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TOPHANDBAL IN AALSMEER
BeNeLux liga

ZATERDAG 18 DEC.
FIQAS Aalsmeer - HC Berchem

Decembermarkt in Aalsmeer Centrum

Zijdstraat vrijdag gehuld
in gezellige wintersfeer

aanvang 20.30 uur sporthal De Bloemhof

ZONDAG 19 DEC.
FIQAS Aalsmeer- HB Dudelange

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 17
december vindt in Aalsmeer Centrum de jaarlijkse Decembermarkt
plaats. Tussen 14.00 en 21.00 uur
staan verlichte kramen met kerstspullen en leuke cadeaus aan
weerskanten in de Zijdstraat. In de
avonduren treedt het Smartlappenkoor Denk aan de Buren op bij Korenmolen de Leeuw en bij café De
Praam kunnen bezoekers zomaar
een zingende kerstman tegen komen. De Decembermarkt in de Zijdstraat is met ruim zestig verschillende kramen een diverse, maar vooral gezellige markt. Bij de verlichte kraampjes van winkeliers uit het
dorp en andere kraamhouders kunnen bezoekers terecht voor leuke
kerstcadeaus, zoals sieraden, parfums, boeken, cd’s en dvd’s, hobbymaterialen, sfeerverlichting en
kerstversiering. Wie nog nieuwe kleding voor de kerst zoekt, moet zeker
ook even over de Decembermarkt
struinen. Bij verschillende mode-

aanvang 14.30 uur sporthal De Bloemhof

MIS HET NIET!
Dick Kuin (links) heeft zojuist cheque overhandigd aan Piet Boom.

“Doel: tenminste 1 miljoen euro bijeen fietsen”

Vrijwilligers Ride for the Roses
in Aalsmeer meer dan welkom!
Aalsmeer - Op 4 september 2011
vindt in Aalsmeer voor de veertiende maal de landelijke fietsevenement Ride for the Roses plaats. Aan
dit evenement nemen jaarlijks meer
dan 10.000 fietsers deel die allen als
doel hebben zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De Ride for the Roses heeft
volgend jaar een Aalsmeers tintje
want de start is bij Bloemenveiling
Flora Holland aan de Legmeerdijk
Voor het fietsspektakel is flink wat
voorbereiding nodig. Zo is de organisatie op zoek naar diverse vrijwilligers.
Tenminste één miljoen euro
In Nederland heeft de Ride for the
Roses zich de afgelopen dertien jaar
ontwikkeld tot een van de grootste
recreatieve wielerevenementen van
het land. Deelnemers kunnen keizen voor de 25 en 50 kilometer toertochten, een 100 kilometer Cycletour
en er is ook een speciale Kids Tour
gepland. Alle routes gaan door het
mooie Noord- en Zuid-Hollandse
landschap rondom Aalsmeer. De organisatie in Aalsmeer, met als trekker oud-wethouder Piet Boom, heeft
zich ten doel gesteld om tenminste
één miljoen euro bij elkaar te brengen, zo bleek donderdagavond 9 de-

cember in de Burgerzaal van het gemeentehuis tijdens de ‘kick off’ voor
alle betrokkenen bij de organisatie
van de Ride for the Roses, waar ook
de plannen werden gepresenteerd
om van de Aalsmeerse editie een
groot succes te maken.
Wetenschappelijk onderzoek
Het eerste startschot voor Ride for
the Roses werd in 1998 in Amsterdam gegeven. Sinds de oprichting in
1949 zijn de overlevingskansen van
kankerpatiënten ruim verdubbeld.
De kans dat iemand met kanker de
eerste 5 jaar overleeft is gestegen
tot ruim 50 procent. Wetenschappelijk onderzoek verbetert de vooruitzichten voor patiënten en verkrijgt
de kennis om risico op kanker te beperken.
Projectgroep
Piet Boom presenteerde tijdens de
bijeenkomst de speciale projectgroep die de uitdaging voor de organisatie op zich neemt: Namens het
eventmanagement is Jan Erckens
projectlid en Jos van Rijn heeft het
onderdeel locatie onder zijn hoede. De diverse routes zijn het domein van Thijs Planken, terwijl Arie
Buijs zich bezig houdt met het aspect communicatie en Dick de Kuij-
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EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:
December:
Angelique
Kerststukje
t.w.v. 25 euro

er gaat zich bezighouden met side
events. Marjan Sprenkels neemt de
pre ride voor haar rekening en Nic
Kors is het aanpreekpunt voor sponsoring. De rij wordt gesloten door
Frans Kuipers. De oud-voorzitter van
de VBA zorgt ervoor dat het vrijwilligerskorps op peil is. Er zijn heel veel
werktaken die nog ingevuld moeten
worden. De EHBO ondersteuning,
het uitdelen van rozen en goodiebags, de opbouw en afbraak van de
start, het ophangen van spandoeken, de catering van de bedrijvenruimte, de informatiestand, diverse logistieke werkzaamheden, voor,
tijdens en na afloop. De beveiliging
van de routes. De organisatie heeft
inmiddels al tien wielerverenigingen
in de regio aangeschreven met de
vraag om hulp te verlenen.
Behandeling op maat
Het thema van Ride for the Roses aflevering 2011 is onderzoek naar de
neveneffecten van radio- en chemotherapie voor Hodgkin-lymfoom.
Hodgkin was een van de eerste vormen van kanker die al in de jaren
zestig van de vorige eeuw met intensieve bestraling en chemo kon worden genezen. Helaas is gebleken dat
zo’n intensieve behandeling soms
schade aan gezonde organen toebrengt. Met het onderzoeksresultaat
komt mogelijk op termijn ‘behandeling op maat’ in zicht. Ook Dick Kuin
was te gast in de burgerzaal. Hij vertrok op 10 september van dit jaar,
samen met Dick Boer, Gerard van
der Stroom en Fred Wieringa per
fiets naar Frankrijk. Een fietstocht
van duizend kilometer bracht het
gezelschap bij de uitlopers van het
Centraal Massief. Deze tocht leverde
aan sponsorgeld het fraaie bedrag
van 1.133 euro op voor de Ride for
the Roses Aalsmeer 2011. Een mooi
begin en de inschrijving is inmiddels
geopend, ook voor bedrijventeams.
Ga naar www.ridefortheroses.nl en
schrijf je nu in. Hier is ook nog veel
meer informatie te vinden.

RESTAURANT
BAR

WAPEN VAN AALSMEER
Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

Wij zijn van 24 december 2010
t/m 1 januari 2011 gesloten.
Op zondag 2 januari
zijn wij vanaf 16.00 uur
weer geopend
en dan bent u weer 7 dagen
per week van harte welkom.

