aan het maken was. Het slachtoffer
was kruit van sterretjes in een metalen pijp aan het doen, toen deze
tot ontbranding kwam. De jongen is
overgebracht naar een ziekenhuis.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert ook dit keer
weer haar bekende en gezellige vogelbeurs. Een keur aan vogels wordt
te koop aangeboden. Betrouwbare handelaren zijn uitgenodigd met
onder andere kanarie’s, grasparkieten, agaporniden, diverse soorten tropische vogels en vele soorten
groten parkieten. Ook de leden bieden hun eigen gekweekte vogels te
koop aan. Ook niet leden wordt de
mogelijkheid gegeven om hun vo-

avond kan op verschillenden manieren. Bij Gerard Pouw op telefoonnummer 0297-340660. Of via e-mail
op het adres: gj.blom1@casema.nl.
Maar aanmelden kan natuurlijk ook
tijdens de wekelijkse kaartavond op
woensdagavond in het Dorpshuis
Kudelstaart.
Er zijn (zoals u gewend bent van de
Geluksvogels) leuke prijzen te verdienen. Deze zijn onder andere beschikbaar gesteld door het jarige
Dorpshuis. Meld u snel aan, want
vol is vol.

Straatband op kerstavond
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdag 24 december, kerstavond, verzorgt de Als
Je Maar VanDe Straatand optreden
in de grote zaal van De Oude Veiling.
De in 1997 opgerichte Aalsmeerse Straatband staat al jaren garant
voor een enthousiast en gevarieerd
optreden. De Straatband bestaat uit
geroutineerde muzikanten die al jaren in verschillende bands spelen
of gespeeld hebben op diverse podia in Nederland. Toetsenist Remco de Hundt, gitarist André Alderden en drummer Peter Geleijn spelen al sinds begin jaren tachtig met
elkaar, (destijds in het populaire Livin’ At A. Bob Enthoven (gitaar) en
Ab Hansen (bas) zijn in 2000 tot de
Straatband toegetreden. Door de
drie koppige zang - bestaande uit
Mieke van Trigt, Lenie Zuijderhoudt
en Niels Truijens met elk hun eigen

totaal verschillende geluid en muzikale voorkeur - kan er uit een breed
repertoire gekozen worden. Rustige ballads worden afgewisseld met
stevige up-tempo rock of funkie disco en alles wat daar tussen ligt van
zowel bekend als minder bekend,
Nederlands- of Engelstalig repertoire, kortom voor elk wat wils.
De Straatband is een stevige, solide
no-nonsens band die op geheel eigen wijze menigmaal het publiek uit
zijn of haar dak laat gaan en de tent
weet plat te spelen onder het motto:
Als je maar van de straatband...
Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar
in de voorverkoop à 5 euro bij De
Oude Veiling in de Marktstraat 19)
kapsalon Tom Meijer in de Dorpsstraat 39 en bij De Ridder & Co in
de Ophelialaan 106. Voor informatie
www.deoudeveiling.nl.

Honk- en softbalvereniging
zoekt meiden en jongens
Uithoorn - Voor twee softbal jeugdteams is honk- en softbalvereniging
Thamen op zoek naar enthousiaste meiden tussen de 9 en 18 jaar die
graag een balletje willen slaan en
gooien. De vereniging gaat komend
seizoen met een pupillen van 9 tot
en met 13 jaar en junioren tussen de
14 en 19 jaar in de competitie uitkomen. Helaas zit Thamen wat krap in
de speelsters en is dus op zoek naar
nog een paar enthousiaste meiden
die tijdens de zaaltraining met honken softbal willen kennismaken. Vanaf zaterdag 17 januari start de zaaltraining weer voor alle groepen in
gymzaal De Scheg te Uithoorn. De
teams spelen vanaf half maart buiten op het complex aan de Vuurlijn
te De Kwakel. Gedurende het sei-

zoen trainen de teams in principe
één keer per week en hebben één
wedstrijdmoment per week gedurende het weekend. Komend seizoen gaat Thamen met drie senioren (vanaf 19 jaar) damesteams aan
de competitie deelnemen. In deze
teams is nog ruimte voor enthousiaste dames die met de softbalsport willen kennismaken. Tijdens
de zaaltrainingen in de winter wordt
een goed beeld gegeven van honken softbal. Voor de jongens/heren
kan Thamen honkbal aanbieden op
diverse niveaus en zijn er voor alle leeftijden diverse mogelijkheden.
Wie meer informatie wil kan een email dturen naar: technischecommissie@thamen.info of check de
website: www.thamen.info.

Cobie wint op
ouderensoos

klaverjassen gewonnen door Cobie
van der Meer met 5453 punten, gevolgd door Catrien Rodenburg met
5028 punten. Derde werd Piet van
As met 5028 punten. Bij het jokeren eindigde Saar Looy op de eerste
plaats met 136 punten, plaats twee
was voor Janny Offerman met 158
punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het

Nieuw: Rock’ Xmas met
de Hucksters in Bloemhof

gels te verkopen. En er is een firma met diverse vogelzaden en allerlei accessoires. En heeft u problemen of u wilt ook met het houden van vogels beginnen? Er zijn altijd leden aanwezig die u willen helpen. De vogelbeurs is aanstaande
zondag 14 december in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur.
De toegang bedraagt 50 eurocent,
kinderen tot twaalf jaar met begeleiding hebben gratis entree.

Klaverjasavond voor
koppels in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 20 december zal er in het Dorpshuis van
Kudelstaart een grote koppel-klaverjasavond plaats vinden Dit ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Dorpshuis. De organisatie voor deze avond is in handen van klaverjasclub de Geluksvogels. En dat ligt voor de hand, want
zij is al vele jaren een vaste gebruiker van het dorpshuis is en staat bovendien garant voor een vlot lopende, maar bovenal gezellige avond.
Inschrijven (per koppel) voor deze

Kaarten bij Stage Music en Ridder & Co.

Zaterdag cd-presentatie
band ‘Social Animal’
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 december is de cd-presentatie
van de Aalsmeerse band Social Animal in De Oude Veiling in de Marktstraat. Natuurlijk gaat ook live gespeeld worden en staan nummers
van de nieuwe cd op de repertoire-lijst. De zaal is open vanaf 20.30
uur en rond 22.00 uur betreedt het
vijftal van Social Animal het podium. De band bestaat uit zanger Bas
Bouwense, de gitaristen Herman
van Zon en Nico Prent, bassist Hans
Prent en drummer Ron Schalkwijjk.
“We zijn allemaal via andere bands
en muziek bij elkaar gekomen in
M33”, vertellen de heren. “De ‘M’
stond voor mirror, een reflectie van
onszelf in ontwikkeling. De naam
bleek te moeilijk voor de meeste
mensen en dus besloten we een andere naam te kiezen. Er moest een
naam komen die past bij onze muziek, onze persoonlijke overtuiging
en onze ontwikkeling. En zo is Social Animal geboren.” Al snel werd
besloten een cd op te gaan nemen.
Het vijftal vertelt verder: “De eerste cd was een echte uitdaging. Eigen werk uitwerken, zelf opnemen
en tot slot af laten mixen. We moesten zelf over de arrangementen en
productie nadenken.” Het was een
leerzaam proces voor de muzikanten en één die vervolg gaat krijgen,
want voor een tweede cd zijn al volop plannen. “De tweede cd gaat nog
veel volwassener worden. Alles wat
we hebben geleerd van deze eerste cd, gaan we toepassen bij de
tweede.” Social Animal wil de waanzin van deze maatschappelijke tijd
aanduiden. Allerlei issues komen ter
oor op de eerste cd. “Het is dus niet
zo dat we een leuk bandje willen
zijn, we willen ook echt onze stem
laten horen”, gaat het vijftal verder.
“Het lijkt ook wel of de wereld alleen maar verhard en door aan het
draaien is. Afstandelijkheid, eigenbelang, egocentrisme en de graai
cultuur zijn tegenwoordig heel normaal. Oppervlakkigheid is troef en
rekening houden met elkaar is ver
te zoeken. Social Animal staat voor
de zwakke in de groep. Het afmaken
door de mens van de zwakke in een
groep, die eventueel wel gelijk zou

kunnen hebben, noemt men een
social animal Een perfecte metafoor voor onze groep die in het proces van produceren van de cd ‘Sarcasm is killing me’ dezelfde ontwikkeling heeft door gemaakt. Wat we
als band natuurlijk nodig hebben is
dat men ons serieus en oprecht gaat
zien, volwassen en daarmee de kans
geven om ons verhaal te doen.” De
recensies over de eerste cd in diverse popbladen, zijn verdeeld. “De positieve verhalen zijn leuk en de minder positieve stukken maken ons
juist strijdbaar om nog een veel beter album te gaan produceren”, zegt
het vijftal vol overgave. ”We beginnen net. We moeten gewoon beter
gaan presteren als we willen opvallen. Onze eerste cd is rock in de zuiverste vorm, opstand en revolutie,
nieuwe wegen en nieuw inzicht, explosie om wakker te schudden. Dat
is wat we willen en laten horen op
onze cd.” Nieuwsgierig geworden?
Bas, Herman, Nico, Hans en Ron
van Social Animal hopen vele fans
en belangstellenden zaterdag te
mogen begroeten in De Oude Veiling. De toegang is gratis.
Twee luisterconcerten CCC Inc.
De dag daarna, zondag 14 december, worden twee luisterconcerten
gegeven in De Oude Veiling door de
legendarische Americana-formatie
CCC Inc. In de jaren zeventig heeft
deze inmiddels 42 jaar bestaande
folk-bluesgras groep zeer succesvol
diverse malen in Aalsmeer opgetreden, onder andere op het Hemelpop
festival in 1972. Net als toen brengt
de groep een prachtige mengeling
van Amerikaanse folk, bluegrass en
blues. De formatie bestaat uit Huib
Schreurs, Jaap van Beusekom, Ernst
Jansz, Joost Belinfante en Jan Hendriks. Laatstgenoemde drie stonden
recentelijk nog twee in een uitverkochte Kuip in Rotterdam met hun
formatie Doe Maar. Kaarten voor
het middagconcert zijn al uitverkocht, maar gelukkig is CCC Inc.
bereid gevonden om na een diner
nog een optreden te geven. Dit concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 15 euro. Wacht niet
te lang, de kaarten vliegen weg.

Aalsmeer - Woensdag 24 december, kerstavond, gaat een nieuw
evenement georganiseerd worden:
Rockin’ Xmas Event. Sportcafé De
MiDi’s in De Bloemhof aan de Hornweg wordt voor deze avond omgetoverd tot gezellige kerstrocktempel.
Hoofdact deze avond is de Hucksters, een band die bij rockliefhebbers in Aalsmeer en omgeving geen
introductie behoeft. Het bijzondere
aan deze avond is dat de Hucksters
voor een groot deel worden bijgestaan door een echt rockkoor, genaamd Rockvocals. Dit koor bestaat
uit ruim twintig personen en komt
uit de omgeving van Bodegraven.
Gegarandeerd dat deze combinatie
het publiek in de ultieme kerstsfeer
zal brengen. Als muzikale omlijsting
zal dj Kees Markman de lekkerste

rockhits draaien, en zoals bij velen
bekend, kan dit heel goed aan Kees
overgelaten worden! Alsof dit alles nog niet genoeg is, speelt er ook
nog een nieuwe band in het voorprogramma. Wie dat zijn, wordt nog
even als verrassing gehouden door
de organisatie. De aanvang van de
avond is 20.00 uur en Rockin’Xmas
duurt tot in de late uurtjes. De prijs
voor een kaartje voor dit bomvolle
programma is slechts 10 euro. Reserveer snel, want op is op! Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar
aan de bar van MiDi’s in De Bloemhof, bij muziekwinkel Stage Music
Service in de Schoolstraat en bij tabakszaak Ridder en Co in de Ophelialaan. Ga naar www.hucksters.
nl en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

‘Night Fever’ in Bon Ami
Aalsmeer - Steeds meer mensen
boven de 25 jaar weten Bon Ami elke vrijdagavond te vinden voor de
wekelijkse jaren tachtig en negentig
party genaamd Night Fever.
In de mooi aangeklede ambiance
van de discotheek aan de Dreef kan
genoten worden van de muziek van
toen, natuurlijk kan er gedanst worden en staat elkaar (her)ontmoeten

en (bij)praten hoog in het vaandel
bij de organisatie. Voor de rokers is
er in discotheek club Bon Ami een
inpandige rookruimte aanwezig. De
aanvang is 21.30 uur en de entree
bedraagt 5 euro en dit bedrag is inclusief hapjes, garderobe en toiletgebruik. Voor meer informatie kan
gekeken worden op www.nightfever-aalsmeer.nl.

Muzikaal spektakel voor
hele familie in Meerse
Hoofddorp - Al ruim dertig jaar
brengt Theater Terra unieke poppentheatervoorstellingen. Daarmee is het hoog tijd voor een terugblik. Hoe kan dit beter dan door de
geliefde personages en liedjes uit
de voorstellingen van Theater Terra terug te laten komen in een uur
lang durend liedjesspektakel. Kleine Ezel, Muis, Dolfje Weerwolfje en
natuurlijk Kikker brengen daarom
met al hun vriendjes ‘Het grote Terra POP-concert’. Een heerlijke muzikale show die je mee terug neemt
naar alle avonturen, maar ook een
preview geeft van de nieuwe voorstelling ‘Kikker en zijn vriendjes’.
En meezingen mag! ‘Het grote Terra POP- concert’ is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar
en is te zien in De Meerse op Locatie op zaterdag 27 december. Aanvang 14.00 uur.
Theater Terra maakt al dertig jaar
bijzonder jeugdtheater. Acteurs
brengen met levensgrote poppen
liedjes rondom universele thema’s,
die jonge kinderen én hun ouders
aanspreken. Het samenspel van de
acteurs en de poppen zorgt voor

vele verassende effecten en komische en ontroerende situaties. Humor, bijzondere decors en poëtische
beelden voeren het publiek mee in
de belevingswereld van de personages die op het toneel staan. De kinderen worden zo nu en dan uitgenodigd om mee te zingen en te dansen. Theater Terra werd in 1978 opgericht door Theo Terra (artistiek leider) en staat al jaren bekend als een
Nederlands gezelschap dat zich aan
de top van het internationale jeugdtheater bevindt. Door de jaren heen
heeft Theater Terra veel waardering voor haar werk ontvangen. De
groep ontving voor de voorstelling
‘Zwanendons’ de Hans Snoekprijs,
de hoogste onderscheiding in het
Nederlandse jeugdtheater. ‘Kleine
Ezel’ won een Zilveren Krekel, ‘Kikker’ kreeg een Musical Award voor
beste inhoudelijke creatie en ‘Muis’
kreeg een Musical Award nominatie
voor het spel van hoofdrolspeelster
Ruth Kahmann. Kaarten voor Theater Terra zijn verkrijgbaar via de kassa van De Meerse op Locatie, telefoon 023-5563707, of via www.demeerse.com.

Hockeycompetitie

Qui Vive Ma1 gaat met
overwinning winterstop in
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
stond er voor Qui Vive Ma1 een inhaalwedstrijd tegen Leiden op het
programma. Door het winterse weer
van twee weken geleden, moesten
de dames nog één wedstrijd voor de
winterstop spelen. Vorig jaar delfde Qui Vive nog het onderspit tegen Leiden in de strijd om het kampioenschap en dat mocht dit jaar
niet gebeuren. Om kwart voor drie
stonden beide teams klaar om de
wedstrijd te starten. De dames van
Qui Vive begonnen redelijk sterk. Er
wel veel gehockeyd op de helft van
Leiden en dat leverde al vrij vroeg
een doelpunt op; na 10 minuten
ontstond er een mooie aanval met
aan de basis Lisanne ten Caat. Zij
speelde de bal af op Alissa van der
Voort die vrij stond voor de keeper
en de bal binnen kon intippen, 1-0.
Helaas zakte Qui Vive na dit doelpunt wat in. Er werden veel onnodige fouten gemaakt. Leiden mocht
in hun spel komen en werd steeds
gevaarlijker op de helft van Qui Vive. Uiteindelijk leverde dit dan ook
een doelpunt op voor Leiden. Een
strafcorner werd benut, waardoor
de ruststand 1-1 luidde. Duidelijk
was dat Qui Vive vooral feller voor
de dag moest gaan komen. Dit was
dan ook de bedoeling in de tweede
helft. Dit gebeurde echter niet. Ook

al werden er iets minder fouten gemaakt, Leiden kwam toch op voorsprong; wederom werd een strafcorner benut. Qui Vive moest aan de
bak om terug in de wedstrijd te komen. De dames probeerde de draad
op te pakken en dit leverde een paar
grote kansen op. Lynn Kluft kwam
vrij voor een leeg doel, maar Leiden
maakte een overtreding waardoor
Qui Vive een strafbal toegekend
kreeg. Barbara Schmidt verzilverde deze strafbal, waardoor de gelijkmaker op het scorebord kwam te
staan. Na dit doelpunt was Qui Vive
weer terug in de wedstrijd. Het hockey was nog steeds niet goed, maar
Qui Vive was wel de betere ploeg.
Uiteindelijk konden ze dit ook laten
zien in de score. Willemijn de Bruin
zorgde, na een mooie actie, voor de
voorsprong; ze passeerde de keeper en kon de 3-2 maken. 10 minuten voor tijd kreeg Aimée Timorason
de kans om de voorsprong nog verder uit te breiden. Ze sloeg hard op
doel, maar er zat een voet tussen.
Willemijn de Bruin was alert en kon
de bal uiteindelijk toch in het doel
krijgen. Dit leverde een eindstand
op van 4-2, een prima overwinning.
Dit was de laatste wedstrijd voor de
winterstop. De dames gaan nu eerst
zaalhockeyen, voordat ze weer verder gaan op het veld.

Peter Wolf & Sheepskin bij
Bikes ‘n Blues zaterdag!
Amstelveen - Dat Bikes ’n Blues
gaat voor ‘only the best is good
enough’ wat betreft het boeken van
bands, is de afgelopen drie jaar wel
gebleken. Bekende en minder bekende namen hebben gestaan op
het podium in Het Galjoen. Allemaal, hoewel in verschillende bluesvormen, deden ze in kwaliteit niet
voor elkaar onder. Voor zaterdag 13
december heeft de organisatie voor
de derde keer de fantastische band
Peter Wolf & Sheepskin weer weten
te strikken. Na hun optreden op het
bluesfestival in Delft 2006, werd al
gauw besloten dat ook deze band
een plaats moest krijgen op het
Bikes ’n Blues podium. Hun eerste
optreden daar in september 2006
was zo’n groot succes, dit vroeg
om ’n herhaling in oktober 2007. De
vaste stamgasten van Bikes ’n Blues
kunnen geen genoeg krijgen van
deze band, dus heeft de organisatie
wederom deze fantastische muzi-

kanten geboekt. Voor degene die ze
nog nooit gezien en gehoord hebben wederom ’n kans die je niet mag
missen! Ronald ’s werelddrums, het
werkelijk onnavolgbare gitaarspel
van Peter, en Henk z’n bas, zang
en smoelenschaaf blijkt ’n combinatie van hoog niveau. Het reportoire van de band bestaat niet alleen
uit de traditionele 12 maten blues,
maar haalt de inspiratie bij groepen
als The Allman Brothers, John Mayall, Stevie Ray Vaughan, Cream, Jimi Hendrix en zelfs Ten Years After.
Muziek met ballen dus. Ook de tijdloze, magische nummers als, “Oh
Well” en “Albatross” van Fleetwood
Mac worden door deze jongens op
’n magnifieke en adembenemende
manier gebracht.
Zaterdag 13 december bij Bikes
‘n Blues in Het Galjoen te Amstelveen, aanvang 21.30 uur. Entree is
5,00 euro. Voor alle info: www.bikesnblues.nl.
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Kerstmarkt in Ontmoetingskerk

Kerstspektakel voor Boerenvreugd
hét evenement van het jaar
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd organiseert op zondag
21 december een kerstspel op en
rond haar terrein in de Beethovenlaan. De activiteit begint om 17.00
uur en loopt door tot 20.00 uur. In de
langste nacht van het jaar beleven
honderden mensen een waar spektakel. Net als 5 jaar geleden zullen
bezoekers weer een tocht maken
die uiteindelijk bij Jozef, Maria en
Jezus in de stal eindigt. De historie
van het Kerstspektakel gaat terug
naar 2002. Toen kwam het verzoek
van basisschool De Graankorrel uit
Kudelstaart om op en rond de kinderboerderij een kersttocht te mogen houden.
Het werd een groot succes en in
het 10-jarig jubileumjaar (2003) van
Boerenvreugd is dit herhaald door
de kinderboerderij zelf. Bezoekers

liepen op het terrein langs de Heraut van keizer Augustus, de engel
Gabriël, de reizigers, de herders, drie
Wijzen en bij de herberg konden ze
genieten van een glaasje Glühwein.
Ondanks de slechte weersomstandigheden toen zijn er toch circa 700
bezoekers geweest. Bestuurslid en
coördinator Huub van Schaik is al
vanaf september bezig met de organisatie van het Kerstspektakel.
“Sinds de eerste keer hebben veel
bezoekers regelmatig gevraagd om
herhaling van het kerstgebeuren in
2003. Dit vraagt echter zoveel van de
organisatie dat we het niet elk jaar
kunnen en willen doen. We brengen
als Boerenvreugd voor deze avond
33 vrijwilligers op de been. Die worden ingezet voor allerlei taken: Van
catering tot Wc-schoonmaak, van
techniek tot het aansteken van de

honderden windlichtjes langs de
route. In de voorbereiding zijn de
disciplines catering, techniek, koren, toneelspel, opbouw, financiën en promotie samengebracht om
één en ander in goede banen te leiden. Het is voor ons hèt evenement
van het jaar. Daarbij helpt het wel
dat je alles al een keer eerder hebt
gedaan”, aldus Van Schaik. De partners van toen zijn er nu weer bij. De
rollen worden gespeeld door leden
van Toneelvereniging Kudelstaart
en cliënten en begeleiders van Ons
Tweede Thuis.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Chantykoor De Brulboeien uit Aalsmeer, Dames- en Herenkoor Cum Ecclesia en kinderkoor van muziekschool Spelenderwijs, beiden uit Kudelstaart. In de
grote feesttent is er tijd voor warme

chocolademelk en ambachtelijk gemaakte snert. Volgens Van Schaik is
het niet het doel van Boerenvreugd
om veel geld te verdienen met de
opbrengsten van de avond. “Als we
quitte spelen en tegelijk 1500 mensen een onvergetelijke avond hebben bezorgd, dan zijn wij gelukkig. Een belangrijke doelstelling van
onze organisatie is mensen bij elkaar brengen, en daar doen we het
voor.”
Wel hoopt de kinderboerderij op deze avond een aantal nieuwe donateurs, sponsors en vrijwilligers te
mogen verwelkomen. Want plannen voor verbeteringen zijn er altijd, evenals de kosten voor het onderhoud van de gebouwen, eten en
verzorging van de dieren en andere
vaste lasten.
Het Kerstspektakel is het sluitstuk
van het jubileumjaar van de kinderboerderij. Het wordt de grootste activiteit in haar 15-jarig bestaan. U
bent van harte welkom aan de Beethovenlaan, aangeraden wordt om
indien mogelijk op de fiets te komen.