WWW.DEBOSCOOTERS.NL

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Koopzondag en koopavonden
Op zondag 19 december openen
een groot aantal winkels de deuren
tussen 12.00 en 17.00 uur. Vooral op
zondag is er meer dan genoeg gratis
parkeergelegenheid in de nabijheid
van de winkels en kunnen rustig de
kerstinkopen gedaan worden. Op
woensdagavond 22 en donderdagavond 23 december zijn twee extra
koopavonden ingepland. De koopavonden op 24 en 31 december komen te vervallen. Meer informatie
op: www.aalsmeercentrum.nl.

DE NIEUWE BUDDHA’S

ZIJN BINNEN!!

Familie Arkesteijn en
alle medewerkers
wensen u een voorspoedig
en een smaakvol

buddha’s in alle soorten en maten

Ridder & Co

2011

Ophelialaan 106 Aalsmeer
0297 36 80 10

winkelcentrum
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VAN HARTE WELKOM

Nederland Zingt
Kersttour

BIG L KERSTACTIE
VRIJDAG 17, ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 DECEMBER

ALLÉÉN OP VRIJDAG 17 DECEMBER

Zie advertentie
nu!
Aalsmeerderbrug 20 december
Dordrecht
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Steenwijk 22 december
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Ede 23 december

Reserveringen:
www.eo.nl/nederlandzingt
of 0900-3002130 (0,25 p/m)

Presentatie: Mirjam Bouwman Musici: Forever Worship & band
(o.l.v. Marcel Koning), Hineni Kamerorkest (o.l.v. Lubertus Leutscher),
Lucas Kramer, Mirjam Feijer, Marjo van Someren e.a.
Lucas Kramer

Toegangsprijs EO-leden € 12,50
niet-leden € 17,50 • exclusief € 2,50 reserveringkosten

Geen krant
OntVanGen?

NZ Kersttour 2010 adv A4.indd 1

28-10-10 13:10

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489

kramen is kleding voor heren, dames en kinderen te vinden. Behalve
winkeliers is ook een aantal goede
doelen en verenigingen aanwezig.
Het is niet alleen gezellig winkelen
en snuffelen in kraampjes. Tijdens
de Decembermarkt kan ook genoten worden van verschillende winterse gerechten, hapjes en drankjes
zoals oliebollen, glühwein en warme
chocolademelk.

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

PROEF DE KERSTSFEER
bij annemieke’s
kramerie

Zaterdagochtend a.s. wordt
u tijdens het winkelen
omringd door sfeervolle
livemuziek van het RoCa-duo
zie voor meer info elders in deze krant

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

ONLY
JACK&JONES

ELK 2E ARTIKEL

50%
KORTING!
ALLE COMBI’S MOGELIJK

ALLÉÉN OP ZATERDAG 18 DECEMBER

PALL MALL
EDC DAMES

ELK 2E ARTIKEL

50%
KORTING!
ALLE COMBI’S MOGELIJK

ALLÉÉN OP ZONDAG 19 DECEMBER

G-STAR

ELK 2E ARTIKEL

DAMES & HEREN
COLLECTIE
G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

50%
KORTING!
ALLE COMBI’S MOGELIJK

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
EXTRA
KOOPAVOND! 23 DECEMBER
EXTRA
KERSTKOOPAVONDEN:
WO. 22 KERSTKOOPAVOND
EN DO. 23 DECEMBER
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
Zondag van 12 - 17.00 uur.
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INFORMATIEF
DOkTERs
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.

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

DIERENARTs
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.

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

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 vr. 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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart: Kater met tijgerprintvacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommie. Chipnummer 5282100002363494.
- Kerkweg: Cypers/rode kater. Heeft een hangbuik en heet Googer.
- Uiterweg: Donkere, cyperse poes met een klein wit vlekje op de
borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud.
Gevonden:
- Albrechtstraat in Kudelstaart: Wit met zwarte kater. Loopt er al
maanden.
- Zwarteweg: Grote zwart/witte kater. Heeft bandje om.
- Ophelialaan: Zwart/wit langharige ongecastreerde kater van ongeveer 4 jaar. Lijkt op Maine Coon/Noorse boskat.
Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.
- Door aanstaande verhuizing naar het buitenland goed tehuis gezocht voor 2 Cyperse poezen broer en zus. Ze zijn gechipt en gesteriliseerd. Moeten wel bij elkaar blijven. Ze heten Beau en Ari en
zijn 3 jaar oud.

Bloemetje voor bezorgers ANBObestuur op vrijwilligersdag
Aalsmeer - Dinsdag 7 december
was het Nationale Vrijwilligersdag.
Ook binnen de ANBO Aalsmeer zijn
heel veel vrijwilligers in de weer voor
hun plaatsgenoten. Onder die vrijwilligers van de ANBO zijn ondermeer de bezorgers van de Dukdalf,
het plaatselijke maandblad voor de
ANBO leden in Aalsmeer. Het bestuur van ANBO Aalsmeer wilde
die vrijwilligers eens in het zonnetje zetten en daarom zijn bestuursleden van ANBO Aalsmeer op be-

zoek geweest bij de bezorgers van
de Dukdalf met een ‘boeketje’ van
de Wereldwinkel om hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen
jaren. Absolute topper van de rondbrengers is Eddy Burgman. In zijn
eentje zorgt hij er iedere maand
voor dat bij ruim honderd van de
ANBO-leden de Dukdalf in de bus
komt! Terecht dat hij extra aandacht
kreeg van de voorzitter van ANBO
Aalsmeer bij de overhandiging van
de attentie.

KERKDIENSTEN
Zondag
19 december
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsselaan 18. Om 10u. dienst, vg. Wim de
Knijff.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. dienst. Spreker: Arjen Ravensloot. Spec. programma voor
kinderen. Om 19u. In His Presenceavond.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. en 16.30u.
ds. A.G. Boogaard, Rotterdam.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. ds Yolande
Brandenburg, 4e adv. zondag. Extra collecte KayKab Garden in Palestina.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. Kerstfeestviering.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. ds J. van Popering. 4e Adv.

Ikg

VERlOskuNDIgEN

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. van Veen.
19.30u. kerstzangdienst FF zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zaterdag 16u. kerstconcert met 3
koren, Kudelkwetters, Fiore en Cum
Ecclesia. Zondag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk.

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.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen bijbelstudies tot 3 januari 2011.