Rijsenhout - Aanstaande Zaterdag 13 december wordt van 10.00
tot 15.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Er worden
mooie kerststukjes te koop aangeboden, evenals diverse kerstdecoraties en voor alle bezoekers staat
warme erwtensoep klaar. Tussen
10.00 en 14.00 uur vraagt Amnesty
op de naastgelegen Werf deze dag
aandacht voor de dag van de rechten van de mens. Er worden in kramen diverse spulletjes verkocht en
bezoekers kunnen hun handtekeningen zetten voor mensen die onterecht in de gevangenis zitten her
en der in de wereld. Ten behoeve
van het jeugdwerk wordt verder een
oliebollen-actie gehouden. De oliebollen kunnen besteld worden door
een email te sturen naar marcbart@
planet.nl of te bellen naar telefoonnummer 345693. De oliebollen zijn
Zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur
af te halen op de kerstmarkt.
Extra activiteiten
Rond kerst worden in de kerken
in Rijsenhout extra activiteiten gehouden en de diensten kennen een
laagdrempelig karakter. Op zaterdag 13 december wordt in de Ontmoetingskerk een adventsviering
gehouden. Voorganger is diaken
Joop Snoek en muzikale medewerking wordt verleend door Soli Deo.
En zondag 14 december begint om
10.00 een adventdienst. Voorganger
is dominee J. Vrijthof. Op Dinsdag 16
december staat een ontmoetingsochtend voor jong en oud in kerk
Het Lichtbaken aan de Aalsmeer-

derweg op het programma. Speciale gast is schrijfster Joke Verweerd. Het programma is van 10.00
tot 13.30 uur, in inclusief een broodmaaltijd, en aanmelden kan bij Joke
Dreschler, telefoon 369815. Woensdag 17 december wordt kerstfeest
gevierd met ouderen vanaf 14.30
uur in de Ontmoetingskerk. Iedereen is van harte welkom. Verder
wordt hier vrijdag 19 december van
20.00 tot 24.00 uur een kerstinstuif
voor 35plussers gehouden en wordt
eenieder uitgenodigd om zondag 21
december van 19.00 tot 21.00 uur
helemaal in kerststemming te komen tijdens de kerstzang Ff Zingen.
De samenzang wordt omlijst door
mooie muziek van Frank Baggerman en er gaat een sfeervol kerstverhaal verteld worden. Voor informatie kan gebeld worden naar Gertjan van der Veen, telefoon 360844.

Kerstkienen bij
BV Oostend
Aalsmeer - - Op vrijdag 19 december organiseert buurtvereniging
Oostend een grandioze kerstkienavond met vele en leuke prijzen
en een super hoofdprijs. Nieuwsgierig? Kom dan langs in gebouw
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang van deze avond is
om 20.00 uur en de zaal is al vanaf
19.30 uur open, zodat de bezoekers
eerst op hun gemak een bakkie koffie of thee kunnen drinken.

19 December in Aalsmeer Centrum

Decembermarkt dit jaar
extra sfeervol

Shantykoor De Brulboeien
treedt op in zorgcentrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 13 december verzorgt het
Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien een kerstoptreden in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Vanaf circa 14.30 uur zullen enkele kerstliederen ten gehore worden gebracht in de grote zaal op de
begane grond, waarna het programma zal worden vervolgd op de verschillende verdiepingen voor de bewoners. ‘De Brulboeien’ is een relatief klein koor, dat met veel plezier regelmatig zeemansliederen
en andere meezingers ten gehore

brengt voor een divers publiek. Het
koor bestaat in 2008 vijf jaar. Uiteraard is het repertoire speciaal voor
deze gelegenheid aangepast. Naast
een lied als ‘Kerstmis op zee’ zullen ook algemeen bekende kerstliederen ten gehore worden gebracht.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de accordeonisten Cor
Trommel en Gonny Schellingerhout. Sinds kort wordt het tweetal
versterkt met Ben van Wandelen en
Corry van der Neut. U/jij bent welkom in het zorgcentrum zaterdag én
meezingen mag!

Aalsmeer - Vrijdag 19 december
is het centrum van Aalsmeer volledig gehuld in een gezellige winterse
sfeer door de jaarlijkse Decembermarkt. Dit jaar belooft de markt die
u van 14.00 tot 21.00 uur kunt bezoeken extra sfeervol te worden. In
de Zijdstraat staan aan weerszijden
verlichte kramen en er klinkt kerstmuziek. Het Molenplein wordt dit
jaar voor het eerst omgetoverd tot
een winterplein, waar winterse hapjes en drankjes worden geserveerd.
De Decembermarkt in de Zijdstraat
volgende week vrijdag biedt met ongeveer zestig verschillende kramen
een diverse markt. Bij de kraampjes
van winkeliers uit het dorp en andere kraamhouders kunt u terecht
voor leuke kerscadeaus zoals sieraden en parfums. Als u nog nieuwe
kleding voor de kerst zoekt, moet u
zeker even over de Decembermarkt
struinen. Behalve winkeliers staan
ook een aantal goede doelen en
verenigingen op de markt. Op het
Molenplein wordt tijdens de Decembermarkt een gezellig winters

horecaplein ingericht. Voor Korenmolen De Leeuw kan genoten worden van winterse gerechten, glühwein en warme chocolademelk. Het
Molenplein wordt extra winters aangekleed met kerstbomen en, bij gebrek aan winterweer, eigen sneeuw.
Smartlappenkoor Denk aan de Buren zorgt voor sfeer met traditionele kerstnummers. Het horecaplein is
vanaf 17.00 uur open en wordt aangeboden door de horecagelegenheden in Aalsmeer Centrum: café de
Praam, restaurant Het Wapen van
Aalsmeer, café bar Joppe, restaurant De Oude Veiling, eetcafé ’t Holland Huys en poolcafé The Fifties.
Nabij het Molenplein vindt u ook
een Aalsmeerse boekenkraam. Daar
worden drie Aalsmeerse boeken
verkocht: het watertoren boek ‘Op
eenzame hoogte’ van Constantijn
Hoffscholte en Pieter van der Meer,
het boek ‘Grote Verhalen’ met verhalen van vijftig Aalsmeerse schrijvers samengesteld door Coq Scheltens en het kinderboek ‘Dansen in
Applaus’ van Gerard Zelen.

Tijdens de Decembermarkt vindt u tal van gezellige kerskraampjes.

Kerstexpositie Afke Borgman
Aalsmeer - In de pastorie van de
katholieke kerk aan de Oostzijde
45 in De Hoef houdt de Aalsmeerse kunstenaar Afke Borgman van 14
tot en met 21 december een kerstexpositie.
De schilderijen van de kunstenares worden tentoongesteld tussen
kerstbloemwerk, dat speciaal voor
deze gelegenheid door Afke gemaakt gaat worden. Op woensdag
17 en donderdag 18 december worden kerstworkshops gehouden, beide dagen vanaf 14.00 uur in de pastorie. Er is een keuze tussen het maken van een traditionele kerstkrans

of een vrije kerstdecoratie naar model. Er worden natuurlijke materialen gebruikt.
De kosten voor deelnemen aan de
workshop zijn 45 euro en inschrijven
kan per email afkeborgman@tiscali.
nl of telefonisch via 0297-322235.
De expositie gaan bekijken kan dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 14 december een bezoek brengen, is een aanrader.
Op het plein voor de kerk is namelijk deze dag een kerstmarkt met 25
verlichte kramen en vanaf 12.00 uur
continu optredens van diverse koren.

Kerstmarkt in ‘Aelsmeer’
met veel kerstcadeautjes
Aalsmeer - Op zaterdag 13 december wordt weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd in zorgcentrum
Aelsmeer aan het Molenpad. Het
doel van de markt is om bewoners
van het zorgcentrum in kerstsferen te brengen en hen gelegenheid
te geven tot kerst inkopen te doen,
maar uiteraard zijn bezoekers van
‘buitenaf’ ook van harte welkom. Er
zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerststukjes, kerstkaarten, prachtige quilten, windlichten,
kaarsen, wijn en nog veel meer. Ook
wordt weer heerlijke erwtensoep,
koffie, thee en wat zoets verkocht.
De opbrengst komt ten goede aan
de activiteiten die voor de bewo-

ners worden georganiseerd. Vorig
jaar werd het geld aan een daicyspeler besteed. Dit is een apparaat
voor slechtziende die daarmee een
cd met gesproken tekst ( zowel boeken als krant) kunnen afluisteren.
Voor dit jaar gaat de opbrengst besteed worden aan een camera om
foto’s te nemen van gebeurtenissen
in huis en van de vakantie, die elk
jaar georganiseerd wordt.
De kerstmarkt volgende week zaterdag is van 10.00 tot 17.00 uur
in de grote zaal van zorgcentrum
Aelsmeer aan het Molenpad 2. Voor
de muzikale omlijsting draagt A.
Maarsen op de piano zorg.

Kerstmarkt in SJOK gebouw
Kudelstaart - Jeugdclub ’t Gilde en
de Binding Zolder nodigen kinderen, tieners, ouders en andere belangstellenden uit voor de Kerstmarkt vanavond, donderdag 11 december, tussen 17.00 en 20.00 uur
in het SJOK-gebouw aan de Hoofdweg, ingang Haya van Somerenstraat. Tijdens de kerstmarkt worden er allerlei leuke, zelfgemaakte, cadeautjes en andere hebbedingetjes verkocht. Maar ook zijn
er leuke activiteiten, zoals schmin-

ken, knutselen, kerstfilm kijken en
een heuse kerst-metamorfose. Verder is er heerlijke winterse kost en
kunnen de bezoekers genieten van
warme chocolademelk of glühwein.
Alle opbrengsten die voortkomen
uit de kerstmarkt komen ten goede van jeugdclub ’t Gilde en de Binding Zolder. Met deze opbrengsten
zullen er onder andere weer gezellige disco- en filmavonden worden
georganiseerd voor de jeugd in Kudelstaart en Aalsmeer.

Kerst met Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer zingt dinsdagavond 16
december om 20.00 uur 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 staat onder leiding van de
heer André Keessen en bestaat uit
60 leden die elke dinsdagavond in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan van 20.00 tot 22.00 uur
enthousiast repeteren. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar D.
Bonhof van Dijk, tel. 0297-327160.

ACOV bengt WeihnachtsOratorium in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 20 december geeft Aalsmeers Christelijke
Oratorium Vereniging een kerstconcert in De Bloemhof aan de Hornweg. Uitgevoerd wordt het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach
cantate 1 tot en met 4 en slotkoor
cantate 6. Ook al noemde Bach
het werk zelf Weihnachts-Oratorium: toch klopt deze titel niet helemaal. Bach schreef voor de kersttijd
niet één oratorium, maar zes zelfstandige cantates die los van elkaar
werden uitgevoerd op even zoveel
feestdagen: Op de drie kerstdagen,
op nieuwjaarsdag, op de zondag na
nieuwjaar en op het feest van Christus’ verschijning, ook wel Driekoningen genoemd (6 januari). Bach
zelf heeft het oratorium nooit in zijn
geheel uitgevoerd. De cantates van
het Weihnachts-Oratorium volgen
in grote trekken het bijbelverhaal
zoals dit uit het Evangelie van Lucas, Johannes en Mattheus tijdens
de achtereenvolgende kerstdiensten werd voorgelezen. In de eerste Cantate wordt de geboorte van
Jezus bezongen. In Cantate nummer twee worden de herders door
de engel van het heuglijke feit op de
hoogte gebracht. De derde Cantate
behelst de aanbidding van het Kind
door de herders, de vierde handelt
over de naamgeving en besnijdenis
van Jezus en de laatste twee cantates verhalen van de Drie Wijzen.
Bach heeft ze een diep religieuze
atmosfeer weten mee te geven, die
past in het oratorium: een stemming
van aanbidding, warme blijdschap,
hoop en zekerheid.
Gastzangers
Ook deze keer is ervoor gekozen het
koor open te stellen voor gastzangers. Op deze manier is er een koor
ontstaan dat bestaat uit 75 eigen
ACOV leden en 20 gasten. Dit alles
onder leiding van Herman Paardekooper, die sinds december 2003 dirigent is van de ACOV. Hij studeerde Schoolmuziek met bijvak koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en vervolgens
Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn dagelijkse
werkzaamheden als Algemeen secretaris/Manager van de Verenigingen Vrienden en Entrée van het
Concertgebouw en het Koninklijk
Concertgebouworkest, is hij ook dirigent van het Latijns Parochiekoor
Cantemus Dominum’ van de Augustinuskerk in Buitenveldert.
Vier solisten
Aan het kerstconcert werken een
viertal solisten mee: De sopraan
Nienke Oostenrijk behaalde eerst
haar doctoraalexamen geschiede-

nis alvorens aan haar zangopleiding
aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam te beginnen. De cd
met Bach-arias voor sopraan en hobo, die zij maakte met haar zus Pauline, werd in de pers geprezen vanwege de stijlvastheid en virtuositeit van uitvoering. In 2004 leverde
Nienke een zeer geslaagde bijdrage aan het huwelijk van Prins Friso
en Prinses Mabel in de Oude Kerk te
Delft. Ina Boersma, alt, volgde eerst
een opleiding orgel met bijvakken
klavecimbel en viool. Pas later volgde zij een zangstudie. Na eerst vooral als instrumentaliste werkzaam
geweest te zijn is Ina de laatste jaren steeds vaker te horen als soliste bij oratorium- en operaconcerten.
Haar repertoire is zeer uitgebreid,
naast de bekende oratoria schuwt
zij ook het hedendaagse repertoire niet. De tenor Robbert Overpelt,
ontwikkelde zich in zeer snel tempo tot één van de meest gevraagde oratoriumzangers in Nederland.
Hij heeft een uitgebreid repertoire,
maar geniet de meeste bekendheid
als barokzanger en in het bijzonder
als vertolker van de Evangelistenpartij in Mattheüs en Johannes Passion. Pieter Hendriks, bas, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Na het behalen
van zijn diploma manifesteerde hij
zich aanvankelijk vooral als oratoriumzanger met alle grote werken
van onder anderen Bach, Händel,
Brahms, Mendelssohn, Schumann
en Orff. In 1997 was Pieter prijswinnaar van de Erna Spoorenberg Vocalistenpresentatie.
De muzikale ondersteuning is in
handen van Niek v.d. Meij (orgel) en
Het Promenadeorkest. Het concert
op 20 december in de Bloemhof begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten 18.50 en 5.00 euro voor jongeren tot 27 jaar en zijn
verkrijgbaar bij de leden, Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg en aan
de zaal. Info: 0297-329443 of e-mail:
secretaris@acov.nl.
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Kerstoratorium ‘Een nieuw
begin’ door Song of Joy
Kudelstaart - Voor het eerst in
de omgeving van Aalsmeer zal het
Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’
van Johan Bredewout worden uitgevoerd. Het Interkerkelijk Koor Song
of Joy heeft het hele stuk gedurende dit jaar ingestudeerd en zal dit op
zondag 14 december uitvoeren in de
Spil in de Spilstraat 5 te Kudelstaart.
Het concert begint om 19:.30 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur.
Medewerking wordt verleend door
Theo GriekspooR op orgel, Peter
van Dongen op piano, Arianne Siebeling op dwarsfluit, Leen de Borst
op trompet en Christian Geleijn

Kerstkienavond Vogelvereniging
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer organiseert vanavond,
donderdag 11 december, haar jaarlijkse kerstkienavond, waarin vele
mooie prijzen te winnen zijn. In totaal
worden vier rondes gekiend. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn te win-

op slagwerk. Voor de spreekstem
draagt Rob Poesiat zorg.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het koor, bij Marskramer
in het winkelcentrum Kudelstaart,
bij boekhandel Plantage in de Zijdstraat 12 en (indien nog voorradig)
aan de zaal. De toegangsprijs bedraagt 5,00 euro en dit bedrag is inclusief koffie of thee met kerstbrood
na afloop van het concert
Voor verdere informataie kan gekeken worden op de website van het
koor www.songofjoy.nl of neem contact op met Anton van Dusseldorp,
tel 0297-329380 en 06-33883243.

Kerstconcert in Urbanus
Amstellandse Cantorij

Creatieve kerststukken op
kerstmarkt in De Spil

Kerstmatinee in de Meent
Amstelveen - Op zondag 14 december wordt in de sportzaal van
Ontmoetingscentrum De Meent aan
Orion 3 te Amstelveen een Kerstmatinee verzorgd door verschillende koren.
Het gemengd koor De Meent, het
MOC Koor, het AdHoc Koor, allen uit
Amstelveen, komen optreden. evenals het smartlappenkoor Leedvermaak uit Amsterdam.
Medewerking hierbij wordt verleend
door de Amstelveense accordeonvereniging De Concertina’s. Zowel de koren als de accordeonor-

kesten staan onder leiding van Elly
Meekel.Fragmenten uit verschillende bekende musicals gaan ten gehore gebracht worden. Ook de muziek van De Jantjes staat op het programma. Natuurlijk presenteren de
koren ook sfeervolle en verrassende
kerstliederen. Kaarten à 5 euro zijn
te verkrijgen of te bestellen bij de
deelnemende verenigingen en bij
De Meent. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op 14 december bij de ingang van de zaal. Aanvang van dit
Kerstmatinee is 14.00 uur. De zaal is
vanaf 13.30 uur open.

Kudelstaart - Zaterdag 13 december organiseert de Samen op Weg
gemeente te Kudelstaart weer haar
jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot
15.00 uur in De Spil in de Spilstraat
5.
De dames van de groengroep hebben heel hard gewerkt om mooie
creatieve kerststukken in alle soorten en maten te maken.
Evenals leuke en originele vogelstukken voor uw tuin of balkon. Verder worden er zelfgemaakte kersten andere kaarten aangeboden,
overheerlijke zelfgebakken tulbanden en koekjes en ook dit jaar is er
ook weer de bekende SOW kerstwijn. Een soepele smaakvolle rode

wijn en een heerlijke rosé. Ook is
er een boekenhoek waar een keuze gemaakt kan worden uit boeken, wenskaarten, kleine cadeautjes, etc.
Voor de inwendige mens is er erwtensoep met heerlijk belegde broodjes. En natuurlijk is er koffie. Dit alles wordt gepresenteerd in een
sfeervolle kerstsfeer.
Het is echt de moeite waard om te
komen, iedereen is van harte welkom! Bent u niet in de gelegenheid
om te komen, dan kunt u ook de
week erna nog voor een kerststukje terecht bij de groengroep. Informatie te verkrijgen bij Joke de Vries,
tel 325802.

Kudelstaart - Het jaarlijks kerstconcert in de rk-kerk St. Jan Geboorte wordt ook dit jaar weer verzorgd door dames- en herenkoor
Cum Ecclesia, jongerenkoor Fiore, kinderkoor De Kudelkwetters en
muziekvereniging Flora.
Zij zullen tezamen een geweldig kerstconcert ten gehore brengen dat plaats zal vinden op zondag 14 december in en rond de kerk
met als thema: ‘Kerstcarrousel, een
kerstconcert in beweging’. Op vier
verschillende plaatsen in en rond de
kerk zullen de drie koren van St. Jan
Geboorte en muziekvereniging Flo-

Kerstdrukte op stapel

Davanti op televisie bij
Herman den Blijker

Kerstkienen bij
VVAalsmeer!
Aalsmeer - Vrijdag 19 december wordt de jaarlijkse kerstkien
bij voetbalvereniging Aalsmeer gehouden. Ook dit jaar weer met vele mooie prijzen waaronder een digitale camera, accu boormachine
en een serviesset! Maar, de megaklapper van dit jaar is wel de gigantische 42 inch LCD televisie, te winnen bij de verloting! Wilt u een gokje
wagen of heeft u gewoon zin in een
gezellige avond? U/jij bent welkom
op 19 december vanaf 20.00 uur in
kantine de Silveren Draeck aan de
Dreef.

ra vier keer een miniconcert geven
voor het publiek. Elk miniconcert zal
ongeveer 15 minuten duren. Geheel
in stijl zal het publiek door kerstfiguren steeds naar een andere locatie gebracht worden.
De repetities zijn in volle gang, de
juiste kleding wordt uitgezocht en
de tenten voor de diverse koren zijn
geregeld. Alleen het weer blijft in
Nederland een onzekere factor en
daarom is het voor alle bezoekers
van belang dat zij zich warm aan
zullen kleden om de miniconcerten
bij te wonen. Koud zal men het zeker niet krijgen, want zelfs voor heaters in de tenten is gezorgd en ook
het kerstrepertoire van de deelnemers zal de bezoekers zeker verwarmen. Bij zeer slecht weer zal het
gehele concert verplaatst worden
naar de kerk.
Kerstbrood en glühwein
Het kerstconcert begint om 15.00
uur en de kerk is vanaf 14.30 uur
geopend. De organisatie en alle koren hopen op heel veel bezoekers
van jong tot oud! Het wordt zeker
een geweldig evenement dat voor
iedereen de moeite waard is om te
komen luisteren en eventueel mee
te zingen.
Na afloop van het concert staan leden van ijsclub VZOD op het kerkplein paraat om de inwendige mens
te verzorgen met heerlijke glühwein,
chocolademelk en een plak kerstbrood. De entree voor dit kerstevenement is gratis.

worden verzorgd door een klein orkest met Henny Heikens aan het orgel. Tijdens een muzikaal intermezzo zal de Sonate in C (KV 278) van
Mozart te beluisteren zijn. Het concert zal worden besloten met een
aantal Franse kerstliederen en Engelse Carols.
Het concert in de Urbanus in Bovenkerk is op zondag 21 december
vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis en na afloop van het concert is er
aan de uitgang van de kerk een collecte om de (hoge) kosten van het
concert enigszins te compenseren.
De leden van de Amstellandse Cantorij hopen, net als andere jaren het
geval was, ook dit jaar weer op een
grote opkomst van geïnteresseerde
toehoorders.

Kerst-meezingavond met
sopraan in de Karmelkerk
Aalsmeer - Op vrijdagavond 12 december wordt er in de Karmelkerk
aan de Stommeerkade een kerstmeezingavond gehouden. Het thema van deze avond is ‘Zoals de engelen zingen?’. Iedereen die wil zingen kan meedoen. Er wordt een
programma van moderne en traditionele kerstliederen gezongen. Het
geheel wordt ondersteund door een
swingend combo. Een enthousiast koor zal u in de juiste sfeer en
maat brengen. Natuurlijk kan er niet
twee uur achtereen gezongen wor-

den. Daarom zijn er enige intermezzo’s gepland. Onder andere zal de
sopraan Carine van de Brule enige ontroerende nummers ten gehore brengen. U wordt welkom geheten met een lekker kopje koffie en
in de pauze wordt u verwend met
een gezellig drankje. De aanvang is
20.00 uur en de koffie wordt geserveerd vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 3 euro per stuk en zijn te koop
bij de Read Shop in de Ophelialaan
en zijn per mail te bestellen via: corrievanveen@planet.nl.

Pop, klassiek en kerstklassiekers met NonStop

te voor de kosten. Iedereen is welkom in de Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg 116.

Kerstcarrousel zondag in
en rond St. Jan Geboorte

Bovenkerk - Het jaarlijks terugkerende kerstconcert door de Amstellandse Cantorij zal ook dit keer
plaats vinden in de Urbanuskerk in
Bovenkerk.
Tijdens dit kerstconcert zal het koor
onder leiding van dirigent Eric Jan
Joosse muziek uit de zestiende en
zeventiende eeuw ten gehore brengen. Op het programma staan werken van Orlando di Lasso, Praetorius
en Pitoni. Daarnaast zal een Magnificat van een anonieme componist
uit de omgeving van Buxtehude en
de cantate Willkommen, Erlöser der
Erden van de onbekende componist J.J. du Grain (gestorven in 1756)
worden uitgevoerd. In deze laatste werken zal de bas Hans Scholing soleren en zal de begeleiding

Concert in oud katholieke kerk

Kerstconcert met Marco
den Toom in Pauluskerk
Amstelveen - Op dinsdag 16 december verzorgt Marco den Toom
een kerstconcert in de Pauluskerk te Amstelveen. De organisatie heeft tevens een groot christelijk gemengd koor samengesteld
uit Mijdrecht, Woerdense Verlaat
en Amstelveen. Speciaal voor deze
ontmoeting zijn jongeren uit de regio samengekomen om ook het nodige te laten horen. Het programma wordt gecomplementeerd met
de uit Amsterdam afkomstige Jeruzalem-kerkband. De algemene muzikale leiding is in handen van dirigent Wim van Dijkhuizen. De samenzang tijdens deze avond is natuurlijk de rode draad waarvoor u
en jij allen worden uitgenodigd. De
kerk is open vanaf 19.30 uur en de
entree is gratis, wel is er een collec-

nen, waaronder een fraaie hoofdprijs. De kienavond wordt gehouden
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige kerstkienavond
waar voor groot en klein van alles te
beleven valt.

Aalsmeer - In november heeft het
Aalsmeers vrouwenensemble Davanti haar medewerking verleent
aan een kerstspecial met de grote sigarenrokende chef-kok Herman den Blijker. In het televisieprogramma getiteld “Herman Helpt
Kerst” werden de vrijwilligers van de
voedselbank van Rotterdam in het
zonnetje gezet.
De tv-kok serveerde zijn gasten, in
een compleet in kerstsfeer gerestylde opslagruimte, een drie gangen
diner met ingrediënten uit de voedselpakketten. De dames van Davanti
hebben de speciale gasten, zingend
in gepaste Charles Dickens kleding,
voor een extra kerstgevoel, toegezongen. De uitzending is te zien geweest op 9 december bij RTL 4. Deze maand is Davanti op verschillende bedrijfsborrels en winkelcentra
te horen.
Op 20 en 21 december reist een kleine delegatie naar Deventer om mee
te werken aan het Dickens Festijn.
In het centrum van deze stad herleeft de 19e eeuwse stad van Charles Dickens in volle glorie. Zo’n 900
personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver komen tot leven. Vrijdag 19 december werkt Davanti mee aan het kesrtconcert van de Whale City Sound.
Dit a-capella showkoor bestaan-

de uit 65 mannen heeft als muzikale basis de barbershop harmony. Dit
koor was, net zoals Davanti, te zien
tijdens het tv-programma Korenslag
in 2007. Het concert vindt plaats in
de Noorderkerk aan de Hijermansstraat 127 in Zaandam en begint om
20.15 uur. Op kerstavond 24 december zingt Davanti tijdens de kerstnachtdienst in de Open Hof Kerk
aan de Ophelialaan die om 22:00
begint.
Op 25 december zingen zes leden van Davanti om 10.00 uur in de
kerstdienst in de Spil in Kudelstaart.
Meer informatie is te vinden op
www.davanti.nl of naar P. v/d Berg,
tel. 0297-322298.

Kerstkienen bij
Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 19 december
is de jaarlijkse kerstkien van buurtvereniging Oostend in buurthuis ‘t
Middelpunt. De zaal gaat open om
19.30 uur en eerst kan genoten worden van koffie of thee.
Om 20.00 uur begint het kienen om
hele leuke prijzen! U/jij bent welkom in de Wilhelminastraat 55.

Aalsmeer - NonStop geeft op zondag 21 december een kerstconcert
in de oud katholieke kerk aan de
Oosteinderweg. NonStop is het koor
van de voormalige zangers en zangeressen van 25 jaar Kinderen voor
Kinderen. Het concert is geschikt
voor de hele familie en begint om
14.00 uur.
Het concert biedt een programma
met Nederlands- en Engelstalige
liedjes uit diverse genres (van pop
tot klassiek), enkele Kinderen voor
Kinderen hits en uiteraard een keur
aan kerstklassiekers.
Het kerstconcert van NonStop is
een initiatief van de Baarnse dirigent
Majel Lustenhouwer, samen met de
kinderen die de afgelopen 25 jaar
deel hebben uitgemaakt van de Kin-

deren voor Kinderen koren. Inmiddels zijn de meeste van deze kinderen volwassen en zingen ze nog
steeds. Het koor kent een basisbezetting van dertig leden. In 2006 en
2007 hield het koor zeer succesvolle
benefiet kerstconcerten voor WarChild in respectievelijk Gooiland in
Hilversum en ‘t Spant in Bussum. Dit
jaar is de aanpak iets kleinschaliger, waarbij een collecte na afloop
is bedoeld voor een project waarbij
pastoor Spaans is betrokken en dat
als doel heeft om een school in Oekraïne te voorzien van enkele zeer
noodzakelijke aanpassingen.
Toegangskaarten à 5 euro zijn te bestellen via info@nonstopzingen.nl
en, indien voorradig, verkrijgbaar
aan de zaal.

Nostalgisch kerstconcert
in De Burght Uithoorn
Uithoorn - Op zondagavond 21 december vindt voor de zesde keer het
kerstconcert plaats van de X-mas
Vocals. Dit sfeervolle concert is inmiddels een traditie geworden in
Uithoorn en trekt elk jaar meer bezoekers. Behalve de X-mas Vocals,
die optreden in kostuums in de stijl
van Charles Dickens, verlenen dit
jaar kinderkoor Xing onder leiding
van Ireen van Bijnen, pianist Kees
van Zantwijk en het Dickens Duet
hun medewerking aan dit concert.

Het concert is ook dit jaar weer gratis toegankelijk. Na afloop zal er wel
een collecte worden gehouden om
een deel van de kosten te kunnen
dekken.
Het concert vindt plaats in de R.K.
kerk de Burght aan het Potgieterplein in Uithoorn en begint om 20
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Gezien de grote drukte van vorige
jaren, is het raadzaam op tijd te komen want als het vol is worden de
deuren gesloten.

Kerst in de Lijnbaankerk
Aalsmeer - December is een
maand van veel lichtjes, kerstbomen en natuurlijk het hoogtepunt
kerst. Iedereen leeft naar kerst toe.
Je ziet misschien veel mensen cadeautjes voor de kerst kopen. Misschien doe je dat zelf ook wel? Velen eten met kerst feestelijk en uitgebreid. Gezinnen, familie en vrienden komen samen. Leuk en gezellig. Andere zijn weer alleen. Je ziet
met kerst misschien ook mensen
naar de kerk gaan. Waarom eigenlijk? Waarom vieren zij kerst?
Misschien heb je er al over nagedacht. Is het gewoon gezellig of is

het een feest van vrede en liefde?
Of zit er meer achter? Waar gaat het
echt over? De vaste bezoekers aan
de Lijnbaankerk willen dit graag met
je delen in een feestelijke samenkomst met uitleg van dominee André Jansen en muziek van de band
Face to Face.
U en jij zijn van harte uitgenodigd op
zondag 21 december om 16.30 uur
in de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan
. Iedereen is welkom, de toegang
gratis en vanaf 16.00 uur wordt iedereen verwelkomd met een drankje. De samenkomst duurt ongeveer
een uur.

Kerstzangavond met Evondo
Aalsmeer - Woensdagavond 17
december om 20.00 uur wordt een
kerstzangavond gehouden in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
aan de Lijnbaan. Medewerking
wordt verleend door het koor Evondo uit Aalsmeer en het gereformeerde kerkkoor Sliedrecht. Beiden

met dirigent Ton van der Horst. De
organist is Dirk Out. De toegang is
vrij. Voor de bestrijding van de onkosten zal een collecte worden gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om deze zangavond, waarin
ook veel samenzang is opgenomen,
bij te komen wonen.
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Kudelstaarter wint geld in
Postcode Miljoenenjacht

Keurslager Bosman zorgt
voor wilde smaaksensatie

Kudelstaart - Tijdens het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht
van zondag 7 december bij RTL 4
heeft Jan van Leeuwen 133.000 euro
gewonnen. De Kudelstaarter was de
finalist in een bloedstollende uitzending. Nadat hij alle tegenkandidaten
had weggespeeld, ging hij met Linda de Mol de Gouden Koffer Finale
in. “Hier ben ik erg blij mee”, aldus
de heer van Leeuwen. “Met het gewonnen geld wil ik een nieuwe badkamer bekostigen!”
In het spectaculaire spelprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht
is elke vraag een etappe in een onverbiddelijke afvalrace. Vijfhonderd
mensen in het publiek zijn potentiële winnaars. Na een paar spannende rondes blijft er uiteindelijk
één finalist over. Hij of zij gaat het
Gouden Koffer Spel spelen met presentatrice Linda de Mol. De hoofdprijs: 5 miljoen euro! De overige 25
spelers krijgen een koffer met hier-

Kudelstaart - De gezellige decembermaand komt er weer aan. Een
tijd waarin familie en vrienden elkaar op zoeken om een aantal gezellige dagen te beleven. Bij al deze gezelligheid wordt natuurlijk ook
volop en smakelijk gegeten. Keurslager Bosman zorgt met zijn ruime
wildassortiment voor een heerlijke
culinaire invulling. Maar wat maakt
het wildassortiment van Keurslager Bosman nu zo bijzonder? Keurslager Bosman werkt volgens een
aantal belangrijke peilers; vakmanschap, ambacht en passie voor een
lekker stukje vlees. Dit alles zorgt
voor een enthousiast team dat elke
dag weer hun uiterste best doet om
de klanten te voorzien van de beste
lekkernijen. Op dit moment is men
volop bezig met de voorbereidingen
van de aankomende feestdagen.
Want iedereen staat voor dezelfde
hoofdbrekende taak, het bedenken
van een aantal gerechten. Het team
reikt u graag een aantal smakelijke suggesties aan. Of het nu gaat
om carpaccio van eendenborstfilet, heerlijke soepen, ragout of één
van de eerlijke vleesspecialiteiten
als hertenbiefstuk, ribeye, gevulde
rollade of een wildzwijnmedaillon;

in een geldbedrag, variërend van 5
miljoen euro tot 1 eurocent. Geen
van de kandidaten kent het bedrag
in zijn of haar koffer. De finalist gaat
in onderhandeling met de bank, die
op basis van de wetten van kansberekening een bod doet op de geldkoffer van de finalist. Slaat hij of zij
dit af, dan worden steeds meer koffertjes geopend. Grote vraag blijft:
welk bedrag zit er in het koffertje
van de finalist? Postcode Loterij Miljoenenjacht is te zien op zondagavond bij RTL 4 om 21.30 uur.
Vijftig procent van de bruto-opbrengst van de Nationale Postcode
Loterij is bestemd voor projecten in
de samenleving. Dankzij 2,5 miljoen
deelnemers aan de Postcode Loterij
is er in 2007 een recordbedrag van
ruim 225 miljoen euro verdeeld over
56 goededoelenorganisaties. Deze
organisaties zijn werkzaam op het
gebied van mens en natuur in Nederland en daarbuiten.

Voor goede doelen en verenigingen

Feestelijke uitreiking van
cheques Meerlandenfonds
Rijsenhout - Bijna tachtig regionale
goede doelen en (sport)verenigingen
hebben gisteren, woensdag 10 december, een bijdrage uit Het Meerlandenfonds. De cheques met een
totaalbedrag van 50.000 euro zijn
uitgereikt door het bestuur van het
fonds, dat onder andere bestaat uit
oud-burgemeester Hoffscholte van
Aalsmeer, burgemeester Weterings
van Haarlemmermeer en directeur
Ger de Jong van De Meerlanden. In
aanwezigheid van wethouder Jaap
Overbeek en zijn collega’s uit onder andere Uithoorn, Heemstede en
Amstelveen zijn uit Aalsmeer Con
Amore, Sursum Corda, stichting Ouderendaag, Meer Armslag, kinderboerderij Boerenvreugd, Meander
computerhulp 55plus, Amstelring
kleinschalig woonproject Gloxinia,
stichting Aalsmeer 2000, film- en
videoclub, Flora, stichting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer, stichting Samenwerking Roemenië en de rommelmarkt-werkgroep Kudelstaart in
het ‘geldzonnetje’ gezet.
Ter ere van haar 10-jarig bestaan
heeft afvalbedrijf De Meerlanden in

2007 Het Meerlandenfonds opgericht. En ook dit jaar heeft De Meerlanden weer een mooi bedrag in het
fonds gestort. “De Meerlanden vervult een belangrijke maatschappelijke functie in haar verzorgingsgebied,” aldus Ger de Jong, directeur
van De Meerlanden. “Na het succes van vorig jaar willen wij ook dit
jaar via goede doelen en verenigingen iets doen voor de inwoners van
de gemeenten waar wij inzamelen.”
Goede doelen of (sport)verenigingen
en hun leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit kunnen
aanmelden voor een bijdrage uit het
Meerlandenfonds. Het aantal aanvragen dat is binnengekomen overstijgt het bedrag dat Het Meerlandenfonds beschikbaar stelt. Het
bestuur heeft daarom een selectie moeten maken uit alle inzendingen. Op www.meerlanden.nl staat
een overzicht van de goede doelen en verenigingen die een bijdrage ontvangen. Voor goede doelen
is de maximale bijdrage 5.000 euro
voor (sport)verenigingen maximaal
1.000 euro.

Valse KvK facturen in omloop!
Aalsmeer - Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te worden van een organisatie die zich
voordoet als de Kamer van Koophandel. Er zijn valse facturen in omloop, die bijna identiek zijn aan de
factuur die ondernemers jaarlijks in
januari van de Kamer van Koophandel ontvangen. Deze facturen zijn
echter niet afkomstig van de Kamer van Koophandel. Ondernemers
kunnen een voorbeeld van de valse factuur bekijken op http://www.
kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkvkinomloop.asp.
De Kamer van Koophandel adviseert
ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren op de juiste afzender.
De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de
jaarlijkse bijdrage die ondernemers
aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen

dat de bijdrage is voor vermelding
op “KvKHandelsregister.nl”. Ook de
website is een nauwgezette kopie
van die van de Kamer van Koophandel. Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van
Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie
betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.
Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van een strafbaar feit.
Ook wordt onderzocht welke civielrechtelijke acties kunnen worden
ondernomen. Daarbij moet worden
gedacht aan stappen om het informatienummer, de bankrekening
en de website van dit bedrijf uit de
lucht te krijgen.

Gezellig kerstinkopen doen in
de Ophelialaan op zondag!
Aalsmeer - Sfeervolle dagen voor
kerstmis. Maar er moeten ook nog
de nodige boodschappen gedaan
worden. Dat kan zondag 21 december van 11.00 tot 16.00 uur in de
Ophelialaan. Ook de kerstman komt
langs en deelt een leuke attentie namens de winkeliers uit aan het winkelend publiek. De kerstman neemt
zijn arrenslee mee naar de Ophelialaan. Iedereen die dat leuk vindt
kan een ritje maken. Ook leuk voor
de kinderen. En natuurlijk is de Op-

helialaan helemaal in kerstsfeer. De
lantaarns heeft u vast al gezien. Verder is er warme chocolademelk en
glühwein voor de liefhebbers. Een
beetje warmte in de koude dagen
en op een gezellige en ontspannen
manier boodschappen doen. Wie
wil dat nou niet. Bij de Ophelialaan
weet u zeker dat u alles kunt vinden
bij alle winkels in de straat en dat
een sfeervolle stemming de overhand heeft. Meer informatie is ook
te vinden op www.opheliaplaza.nl.