Amnesty Aalsmeer stopt!
Aalsmeer - Amnesty groep
Aalsmeer heeft in verband met teruglopend ledental besloten per 1
januari 2011 niet langer actief zijn.
Met hulp van vele mensen zijn er in
de afgelopen jaren diverse acties op
touw gezet. Handtekeningen verzamelen voor gewetensgevangenen is
één daarvan. Ook hebben vele mensen maandelijks brieven geschreven
naar autoriteiten van landen waar
personen in gevangenschap zaten,
zonder dat zij daarvoor een eerlijk
proces hadden gekregen. Ook hebben veel personen de laatste jaren
gecollecteerd voor Anmesty. Deze
gaat overigens nog wel gehouden
worden in Aalsmeer en Kudelstaart
volgend jaar. Het is goed om te weten dat alle inspanningen zeker niet
voor niets zijn geweest! Zo ontvangt
Amnesty heel regelmatig reacties
van (ex)gevangenen, die zich gesteund voel(d)en in hun strijd tegen

de schendingen van mensenrechten. In 2009 waren er volgens Amnesty International gewetensgevangenen in zo’n 60 landen. Het aantal landen met veel gewetensgevangenen is vooral na 1989 sterk afgenomen. Enkele landen houden nog
altijd grote aantallen gewetensgevangenen vast, zoals China, Cuba, Iran, Birma. Maar er werden de
laatste twintig jaar heel veel gewetensgevangenen vrijgelaten, in Irak,
Zuid-Afrika, Indonesië en Marokko. In Oost-Europa en Latijns-Amerika zijn geen gewetensgevangenen
meer, behalve in resp. Rusland en
Cuba. En dit alles is bereikt door acties van Amnesty International. Het
is overigens nog steeds mogelijk om
actief te blijven voor Amnesty. Via
de website www.amnesty.nl kunnen
mensen zich aanmelden voor diverse activiteiten, zoals schrijfacties of
collecteren.

Verschijnt donderdag
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Ook kon gesnuffeld worden in de
grote hoeveelheid boeken en natuurlijk was er ook weer de traditionele erwtensoep, die gretig aftrek
vond, evenals overigens het appelgebak met slagroom.
Hopelijk heeft de kerstmarkt een
mooi geldbedrag opgeleverd, zodat
een camera gekocht kan worden
om foto’s te nemen van gebeurtenissen, activiteiten en de jaarlijkse
vakantie van de bewoners in het ouderentehuis in het Centrum.

Badkamer in zorgcentrum
in Aalsmeerse sfeer

dersteuning van MS-patiënten. Niet
alleen de gevers wil de stichting bedanken, maar uiteraard ook de collectanten die door weer en wind op
pad zijn gegaan. De collectant gemist? Alsnog een bijdrage overmaken kan op giro 5057 te Maassluis!
Wie de collecte van volgend jaar wil
ondersteunen als collectant, kan
contact opnemen met het Nationaal
MS Fonds, tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Dienst om 10u. ds. W.P. Emaus, Lekkerkerk. Om 18.30u. ds. A. van Vuuren.

Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is een donker Cyperse. Het dier heeft een klein vlekje op haar borst en heeft een zwarte rug. Noesjka is de naam van deze 2,5 jaar oude poes, die wordt vermist vanaf de Uiterweg.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
via tel. 0297-343618.

Aalsmeer - Geheel ingericht in
kerstsfeer was de grote zaal van
zorgcentrum Aelsmeer afgelopen
zaterdag 11 december.
De jaarlijkse kerstmarkt werd weer
gehouden en met name de bewoners kijken uit naar deze altijd gezellige dag met veel bezoekers. Een
ronde langs diverse kramen kon gemaakt worden en het aanbod was
divers. Van mooie kerstkleden en
kaarsen tot windlichten, kerststukjes en sieraden.

Aalsmeer - De opbrengst van de
MS collecteweek in Aalsmeer en
Kudelstaart overtrof dit jaar alle verwachtingen. Er is 1622 euro opgehaald door negen collectanten, een
stijging van 18% ten opzichte van
de collecte in 2009. De ziekte Multiple Sclerose (MS) tast het centrale zenuwstelsel aan en treft één op
de duizend mensen in Nederland.
Het opgehaalde geld wordt gebruikt
voor onderzoek, voorlichting en on-

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag euch. viering om 19u. met
L. Seeboldt.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. euch. viering met H.
Post. Dames- en herenkoor.

Waar is poes
Noesjka?

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

MS collecteweek succesvol!

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Om 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer woordcomm. viering met
A. Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. van
Zoelen. Zondag om 10.30u. in Karmelkerk euch.viering met L. Seeboldt. Mmv klein koor. 4e adv. Om
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.
(Christoff)

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

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.

tig panorama van Aalsmeer, dat samen met de bewoners en medewerkers werd gekozen uit zijn voorstellen. Naast de Hervormde kerk en
het kanaal, zijn ook de Westeinderplassen en de oude veiling Bloemenlust afgebeeld. Om het geheel
compleet te maken is er een afbeelding van de driekleurige Aalsmeerse vlag: rood, groen en zwart. Dit alles is gecompleteerd met sfeervolle
verlichting. Zoals een bewoner zei:
“Deze badkamer is uniek met dit
uitzicht op de plassen.”
Dus vanaf heden kunnen de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer
in bad met uitzicht op het mooie
Aalsmeer!

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. P. van Dolderen, Almere.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. C.A.E. Groot, Barneveld.
4e Adv. Organist: W. Spaargaren.
Om 16.30u. Kerstfeest voor de kinderen. Kindernevendienst.
Oost: Oosteinderweg. 10u. Kand. J.
van Rumpt, Alblasserdam. Organist:
C. Verschoor.

Gezellige kerstmarkt zorgcentrum

Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer
heeft een nieuwe badkamer voor
de bewoners en deze is op donderdag 9 december feestelijk geopend. De oude badkamer voldeed
niet meer aan de eisen van deze tijd
en is daarom geheel gerenoveerd.
Er is een bad in geplaatst dat omlaag en omhoog kan, zodat de bewoners makkelijk in en uit het bad
kunnen stappen.
Tevens is de brancard in het bad
verstelbaar. Dit zijn echter niet de
meest opvallende zaken aan de
badkamer. Wat meteen in het oog
springt zijn de wanden. Deze zijn
bewerkt door Sander Bos van ‘Lak
aan alles’. Hij schilderde een prach-

Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)

Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 21
december kunnen belangstellenden
tijdens het open huis in Het Baken
aan de Sportlaan terecht voor een
kop koffie of thee. Er wordt een speciale kerstviering gehouden waarvan de leiding is in handen van dominee Prins. Het open huis is vanaf 10.00 uur en duurt tot ongeveer
11.30 uur. De koffie en thee worden geheel gratis aangeboden. Wilt
u graag eens met anderen praten?
Ook daarvoor is de mogelijkheid.
Het verplicht u tot niets. Iedereen,
van welke kerk of religie dan ook,
is van harte welkom. Wie geen mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid te komen, kan contact opnemen met Annie Vijfhuizen, tel.
0297-322131, Annie Stoof, tel. 0297328326 of Panc Eikelenboom, tel.
0297-327915.