Freek van der Zwaard wint
Prijzen voor vijf winnaars Epiphone-gitaar
kleuractie van Dorcas
Aalsmeer - Op 6 december zijn vijf
kinderen in het zonnetje gezet vanwege een prijs, die zij terecht hebben gewonnen door een kleurplaat
voor de Dorcas Voedselactie mooi
in te kleuren. De jury vond de kleurplaat van de 2 jarige Linsey van der
Ham vooral mooi omdat ook ze de
achterkant gekleurd heeft. Neville
van der Ham van 5 jaar heeft van diverse technieken, zoals verf, stempeltjes en viltstift, gebruik gemaakt
en had de kleurplaat extra versierd
met vrolijke zeepbellen. De 6 jarige Senn Castricum kleurde donkere wolken en liet zien dat de zon
weer gaat schijnen voor arme mensen nu ze een voedselpakket krijgen. Selina Kok, 8 jaar, kreeg de

hoofdprijs. Ze had alles gekleurd
en ook nog eens keurig binnen de
lijntjes. Ook op haar tekening arme
mensen, die heel vrolijk kijken nu
de zon weer voor hen gaat schijnen
door het gekregen voedselpakket.
Tot slot mocht Sander Vooges een
prijs in ontvangst nemen. “De mensen met bleke gezichten krijgen nu
vast kleur op de wangen als ze de
vrolijk gekleurde doos thuis openmaken”, zette deze winnaar bij zijn
kleurplaat.
In december diverse acties bij Dorcas: op klokken 30% korting en
kerststukjes voor 3 tot 8 euro. De
Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg is open op dinsdag, donderdag
en zaterdag.

succes is gegarandeerd. ”Wildproducten zijn dit jaar helemaal in”, aldus Keurslager Bosman. “Naast de
vertrouwde producten als hazenbout, hertenbiefstuk en konijn is er
dit jaar ook veel vraag naar wildlekkernijen uit de hele wereld. Wat te
denken van bijvoorbeeld een struisvogelbiefstuk uit Australië en krokodilmedaillons uit Afrika?” Keurslager Bosman betrekt het assortiment wild van zijn vertrouwde leverancier. Hierdoor weet elke consument precies wat hij meekrijgt en
kan het team elke klant een bijpassend bereidingsadvies geven.
Ook de consumenten die van gemak houden, zijn bij keurslager
Bosman aan het goede adres. De
jaarlijkse stress in de keuken is helemaal niet nodig, de keurslager
neemt u graag het werk uit handen.
Zo biedt hij volop kant en klare gerechten als soepen, gegrilde beenhammetjes en kant en klare hazenpeper. Maar ook royaal gegarneerde
saladeschotels behoren tot de mogelijkheden, stuk voor stuk culinaire hoogstandjes. Kortom: Voor een
smakelijke decembermaand gaat u
naar Keurslager Bosman in winkelcentrum Kudelstaart.

Aalsmeer - Freek van der Zwaard is
de gelukkige winnaar van de Epiphone gitaar, die in de maand november onder kopers werd verloot.
Sinds juli van dit jaar is de muziekwinkel van Rob Ruijter gevestigd in
de Dorpstraat 10. Rob Ruijter is al
bijna vijftig jaar gitarist en speelde
in vele bekende bands, waaronder
De Gigantjes en de Bintangs. Hij is
stamlid van de Tribe: een verzameling Amsterdamse bands die nauwe banden hebben met het Excelsior Platenlabel. Rob was 10 jaar
werkzaam in een muziekwinkel in
de Amsterdam Pijp en staat bekend
als kenner van oude (Vintage) gitaren en aparatuur. Door zijn vrouw
Lenie Zuijderhoudt, een Aalsmeerse zangeres in onder andere de Als
je maar van de Straat Band, werd hij
een paar jaar terug tot Aalsmeerder bevorderd. Rob was al een kleine groothandel begonnen: distributie van K.Yairi gitaren, een Japanse topbouwer. K.Yairi gitaren worden op traditionele wijze gebouwd.
Toen het pand in de Dorpsstraat 10
leeg kwam, kreeg Rob kans de winkel te huren, het werd thuis echt te

Hartezorg in
ziekenhuis

Hoofddorp - Hartezorg, de vereniging van hartpatiënten regio Amsterdam, organiseert op iedere derde maandag van de maand een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging
biedt waardevolle steun en informatie aan lotgenoten. Op maandag

krap. Rob Ruijter levert alle muziekinstrumenten en aanverwante apparatuur. Zijn specialiteit is natuurlijk gitaren. Ook inkoop en verkoop
van gebruikte instrumenten en vrijblijvend advies en taxatie. Ook in de
maand december verloot Rob Ruijter onder de kopers weer een Epiphone (by Gibson) Western gitaar!
De winkel is maandag en dinsdag
gesloten, maar alle andere dagen
staat de deur open tussen 12.00 en
18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en iedereen is welkom op
de vrijdag koopavond. Voor meer
informatie: tel. 0297-753106, 0622344434 of kijk op www.robruijtermuziek.nl.
15 december is er tussen 10.30 en
11.30 uur een ervaringsdeskundige
van Hartezorg aanwezig om mensen met vragen over hartfalen, hun
naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord te staan.
De ervaringsdeskundige is bereikbaar in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal van
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Voor info tel. 023-8908360 of
kijk op www.spaarnepoort.info.

Dit weekend bij Biemond & Van Wijk

Ster-Occasionshow met
bijna 100 Mercedessen
Aalsmeer - Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk viert de ingebruikname van een fonkelnieuwe showroom aan de Lakenblekerstraat aankomend weekend met een
spectaculaire Ster-Occasionshow.
Op een oppervlakte van meer dan
2200 vierkante meter worden zaterdag 13 en zondag 14 december bijna 100 Mercedes-Benz personenauto’s ‘met ervaring’ aangeboden.
De nieuwe showroom is daarmee in
oppervlakte meer dan verdubbeld
ten opzichte van zijn voorganger en
is met voorsprong de modernste autoshowroom in de regio. Algemeen
Directeur Jacco Biemond is bijzonder enthousiast: “We hebben een
jaar lang alle zeilen bij moeten zetten om te zorgen dat de nieuwbouw
zo min mogelijk overlast voor onze
klanten zou opleveren. In die opzet
zijn we, getuige de vele positieve reacties, gelukkig goed geslaagd. Met
de oplevering van dit nieuwe pand
hebben we nu een ontvangstmogelijkheid gecreëerd, waarin we in een

prettige en moderne omgeving onze
klanten optimaal kunnen bedienen.
Vooruitlopend op de officiële opening op 24 januari willen we echter nu al de gelegenheid bieden om
het nieuwe pand én natuurlijk onze uitgebreide selectie Ster-Occasions te komen bekijken. Vandaar
deze show het aankomende weekend. Uiteraard zijn er normaal gesproken in de showroom ook gloednieuwe auto’s te bewonderen, maar
het accent ligt dit weekend op onze
jong-gebruikte Ster-Occasions.” Om
deze ‘preview’ een extra feestelijk
tintje te geven biedt Biemond & van
Wijk dit weekend alle kopers van
een gebruikte Mercedes-Benz een
preview korting die kan oplopen tot
5000 euro. Bovendien behoren een
betrouwbare en solide financiering
met een aantrekkelijk rentepercentage van 6,9% en maatwerk leaseoplossingen tot de mogelijkheden.
De showroom is op zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Startschot voor verkoop

Nieuwe Renault Mégane
nu bij Nieuwendijk
Aalsmeer - De nieuwe Renault Mégane staat nu in de showroom van
Renault Nieuwendijk. Op de thuisbasis van NOC*NSF in Papendal
kregen de medewerkers van Nieuwendijk op 2 december de sleutels
overhandigd van hun eerste demonstratieauto’s. Net als de pers zijn zij
razend enthousiast over de charmante en sportieve nieuwe Mégane. Nieuwsgierige klanten kunnen de dealer nog dit jaar bezoeken
voor een testrit in de Renault Mégane Hatchback. De Renault Mégane Hatchback is er al vanaf 19.900
euro. Dit compleet uitgeruste basismodel is onder meer voorzien van

handbediende airconditioning, een
sleutelkaart, een elektronisch stabiliteitssysteem (ESP), zijairbags voorin en gordijnairbags. Die uitgebreide
veiligheidsrusting leverde de Mégane een maximale score van 37 punten op bij de EuroNCAP-botsproeven, waarmee het de veiligste auto
is die ooit werd getest door deze onafhankelijke organisatie. Bovendien
is het de elfde auto in het Renaultgamma die de maximale score van
vijf sterren heeft behaald bij de EuroNCAP-botsproeven. Meer info
over deze topper in het middensegment is te vinden op www.renaultnieuwendijk.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal

RKDES voetbalmeisjes
door KNVB geselecteerd
Kudelstaart - Alweer voor de zesde
keer mag Jeanette Klijmij keepster
van RKDES B2 (jongens) uitkomen
voor het jeugdplan van de KNVB.
Zes jaar geleden werd Jeanette voor
het eerst gescout, toen amper 10
jaar oud, maar toch kreeg ze een
uitnodiging om een selectiewedstrijd te spelen voor jeugdplan Nederland meisjes onder de 12 jaar.
Door haar goede keeperswerk viel
ze gelijk op en werd geselecteerd
voor het districtsteam interregionaal
onder 12, west 1.
Ook dit jaar is Jeanette weer geselecteerd en komt ze uit voor het
team onder 16 jaar. Tot en met mei
2009 speelt Jeanette en haar team
vijftien oefenwedstrijden op Sportpark Riekerhaven in Amsterdam.
Ook geselecteerd door de KNVB,
maar dan in de categorie meisjes
onder de 14 jaar, zijn de eveneens
bij RKDES voetballende Sandra en
Kim. Tijdens een prestigieus toernooi in juni wisten de meiden met
hun team onder leiding van coach
Arie als hoogste te eindigen. Teamgenoot Deffany staat voorlopig op

de stand-by lijst. Afgelopen 9 december hebben de meiden voorlopig hun laatste oefenwedstrijd gespeeld. Het programma voor volgend jaar is nog niet bekend. En dat
RKDES qua meidenvoetbal goed in
de lift zit, bewijzen nog eens vier Kudelstaartse voetbalsters.
Voor het interregionale team ondere
de 12 jaar werden Vera Brugman,
Kirsten Logman, Mandy de Boer,
Imke Brommer, Manon Bakker en
Soraya van Tol ‘gespot’ door scouts.
Het zestal kreeg een uitnodiging
om deel te nemen aan een selectietoernooi en naar aanleiding van deze wedstrijd hebben Manon, Imke
en Mandy wederom een uitnodiging
gekregen van de KNVB.
Afgelopen woensdag 3 december
is de eerste selectiewedstrijd gespeeld, de volgende is op 21 januari op sportpark Sloterdijk. Benieuwd
naar de talenten van RKDES? Natuurlijk is eenieder welkom op het
complex van de voetbal- en handbalvereniging aan de Wim Kandreef.
Kijk op de site www.rkdes.nl voor
speeldata en –tijden.

Handbalcompetitie

Heren ARC verslaan SDS
in een harde wedstrijd
Aalsmeer - Zondag 7 december
moesten de heren van ARC het in
Eemnes opnemen tegen het team
van SDS, dat onderaan in de competitie staat. Gedurende het eerste
kwartier van de eerste helft bleven
beide teams bij elkaar in de buurt
qua score.
ARC nam wel gelijk in de eerste minuut de leiding en gaf deze uiteindelijk niet meer uit handen. Na 18
minuten spelen begon ARC voorzichtig afstand te nemen en liep
het verschil iets verder op naar een
stand van 4-7.
Door goed verdedigen bleef deze
voorsprong behouden. De sfeer van
de wedstrijd werd wel steeds grimmiger met onder andere een directe
rode kaart voor rekening van SDS.
De eerste helft werd met een stand
van 8-12 in het voordeel van ARC
afgesloten.
In de tweede helft speelde boosheid
en frustratie aan de kant van SDS de
boventoon en lieten zij zich erg door
de beslissingen van de scheidsrech-

ters leiden. ARC liet zich echter niet
opfokken en bleef haar eigen spel
spelen. Hierdoor wisten ze vrij vlot
hun voorsprong te vergroten naar
10-18 in de zesde minuut. Na een
kwartier spelen was dit verschil gelijk gebleven met 12-20 op het scorebord.
De verdedigende acties van de
SDS-spelers werden steeds agressiever welke de nodige tijdstraffen
en penalty’s opleverden.
Helaas werden deze strafworpen
niet allemaal benut. Dit zorgde voor
veel onsportief gejoel vanaf de tribune. Zowel de spelers van SDS als
hun aanhangers hadden fair play
niet bepaald hoog in hun vaandel
staan. Dit deerde de ARC-spelers
weinig hetgeen terug was te zien in
hun constante spel.
SDS kwam weliswaar nog even terug tot 19-24 met nog twee minuten te spelen.
Maar in de slotfase kon ARC de
overwinning niet meer ontgaan en
won verdiend met 20-26.

AJ Keessen winnaar derde
snelschaaktoernooi AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
vond bij schaakclub AAS het derde snelschaaktoernooi van het jaar
plaats. In een gezellige en ontspannen sfeer trokken de Azen weer fel
van leer tegen elkaar op het bord.
De strijd om de tweede plaats was
een heftige.
Het viertal Bob Feis, Willem Hensbergen, Henk Noordhoek en Ben de
Leur bevochten elkaar om deze plek.
Bob moest door een dubbele nul tegen Willem (het toernooi was dubbelrondig) zich tevreden stellen met
de vijfde plaats met 7 punten, Willem bleef hem net voor met 8. Henk
en Ben eindigden beide op 9 punten, zodat zij de tweede plaats deelden. Ben scoorde van deze 9 punten 1,5 tegen AJ Keessen, die verder
geen punten afstond en met 12,5 uit
14 de eerste plaats bezette.
De zesde plaats was voor Olaf Cliteur
met 4,5 punt, net voor Paul Karis met

4. Henk van Leeuwen had het zwaar
en scoorde in totaal 2 punten. AAS
organiseert op vrijdagavond 2 januari weer een (bord)spelletjesavond,
waarop het de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren
in plaats van schaken.
Hierbij moet gedacht worden aan
spellen als Kolonisten van Catan,
Carcassonne, Machiavelli, Britannia enz. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met webmaster@aas.leisb.org Schaakclub AAS
schaakt van begin september tot
eind mei op de vrijdagavond in De
Binding in de Zijdstraat 53. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna wordt direct aangevangen met de competitie. Voor
meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of
Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954. Homepage is: http://
www.aas.leisb.org.

RKDES Dames in het nieuw
Kudelstaart - HilverdaKooij BV is
een toonaangevend bedrijf dat zich
al vele jaren bezig houdt met de selectie en veredeling van nieuwe anjer- en limoniumvariëteiten. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in de vermeerdering van anjer-, limonium- en alstroemeriarassen. Vanuit standplaats De Kwakel
exporteert HilverdaKooij BV naar
meer dan 70 landen wereldwijd.
Op het gebied van anjer- en limoniumrassen is HilverdaKooij BV verantwoordelijk voor de volledige productontwikkeling. Het assortiment

biedt onder meer een uitgebreide
collectie trosanjers, grootbloemige anjers en potanjers. En HilverdaKooij is verantwoordelijk voor de tenues van de voetballende RKDES
Dames en dat zij blij zijn met hun
nieuwe sponsor moge duidelijk zijn.
Op de foto, staand van links naar
rechts: Jan, Hans, Samantha, Merel,
Anouschka, Melanie, Tamara, Hanneke en Patricia en zittend van links
naar rechts: Mario, Natasja, Marlies,
Inge, Sophie, Judith, Eva, Joyce en
Maryse..

Zaterdag 13 december
AALSMEER
Roda’23 1 - Aalsmeer 1
Fortius 2 - Aalsmeer 2
CSW 3 - Aalsmeer 3
Buitenveldert 3 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Arsenal 5
Aalsmeer 7 – RAP 6
Aalsmeer 8 – Bloemendaal 2
EDO Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

Trampoline springen

SV Omnia-springers door naar
Nederlands kampioenschap!
Aalsmeer - Zaterdag 29 november
vond de laatste plaatsingwedstrijd
trampolinespringen voor de teams
plaats in Heerenveen. Het beloofde voor alle teams een spannende
strijd te worden voor een plekje in
de finale. ’s Ochtends sprong het
B-team van SV Omnia met Yanaika Holst, Mirjam van der Leeuw, Ilse Vergoossen en Farieda Schreijer.
Dit damesteam had een goede wedstrijd gesprongen en hoge punten
gescoord. Yanaika had 80,20. Mirjam sprong 81,50 punten. Ilse scoorde 79,50 punten en Farieda Schreijer had 70,90 punten. Dit betekende dat de dames derde zijn geworden en door zijn naar het Nederlands Kampioenschap. ’s Middags
waren het tweede B-team en het
A-team aan de beurt om te springen. Het B2- team bestaat uit Melvin Dokter, Maaike Kaslander, Rowana Moenis en Robin van As. Melvin ging helaas de mist in. Maar gelukkig was Rowana een goede invalster. Robin en Maaike sprongen

een mooie wedstrijd. Het team eindigde op een verdiende vierde plek.
In de eindstand is het team ook vierde geworden en is eveneens door
naar de finale. Het A-team bestaande uit Marthijs Veltman, Perry Alderden, Jeroen Kaslander en Chris
Moerman sprong een goede wedstrijd. De heren begonnen goed,
maar helaas ging Jeroen bij de laatste oefening fout waardoor hij op
de mat belandde. Marthijs en Perry
sprongen mooie oefeningen en Crhis haalde zelfs 85030 punten! Een
nieuw record voor hem. Het A-team
behaalde 262.60 punten en werd
daarmee derde. Dit scheelde maar
0.2 punten met de nummer twee! In
de eindstand staat het A-team derde en is met deze notering ook geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap.
Dit kampioenschap vindt aanstaande zaterdag 13 december plaats in
Heerenveen. Het belooft een spannende strijd te worden voor alle
teams.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub Strijid en Vriendschap, speelavond op
2 december.
Lijn A:
1. Rita en Wim Ritzen
61.28
2. Theo Blom en Ko van Es
56.42
3. Jan en Krijnie Joore
56.42
4. Jan en Jaap Geleijn
53.78
5. Tiny Bartels en Bea van Diemen
52.77
6. Jan van Ginkel en Cor Kroes
49.65
7. Ger Lubbers en Willy Stokman
48.37
8. Hero Janzing en partner
47.65
9. Martin Lammers en Christien Blom 47.56
10. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 46.35
11. M. Joore en Herma Raggers
45.48
12. Jasper en Coby Blom
43.10
13. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 42.78
Lijn B:
1. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 58.63
2. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 58.33
3. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse56.25
4. Janny Tates en Ineke Eijsbouts
54.17
5. Klaas Maarse en Adri Otto
53.27
6. Gonny en Pim van der Zwaard
52.68

7. Nelly Mul en Marry Tulp
50.60
8. Guus en Mieke Neijenhof
49.11
9. Erna en Pieter Jongkind
48.81
10. Jan en Henny Jooren
48.51
11. Maarten en Mary Jongkind
46.13
12. A. v.d. Goot en Oege de Jong
41.96
13. Coby en Gerrit van Leeuwen
41.07
14. Gré Aartse en Agatha Blom
40.48
Lijn C:
1. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 65.82
2. Corry Kuin en Carla Verwoerd
58.67
3. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 57.65
4. Bep Brockhof en Ank Rodenburg 57.65
5. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 54.08
6. Anny en Sima Visser
52.55
7. R. Doornbos en Tineke Molenaar 52.30
8. H. Koperdraad en J. v. Zwieten
52.04
9. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
51.28
10. Lenny Delfos en Alex Pannekoek 50.26
11. Rina en Laurens Veld
47.19
12. Leny Lubbers en Wil Oor
43.11
13. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 42.86
14. An Joore en Mien v.d. Laarse
41.58
15. Ingrid Smit en Trudy Stokkel
36.48
16. Ton Celie en Loes Oosterwijk
36.48

Voetbalcompetitie

RKDES houdt HBC in toom
Kudelstaart - HBC uit Heemstede was zondag de bezoekende
ploeg op sportpark Calslagen in Kudelstaart waar zij moesten aantreden tegen de plaatselijke FC. In de
wetenschap dat RKDES in de uitwedstrijd de betere ploeg was, maar
toch met een gelijk spel naar huis
ging, had de Kudelstaartse formatie er alle vertrouwen in. Mohammed El Ahmadi was op vakantie dus
mocht de 19 jarige Koen Lentjes samen met de ook al 19 jarige Robin
van der Steeg het centrum van de
verdediging vormen en deze taak
hebben zij prima vervuld.
Onder een heerlijk zonnetje begon
RKDES furieus aan de wedstrijd en
al in de eerste 10 minuten had er
al zomaar een goal kunnen vallen,
maar de broertjes Pothuizen hadden
hun vizier nog niet scherp staan. Na
een stief kwartiertje had Ibra El Ahmadi de 1-0 op zijn in normale kleur
zijnde slof, maar hij punterde naast.
De Afas/van Berkel combinatie bleef
ook in de rest van de eerste helft de
beste kansen houden, hoewel HBC
ook zomaar een paar keer had kunnen scoren, maar ook bij hun stond
het vizier niet op scherp.
De uitstekende keeper van HBC
ranselde een mooie vrije trap van
Maurice Bartels onder uit de hoek
en Mark Pothuizen krulde de bal
van zo’n 20 meter op de paal, maar
het bleef 0-0. Tot de 45-ste minuut,
Roald Pothuizen wurmde zich over
links richting doel en in tweede instantie wist hij de keeper te verschalken, 1-0.
De tweede helft waren beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd,

kansjes aan beide kanten, maar
vooralsnog geen doelpunten. Een
stief kwartiertje voor het einde werd
het toch nog 2-0. Ibra ging uitstekend op links door en legde de bal
goed terug op de inkomende BartJan vd Jagt en die schoot via de
keeper raak. Roald Pothuizen kon
de wedstrijd vlak daarna op slot
gooien, maar alleen voor de keeper
was de keeper de winnaar.
Ook Maurice Bartels schoot een
vrije trap prima in, maar wederom redde de keeper van HBC uitstekend. In de 90-ste minuut kreeg
HBC een strafschop wegens vasthouden van de tegenstander en die
werd ook uitstekend binnen geschoten, 2-1. Het werd nog knijpen voor
het Des legioen. Bijna ging het toch
nog fout, omdat in de 93-ste minuut
HBC toch nog wist te scoren. Echter
vlagger Sjaak stond al met zijn stok
omhoog en gelukkig nam de uitstekende scheidsrechter, de heer Janssen, het vlagsignaal over en blies op
zijn fluitje en keurde de goal af. De
wedstrijd was al met al matig, maar
de beste heeft wel gewonnen. Het
bleef nog lang onrustig op sportpark Calslagen. Volgende week uit
naar s’Gravenland en op 21 december thuis tegen RKAV.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Colin van Velsen, Robin
Spaargaren, Robin van der Steeg,
Koen Lentjes, Jeffrey Stravers, Mark
Pothuizen(85Gijs Lentjes), Bart-Jan
van der Jagt, Maurice Bartels, Eddy Jansen, Roald Pothuizen, Ibra El
Ahmadi,
Eppo

14.30 u
12.30 u
12.00 u
13.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
Zaandijk A1 - Aalsmeer A1
RKAV C1 - Aalsmeer C1
Aalsmeer C2 – DIOS C2

14.30 u
14.30 u
12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – GeuzenM’meer D1
Legm.vogels D4 - Aalsmeer D2
Aalsmeer E1 – Alliance’22 E1
Aalsmeer E2 – DCG E4
KDO E3 - Aalsmeer E3
De Dijk E5 - Aalsmeer E4
Fortius F1 - Aalsmeer F1
Aalsmeer F2 – Legm.vogels F5
Aalsmeer F3 – Abcoude F6
Aalsmeer F4 – Abcoude F7

12.00 u
14.00 u
10.00 u
9.00 u
12.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – RKAVIC DA.1

14.00 u

R.K.A.V.
VVGA 2 - RKAV 2
RKAV Vet.1 – Kon.HFC Vet.1
RKAV Vet.2 – Breukelen Vet.2

14.30 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Aalsmeer C1
Olympia Haarlem C3 - RKAV C2
RKAV C3 – Hoofddorp C7

14.30 u
12.45 u
13.00 u

Pupillen
RKAV D2 – AFC D7
WV-HEDW MD.1 – RKAV D3
Abcoude E3 - RKAV E1
Legm.vogels E3 - RKAV E2
RKAV E3 – Diemen E5
RKAV E4 – SCW E3
RKAV E5 – Pancratius E 15
Diemen F4 - RKAV F1
RKAV F2 – Tos Actief F3
CTO’70 F2 - RKAV F3
RKDES F3 - RKAV F4
RKAV F5 – Legm.vogels F10

11.30 u
9.00 u
11.00 u
11.15 u
10.15 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – RKDES MC.2
Zandvoort MD.1 - RKAV MD.1
SCW MD.1 - RKAV MD.2
RKAV ME.1 – Pancratius ME.1
Roda’23 ME.1 - RKAV ME.2
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – DIOS D1
AFC D 14 - RKDES D2
Vogelenzang D2 - RKDES D3
Zeeburgia E2 - RKDES E1
SCW E2 - RKDES E2
RKDES E4 – Pancratius E7
AFC E 14 - RKDES E5
RKDES E6 – KDO E6
Swift F2 - RKDES F1
RAP F2 - RKDES F2
RKDES F3 – RKAV F4
RKDES F4 – TABA F6
RKDES F5 – Sp.Martinus F8
VVC F 11 - RKDES F6

10.00 u
10.30 u
10.15 u
10.15 u
10.15 u

11.00 u
10.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
12.15 u
11.00 u
9.00 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

RKDES F7 – Alkmania F5
RKDES F8 – Kickers F5

11.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
Sp.Martinus DA.1 - RKDES DA.1
Sporting’70 MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – SCW MB.1
RKDES MC.1 – DSS MC.1
RKAV MC.1 - RKDES MC.2
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.6

14.30 u
16.00 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – VVC 1
SCW 2 – WV-HEDW 4
Hillegom 2 - SCW 3
Swift 10 - SCW 4
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – AFC Vet.1
SCW Vet.3 – Nieuwegein Vet.1

14.30 u
14.30 u
15.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u

Junioren
GeuzenM.meer A1 - SCW A1
SCW B1 - VVC B2
SCW C1 – Buitenvelderet MC.1
VEW C2 - SCW C2

12.30 u
10.15 u
10.30 u
11.45 u

Pupillen
Roda’23 D6 - SCW D1
TABA D4 - SCW D2
SCW E1 – Amstelveen E2
SCW E2 – RKDES E2
RKAV E4 - SCW E3
Amstelland United F3 - SCW F1
GeuzenM.meer F2 - SCW F2
SCW F3 – De Meer F5
SCW F4 – SVOW F1
SCW F5 – Alkmania F6

9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
AMVJ DA.1 - SCW DA.1
RKDES MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – RKAV MD.2
SCW ME.1 – Overbos ME.2
Waterwijk MF.1 - SCW MF.1

12.00 u
11.00 u
10.15 u
10.00 u
10.00 u

Zondag 14 december
R.K.A.V.
RKAV 1 – Sp.Maroc 1
RKAV 2 – Abcoude 4
RKAV 3 – Sp.Maroc 4
RKAV 4 – DIOS 5
RKAV 5 – Olympia Haarlem 5
RKAV 6 – NFC/Brommer 3

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
De Meer A1 - RKAV A1
DSS B2 - RKAV B1

11.30 u
13.00 u

Dames
RKAV DA.1 – De Zebra’s DA.1

10.00 u

R.K.D.E.S.
’s Graveland 1 - RKDES 1
AFC 4 - RKDES 2
RKDES 3 – Buitenveldert 2
AFC 5 - RKDES 4
RKDES 5 – Hoofddorp 10
RKDES 6 – Sp.Martinus 5
RKDES 7 – KLM 3
Arsenal 8 - RKDES 8

14.00 u
14.45 u
14.00 u
11.45 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
10.30 u

Junioren
RKDES A1 – Buitenboys A1
AS’80 B1 - RKDES B1
Kon HFC B4 - RKDES B2
Abcoude C1 - RKDES C1
Bl.Wit A’dam C4 - RKDES C2
RKDES C3 – Roda’23 C5

12.00 u
12.30 u
14.30 u
9.30 u
10.00 u
12.00 u

Voetbal

Aalsmeer tegen Overbos
eindigt in remise: 1–1
Aalsmeer - Met Jordy v.d. Sluis voor
de geschorste Dion Bogaard, Robert
Batenburg voor de geblesseerde
Furgel Cairo en Wieger Visser voor
de op huwelijksreis zijnde Ilker Yildiz en een nog licht aangeslagen Ali
Keles, die toch na een half uur geblesseerd af moest haken, begon
Aalsmeer zaterdag aan de belangrijke wedstrijd tegen Overbos.
Geen ideale start om te proberen de
koppositie van Overbos over te nemen. Het werd een mooie wedstrijd
voor ruim 200 man publiek.
De beide elftallen speelden aanvallend en lieten elkaar ook voetballen.
Het was Aalsmeer dat in de achtste minuut het eerst gevaarlijk werd
voor de deze middag excellerende
keeper Marco Brouwer. Ruud den
Hooglander trok goed voor maar de
vrijstaande Wieger Visser gleed vrij
voor doel onderuit.
Overbos was met Maarten Wels ook
niet ongevaarlijk. Keeper René Jonker hield voorlopig zijn doel nog
schoon.
De altijd ijverige Salih Yildiz speelde zich handig vrij en voorzag Milton Cooman van een droomkans om
te scoren. De spits had zijn dag niet
en schoot naast. Scheidsrechter J.
Balder overzag het veld goed, stond
steeds op de juiste plek om te fluiten en liet iedereen voetballen. In de
22e minuut weerhield keeper Marco
Brouwer Milton Cooman van scoren. Een magistrale vrije trap in de
24e minuut van wel 40 meter van
Burak Sitil spatte via de lat over.
Aalsmeer kreeg goede kansen maar
de keeper van Overbos hield het
hoofd koel en zijn elftal in de race.
Een verre uittrap in de 27e minuut
werd verkeerd beoordeeld door Sergio Preegers.
Daardoor greep keeper René Jonker
te laat in en was het voor Maarten
Wels van Overbos een klein kunstje
om de 0-1 in te schieten.
Aalsmeer had teveel kansen gehad
en wist even niet op deze situatie te
reageren.

Het gevolg was te gehaast voetbal,
veel foute passes en Overbos dat
loerde op de counter om de wedstrijd op slot te gooien. Ali Keles
moest in de 35e minuut geblesseerd
het veld verlaten. Quantin Bosnie
was zijn vervanger.
De laatste kans was weer een vrije
trap van Burak Sitil in de 41e minuut. Ook deze kanonskogel hield
Marco Brouwer uit de hoek.
Al in de 46e minuut kreeg Aalsmeer
de kans om de wedstrijd gelijk te
trekken. Een goed opgezette aanval door Salih Yildiz werd vrij voor
de keeper door Quantin Bosnië over
het doel getild. Aan de andere kant
moest René Jonker de bal in de 48e
minuut over de lat tikken. Aalsmeer
deed er alles aan. Overbos kreeg
weer moed en nam het spel over.
Aalsmeer kreeg de uitblinkende Burak Sitil constant tegenover zich. Hij
loodste Aalsmeer door deze moeilijke minuten en koos zelf nog voor
de aanval. Het kon alle kanten op in
deze partij.
Keerpunt
Het keerpunt kwam in de 71e minuut van al weer Burak Sitil. Zijn
oerharde vrije trap werd onderweg
licht geraakt en zelfs Marco Brouwer was kansloos op deze trap en
de verdiende 1-1 vloog in het doe.
Aalsmeer nam het spel weer over.
Men wilde gewoon die drie punten in eigen huis houden. Maar het
bleef oppassen voor de counters
van Overbos.
De beste kans kreeg Stefan v.d. Dussen in de 86e minuut uit een voorzet
van Milton Cooman. Zijn schot vrij
voor doel ging rakelings naast.
Zo eindigde deze leuke pot voetbal
in een gelijk spel. Aalsmeer kreeg
wel de beste kansen, maar dan
moeten ze er wel in.
Komende zaterdag speelt Aalsmeer
in Bovenkerk tegen Roda ‘23. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden
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LET OP!! GEWIJZIGDE AANLEVERDATA!!
De laatste twee kranten van dit jaar verschijnen op een andere dag dan u van ons
gewend bent. Daarom brengen wij u nu alvast op de hoogte van de gewijzigde
aanleverdagen.

De kerstkrant komt uit op
dinsdag 23 december (i.p.v. 25 dec.)
•

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk vrijdag 19 december
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

•

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 19 december om 12.00 uur
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

De nieuwjaarskrant komt uit op
dinsdag 30 december (i.p.v. 1 jan.)
•

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk maandag 29 december
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

•

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 29 december om 12.00 uur
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u een kerst- of nieuwjaarswens
in de krant opnemen?
Neemt u dan contact op met Brigitte Wels van de Nieuwe Meerbode.
Dit kunt u doen via e-mail: verkoopaalsmeer@meerbode.nl of mobiel 06-54216222.

Geld én energie besparen

De Energielastenverlager helpt
Een gemiddeld huishouden kan tot
800 euro besparen op de jaarlijkse
energierekening. Hoe? Dat kunt u zien
op www.energielastenverlager.nl van
Milieu Centraal. Op deze interactieve
website kunt u de gegevens van uw
eigen woonsituatie invullen. Daarmee
stelt u een persoonlijke brochure samen en krijgt u gratis adviezen over
energiebesparing.

Tip: dakisolatie
Stel, u bent eigenaar van een tussenwoning uit 1972. In uw huis

Janneke van Poelgeest uit Nijmegen zette tot nu toe de verwarming niet lager
als ze eens een uurtje de deur uit ging. “Ik was in de veronderstelling dat

“Energielastenverlager.nl is een

van uw woning, bijvoorbeeld het

het niks zou besparen, nou wel dus.” Door het invullen van de Energielasten-

soort interactieve blocnote. Op

aanbrengen van dakisolatie, hebt u

verlager is de huurster gewezen op de mogelijkheid om 130 euro per jaar te

deze site kunt u een lijstje maken

nog niet gedacht.

besparen op de verwarmingskosten. “Ik heb niet zo naar bedragen gekeken”,

van mogelijkheden om energie te

zegt ze, “maar wel naar haalbare tips.”

besparen en het resultaat optellen.

de gegevens van uw woning in: het

direct aan de slag kunt gaan en tips die

bouwjaar en de oppervlakte van

om een investering vragen. Denk aan

het dak. De Energielastenverlager

ger houdt rekening met uw achtergrond

En dat levert geld op. Er is veel meer
Foto: Mark van Dijk ©

categorieën. Eenvoudige tips waarmee u

berekent direct hoeveel u kunt besparen: bij een dakoppervlakte van

van een cv-ketel. De Energielastenverla-

Tip: kleine maatregelen

helpt ook om minder CO2 in de lucht te

70m2 al snel 175 euro per jaar.

slapen lager kan worden gezet. Dat gaat

mogelijk dan mensen denken. Begin

Van Poelgeest dan ook doen.

maar eens met kleine maatregelen

“Het was denk ik gemakzucht om het

als spaarlampen en tochtstrips en de

niet te doen en ik heb het vaak koud”,

thermostaat lager zetten.

zegt ze. “Maar ik kan wel een warme trui
aantrekken.”

De site rekent voor hoe u de

brengen, een broeikasgas dat zorgt voor

als huurder of woningeigenaar.

Communicatieadviseur
Milieu Centraal

cv-ketel. Maar aan het isoleren

In de Energielastenverlager voert u

www.energielastenverlager.nl

Irene Salverda

zit een nieuwe, hoog rendement

De adviezen zijn onderverdeeld in twee

isolatiemaatregelen of de vervanging

Bewoner Janneke van Poelgeest:
“Soms weet je het niet.”

energielasten naar beneden kunt

Koel/vriescombinatie

brengen. Het maakt u bewust van

Meer weten?

Een tweede uitkomst die verrast, is het

de mogelijkheden om te besparen.

grote stroomverbruik van haar koel/

Dubbel glas in plaats van enkel glas

vriescombinatie. Het apparaat staat er

levert veel besparing op. Met dubbel

Staat uw verwarming bijvoorbeeld

Zoekt u meer praktische informatie

mogelijk al achttien jaar, sinds de flat

glas is een huis bovendien gemakke-

verhuurder uitgevoerd. De Energielas-

standaard op 21 graden? Zet u deze niet

om in uw dagelijkse leven rekening

Janneke van Poelgeest: “Ik heb naar

werd opgeleverd. Ze nam hem over.

lijker te verkopen. Intussen wordt uw

Advies op Maat

tenverlager rekent voor u uit welke

lager wanneer u een uurtje de deur uit-

te houden met energie en milieu?

haalbare tips gekeken.”

Een nieuwe, zuinige combinatie zal

leven een stuk comfortabeler omdat

Iedere maand betaalt u voor uw energie.

kleinere maatregelen u toch geld be-

gaat? Door een graadje lager te stoken

Surf dan naar www.milieucentraal.nl.

130 euro per jaar aan stroom schelen.

u minder last hebt van tocht.

De rekening stijgt meestal jaarlijks, ook

sparen op uw energierekening.

en de verwarming 5 tot 7 graden lager

Milieu Centraal geeft u achter-

De verwarming kan bijvoorbeeld van

“Nooit bij stilgestaan, dat je er zoveel

U huurt een tussenwoning die begin

klimaatverandering. Zo zorgt u goed

Minder energie verbruiken, merkt u aan

jaren ’70 gebouwd is. U wilt uw ener-

voor het milieu én uw portemonnee.

de rekening. Bovendien komen er minder

gierekening graag wat omlaag bren-

broeikasgassen in de lucht en dat spaart

gen. Maar grote energiebesparende

Graadje lager

het milieu.

maatregelen worden alleen door uw

te zetten als u weggaat, of een uur voor

grondinformatie over allerlei

21 naar 20 graden. Het rapport dat ze

op kunt besparen”, zegt Van Poelgeest.

Gasrekening

is het vaak moeilijk na te gaan waarvoor

Met de Energielastenverlager krijgt u

het slapen gaan, bespaart u al snel

onderwerpen die met milieu

kreeg na het invullen van de site, laat

“Soms weet je het niet.”

Ik heb de blocnote zelf ook ingevuld.

u in huis de meeste energie gebruikt en

direct inzicht in uw bespaarmogelijk-

150 euro per jaar.

en energiebesparing te maken

zien dat de verwarming een uur voor het

hoe u dit verbruik omlaag kunt brengen.

heden. Doordat u vragen invult over uw

als uw verbruik hetzelfde blijft. Voor u

woonsituatie krijgt u echt persoonlijk

Huurder

uzelf’ kunt u bovendien allerlei

advies. Daarbij wordt precies aangegeven

Als huurder hebt u meer mogelijkhe-

handige berekeningen maken

hoeveel geld en energie u kunt besparen.

den om uw woning te verbeteren dan

voor uw huishouden. Zo kunt

u misschien denkt. U hoeft uw woning

u onder andere bekijken welk

Een huis staat tegenwoordig vol met

ren. Wij gaan nu de cv-ketel vervanFoto: Mark van Dijk ©

Tip: stand-by verbruik

Er is bij ons in huis veel te verbete-

hebben. Via het onderdeel ‘test

gen en dat merken we snel aan de
lagere gasrekening. Die ketel is echt
heel oud. Het dak wordt ook nog
geïsoleerd en er komt dubbel glas.

elektrische apparaten. Ook wanneer

Investeren

meestal niet meer achter te laten in de

vervoermiddel voor uw reis het

ze uit lijken te staan, verbruiken

Voor sommige besparende maatregelen is

oorspronkelijke staat. Dat was vroeger

zuinigste is, of hoeveel CO2 uw

ze vaak nog energie in de stand-by

wel een investering nodig. Denk bijvoor-

wel het geval. Veel verhuurders staan

huishouden uitstoot.

stand. In de Energielastenverlager

beeld aan dubbel glas of woningisolatie.

positief tegenover verbeteringen die u

De Energielastenverlager gaat over

kunt u aangeven welke apparatuur

De terugverdientijd van deze maatrege-

zelf wilt uitvoeren. Soms geven ze een

zeven woonthema’s, van verwarmen

u in huis heeft. De Energielastenverla-

len is meestal gunstig. De Energielas-

vergoeding. Maar vooraf overleggen met

tot verlichting. Maar het mooie is

ger berekent hoeveel u kunt besparen

tenverlager laat zien in hoeveel tijd u de

uw verhuurder is belangrijk. Vraag uw

op uw elektriciteitsrekening door ap-

investering heeft terugverdiend.

verhuurder dus naar uw mogelijkheden.

www.milieucentraal.nl

paraten écht uit te zetten. De bespa-

Met energiebesparing kunt u niet alleen

Meer informatie vindt u op

Informatielijn:

ring loopt op tot wel 44 euro per jaar.

uw woonkosten in de hand houden. Het

www.verbeteruwhuurwoning.nl.

0900-9001719 (15 cpm)

Deze investeringen verdienen zich op
deze manier in een paar jaar terug.

dat er ook kleine maatregelen in
staan. Je kunt dus zelf kiezen of je
echt wilt investeren of met kleine
Janneke van Poelgeest: “Nooit bij stil gestaan, dat je er zoveel op kunt besparen.”

maatregelen aan de slag gaat.”
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Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Angelique Maarse nieuwe
belofte bij Poel’s Eye

Het team De Opa’s met de lekkere hoofdprijs.

De Opa’s winnen Los Pilones
maandtoernooi in The Beach
Aalsmeer - De Opa’s zijn afgelopen zondag de winnaars geworden van het Los Pilones beachvolleybal maandtoernooi in The Beach.
De Opa’s wisten de voorrondes ongeslagen door te komen en stonden in de finale tegen het team Hamam. In een spannende finale wisten de Opa’s, mede gesterkt door
de prijzen die door de toernooisponsor Moos Drankenhandel in het
vooruitzicht gesteld waren, uiteindelijk te winnen met 21-15. In het
4x4 fun toernooi gingen de prijzen naar het team Hustler 35. In het
2x2 hoog toernooi, dat in de ochtend gespeeld werd, ging de eindstrijd tussen het team Beachsport
Groningen en het team van de Kaniballenboys.
Zij wonnen in een gelijk opgaan-

de finale met 21-19 en kon ook
het team uit Groningen met er met
mooie prijzen vandoor. In het 2x2
hoog dames toernooi, dat ook in
de ochtend gespeeld werd, ging de
winst naar het team van Shirly en Lisa en zij gingen met een dinerbon
van Los Pilones in Amsterdam naar
huis. Tot slot werd er in de middag
ook nog het 2x2 laag toernooi gespeeld.
Na de voorrondes ging de eindstrijd
tussen het team Walti en Flo en het
mix duo Brandy en Cedric. Met 2112 ging deze finale naar Walti & Flo.
Het eerstvolgende indoor beachvolleybal maandtoernooi is in het nieuwe jaar op zondag 4 januari. Surf
voor meer informatie of om in te
schrijven naar www.beach.nl of mail
naar sportief@beach.nl.