VZOD houdt kerst
klaverjasavond
Kudelstaart - Vrijdagavond 17 december organiseert VZOD de traditionele kerstklaverjasavond in haar
clubhuis aan de Wim Kandreef 2. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte
welkom in het in kerstsfeer versierde clubhuis. Ook deze avond zorgt
de organisatie weer voor een welgevulde prijzentafel.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 17.850
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!
www.mEErboDE.nl
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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 afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 18 januari en
1 februari 2011.
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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl
servicepUnt Beheer en Uitvoering provincie noorD hollanD
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

openingstiJDen gemeentehUis i.v.m. De feestDagen
Op dinsdag 21 december is het gemeentehuis
om 15.00 uur gesloten en niet meer telefonisch bereikbaar
Op 24 en 31 december is het gemeentehuis
om 16.00 uur gesloten en niet meer telefonisch bereikbaar
Op 3 januari 2011 is het gemeentehuis geopend
vanaf 11.00 uur
ANWB/VVV Winkel
Op dinsdag 21 december is de ANWB/VVV winkel
gesloten om 15.00 uur
Op woensdag 22 december is de ANWB/VVV winkel
gesloten om 12.30 uur
De laatste openingsdag van de ANWB/VVV winkel
is op 24 december tot 12.30 uur
verkeersBeslUit 2010 / 10292
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, van
de Wegenverkeerswet 1994, om de voorrangssituatie op de kruising
Uiterweg - Van Cleeffkade - Stationsweg - Zijdstraat en de T-kruising
Uiterweg - Grundelweg te reguleren middels verkeerstekens.
Voor de kruising Uiterweg - Van Cleeffkade - Stationsweg - Zijdstraat worden voorrangsdriehoeken aangebracht op de Zijdstraat en
een verkeersbord geplaatst met het verkeersteken B6 uit bijlage
I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV
1990). Middels deze maatregelen dient het verkeer komende van
de Zijdstraat voorrang te verlenen aan het overige verkeer op het
kruispunt Uiterweg - Van Cleeffkade - Stationsweg - Zijdstraat. Voor
de T-kruising Uiterweg - Grundelweg worden voorrangsdriehoeken
aangebracht op de Grundelweg en verkeersborden geplaatst bij de
T-kruising met de verkeerstekens B4, B5 en B6 uit bijlage I van het
RVV 1990. Middels deze maatregelen dient het verkeer komende van
de Grundelweg voorrang te verlenen aan het verkeer komende beide
zijden van de Uiterweg.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde
in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 /
10292 – M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter
inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan
op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar
indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

verkeersBeslUit 2010 / 12559
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, van
de Wegenverkeerswet 1994, om tweemaal een verkeersbord met het
verkeersteken J24, uit bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990), te plaatsen op de Oosteinderweg, ter hoogte van de T-kruising Oosteinderweg - Oude Spoordijk.
Met het plaatsen van de verkeersborden met het verkeersteken J24
wordt het verkeer op de Oosteinderweg tijdig gewaarschuwd voor
overstekende (brom)fietsers en voetgangers bij T-kruising Oosteinderweg - Oude Spoordijk.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde
in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 /
12559 - M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter
inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan
op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar
indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

verkeersBeslUit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990) bij
• Geraniumstraat 39, op deze parkeerplaats mag alleen het
daarvoor bestemde voertuig parkeren.
Datum verzending: 14 december 2010.
Betreffende verkeersbesluit ligt vanaf de dag na bekendmaking ter
inzage bij de Afdeling Dienstverlening. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen de heer W.H.J. Walters tel.: 0297-387606
gemeenteliJke Belastingen
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 2 december 2010 de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2011 vastgesteld. Deze
verordeningen zijn gebaseerd op de begroting voor 2011 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2010. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk aan de verordeningen van 2010. De
belangrijkste wijzigingen voor 2011 zijn hieronder aangegeven. Eind
februari 2011 krijgt u de gecombineerde beschikking toegestuurd.
Op de gecombineerde beschikking staan de aanslagen gemeentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking, als u
eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde waarde van
uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde beschikking is een
toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan.
Bewaart u deze gecombineerde beschikking goed. Als eigenaar van
een woning heeft u deze beschikking ook nodig voor onder andere
uw aangifte inkomstenbelasting.
Automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken inmiddels gebruik
van de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen via automatische incasso. Bij automatische incasso wordt, als

het totaal te betalen bedrag tussen de e 50 en e 3.500 ligt, het
bedrag in acht termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u
geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen
bedrag in maximaal twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet
wel binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet
door de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van
automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2011, dan kunt u dit
nu al aangeven door een machtigingskaartje in te vullen. Dit kaartje
is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op verzoek wordt het kaartje
toegestuurd. Heeft u in 2010 wel gebruik gemaakt van automatische incasso, dan loopt dit vanzelf door en hoeft u voor 2011 geen
nieuw verzoek in te dienen. Voor meer informatie over automatische
incasso kunt u bellen met de afdeling administratie, telefoon 0297387533 of 0297-387527.
• onroerende zaak belastingen
het tarief voor de onroerende zaak belasting berekend aan de hand
van een percentage van de vastgestelde waarde. Het percentage
voor het gebruik van een niet-woning wordt 0,1316%. Het percentage voor het eigendom van een woning wordt 0,102% en voor het
eigendom van een niet-woning 0,164%;
• rioolrechten
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd van e 161,00 naar e 166,50;
• afvalstoffenheffing
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
vastgesteld op e 191 voor een 80-liter container, e 236 voor een
120-liter container en e 313 voor een 240-liter container;
• forensenbelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%;
• grafrechten
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
ongewijzigd gebleven;
• hondenbelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%;
• leges
de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven
dan wel aan een wettelijk maximum zijn gebonden, conform de
begrotingsraad van 2 november 2010, verhoogd met het prijsindexatiecijfer van 1,5%;
• marktgelden
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%;
• precariobelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5% er is een vrijstelling
opgenomen voor standplaatsen, uitstallingen en terrassen die
incidenteel aanwezig zijn in een daartoe bij vergunning aangewezen gebied tijdens de in dat gebied georganiseerde evenementen/activiteiten;
• roerende zaak belastingen
de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende
zaak belastingen;
• toeristenbelasting
het tarief is, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5% en komt voor 2011 uit
op e 0,74 per verblijf;
• watertoeristenbelasting
het tarief is, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5% en komt voor 2010 uit
op e 0,95 per verblijf;
• kadegeld
het tarief is, conform de begrotingsraad van 2 november 2010,
vastgesteld op e 1,00.
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2011 raadpleegbaar op de
website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl) De verordeningen liggen, tijdens de openingstijden, tevens ter inzage op het
gemeentehuis. Afschriften van deze verordeningen zijn daar verkrijgbaar.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Beatrixstraat thv huisnummer 16, het slopen van 7 garageboxen;
• Begoniastraat 74, het saneren van asbesthoudende materialen;
• Dorpsstraat nabij huisnr. 98, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Witteweg 3, het maken van een inrit.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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:
• Uiterweg 188 A, het vernieuwen van een woongelegenheid.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
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.