Schaatsen categorie junioren

Kudelstaart - Op de afgelopen
speelavond bij de Poel’s Eye werd
er weer volop gedart. Zoals bekend,
niet alleen door heren, maar ook
door dames. Vele dames wisten al
de weg naar het Dorpshuis te vinden. Naast de gezellige kletspraat,
weten de dames een aardig pijltje
te gooien. Het bekendste voorbeeld
van plaatselijk vrouwelijk talent is
natuurlijk Floor van Zanten. Niet alleen in het Dorpshuis is zij een gewaardeerd dartster, ook nationaal
én internationaal timmert zij aan de
weg. Bij de Poel’s Eye werd zij drie
keer op rij kampioen bij de dames,
alvorens over te stappen naar de
heren, waar zij zich uitstekend manifesteert. Nationaal wist Floor al
menig succes te boeken. Zo won zij
het laatste Nationale Ranking toernooi, de Zuid Holland Open. Momenteel staat zij zelfs op de eerste
plaats van Nederland. Aan de internationale doorbraak wordt hard gewerkt. Zo ging Floor het afgelopen
weekend, net als vorig jaar, naar Engeland voor de befaamde Winmau
World Masters. Floor is echter niet
de enige goede vrouwelijke dartster
in het Dorpshuis. Al vele leuke wapenfeitjes werden de afgelopen jaren door de dames geproduceerd.
Zo prijken er ondertussen al vele
dames met hun naam op de Club
van 180. Angelique Maarse wist de
afgelopen speelavond als twintigste dame haar naam bij deze Club
te schrijven. Hiermee is tegelijk een
nieuw talent van plaatselijke bodem
genoemd.
Ook Angelique wist al leuke resultaten te boeken bij de nationale jeugd.
Zo haalde zij bij het tweede Nationale Ranking toernooi de finale.
Hoewel Angelique bij de Poel’s Eye
als belofte geld, haalde zij gek genoeg nog niet eerder de finale op
een speelavond. Wel werd zij twee-

de op de Kudelstaart Open 2008. De
afgelopen speelavond was het echter raak, zij haalde dan eindelijk de
finale. Daar liet zij het niet bij. Ook
won zij knap de finale van Chantal
Wijfje. Angelique is nu dus óók bij
geschreven op het befaamde Board
of Fame van de Poel’s Eye. Hierop is
zij nu de achttiende dame die een
speelavond bij de Poel’s Eye won.
Debutant wint
Een debutant die wint. Dat gebeurt
niet vaak. Uiteraard gebeurde dat
zeven jaar geleden op de eerste
speelavond ooit. In dat zelfde seizoen won nog twee keer een debutant. In een eerste seizoen is de
kans hierop natuurlijk groter. Hierna lukt het drie seizoenen lang niemand een spetterend entree te maken. Vorig seizoen lukte het ineens
weer drie debutanten om met donderend geraas binnen te komen bij
de Poel’s Eye. In dit prille seizoen is
het ook al weer twee keer gebeurd.
Op de eerste speelavond won Elmer
Kralt, de afgelopen speelavond werd
gewonnen door nieuweling Ron Dominicus. Nog een opmerkelijk feit.
De zeven speelavonden van dit seizoen leverden evenzoveel verschillende winnaars. Vier daarvan wonnen in het verleden nog niet eerder
bij de Poel’s Eye. Het Board of Fame telt bij de heren dan ook al weer
38 namen. Bij de Poel’s Eye is dan
wel een Board of Fame, maar geen
Board of Shame. Gezelligheidsdarters worden net zo gewaardeerd als
goede darters. Iedereen is van harte welkom, van recreant tot ‘topper’,
van jong tot oud en van dame tot
heer.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 12 december. De inschrijving
sluit om 19.45 uur, deelname kost
drie euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Winnares Angelique Maarse, nieuw talent van plaatselijke bodem.

Menno Kramer gewestelijk
kampioen Supersprint
Rijsenhout - Bij gewestelijke kampioenschappen Supersprint op zondag 30 november in Amsterdam is
Menno Kramer kampioen geworden in zijn categorie Junioren C. De
Supersprint is een sprintkampioenschap waar twee keer een 100 meter en twee keer een 300 meter gereden worden. Menno Kramer reed
op de beide 100 meters een tijd van
10.86 en 10.85 en op de 300 meter 26.02 en 26.43. Gezien de omstandigheden op de enige buitenbaan van Nederland dus prima tijden. Een kleine afvaardiging van juniorenleden van de IJsclub De Blauwe Beugel mochten op vrijdag 28
november en precies een week later op vrijdag 5 december met de
baanselecties van Haarlem naar
het schaatsmekka Thialf in Heerenveen om mee te rijden op de afstanden 500, 1500 en 3000 meter. Op de
eerste vrijdag werden er maar liefst
zeven persoonlijke records gereden en sneuvelden er vier clubrecords, en op sinterklaasdag konden
er zes persoonlijke records en twee
clubrecords worden genoteerd. De
persoonlijke records werden gereden door Mats Stoltenborg en Bart
van der Vlugt, elk drie keer, en Nicky
van Leeuwen en Menno Kramer, elk
twee keer. Tijdens de Groep 4 wedstrijd van donderdag 4 december op
de baan in Haarlem werd er onder
matige omstandigheden prima gepresteerd. Er konden zelfs nog zes
persoonlijke records worden genoteerd. Opmerkelijke prestaties op
vooral de 1000 meter, waarbij Crissie de Jeu bijna 2 seconde van haar
persoonlijke record (uit Inzell) afreed, Deborah van der Stelt maar
liefst 17 seconde en Annet van der
Stelt 11 seconde.
Afgelopen zondag 7 december zijn

er bij pupillenwedstrijden in Haarlem weer een aantal grenzen doorbroken. Zo reden Annet van der
Stelt en Erik Kramer voor het eerst
onder de 50 seconde en de 1 minuut, hun tijden waren respectievelijk 49.13 en 58.86. Deborah van der
Stelt reed ook twee persoonlijke records en kwam tot 52.42 (500) en
12.63 (100). Laat in de avond was
het nog de beurt aan de lange afstanden liefhebbers. Zo kwam Mats
Stoltenborg uit op 4.37.74 op de 3000
meter na een zeer goede en vlakke
race en Bart van der Vlugt reed in de
laatste rit een nieuw persoonlijk record op de 5000 meter in 7.57.77.
Marathonschaatsen
Ook in deze discipline is IJsclub De
Blauwe Beugel zeer actief. Bij de
marathons op maandagavond ging
de overwinning bij de C1, na 60 ronden rijden, wederom naar Stef Zwitser. De eindzege in het eindklassement lijkt daarmee al verzekerd zo
halverwege het seizoen. Bij de C2,
die 35 ronden rijden, bleef het lang
spannend door een kopgroep van
zeven man die was ontstaan na de
tweede tussensprint. In deze kopgroep zaten twee rijders van De
Blauwe Beugel, Mats Stoltenborg
en Bart van der Vlugt. Beide rijders
deden prima werk. Bij de eindsprint
werd van der Vlugt tweede en Stoltenborg zevende en helaas laatste
van de kopgroep, maar toch hebben de rijders weer genoeg punten verzameld voor het klassement
en het tussensprintklassement. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje

Fred Buskermolen toont
zich sportieve verliezer
Kudelstaart - Afgelopen donderdag, de avond voor het heerlijke
avondje van sinterklaas, stond er
bij ‘t Kalende Pionnetje veel op het
spel. Zo werd er beslist wie er met
de tweede periodetitel aan de haal
ging, en ook voor de eindpositie op
de ranglijst konden belangrijke zaken worden gedaan.
Voor de tweede periode waren nog
drie schakers in de race, te weten
Peter Verschueren, Wim de Hertog
en Fred Buskermolen. Uiteindelijk
wist Peter in een rechtstreeks duel met Wim de titel op te eisen. Fred
Buskermolen, die de laatste weken, na een zeer slechte seizoensstart, aan een mooie opmars bezig
is verloor na een zéér lange partij
van Joep van der Geest. Enigszins
teleurgesteld kwam Fred aan de bar
staan maar gaf toe dat Joep beter
was... Het was sowieso geen heerlijk avondje voor de Buskermolens,
want ook Jos en Harry verloren van
respectievelijk Martin en Adri. Met
nog een periode te gaan neemt de
spanning toe en kan het rekenen
voor een goede eindklassering weer
beginnen.
Vanavond, donderdag 11 december, de laatste competitieronde van
2008 en volgende week wordt er
geschaakt om de Evert Zethof-bokaal. Mocht u een keer willen kijken, of een potje meeschaken, iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur

in het Dorpshuis in Kudelstaart.. U
bent van harte welkom!
Uitslagen van ronde 14 op 4 december:
Peter Verschueren - Wim de Hertog
1-0
Gerard Verlaan - Henk Raadschelders 1-0
Marco Hogenboom - Richard Piller
1-0
Fred Buskermolen - Joep van der Geest 0-1
Peter de Jong - Paul den Haan
½-½
Mladen Cicek - Gerard van Beek
1-0
Martin Poortvliet - Jos Buskermolen
1-0
M. v. Nieuwburg - Jurgen v.d.Zwaard 1-0
Adri Meijhuis - Harry Buskermolen
1-0
Jaap van Staaveren - Theo Baars
0-1
Jaap van der Bergen - Wouter Wiebes 1-0

Sintsjoelavond
bij BV Oostend
Aalsmeer - Een gezellige sjoelsintavond heeft buurtvereniging Oostend afgelopen donderdag 4 december gehouden. Er kwamen zelfs
acht pietjes langs en voor alle deelnemers lag een lekker cadeau klaar.
De uitblinkers in hun groep waren de dames R. v Zelderen, M. Vos
en E. Bogaard en de heren D. Boer
en H. Pothuizen. De volgende sjoelavond is pas weer in het nieuwe
jaar en wel op 8 januari, natuurlijk
weer ‘gewoon’ in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat..

Indooratletiekseizoen van
start voor AV Aalsmeer
Voetbal jeugd

VV Aalsmeer A1 start tweede
periode met gelijkspel
Aalsmeer - De eerste wedstrijd
van de tweede periode bracht VV
Aalsmeer A1 niet de zo gewenste overwinning. Tegen Texel’94 A1
bleef het team steken op een 22 gelijkspel. Een prima start bracht
VV Aalsmeer binnen twee minuten
op voorsprong. Lennart van de Dussen bleef oog in oog met de doelman koel en rondde beheerst af.
Na een snelle aanval uit een lange
bal van aanvoerder Jurgen Besuijen, die via wederom Van de Dussen de Aalsmeerse topscorer Calvin
Koster bereikte, kwam de thuisploeg
na een half uur spelen zelfs op een
comfortabele 2-0 voorsprong. Er
kwamen vervolgens nog kansen
op de 3-0 voor opnieuw Koster en
Bryan Leeuwrik, maar de genade-

klap bleef uit. In blessuretijd kwam
Texel terug in de wedstrijd uit een
vrije trap, die niet op de goede plek
werd genomen en dus nooit goedgekeurd had mogen worden. Na de
rust viel het niveau van VV Aalsmeer
ver terug. Waar in de eerste helft op
een slecht veld nog heel aardig gevoetbald werd, kwam er nu nauwelijks een goede aanval op de mat.
Het spel lag vaker stil dan dat er gespeeld werd en de goede organisatie van de eerste helft was niet meer
terug te zien bij de thuisploeg. Uit
het grote aantal kansen, dat voor
beide doelen nog ontstond, werd
slechts één keer gescoord. Texel’94
A1 was de gelukkigste en kon zo
met een punt op zak aan de terugreis beginnen.

Ouderensoos in Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 18 december houdt buurtvereniging
Oostend voor ouderen een speelavond in gebouw het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. Het klaverjassen en rummicuppen is dit keer
alleen voor leden van de buurtvereniging. Aanvang 15.00 uur, zaal
open vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie kan gekeken wordenop de website www.

bvoostend.come2me.nl. Het klaverjassen op 4 december is gewonnen
door de heer J. Alderden. Op twee
is mevrouw Tulp geëindigd en op
drie mevrouw Grebe. Mevrouw Liberton mocht de poedelprijs in ontvangst nemen. Bij het rummicupspel behaalde mevrouw Roubos de
hoogste eer, gevolgd door mevrouw
Vreeken. De poedelprijs was voor
mevrouw Kuin.

ZABO zaalvoetbal in Proosdijhal
Kudelstaart - De zevende speelronde van de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie vindt plaats op zaterdag 13 december in de Proosdijhal aan de Edisontraat 6. Publiek is
van harte welkom en de toegang tot
de tribunes van de sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Het programma luidt als volgt: Om 18.35 uur Accon tegen De Jet Set BV. Om 19.20
uur LEMO Gaat Los tegen DGL. Om

20.05 uur Easy Beveiliging tegen
Mantel Makelaars en om 20.50 uur
tenslotte Piller Sport tegen LEMO.
Het team van Sportcafé de MiDi’s
is vrij voor speelronde 7. De ranglijst
na zes speelavonden ziet er als volgt
uit: Sportcafé de MiDi’s 6-13, Mantel Makelaars 5-12, De Jet Set BV 512, Easy Beveiliging 5-9, Piller Sport
5-9, LEMO 5-6, DGL 6-5, Accon 64, LEMO Gaat Los 5-0.

Aalsmeer - Op zondag 7 december vertrok een groep atleten van
AV Aalsmeer naar Düsseldorf voor
de eerste indoorwedstrijd van het
seizoen.
Omdat de faciliteiten in Nederland beperkt zijn moeten de atleten wel naar Duitsland. Bij de junioren C liep Maaike Witpeerd op
de 200 meter een tijd van 27.22 seconden en werd daarmee derde. Op
de 400 meter kwam ze tot 61.44 seconde, goed voor een tweede plaats
en een clubrecord bij de B-junioren. Shannon Lakerveld, ook junior
C, liep maar liefst drie persoonlijke
records: 200 meter in 29.96 sec (7e),

400 meter in 68.08 sec (3e) en de
800 meter in 2.32.40 minuten, goed
voor een eerste plaats. Eva van Ee,
C junior verbeterde haar persoonlijke records ook: op de 200 meter liep
zij 32.55 sec. (8e) en op de 800 meter 2.44.18 en werd daarmee tweede. Bij de A junioren won Mirjam
van Ouwerkerk de 800 meter in een
nieuw persoonlijk record van 2.26.76
minuten.
Bij de B junioren verbeterde Rik
Maarsen zijn beste tijd op de 400
meter. Hij won de wedstrijd in 59.11
seconden. Senior Erwin Koopstra
behaalde een tweede plaats op de
400 meter in 55.97 seconde en een

3-0 Winst op de Bijlmer

Loon naar werken voor
voetballers van RKAV
Aalsmeer - Voor de trouwe aanhang van RKAV was er in de eerste
helft van de wedstrijd tegen de Bijlmer afgelopen zondag weinig te genieten. Op een zeer zwaar veld liepen de combinaties niet zoals het
zou moeten. Bijlmer met een paar
zeer snelle jongens bakte er ook
weinig van.
De eerste tien minuten was het een
op en neer gaande wedstrijd, met
voor beide partijen een paar kleine
kansjes. In de zeventiende minuut
was het Fabian Waayman die heel
dicht bij een doelpunt was, maar zijn
kopbal verdween in de handen van
de doelman. Richard de Vries was
weer de angel in de voorhoede van
RKAV. Met zijn snelheid probeerde
hij de achterhoede van Bijlmer onder druk te zetten. Tot de rust bleef
de stand 0-0.
De tweede helft moest het eigenlijk brengen. RKAV moest hier niet
verliezen, anders kwam de gevaren
zone wel heel erg dichtbij. Er kwam
meer passie in het spel bij de jongens van trainer Egberts, men ging
er voor. Buiten de lijnen werd het
kouder en kouder, maar in het veld
was daar het vuur bij de RKAV ers,
men ging er voor.
De 0-1 kwam mooi op tijd. Het
was Barry Springintveld die einde-

lijk loon naar werken kreeg. Hij wist
de doelman van Bijlmer op een fantastische manier te passeren, 0-1.
Het was natuurlijk nog niet genoeg,
het was nog te schamel. R KAV
bleef de aanval zoeken. Alexander
Goes werd nog ingebracht en dat
gaf wel meer vaart én de aanvallen werden gevaarlijker. De verdediging van Bijlmer kwam meer en
meer onder druk te staan. 0-2 Werd
het door Edwin van Maris, die op
zijn eigen manier de doelman van
Bijlmer kansloos liet. Maar het was
toch nog oppassen, want Bijlmer
had de moed nog niet opgegeven
en het doel van Van der Halm werd
af en toe nog behoorlijk onder vuur
genomen.
Het was goudhaantje Richard de
Vries die aan alle onzekerheid een
einde maakte en vlak voor tijd de 03 aantekende. Een terechte uitslag,
met een klein smetje. Hassan kwam
namelijk verkeerd terecht en is met
een blessure aan zijn hand naar
het ziekenhuis vervoerd. Aanstaande zondag weer een thuiswedstrijd
voor RKAV. Dit keer komt Sporting
Maroc naar de velden aan de Beethovenlaan. De wedstrijd begint om
14.00 uur.
Theo Nagtegaal.
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Toestelturnen SV Omnia 2000

Nilou, Kim en Dione door naar
Regiokampioenschappen

De nieuwe verenigingsleiders, van links naar rechts: Netty Maaike, Perry en
Mirjam.

Nieuwe verenigingsleiders
trampoline bij SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 6 december werd het praktijkexamen voor
de cursus verenigingsleider trampoline afgenomen. De afsluiting van
een jaar hard werken voor Maaike
Kaslander, Perry Alderden, Mirjam
Leeuw en Netty van As. Een jaar lang
vele zondagen cursus volgen, door
de weeks stage lopen en natuurlijk
alle uren die besteed zijn aan het leren van de theorie. Iedereen zag na
deze dag uit, want de laatste dagen
voor dit examen werd er door verschillende cursisten slecht geslapen
in verband met de zenuwen.
Voor het theorie examen waren alle vier de cursisten al geslaagd. Een
pak van hun hart. Afgelopen zaterdag om 11.00 uur vertrok het viertal naar Ermelo, samen met 8 springers van de vereniging SV Omnia
2000, voor het examen. Deze springers waren nodig voor dit praktijkexamen. Iedere cursist kreeg een
andere sprong die tijdens het examen de springers aangeleerd moest
worden. Dit examen werd beoordeeld door twee examinatoren. Na
het praktijkexamen wachtte het
viertal nog een mondeling examen
over biomechanica. Een onderdeel
dat niet door iedereen als makkelijk beschouwd werd. Als eerste was
het de beurt aan Netty, zij moest een
halve draai rug aanleren. Na de les
meteen het mondeling examen en
daarna de uitslag. Geslaagd, dit was
de eerste nu de andere drie.
Als tweede was Maaike aan de
beurt met een achterover salto gehurkt. Ook voor Maaike was direct
na het praktijk examen een monde-

ling, gevolgd door de uitslag. Ook
geslaagd. Mirjam was als derde aan
de beurt. Mirjam moest de springers
de voorover salto uitbereiden tot barani (salto met halve draai) aanleren. Niet de makkelijkste sprong,
maar Mirjam had hier geen probleem mee, want ze slaagde met
een negen voor praktijk.
Ook het mondeling examen ging
goed, dus ook geslaagd.Voor Perry
ging ook alles goed. Ook hij is geslaagd voor het examen. Tevreden
met het behaalde diploma ging iedereen naar huis. SV Omnia 2000
heeft er vier nieuwe verenigingsleiders voor de trampoline-afdeling
bij! Voor meer informatie kan op de
website www.svomnia.nl gekeken
worden.

Aalsmeer - Komende vrijdag 12
december is er weer koppel kaarten
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten geschud. In verband met
de indeling van de tafels worden
kaarters verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn.
Op woensdag 17 december staat
vervolgens een gezellige kienavond
op het programma. Ook het kienen
begint om 20.00 uur. De zaal van
buurthuis Hornmeer is open vanaf
19.15 uur.

delprijs team Het Kale Nelletje met
7306 punten mee naar huis nemen.
De laagste tafel kwam op naam van
Erik en Tanja, Johan en Frank wisten
de hoogste tafel te laten noteren.
Op dinsdag 16 december is er weer
een speelavond van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg. De
aanvang is 20.00 uur en plaats van
samenkomst is weer het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Klaverjassen en pandoeren staan
op het programma. Inschrijven kan
vanaf 19.30 uur.