• Machineweg 294, het plaatsen van prefab zwembad en een onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakopbouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 16 december 2010.
rectificatie
In week 49 is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is verleend voor de Mosweg 56 voor het plaatsen van een dakterras, dit
moet echter de Moslaan 56 zijn.
WelstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
monUmentenvergUnning
Het college van Burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 14 december 2010 besloten een monumentenvergunning
af te geven voor het uitbreiden van de woning Zwarteweg 101 (gemeentelijk monument).
ter inzage BiJ De afDeling Dienstverlening, Week 50
t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 28 dec

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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

t/m 4 jan ’11

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2:10 van de APV is vergunning verleend aan:
• Lunchroom Marcon voor het plaatsen van een partytent op 30 december 2010 op het terras voor lunchroom Marcon.
Datum verzending vergunning 15 december 2010

t/m 19 jan ’11

t/m 4 jan ’11

t/m 12 jan ’11
t/m 19 jan ’11
t/m 19 jan ’11

t/m 26 jan ’11
t/m 27 jan ’11
t/m 27 jan ’11

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
• Kamperfoeliestraat 1, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 16, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Machineweg 185, het vergroten van de woning;
• Midvoordreef 28, het vergroten van de woning;
• Willem-Alexanderstraat, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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.

t/m 28 jan ’11

APV ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis
Kudelstaart, de nacht van 13 op 14 november
2010 tot 02.00 uur;
Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7”;
Concept Handhavingsbeleid Kinderopvang
Gemeente Aalsmeer 2010;
Evenementenvergunning: een opleveringsfeest
van Woonstichting Eigen Haard op het Poldermeesterplein te Aalsmeer d.d. 1 december 2010;
Ontheffing sluitingstijd: Discotheek Bon Ami,
voor de nacht van 26 op 27 december 2010 tot
05.00 uur;
Collectevergunning: KICI Kleding inzameling 2e
kwartaal, St. Sociaal/Medische hulpverlening
aan Oost Europa 3e kwartaal, St. Ondersteuning
Medische Research 4e kwartaal;
Concept Beleidsregels 2012 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer;
Collectevergunning: Buurtvereniging Oostend
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april 2011;
Drank en Horecawet: Japans Restaurant Nagoya,
Dorpsstraat 6-10;
Exploitatievergunning: Japans Restaurant Nagoya,
Dorpsstraat 6-10;
Verkeersbesluit: Geraniumstraat 39, het aanleggen
van een gehandicaptenparkeerplaats;
Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota B&W
2010/12039, de informatie staat ook op de
website van gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl;
Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon,
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van een
luxe partytent i.v.m. het vieren van de laatste
werkdag op 30 december 2010;
Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559.

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.
inzagetermijn tot vrijdag 24 december 2010
• Nabij Mr. Jac. Takkade, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie G nummer 4170: het creëren van een recreatiekavel.
inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2011
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.

voormeerinformatie:WWW.aalsmeer.nl
Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

kinderfondsknuffels.nl
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AGENDA

Finale Clash of the coverband’

Aalsmeerse band ‘Stirrs’
zaterdag in Zaandam
Aalsmeer - Na de overweldigende reacties op het optreden van
The Stirrrs in de Heeren van Aemstel krijgt deze Aalsmeerse easy tune band aanstaande zaterdag
18 december opnieuw de kans om
hun ‘good karma’ te verspreiden in
de finale van de ‘Clash of the coverbands’. Na een gedegen mediatraining zullen de vrolijke easysisters dit
keer een karmaset weggeven aan
de winnaar van het lottoballenspel.
Kom 18 december naar De Kade
in Zaandam en maak kans op deze fantastische prijs! In deze finale
zijn twee tickets te winnen voor de
landelijke halve finale in Paradiso.
Naast de vakjuryprijs zal de winnaar
worden gekozen door het publiek
door middel van stembiljetten. Vol-

gens de vakjury, die bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere platenmaatschappijen, boekingsbureau’s en vakmedia, behoren The
Stirrrs nu tot de vier beste coverbands van Noord-Holland. Bandleider Jøran van Liempt zegt apetrots
te zijn op zijn band: “De muziek die
wij spelen is zo afwijkend, dat we
eigenlijk nooit verwacht hadden zo
vèr te komen. We vinden het vooral zelf heel erg leuk om te doen, en
dat zie je op het podium!” Van alle
deelnemende bands: Kaas uit Edam,
Iron Made it uit Assendelft, Hooter
Tooter band, BOOM! en Bank Robber man uit Amsterdam en natuurlijk The Stirrrs worden op de avond
een videoclip opgenomen. Meer informatie en tickets op www.stirrrs.nl

Gratis busvervoer met oud en nieuw

Volop feesten in Bon Ami
tijdens de feestdagen!
Aalsmeer - Traditiegetrouw is discotheek Bon Ami geopend tijdens
de feestdagen. Zowel kerstnacht als
eerste en tweede kerstdag zullen de
dj’s van Bon Ami menig voetje van
de vloer krijgen. Onder het genot
van een glaasje champagne kan samen met vrienden bijgekletst worden en genoten worden van de vele hits die uit de boxen klinken. Alle feestdagen kan een fles champagne voor maar 8 muntjes gekocht worden. Maar warme chocolademelk met slagroom en natuurlijk de oer-Hollandse oliebol zullen
deze avonden niet ontbreken! Aanvang alle avonden is 22.30 uur en de
entree is natuurlijk gratis! De kaartverkoop voor de welbekende oud en
nieuwparty is reeds begonnen. Ook
dit jaar is er weer gratis busvervoer
heen en terug van Kudelstaart naar
Aalsmeer. De oud en nieuwpar-

ty begint om 00.30 uur en duurt tot
06.00 uur. De entree bedraagt 7,50
euro en dit bedrag is inclusief garderobe en gratis busvervoer. Wacht
niet te lang met kaarten kopen, vol
is vol. Meer informatie over de feesten in Bon Ami is te vinden op de
website: www.bonami.nl.