Jeugdhandbalnieuws

Jongens A1 winnen met
dubbele cijfers van Aristos
Aalsmeer - Zondag 7 december speelden de jongens A1 van
FIQAS Aalsmeer tegen Aritstos.
Aalsmeer opende de score, maar
kreeg direct daarop een tegendoelpunt. Het scoreverloop bleef hierna zo’n tien minuten gelijk opgaan,
met een tussenstand van 5-4 in het
voordeel van Aristos. De Aalsmeerse jongens speelden het eerste gedeelte van de wedstrijd dan ook
niet echt lekker, er werd een aantal vrije kansen gemist en wat verdedigende fouten gemaakt, waardoor Aristos na 16 minuten spelen
met 9-6 voor kwam te staan. Maar
het tweede deel van de eerste helft
wist Aalsmeer het spel weer goed
te hervatten en kreeg in deze laatste 14 minuten geen doelpunt meer
tegen en scoorde zelf nog acht keer,
waardoor er met een stand van 9-14
in het voordeel van FIQAS Aalsmeer
gerust kon gaan worden. In die rust
werden er door de coach wel een
aantal duidelijke afspraken besproken, waarmee Aalsmeer in de tweede helft meteen goed aan de slag
ging. Er werd in de verdediging
zeer actief gewerkt, waardoor de
bal veroverd werd en er een aantal mooie break-outs konden worden gespeeld. Halverwege de tweede helft stond Aalsmeer dan ook al
acht punten voor: 14-22.
De verdediging bleef hard werken
en ook de keeper verrichtte goed
werk, waardoor Aristos in deze fa-

en Dione. In de categorie Pupillen
1 niveau 11 turnde Dewi Commandeur; zij werd twaalfde met 58,70
punten. In de categorie Pupillen 2
niveau 10 turnde Danischa Goede;
zij werd zevende met 61.30 punten.
In de categorie Jeugd niveau 9 turnden Lieselotte van Velzen en Kirsten
Kniep. Lieselotte werd zesde met
61,70 punten en Kirsten werd zevende met 60,90 punten. In de categorie junioren niveau 8 turnde Nilou Spring in ’t Veld. De eerste wedstrijd won ze goud; de tweede wedstrijd ging iets minder, maar leverde toch weer een medaille op. Deze keer een bronzen medaille voor
de derde plaats. In totaal werd Nilou 2e met 61,70 punten. Nilou mag
dus naar de Regiokampioenschappen. In de categorie senioren niveau
7 turnde Tanya Karoui. Zij werd vijfde met 58,70 punten.
Van SV Omnia mogen de drie turnsters Kim Nederstigt, Dione Vermeulen en Nilou Spring in ’t Veld
door naar de Regiokampioenschappen, die op 25 april volgend jaar gehouden worden in Beverwijk.

Van links naar rechts: Dione Vermeulen, Nilou Spring in ’t Veld en Kim Nederstigt.

se van de wedstrijd niet tot scoren wist te komen, terwijl de jongens van Aalsmeer lekker door gingen. Met ongeveer nog vijf minuten te spelen was Aalsmeer uitgelopen tot een voorsprong van 14-30.
In de laatste vijf minuten wist Aristos nog wel twee keer tot scoren te
komen en werden er door Aalsmeer
nog twee dubbele vliegers goed afgerond, waardoor de eindstand op
16-32 kwam voor FIQAS Aalsmeer.
De volgende wedstrijd van de jongens A1 is op zondag 14 december
a.s. om 15.20 uur in de Bloemhof tegen Havas uit Almere.

Eredivisie handbal

FIQAS Aalsmeer ruim
langs v.d.Voort/Quintus
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben ook hun wedstrijd
tegen v.d.Voort/Quintus in winst om
kunnen zetten. In de Bloemhof werd
het zaterdag 32-23. De Aalsmeerders kwamen weliswaar in de beginfase op een 1-5 achterstand,
doordat balverlies een paar keer op
rij leidde tot een snelle uitbraak van
Quintus. Trainer/coach Alex Curescu besloot dan ook al snel tot een
time out en hierna herstelde FIQAS
Aalsmeer zich.
Eerst werd de stand (vooral door
een aantal afstandsschoten) gelijk getrokken (9-9), daarna was het
met name Jeffrey Boomhouwer die
zorgde voor de voorsprong: alleen
hij maakte al zeven doelpunten op rij
en bepaalde de ruststand op 19-11.
Na de pauze leek FIQAS Aalsmeer
aanvankelijk op een nog veel ruimere overwinning af te stevenen (2413), ook omdat één van de betere
schutters bij Quintus – Roald Stuiver
– goed werd vastgezet. Maar hierna brak opnieuw een periode aan
waarin het even niet lekker liep.
Er werd onnauwkeurig afge speeld, slecht geschoten en FIQAS
Aalsmeer kreeg te maken met een
paar tijdstraffen. Quintus, een jonge talentvolle ploeg die onder leiding van René Romeijn steeds beter
gaat draaien, profiteerde en kwam
bij tot 25-19. In de slotfase was het
echter toch weer FIQAS Aalsmeer

dat het beste van het spel had nu
zorgden o.a. Luuk Obbens en Ruud
Neeft voor de deolpunten. Het werd
uiteindelijk een ruime 32-23 zege
en door de winst van Volendam bij
Bevo is het verschil met de nummers drie nu opgelopen tot vijf punten. Maar de komende week wacht
FIQAS Aalsmeer twee zware wedstrijden: eerst aanstaande zaterdag
13 december de thuiswestrijd tegen Sittardia (om 20.30 uur in De
Bloemhof), volgende week donderdag 18 december gevolgd door de
kraker in Volendam.
De laatste wedstrijd in 2008 spelen de heren op zaterdag 20 december, uit tegen Red-Rag/Tachos.
Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer
8, Mark Roest 6, Jarcha van Dijk 4,
Wai Wong, Robin Boomhouwer en
Luuk Obbens 3, Ruud Neeft 2, Jimmy Castien, Menno v.d. Grift en Jelmer van Stam 1.
Bekerwedstrijden FIQAS 2 en 3
In de tweede ronde van het NHV
bekertoernooi spelen de heren van
FIQAS Aalsmeer 2 en 3 hun wedstrijden beide op donderdag 18 december a.s. FIQAS Aalsmeer 2 gaat
op bezoek bij DSS in Heemskerk en
die wedstrijd – in sporthal de Waterakkers – begint om 20.00 uur. FIQAS Aalsmeer krijgt in de Bloemhof
het team van Vrone op bezoek. Aanvang wedstrijd: 20.00 uur.

Foto Don Ran.

Cobie wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
3 december in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat is gewonnen door
Cobie van de Meer met 5654 punten. Op twee is Agnes de Boer geëindigd met 5339 punten en op drie
Henk Könst met 5326 punten. Bij
het pandoeren behaalde Dora Wittebol de hoogste eer met 625 punten. Plaats twee is behaald door
Wim Buskermolen met 615 punten
en op drie is Tom Verlaan geëindigd
met 585 punten.

Rutger Brussen pupil van
de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van voetbalvereniging Aalsmeer
is een E-junior te gast bij de eerste selectie. Deze pupil maakt dan
een hele dag mee en krijgt zodoende een beetje inzicht wat er zoal
rond de wedstrijd van het hoogste
elftal gebeurd. Deze week speelde
vv Aalsmeer thuis en kon een pupil van de week verwelkomt worden. Bij deze thuiswedstrijd van v.v.
Aalsmeer was jeugd speler Rutger
Brussen pupil van de week. Het eerste elftal van Aalsmeer speelde tegen koploper Overbos. Maar eerst
even kennis maken met Rutger
Brussen. Zijn favoriete club is Ajax
en zijn favoriete speler is Rafael van
der Vaart. Rutger heeft een broer-

tje Thomas en gaat naar school op
de Hoeksteen waar hij les krijgt van
juffrouw Kamerman en vindt aardrijkskunde en gym de leukste vakken. Van lekker eten houdt Rutger
ook en zijn lievelingskostje is pasta. Later wil hij profvoetballer worden. Ook tennist hij graag. Rutger
voetbalt bij v.v.Aalsmeer in de E1 en
speelt links midden. Deze wedstrijd
Aalsmeer tegen Overbos eindigde in
een gelijke 1-1 gelijk. Aan Rutger de
eer om de man van de wedstrijd te
kiezen en dat werd laatste man Burak Sitil, die uit een vrije trap scoorde voor Aalsmeer. De pupil werd beloond met de door sponsor Aannemersbedrijf W. van der Laarse & zn
te Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Jeugd Lotus genoot van
handbalwedstrijd FIQAS!

Kaarten/kienen
in de Hornmeer

Team De Niet wint toernooi
Aalsmeer - Op 21 november heeft
buurtvereniging Ons Aller Belang
Uiterweg het jaarlijkse klaverjastoernooi gespeeld in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. In totaal
namen 22 teams, bestaande uit vier
personen, deel aan dit heel gezellige en sportieve kaarttreffen. De eerste prijs is gewonnen door het team
De Niet met 11074 punten. Op twee
is het team van Van der Schilden geëindigd met 10192 punten en plaats
drie is bemachtigd door team Het
Komplot met 9918 punten. De poe-

Aalsmeer - Op zondag 7 december is de tweede voorwedstrijd toestelturnen in de vijfde divisie gehouden in de Turnace Gymnastics Hal
in Amsterdam-Sloten. SV Omnia
nam hieraan deel met tien turnsters
die onder leiding staan van Anneke Nap. De resultaten van de eerste en tweede voorwedstrijd worden
bij elkaar opgeteld en aan de hand
van het aantal deelneemsters in elke leeftijdscategorie in de verschillende rayons wordt bepaald hoeveel
turnsters er per categorie door mogen naar de Regiokampioenschappen. In de categorie instap niveau
12 turnden Kim Nederstigt, Dione
Vermeulen, Roslin O’Shea en Iris
Eveleens. Kim, die bij de eerste wedstrijd goud won, presteerde iets minder goed en behaalde nu de vijfde
plaats. Over twee wedstrijden werd
Kim derde met 67,75 punten. Dione
werd zesde met 65,95 punten; Roslin werd achtste met 65,05 punten
en Iris werd elfde met 61,35 punten.
In deze categorie mogen zes meisjes door naar de regiokampioenschappen. Voor SV Omnia dus Kim

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het jongens C1 team van handbalvereniging Lotus uit Hoofddorp te
gast in de Bloemhof om de wedstrijd
van de heren van FIQAS Aalsmeer
bij te wonen.
Ze genoten van de wedstrijd en
stuurden na afloop de volgende
mail: “Het was waanzinnig. De kids
hebben genoten. “Leuk dat we in de
aankondiging werden genoemd en
in de flyer. Heerlijk die wedstrijdspanning, Helemaal top. We willen dan ook iedereen bedanken en
we komen beslist vaker kijken. Dus,
nogmaals hartstikke bedankt!” Wil jij
ook een keer met jouw team of klas
een wedstrijd van FIQAS Aalsmeer
bijwonen? Meld je dan aan op: 065128 5096. Foto Don Ran.

Handbal

Zwaar bevochten overwinning
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Vooraf was tegenstander DSS, een sterke ploeg die een
tijdje bovenaan stond in de Eerste
Divisie, goed bestudeerd en dus de
tactiek aangepast. Vooral van hun
offensieve dekking werd uitstekend gebruik gemaakt. Het leverde
de dames van FIQAS Aalsmeer een
vliegende start op, want ze kwamen al snel op een 7-2 (en even later 9-4) voorsprong na een minuut
of twintig. Daarna moest DSS terug
naar een 6-0 verdediging en even
hadden ook de Aalsmeerse dames
het moeilijk met deze omschakeling.
In deze fase van de wedstrijd werden bovendien de eigen kansen niet
goed benut en zo kwam DSS terug
tot een 12-12 stand bij rust. Voor FIQAS Aalsmeer leek er geen vuiltje
aan de lucht, want in eerste instantie kwam de ploeg weer op voorsprong. Daarna brak een periode
aan waarin de aanval moeizaam liep
en trainer/coach Menno de Klerk
besloot wat schotkracht in de brengen in de persoon van Nicky Tier.
Toen dat niet lukte greep hij terug
naar z’n vertrouwde formatie, maar
inmiddels was toen wel – ondanks
fantastisch keeperswerk van Bianca
Schijf - een achterstand van 5 punten opgelopen met nog tien minuten te spelen. Toen sloeg de vlam in
de pan en kon het publiek genieten
van een bloedstollend spannende
slotfase waarin de Aalsmeerse daFoto Don Ran.

Speelavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op Maandag 15 december houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een
gezellige speelavond. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma. Vanaf 20.00 uur wordt gekaart
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het bestuur verzoekt
de kaarters om 19.45 uur aanwezig
te zijn, zodat tafels gevormd kunnen
worden. Het klaverjassen tijdens de

vorige speelavond is gewonnen door
mevrouw A. van der Stroom met
5659 punten. Op twee is mevrouw L.
de Nooij geëindigd met 5149 punten en plaats drie wordt bezet door
de heer U. Blom met 5095 punten.
De marsenprijs mocht de heer J.
Wessels in ontvangst nemen. Bij het
jokeren behaalde mevrouw R. Tulp
de hoogste eer, gevolgd door mevrouw M. Groenendijk.

mes langzaam dichterbij kwamen.
Sonja van Wechem, die weliswaar
geplaagd werd door een blessure,
nam de jonge garde op sleeptouw
en speelde in dienst speelde van de
ploeg. Maar ook Samentha de Soet
én de jonge Rosanne Geleijn (die
in totaal zes keer scoorde) drukten
een belangrijke stempel op de wedstrijd. FIQAS Aalsmeer wist gelijk te
maken en uiteindelijk kreeg Sonja dertig seconden voor tijd de bekroning voor haar doorzettingsvermogen in de vorm van de winnende treffer. Achteraf moest Menno de
Klerk toegeven dat een gelijkspel eigenlijk voor beide ploegen verdiend
was geweest, maar uiteraard was
ook hij dolblij met de punten, die de
Aalsmeerse dames bovendien terug brachten op plaats zes van de
ranglijst. Deze week wacht FIQAS
Aalsmeer eerst nog een bekerwedstrijd, daarna volgen drie lastige
wedstrijden op rij. “Maar”, zo stelde de Klerk, “dit is een goede opsteker, dat geeft zelfvertrouwen en
hopelijk kunnen we dat een vervolg
geven. We krijgen nu een verre van
gemakkelijk programma, maar we
leven van wedstrijd naar wedstrijd.”
Zondag 14 december staat de uitwedstrijd tegen V.H.C. op het programma, op zaterdag 20 december is Loreal de tegenstander van
de Aalsmeer dames. Beiden zijn uitwedstrijden.
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Ziekenhuis Amstelland slaat
eerste paal voor Spoedpost

Succevolle kunst-driedaagse
op Westplas Mavo Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 1, dinsdag 2
en woensdag 3 december stonden
op Wellantcollege Westplas Mavo,
in het teken van het vak CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming. De
CKV-docenten van de school, Yvette Fluri en Henk Trommel, hadden
een zeer aantrekkelijk driedaags
programma samengesteld, waar alle eerste-, tweede- en derdejaars
leerlingen van hebben genoten. De
eerste dag begon met een optreden
in de gymzaal van de school van de
sambagroep ‘AbSurdo’, waarbij veel
vormen van ritmes op verschillende slaginstrumenten werden gedemonstreerd.
Daarna kregen de leerlingen in een
aantal workshops de gelegenheid
om zelf het slaginstrumentarium te
testen om zodoende de ‘slag te pakken te krijgen’. De tweede dag was
gereserveerd voor alle derdejaars
leerlingen.
Tijdens een bezoek aan De Stopera, het Amsterdamse muziektheater,
konden de leerlingen ‘backstage’

een kijkje nemen. Daarbij kregen
de leerlingen de artistieke maar ook
de technische kant van het ‘operabedrijf’ te zien. Met een bezoek
aan het Van Gogh Museum werden schilderijen van de grote meester uit de doeken gedaan. Ook was
een excursie naar de Westerkerk in
het programma opgenomen. Behalve het kerkgebouw (er moest ook
door de leerlingen getekend worden) kregen de twee orgels ruime
aandacht. De werking van het grote orgel werd door Henk Trommel
zelf gedemonstreerd in een ‘mini orgelconcert’. De derde dag stond in
het teken van cabaret. Met de voorstelling De Stofzuiger van cabaretier Rob Brouwer in de aula van de
school, werd de leerlingen een spiegel voorgehouden. Een herkenbaar
fantasierijk schoolleven van een puber stond hierbij centraal, met alle ups en downs. Met dit compacte
programma kan de school terugkijken op een succesvolle ‘kunst-driedaagse’.

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft de eerste paal voor de
Spoedpost geslagen. Daarmee is de
bouw van de Eerste Hulp bij Ziekenhuis Amstelland gestart. De Spoedpost wordt opgezet in nauwe samenwerking met de Huisartsenpost.
Begin 2010 zullen de deuren voor
het publiek opengaan. Daarmee is
het laatste gedeelte van Ziekenhuis
Amstelland gereed.
Eind oktober ging de sloophamer al
in één van de laatste oudere gedeeltes van het ziekenhuis. Dit zal volledig worden gestript en gerenoveerd.
Dit gedeelte wordt uitgebreid met
een nieuw gebouw van twee verdiepingen hoog. Hierin zullen de Huisartsenpost, de Spoedpost en de apotheek worden ondergebracht. De
bouw zal ongeveer zestien maanden in beslag nemen. Het gebouw,
ontworpen door architect Hans van
Twillert, is licht en ruim van opzet en
kan geheel naar de behoefte van de
Spoedpost worden ingedeeld. Vooral de logistiek van het gebouw is
belangrijk, aangezien patiënten in
noodgevallen snel vanuit de eerste
hulp naar de diagnostische afdelingen of naar de OK in het ziekenhuis
moeten worden getransporteerd.
Daarom is ook gekozen voor deze
locatie; met een nieuwe scopie afdeling, vlakbij het Laboratorium en
de afdeling Radiologie. Het gebouw
moet nog verrijzen, maar de eerste
stappen zijn al gezet. De Huisartsenpost zit al enige jaren op dezelfde locatie als het ziekenhuis, evenals de dienstapotheek. De samenwerking is dan ook steeds hechter
aan het worden. Recentelijk is een
tweede traumatoloog gestart op de
afdeling chirurgie van het zieken-

huis. Ook alle verpleegkundigen van
de huidige Presentatiekamer zijn al
geschoold als SEH verpleegkundige. Vanzelfsprekend is het team nog
niet helemaal compleet, maar met
het huidige team behandelt dagelijks al vele patiënten op de Presentatiekamer. Op dit moment worden
deze patiënten, die per direct doorgestuurd zijn door de huisarts, meteen door een specialist gezien. Ook
via het traumaspreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00
en 12.00 uur komen veel patiënten
binnen. De huisarts kan een patiënt met fracturen doorsturen naar
dit spreekuur, waarna de traumachirurg of de orthopeed de patiënt
behandelt. Ook de gipskamer is al
in gebruik genomen. Nu komen de
patiënten nog voornamelijk via de
huisarts, maar steeds meer mensen
uit de regio weten de Presentatiekamer van het ziekenhuis ook al zelf
te vinden. Straks in de Spoedpost
komen de patiënten natuurlijk ook
nog vaak via de huisarts, maar dan
worden ook alle patiënten die zelf
langskomen of met de ambulance
binnengebracht worden opgenomen. De nieuwe Spoedpost is straks
zeven dagen per week geopend van
8.00 tot 23.00 uur. Daarna neemt
de Huisartsenpost het over. In het
weekeinde zijn zowel de Spoedpost
als de Huisartsenpost open.
Helaas zal er in de komende maanden wel weer parkeeroverlast zijn in
verband met de bouw. Vanzelfsprekend worden deze tot een minimum
beperkt. Momenteel worden er extra 20 parkeerplaatsen op P1 gerealiseerd. In 2010 is het Ziekenhuis
helemaal af; inclusief Eerste Hulp en
maar liefst 445 parkeerplaatsen.

Prijswinnaars ouderendag
genieten van Van Gogh
Aalsmeer - Afgelopen maandag 8
december genoot een aantal prijswinnaars van een compleet verzorgde dag naar het Van Gogh Museum
in Amsterdam. Tijdens de jaarlijkse ouderendag in zowel Aalsmeer
als Uithoorn stelde Rabobank Regio
Schiphol vier arrangementen beschikbaar voor de loterij. De gelukkige winnaars, mevrouw Börger, de
heer Rückert, mevrouw Vijfhuizen
en de heer Scherling, mochten ieder
een introducé meenemen. De gasten werden per bus vervoerd naar
het Van Gogh Museum. Hier stond
de koffie met iets lekker al klaar.
Daarna kreeg men onder leiding
van een ervaren gids een rondleiding door de vaste collectie en aansluitend bracht men een bezoek aan
de tentoonstelling ‘125 grote liefdes’.
Na deze boeiende rondleiding was
het tijd om de inwendige mens te
verzorgen. Men kon genieten van
een heerlijke lunch in het museumrestaurant.
Na afloop werden de winnaars weer
keurig thuisgebracht. Namens Rabobank Aalsmeer was Pim Kramer,
adviseur Personal Banking, aanwezig. Wim Meijers, kantoordirecteur
Uithoorn, vergezelde de winnaars

uit Uithoorn. Beiden kijken terug op
een zeer geslaagde dag!
Culturele partners
De Rabobank is al vele jaren als één
van de grotere sponsoren actief in
de culturele sector. Door samen te
werken met toonaangevende culturele partners maakt de bank cultuur toegankelijker voor iedereen.
Sinds 2003 werken de Rabobank
en het Van Gogh Museum samen.
Het verhogen van het Nederlandse bezoek aan het Van Gogh Museum en het vergroten van het kennis- en interesseniveau met betrekking tot één van de grootste Nederlandse kunstenaars en zijn tijdgenoten is de gezamenlijke doelstelling.
De Rabobank blijft in ieder geval
tot 2011 hoofdsponsor van de succesvolle Van Gogh Museumbus en
sponsor van de Van Gogh Museum
vrijdagavond.
Tijdens deze avond krijgen houders van de Rabo Europas tussen 18.00 en 22.00 uur vijftig procent korting op de toegangsprijs.
Bovendien mogen zij op vrijdagavond een gratis introducé meenemen. Kijk voor meer informatie op
www.vangoghmuseum.nl

Hoofdprijs is reis naar Egypte

Aanmelden pooltoernooi
The Fifties kan nog!
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties organiseert op zondag 14 december
een pooltoernooi. De hoofdprijs is
een achtdaagse reis naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh.
Er doet al een flink aantal deelnemers mee, maar aanmelden kan
nog steeds aan de bar of telefonisch. The Fifties is een sportief café waar altijd een spelletje poolbiljart gespeeld kan worden. Eens in
de zoveel tijd organiseert het poolcafé een toernooi om een wedstrijdelement in het biljarten te brengen.
Bij eerdere toernooien konden deelnemers geldprijzen winnen of ging
de opbrengst naar het goede doel.

Een pooltoernooi met zo’n unieke hoofdprijs als op 14 december is
echter nog nooit voorgekomen. Tijdens het toernooi speel je meerdere wedstrijden verdeeld over de gehele middag. Tussen de wedstrijden
door is er natuurlijk tijd voor een
drankje aan de bar. Dus houdt u van
een potje poolbiljart in een gezellig café? En wilt u ook kans maken
op deze fantastische reis? Meldt u
zich dan aan voor het pooltoernooi
in The Fifties. Dit kan aan de bar van
het poolcafé in de Marktstraat 22
of telefonisch via 06-53984095. Het
inschrijfgeld is 25 euro per deelnemer.

De overhandiging van het laatste exemplaar van ‘Een schilderachtig dorp’ aan
Geert Labordus door de auteurs Jan Willem de Wijn (r) en Jan Ran (l).

Boek binnen 2 weken uitverkocht

Laatste exemplaar ‘Schilderachtig dorp’
aan notaris Labordus overhandigd
Aalsmeer - Zaterdag 6 december verkochten de boekhandels
hun laatste exemplaren van het
boek ‘Een schilderachtig dorp, oud
Aalsmeer in onbekende werken’. En
de maandagochtend daarop konden de beide auteurs Jan Willem de
Wijn en Jan Ran namens de stichting Oud Aalsmeer het echte ‘laatste boek’ overhandigen aan de gelukkige koper, Geert Labordus uit
Aalsmeer. Een actie zonder precedent en een record voor Aalsmeer:
binnen veertien dagen uitverkocht.
Recordboek
Van de 1.000 exemplaren die Oud
Aalsmeer liet drukken, werd bij
voorintekening al ruim de helft verkocht aan belangstellenden. Daarnaast nam de Rabobank op voorhand nog eens 250 exemplaren af
ten behoeve van relaties. De resterende 250 exemplaren waren binnen veertien dagen uitverkocht. Er
ontstond een ware run op het kloeke en kleurrijke boek met het voor
Nederland unieke onderwerp. Oud
Aalsmeer-voorzitter en auteur van
het boek Jan Willem de Wijn zei
bij de overhandiging van het laatste exemplaar: “Binnen twee weken
na overhandiging van het eerste van
duizend stuks al het laatste boek
overhandigen, dat is in Aalsmeer
nog niet eerder vertoond. Dat is net
zo uniek als het boek zelf. ‘Een schilderachtig dorp’ is een heus recordboek.” Hij voegde er aan toe dat de
stichting, ondanks het succes, geen
tweede druk van de uitgave overweegt. “Daar is de markt gewoon
niet groot genoeg voor.” De stichting Oud Aalsmeer heeft nu nog
slechts een voorraadje van enkele
tientallen boeken die vooraf besteld
zijn, maar nog steeds niet zijn afgehaald bij EKZ Makelaars op de hoek
van het Praamplein en de Punter-

straat. Secretaris Karin Eveleens van
Oud Aalsmeer en partner in EKZ:
“We houden de boeken nog vast tot
24 december, net voor de kerst en
precies een maand na overhandiging van het eerste boek. Als voorintekenaars hun boek dan (tijdens
kantooruren) nog steeds niet hebben opgehaald, brengen we het opnieuw op de markt, want de vraag
naar dit collectors item is werkelijk
enorm.”
Expositie
Wie toch nog een indruk wil krijgen
van de inhoud van het boek kan van
donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur terecht in het Oude Raadhuis. Daar heeft KCA in samenwerking met Oud Aalsmeer de
expositie ‘Een schilderachtig dorp’
met 147 kunstwerken uit het boek
ingericht. De belangstelling is erg
groot, de bezoekersaantallen breken er records. De tentoonstelling is
nog te bezichtigen tot en met 3 januari. Tijdens de feestdagen is het
Oude Raadhuis gesloten

Weer oudpapier
actie Supporters
Kudelstaart - Vrijdagavond 12 december haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier
op. Gaarne na 18.00 uur het papier
aan de weg zetten op die plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst van het oude papier steunt
de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus,
verzamel het papier voor de eerste
vrijdagavond van de maand.

Boerma Instituut gunt
kijkje in bloemsierkunst
Aalsmeer - Net als vorig jaar gaan
in december bij het Boerma Instituut de deuren open voor iedereen
die lokaal een indruk wil krijgen van
wat er daar die andere elf maanden
gebeurt.
Gratis toegang tot de wereld van
de bloemsierkunst, met uiteraard
als thema: Kerst en familie. Van 13
tot en met 21 december (behalve
maandag 15 december) is iedereen

welkom bij het Boerma Instituut aan
de Legmeerdijk 227.
Boerma biedt overigens ook de mogelijkheid een aantal gerichte workshops te volgen, met verschillende kerst ideeën. Voor een betrekkelijk gering bedrag staan er halve,
hele dag, of avond sessies op het
programma. Raadpleeg hiervoor:
www.bloemschikken.nl of bel 0204415306.

Vuurwerkshow bij Lemo
Aalsmeer - Afhankelijk van de
weersomstandigheden verzorgt Lemo aanstaande vrijdag 12 februari
vanaf 20.30 uur een vuurwerkshow.
De medewerkers van dit bedrijf aan
de Aalsmeerderweg 249b nodigen
belangstellenden uit een kijkje te

komen nemen. Net als andere jaren
is het weer mogelijk om via internet
vuurwerk te bestellen bij Lemo. Dit
kan via de sites www.vettebommen.
nl en lemo.vuurwerkexpert.nl. Voor
meer informatie kan gebeld worden
naar 0297-360933.

Geef jij graag thuiszorg
met aandacht voor je klanten?
Kom dan werken bij Zuwe Zorg.
We zoeken Wijkziekenverzorgenden en Verzorgenden C.

Bij Zuwe willen we dat thuiszorg persoonlijk blijft.
Daarom werken we in kleine wijkteams, besteden
veel aandacht aan je inwerkperiode en zorgen voor
optimale doorgroeimogelijkheden. We zijn een
organisatie in beweging en bieden vernieuwende

zorg, maar blijven onze klanten de ‘ouderwetse’
aandacht geven waar ze recht op hebben.
Wil jij ook zo werken? Stuur dan je sollicitatiebrief
met cv naar personeelwerving@zuwe.nl, of kijk op
www.zuwe.nl voor meer informatie.

www.zuwe.nl

Werken met plezier
Zuwe Zorg biedt thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, dieetadvisering, cursussen, welzijnsdiensten en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Dat doen we in heel West-Utrecht (het gebied tussen Utrecht,
Amsterdam en Gouda). Onze verzorgings- en verpleeghuizen staan in Vinkeveen (Zuwe Maria-Oord), Maarssen (Zuwe Snavelenburg) en Woerden (Zuwe Zorgcentrum). Bij Zuwe Zorg werken ruim 2.200 betrokken collega’s.
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Prachtige hulpsintenshow
op de Immanuëlschool
Rijsenhout - Op 4 december bezocht sinterklaas de Immanuëlschool. Voorafgaand aan het bezoek
van sinterklaas was een brief binnengekomen van de sint. Hij bleek
het zo druk te hebben dat hij hulpsinten nodig had om alle kindjes pakjes te bezorgen.
Alle ouders en grootouders werden
opgeroepen om als hulpsinterklaas
naar school te komen om, met eigen
creaties, mee te doen aan een echte hulpsinten wedstrijd. Spannend
voor groot en klein en zouden er ook
veel hulpsinten zijn? Om tien voor
negen kwam sinterklaas te paard
het plein op.

BonBini disco Nieuwjaarsgala!
Aalsmeer - Maandag 29 december is het weer feest in discotheek
Bon Ami! Iedereen tussen de 12 en
15 jaar oud is welkom op de BonBini nieuwjaarsgala. De dresscode is
natuurlijk gala. Stropdassen en lange jurken dus!
De BonBini disco wordt georganiseerd door Stichting de Binding in
samenwerking met discotheek Bon
Ami. Koop je een kaartje in de voorverkoop, dan betaal je 5 euro, op
de avond zelf kost een kaartje aan
de deur 6 euro. Kaarten kopen kan
bij de Bindingzolder in Kudelstaart
op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur. En natuurlijk bij de Bin-

Nadat de kinderen gezongen hadden voor sinterklaas, begon de show
van hulpsinten. Over een echte catwalk op het plein konden de hulpsinten bewonderd worden door alle kinderen. Wat hadden deze ouders en grootouders hun best gedaan en wat zagen ze er leuk uit.
Het was een groot succes! Daarna gauw naar binnen om weer een
beetje warm te worden, spelletjes te
spelen, surprises uit te pakken en
om op sinterklaas te wachten. Sinterklaas begon de dag in de kleutergroepen en heeft gedurende de dag
alle groepen bezocht. Het was een
leuke en geslaagde dag!

dingBoven in de Zijdstraat 53. Bij de
BindingBoven kun je terecht tijdens
de inloop op donderdag van 15.00
tot 17.00 uur. Om acht uur mogen de
feestgangers naar binnen en om elf
uur mag iedereen weer naar buiten.
Je kunt niet eerder naar huis! Aan
ouders wordt gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk te brengen en
te halen.
Tijdens de disco wordt er geen alcohol geschonken. Wil je meer informatie? Kijk dan even op de hyves
en word gelijk lid! bonbini-disco.hyves.nl of op de site van de Binding:
www.debinding.nl of stuur een mailtje naar tessa@debinding.nl.

Brandweerpieten op Snoopy

Proeflessen op 5 januari voor iedereen

Kudelstaart - Op donderdag 4 december waren alle kinderen van
Snoopy lekker aan het buiten spelen
tot er opeens een brandweer met
loeiende sirenes aan kwam rijden.
Alle kinderen stonden langs het hek
vol bewondering naar de brandweerauto te kijken. Er zaten niet alleen brandweermannen in, maar
ook drie pieten. De brandweerauto
reed eerst hard voorbij met de sirenes aan, maar kwam gelukkig weer
terug om de pieten bij kinderdagverblijf Snoopy langs te brengen.
De pieten kwamen springend en
huppelend het plein op rennen. Er
klom er zelfs één op het dak van het
speelhuisje! Alle kindjes hebben met
z’n allen liedjes gezongen en lekker
van de pepernoten gesmuld. Daarna mochten de kinderen per groep

met een piet in de brandweerauto
kijken en met de brandweermannen
op de foto. De kinderen vonden het
erg leuk en interessant in de grote
mooie brandweerauto. Daarna gingen alle kinderen met een piet naar
hun groep en gingen daar dansen,
zingen en spelen. Ook had de piet
een zak met cadeautjes verstopt en
hebben de kinderen geholpen met
zoeken. Toen ze de zak gevonden
hadden deelde de piet de cadeautjes uit en mochten alle kinderen
tegelijkertijd hun cadeaus uit pakken. Ze waren allemaal erg blij en
enthousiast. Nadat nog wat liedjes
waren gezongen, hebben de kinderen de pieten en de brandweermannen uitgezwaaid en nog lekker alle
achter gebleven pepernoten opgesmuld. Het was een gezellig feest.

Dansafdeling van De Hint
gaat uitbreiden
Aalsmeer - Wegens enorm toenemende belangstelling voor de danscursussen start Kunstencentrum De
Hint vanaf 5 januari nieuwe lessen
voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar. De lessen worden gegeven op
maandag bij De Hint in Aalsmeer.
Ter kennismaking zijn er op maandag 5 januari gratis proeflessen voor
iedereen. Om 16.00 uur begint de
les kleuterdans waarin de jongste
kinderen spelenderwijs kennismaken met bewegen op muziek. Daarna worden twee lesuren Dansmix
gegeven, waarin de kinderen kennismaken met de wereld van klassiek ballet, jazzdance, moderne dans
en werelddans. Ze leren hier de basistechnieken van dans, waarbij plezier voorop staat. Deze les is dus uitermate geschikt voor kinderen die
houden van bewegen op muziek,
maar nog niet weten welke dansstijl ze het leukst vinden of geen
keus wíllen maken! De lessen worden verzorgd door Stephanie Water-

reus, een professioneel geschoolde dansdocente, en vinden plaats in
de grote balletzaal van Kunstencentrum de Hint aan de 1e J.C. Mensinglaan 29. Het rooster gaat er als
volgt uitzien: Kleuterdans voor kinderen in groep 1 en 2 van 16.00 tot
16.45 uur. Dansmix voor kinderen in
de groepen 3,4 en 5 van 16.45 tot
17.45 uur en dansmix voor de groepen 6,7 en 8 van 17.45 tot 18.45 uur.
Kinderen die specifiek voor klassiek ballet of streetdance/jazzdance kiezen, kunnen in- of doorstromen naar de streetdance/jazzdance
lessen op dinsdag of de lessen klassiek ballet op donderdag.
Voor leerlingen die al op streetdance/jazzdance of klassiek ballet zitten, kunnen de nieuwe cursussen
bovendien een mooie aanvulling zijn
als tweede les naast hun andere les.
Voor meer informatie over het hele aanbod van De Hint en om in te
schrijven voor de danscursussen ga
naar: www.dehint.nl.

Gezellig Sintfeest op De Brug
Aalsmeer - Ook dit jaar ging de
sint naar de Machineweg, naar basisschool de Brug. Maar sint en zijn
pieten kwamen al snel weer terug.
Helemaal vergeten, dat is ook zo. De
kindertjes zitten nu op de Mikado.
Dus gauw in galop, naar de Amaliastraat, verderop.
De kinderen stonden al te springen
en hebben vele liedjes voor sint en
piet staan zingen. In de grote zaal
werd de sint welkom geheten. Al-

les was prachtig versierd, dat was
men natuurlijk niet vergeten. Daarna kwam de sint langs in iedere
klas. De pieten waren best ondeugend en erg in hun sas. De kinderen
mochten in de speciale winkel ook
nog een cadeau uitzoeken. Speelgoed, ballen, poppen en boeken.
Wat was het weer leuk en wat was
iedereen blij. Tot volgend jaar lieve
sint en piet, dan komt U toch weer
voorbij?!

Voorstelling ‘Flatgebouw’ in
Amstelveens Poppentheater

Sint komt per helikopter
Aalsmeer - Nee, het was geen traumahelikopter, gelukkig niet.
Het was de politiehelikopter die sinterklaas naar de Jozefschool in de
Gerberastraat heeft gebracht. Een
oorverdovend lawaai hoorden alle
leerlingen en leerkrachten toen zij
op de sint zaten wachten. Als eerste werden pieten op het dak gezien
en even later verscheen sinterklaas
in de deur. Het is drie weken lang
spannend geweest, want sint had

per brief laten weten dat het paard
dit jaar niet naar de Jozefschool kon
komen!
Hij moest met de hulp van alle leerlingen een ander vervoersmiddel
bedenken.
Via Schiphol is het gelukt om een
helikopter te regelen. Dat is heel
handig want Aalsmeer en Schiphol
liggen heel dicht bij elkaar. Met sint
erbij was het feest compleet en supergezellig.

Amstelveen - Op zaterdagavond
13 december om 19.30 uur speelt
Ad van Iersel de voorstelling ‘Soms
is een flatgebouw plat’ voor iedereen vanaf 7 jaar in het Amstelveens
Poppentheater. Ad van Iersel is een
beetje Hans Kazan en Hans Klok
tegelijkertijd. Als geen ander weet
Van Iersel de fantasie te manipuleren. Op het eerste gezicht hangen
er slechts dingetjes aan draadjes,
een veertje hier, een trechterslang
daar. Maar de ingenieus opgebouw-

de mobiel wordt al snel een wereld
op zich; een wereld waarin op een
speels poëtische manier een verhaal
verteld wordt. Binnen dit verhaal leven personages als meneer Vos, die
het lumineuze idee heeft om een
enorme hoed te gaan maken, of de
achtjarige Max die stiekem verliefd
is op Fanny en in engelen gelooft.
Toegang is 7 euro. Kaarten kunnen
telefonisch besteld worden via 0206450439 of www.amstelveenspoppentheater.nl.

Sint-chocoladeletter puzzelshow
op basisschool De Graankorrel

Welke film draait op De Binding
Zolder in kerstvakantie?
Kudelstaart - Nog even en het is
weer kerstvakantie! Heerlijk twee
weken vrij, gezellig kerst en oud en
nieuw vieren.
Ook op de Binding Zolder wordt
aandacht besteed aan deze gezellige tijd. Zo wordt dinsdag 23 december een gezellige kerstinloop vanaf 14.00 uur gehouden. Tijdens deze
inloop zijn er lekkere hapjes, kan je
lekker hangen in de zithoek, last minute kerstkaarten maken, kan er een
spelletje worden gespeeld of lekker
film worden gekeken. Op dinsdag
30 december is de laatste inloop

van 2008. Het belooft een gezellige middag te worden die tot 17.30
duurt! ’s Avonds is er een gezellige filmavond en welke film er gekeken gaat worden, mogen de bezoekers zelf beslissen. Je hebt de keuze uit: Harry Potter en de orde van
de Fenniks, The Chronicles of Narnia - Prince Caspian of Brief voor de
Koning. Stemmen kan tot en met 20
december door een e-mail te sturen naar kim@debinding.nl met de
film die jij wilt zien! De uitslag staat
dan vanaf 22 december op www.debinding.nl

Jozefschoolkids verrassen
bewoners van zorgcentra
Aalsmeer - Op vrijdag 28 november zijn 54 bewoners van Aalsmeerse zorgcentra verrast door leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de
Jozefschool.
Deze kinderen zijn in de ochtend aan
het winkelen geweest. Ze gingen
een mooi cadeau kopen voor een
bewoner. Ze hebben er vervolgens

een surprise bij gemaakt en daarna
zijn de prachtige cadeaus persoonlijk bezorgd bij de bewoners. De actie heet Zon in de Schoorsteen en
natuurlijk hopen de leerlingen dat
zij een symbolisch zonnetje in deze donkere dagen mochten zijn voor
hun dorpsgenoten die in zorgcentra wonen.

Kudelstaart - Vrijdag vond wel een
heel bijzonder sinterklaasfeest op
basisschool De Graankorrel plaats.
Toen de school om 8.45 uur begon
was er nog geen sint te ontdekken
en dat was nog nooit gebeurd op
5 december. Wel liep er een zwarte piet in de school rond en dat was
natuurlijk wel een beetje eigenaardig. Al snel bleek dat alle kinderen
en hun meesters en juffen verrast
werden met een spetterend optreden van Kevins Chocoladelettershow. De zoekpiet die al een tijdje
door de school liep te dwalen had
hier alles mee te maken. Al uren had
hij naar sinterklaas lopen zoeken,
maar geen spoor gevonden. Een uur
lang werden de kinderen van groep
1 tot en met 8 getrakteerd op leuke liedjes en coole spelletjes, waarbij allerlei prijzen te verdienen waren. Zo kregen de kinderen bijvoorbeeld Spaanse les van zoekpiet en
werd er gedanst, gelachen, gegoocheld en gezongen. Sommige kin-

deren mochten op het podium komen en moesten een puzzel maken met echte chocoladeletters.
Heel veel kinderen gingen naar huis
met een overheerlijke chocoladeletter of een ander leuk aandenken.
Kwam sinterklaas dit jaar dan echt
niet naar De Graankorrel? Gelukkig
wist zoekpiet de kinderen zo hard
te laten zingen dat sinterklaas het
wel moést horen. En ja hoor, om een
uur of tien was het dan toch zover.
Sinterklaas verscheen met een flink
aantal pieten in de deuropening en
werd onder luid gezang door zoekpiet het podium opgehesen.
De rest van de ochtend brachten de
sint en zijn pieten een bezoek aan
de onderbouwgroepen en vierden
de bovenbouwkinderen het sintfeest met zelfgemaakte fraaie surprises. Aan het einde van de dag
was iedereen het er over eens, dat
het dit jaar echt een onvergetelijk
sinterklaasfeest was op De Graankorrel.