Zaterdag Back In Time in
kerstsfeer in The Beach
Aalsmeer - De december-editie
van het danceclassics discofeest
Back In Time in The Beach aan de
Oosteinderweg staat traditiegetrouw aanstaande zaterdag 18 december weer in het teken van de
kerst. Om 21.00 uur barst het dansfeest weer in alle hevigheid los. DJ’s
en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en
Ruud Vismans trekken hun mooiste
kerstoutfit aan en draaien bekende
en minder bekende (kerst)hits uit de
jaren zeventig en tachtig. Natuurlijk
worden de uitschieters uit de jaren
zestig en negentig ook zorgvuldig
tussengevoegd. En in samenwerking met VJ Alex Wahlen worden er
weer allerlei videoclips uit die tijd op
het grote scherm getoond. Het hele Beach-gebouw en daarmee ook
de Back In Time-dansvloer zijn in
een sfeervol kerstdecor geplaatst.
Bezoekers van Back In Time wordt
gevraagd, maar zijn niet verplicht,
om komende zaterdag in kerst-outfit te komen. Aan de drager/draagster van het meest originele kersttenue wordt een leuke prijs uitgereikt!
De Back In Time-deuren staan weer
wagenwijd open voor iedereen die
liefhebber is van dansmuziek uit het
verleden, voor iedereen die gezellig
een avondje plezier wil maken, een
drankje wil komen drinken en/of wil

swingen op de dansvloer. De muziek en gezelligheid staan centraal!
Ook in de nieuwe rokersruimte –
met zicht op de dansvloer – hoeft
niemand iets van de sfeer te missen.
Uiteraard is er weer de gelegenheid
om de verzoeknummerkaart in te
vullen die bij de ingang wordt uitgereikt. Bezoekers kunnen hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en
deze inleveren bij de DJ van dienst.!
En als je je naam ook ingevuld hebt,
maak je vanaf nu ook kans op leuke
prijzen, die je meteen mee naar huis
kunt nemen!

Pubquiz en Frerichs Trio
dit weekend in Bacchus

Aalsmeer - Vrijdag 17 december
wordt in het culturele café Bacchus Barrage gespeeld, de leukste
pubquiz van Aalsmeer, waarin vragen worden gesteld over muziek,
media, televisie, kunst, cultuur, geschiedenis, sport, natuur, wetenschap en wat je nog meer kunt bedenken. Zaal open 21.00 uur, Aanvang 21.30 uur. Toegang: Gratis

Buitengewoon niveau
En zaterdag 18 december trakteert
Bacchus op een optreden van het
Rembrandt Frerichs Trio. Componist en pianist Rembransdt Frerichs
(1977) heeft zijn sporen al weer ruim
verdiend in de jazz. Rembrandt Frerichs is een pianist van een buitengewoon niveau, die wij graag in
Bacchus zien terugkeren! De afgelopen zondagmiddag was hij er met
gitarist Marnix Busstra voor een
try-out. Zaterdagavond komt Rembrandt met zijn eigen trio naar Bacchus, met bassist Guus Bakker en
drummer Vinsent Planjer. Hij presenteert met trots zijn nieuw dubbel-cd ‘Ordem & Progressio’.
Rembrandt is cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in
Den Haag (als student werd hij in
2001 drie weken lang gevolgd door
de AVRO-televisie). Met een beurs
‘for excelling young musicians’ kon
Frerichs in 2003 in New York studeren bij Kenny Barron and Mike

leDonne. Hij geeft nu zelf les aan
de conservatoria van Tilburg, Rotterdam en Amsterdam. Guus Bakker was elf jaar toen hij gitaar begon te spelen en was veertien toen
hij overstapte naar de basgitaar. Hij
studeerde basgitaar en contrabas
op het Rotterdams conservatorium,
en na zijn afstuderen werd hij een
veel gevraagd bassist in de Belgische en Nederlandse muziekscene.
Drummer Vinsent Planjer stond met
de Koninklijk Conservatorium Big
Band meermalen op het North Sea
Jazz Festival. Hij is de vaste drummer van Rembrandt Frerichs en
speelde in verschillende muziektheaterproducties zoals ‘Stella’ en ‘Annette Speelt’. Het concert in Bacchus aan de Gerberastraat begint
zaterdagavond om 21.30 uur. Zaal
open vanaf 21.00 uur. Toegang: uw
gift.
Agenda: Vrijdag 24 december presenteert Bacchus een kindermatinee. De film begint om 13.30 uur,
zaal open vanaf 13.00 uur. En ‘s
avonds worden de ‘groten’ uitgenodigd naar het culturele café in
de Gerberastraat voor een gezellige
filmavond. ‘De gelukkige huisvrouw’
gaat vertoond worden.De film wordt
gedragen door de rol van Carice van
Houten, die haar mentale instorting
en opkrabbelen overtuigend en genuanceerd brengt. Zaal open: 20.30
uur, aanvang film: 21.00 uur

Pianoshow, ladies night
en partycafé in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 16 december, kan in Blitzz in
de Marktstraat weer genoten worden van de entertainers uit Scheveningen tijdens de wekelijkse pianoshow. Op piano en drums, en
soms een gitaar of blaasinstrument
er bij, worden bekende hits gespeeld. Voor bezoekers liggen briefjes klaar, waarop verzoeknummers
geschreven mogen worden. Graag
dat mooie liedje nog eens horen en
als vanouds swingen op een bekende hit? Denk na en neem je verzoek
mee naar Blitzz. De aanvang is 21.00
uur en de toegang is gratis. En vrijdag 17 december organiseert Blitzz
een Hot’n sexy ladies night. Dames
worden flink in de watten gelegd,
er komen (mannelijke) dance-acts
en een Dance Queen of the Night
Contest wordt gehouden. De ladies

night begint om 22.00 uur en is gratis toegankelijk. Heren zijn pas vanaf
24.00 uur welkom. Zaterdag 18 december presenteert Blitzz een partycafé always buisy. Iedereen vanaf
18 jaar is welkom vanaf 21.00 uur,
de toegang is gratis. Alvast noteren:
Blitzz houdt met oud en nieuw een
no nonsens party. Open om 22.00
uur, gratis entrée en gratis buffet.
Ook de laatste werkdag is Blitzz
open en is de entree gratis.
Op woensdagavond is er sinds enkele weken Blitzz sezzions. Muzikanten wordt de mogelijkheid gegeven aan (eigen) publiek te laten
zien wat er zoal wekelijks in de oefenruimte gebeurt. Na het optreden volgt een wisselende jamsezzion. Bandjes uit de regio kunnen
zich opgeven bij Saskia.sezzions@
myspace.com.

Kippenvel van optreden!

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10 december werd in Bacchus een Pink Floyd
tribute avond gehouden met beeld- en geluidsfragmenten. Ook was er een
live-optreden van zanger en gitarist Hans Millenaar en gitarist Bart Vreken.
Het duo bracht verschillende liedjes van Pink Floyd uit verschillende periodes
van deze band. Het was een prachtig optreden, kippenvel bij de aanwezigen,
die nagenoeg allen muisstil luisterden naar deze prima, samenspelende muzikanten. Een compliment voor dit duo is zeker op z’n plaats. Goed gespeeld!

Ook in 2011
Back In Time wordt ook in 2011 elke
derde zaterdagavond van de maand
georganiseerd in The Beach. Voor in
februari zijn er al weer vergevorderde plannen voor een Back In Timespecial. Een groter opgezet feest
met surprise-acts, dansers, optredens, etc. Natuurlijk zijn de Back In
Time-DJ’s dan ook van de partij om
de avond naar een muzikaal hoogtepunt te brengen. Houd voor meer
informatie de ‘Back In Time’-website in de gaten. Back In (Christmas)
Time zaterdag begint om 21.00 uur
in The Beach aan Oosteinderweg
247a en de entree bedraagt, inclusief 2 consumptiemunten, 5 euro.
Kaartverkoop aan de deur.

Muziek/Film
Donderdag 16 december:
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 17 december:
* Optreden zingende kerstman Rick
van der Kroon vanaf 19.30 voor en
vanaf 22u. in café de Praam, Zijdstraat. Tevens dj Henk.
* Smartlappenkoor Denk aan de Buren in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 22u.
* Ladies Night in Blitzz, Marktstraat
vanaf 22u. Heren welkom om 24u.
Zaterdag 18 december:
* Kerstconcert Sursum Corsa met
muziekvereniging Excelsior in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Trio Rembrandt Frerichs in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Back In Christmas Time in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Dj’s Francklin, Chillz en Di Licouz
in Joppe, Weteringstraat v/a 22u.
* Christmas Dance Party met dj René Piet in de Praam, Zijdstraat, 22u.
* Partycafé in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Zondag 19 december:
* Optreden koor Sonority in Joppe,
Weteringstraat vanaf 18.30u.
* Salsa party in The Beach, Oosteinderweg 27a van 19 tot 24u.
Woensdag 22 december:
* Jamsezzie met bandoptreden olv
Saskia Veenswijk in Blitzz, Marktstraat vanaf 20u.
Vrijdag 24 december:
* Kindermatinee in Bacchus, Gerberastraat. Film start 13.30u.
* Film De Gelukkige huisvrouw in
Bacchus, Gerberastraat. Start 21u.
* Optreden Blood, Sweat en Kiers in
café van Oude Veiling, Marktstraat.
Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 18 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kinder-

KERST TIPS:
DRUMKRUK
€ 29,95

LESSENAAR

DIVERSE KLEUREN
VANAF € 15,45

BLUES

MONDHARMONICA
VANAF € 6,80

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Diversen
Donderdag 16 december:
* Klaverjassen bij Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
* Kerstkien Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 17 december:
* Decembermarkt in Aalsmeer Centrum, Zijdstraat, met veel kramen en
live-muziek van 14 tot 21u.
* Kerstkienavond VVA in kantine De
Silveren Draek, Dreef 1. Vanaf 20u.
* Kerstkien BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Kerstklaverjassen bij VZOD in
clubhuis Wim Kandreef v/a 20u.
* Bacchus Barrage, pubquiz, in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 18 december:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Kerstmarkt en levende kerststal in
Nieuw Oosteinde, Poldermeesterplein van 10 tot 15u.
Zondag 19 december:
* Bridgen en borrel in dorpshuis Kudelstaart vanaf 13u.
* Talk of the Town met Pierre Tuning
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Gasten: Saskia Bruines en pastor
Jaap Spaans. Aanvang: 15.30u.
Maandag 20 december:
* Lezing bij Viva Aquari in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 21 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen bij OTT, Hortensialaan v/a 20u.
Woensdag 22 december:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
Vergaderingen
Donderdag 16 december:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Vrijdag Rick van der Kroon!

Remco Kooij is kabouter
van het jaar in de Praam
Aalsmeer - Tijdens de Kabouteravond afgelopen donderdag in café
de Praam is Remco Kooij kabouter
van het jaar geworden. De tweede
plaats is behaald door Selena van
der Schilden. Ze mogen beiden met
hun team naar de La Chouffe brouwerij in de Belgische Ardennen.
Aanstaande vrijdag 17 december is het weer tijd voor de jaarlijkse Decembermarkt, tijdens dit evenement heeft café de Praam geregeld dat iedereen lekker in de Zijdstraat kan staan op een verwarmde
terras. Uiteraard zal de Glühwein rijkelijk vloeien tijdens het zingen van
de zingende kerstman. De zingende
Kerstman, ofwel Rick van de Kroon,
zal optreden vanaf half acht en gaat
om tien uur naar binnen om een
spetterend optreden te geven in de
Praam. De entree is geheel gratis en
je heb geen kaarten nodig! In de late
avond is het aan dj Henk om er weer
een topfeest van te maken.
Christmas Party en Kidsclub
Zaterdagavond 19 december wordt
gevuld met muziek uit de jaren tachtig en negentig met dj René Piet. Tijdens de Christmas Dance Party gaat
hij er met de bezoekers weer een

STAGE
MUSIC SHOP

tekeningen.
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.

mooi feestje van maken. In de middag is het tijd voor de estafettemiddag. Afgelopen week heeft Carlo
Eveleens gedraaid. Hij geeft nu het
stokje over aan Paul van Kessel. Het
belooft weer een gezellige middag
te worden. Kerstvrouw Cindy zit in
de kidstboetsclub om de kinderen
op te vangen. Ook heeft de Praam
een tappende (hulp)kerstman.
Kaarten voor Praambeatz
Wist je trouwens al dat kaarten
voor de Praambeatz party op eerste
kerstdag al in de verkoop zijn? Ze
zijn te koop in de Praam en kosten
10 euro per stuk. De dj’s Nista en
Kiki Violet komen de bezoekers deze avond verwennen met hun dampende beats.
Wie op de hoogte wil blijven van het
laatste nieuws, kan de Praam ook
vinden op Hyves, Twitter en Facebook. Zo staat hier bijvoorbeeld al
ruimschoots aangegeven dat Jan
Leliveld komt optreden tijdens de
laatste werkdag. En dat volgende
week donderdag 23 december de
finale van de sjoelcompetitie gespeeld gaat worden vanaf 20.00 uur
en een mystery jodel guest komt optreden!

Zaterdag dance-avond
met drie dj’s in Joppe
Aalsmeer - Op zaterdag 18 december presenteert café Joppe de
tweede dance clubavond. Liet afgelopen 11 december dj Vinylsvan zich horen, aanstaande zaterdag 18 december nemen liefst drie
dj’s plaats achter het disco-meubel.
De dj’s Chillz, Franklin MCCoy en
D´Liciouzz draaien al jaren tijdens
Tropical Night bij Joppe en zijn alle drie ook bekend van de Summer
Dance Night op het Surfeiland. Zaterdag draaien ze binnen in het café
in de Weteringstraat en hopen vele

dans- en muziekliefhebbers te mogen verwelkomen. Muziek variërend
van house tot r&b gaat ten gehore
gebracht worden.
En om het helemaal af te maken
gaat Joppe lootjes uitdelen om vervolgens mensen te verblijden met
een prijs. Dit kan in de vorm zijn van
een glas bier, een kannetje of een
fles champagne. De dance-avond in
café Joppe in de Weteringstraat begint om ongeveer 22.00 uur, is gratis toegankelijk en zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
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recensie

VOC-kist duikt na 250 jaar op!

KCA klassieke concert
Aalsmeer versus Minsk
Aalsmeer - De 31-jarige pianiste
Hanna Shybayeva speelde zondag
12 december in de Oud Katholieke Kerk het laatste KCA concert van
2010. De opkomst was heel behoorlijk en het publiek toonde zoals altijd
een groot enthousiasme. Toch was
de jeugdige uit Minsk afkomstige
pianiste teleurgesteld. Hoe was het
toch mogelijk dat er op deze middag geen leeftijdgenoten aanwezig
waren? Dat is in haar geboorteland
toch heel anders.
Daar worden de concerten bezocht
door ouders die hun kinderen al op
zeer jonge leeftijd vertrouwd maken met klassieke muziek. Jongens
en meisjes gekleed in hun mooiste
jurkjes en kostuumpjes van roze tule en zwart fluweel. Een rode blos op
de wangen van opwinding. En of het
nu gaat om een stuk van Tjaikowski of een minder toegankelijk stuk
van bijvoorbeeld van Goebaidoelina,
men is een middag of avond uit en
geniet van iedere noot. Ook studenten maken hun opwachting en discussiëren met elkaar over datgene
zij hebben beluisterd. Voor wie het
Russisch kan volgen moeten dat interessante gesprekken zijn. In de
pauze worden er voor degene die
dat kunnen betalen, broodjes geserveerd en natuurlijk is er een glas
Russische champagne of wodka te
verkrijgen. Van hun vaak schamele
inkomen worden dure bloemen gekocht om deze na afloop als dank
op het podium te gooien. Tientallen
malen danken en bukken de musici naar hun dankbare jonge publiek. Het is een prachtige ervaring.
Maar helaas op muzikaal gebied is
Aalsmeer geen Minsk of St. Petersburg! De inmiddels in Den Haag wonende pianiste heeft overigens aan

nationale en internationale belangstelling weinig reden tot klagen.
Haar stijl heeft soms iets bombastisch. Bij tijd en wijle geselt zij de
toetsen op zo een wijze dat de piano
lijkt te kreunen.
Voor degenen die van heftige
sprookjes houden is het een lust
voor het oor. Fascinerend is haar lichaamstaal, geheel in tegenstelling
tot haar spel. Het fragiele lijfje bijna
contemplatief, in zichzelf gekeerd,
alsof zij in een grote zeepbel zit en
daardoor haar omgeving totaal vergeet. Zij last pauzes in die je de
adem bijna benemen, het is van een
schitterende timing. Hanna Shybayeva moet even nadenken wanneer
haar wordt gevraagd wat haar lievelingsschrijver is. “Waarom ik dat
wil weten?” Wanneer ik uitleg dat
ik probeer een link te zoeken naar
haar wijze van spelen en de Russische literatuur is zij verrast. “Ach, als
ik nog in Rusland zou wonen, zou ik
vast voor een andere schrijver kiezen, maar hier in Nederland kies
ik voor Nabokov. Zijn verteltrant
spreekt mij heel erg aan.” Het is wel
duidelijk, voor Hanna geen Toergenjev die in zijn boeken iedere bloem
die hij vanachter zijn rijtuigraam
ziet zo prachtig lyrisch weet te beschrijven, soms zelfs op zo een lyrische wijze dat wij nuchtere Hollanders daar verlegen van kunnen geraken. Shybayeva het wonderkind
dat inmiddels gewend is aan succes houdt het meer bij het drama
en pleziert daar gelukkig heel wat
fans mee. Zondag 9 januari 2011
is het traditionele glühweinconcert.
Kaarten zijn te bestellen bij Nico de
Groot via 324160.

Popkoor Sonority zingt in Joppe
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
Sonority te beluisteren tijdens de
kerstmarkt in Uithoorn. Popkoor Sonority kreeg de kans popkoor Da
Capo, dat onverwacht af moest zeggen, te vervangen. Ondanks de kou
zong Sonority enthousiast een doorsnede van het repertoire en wist
daarmee het winkelend publiek
goed te vermaken.
Met het oog op het komend jubileumoptreden in maart, is Sonority
druk bezig met het in studeren van

nummers. Het voorproefje hiervan
viel bij de kerstmarktgangers goed
in de smaak! Wie dit optreden gemist heeft, krijgt zondagavond 19
december een herkansing. Popkoor
Sonority zal zijn best doen het dak
eraf te zingen in café Joppe in de
Weteringstraat.
Vanaf 18.30 uur is eenieder van harte welkom het koor te komen zien
en horen. De toegang is gratis. Meer
informatie over Sonority is te vinden
op www.sonority.nl.

Aalsmeer - lsmeerders in Afrika en Azië’ heeft tot een verrassende vondst geleid. In Bilderdam
blijkt al generaties een kist op zolder te staan, die zeer waarschijnlijk
eigendom was van een Kudelstaartse bosschieter (een matroos annex
kanonnier) aan boord van schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat bleek onlangs
tijdens de signeersessie van deze nieuwe uitgave van de Stichting
Oud Aalsmeer. De eigenaar en eigenaresse van de kist meldden zich
met twee foto’s. Aan de buitenkant
van de 1,60 meter lange hardhouten
kist staat ingegraveerd: ‘VOC- 1754’
en aan de binnenkant van de deksel
staan de initialen ‘J.L.B.’. Auteur Jan
Willem de Wijn zocht ter plaatse op
internet tevergeefs naar VOC-opvarenden met een achternaam beginnend met B uit Bilderdam, Vriesekoop en Leimuiden. Zoekend binnen het jaar 1754 op de achternaam
met de familie B werd echter Jan
Barneveld uit ‘Keutelstraet’ gevonden. Een duidelijke geval van ‘klinkt
als’ in de oren van de administrateur van de Compagnie: dat moet
Kudelstaart geweest zijn. Bleef over
de letter L van het patroniem, de
naam van de vader van Jan. Zoekend in doopboeken van de gereformeerde kerk in Kudelstaart werd
de geboorte van Jan Barnevelt op 26
maart 1732 gevonden. Vader: Leendert! Daarmee klopten in ieder geval
de initialen van Jan Leenderts Barneveld: J.L.B. Ook de leeftijd van 22
jaar in combinatie met een functie
van bosschieter aan boord van een
VOC-schip klopt goed.
Van en naar Zeeland
Elke opvarende aan boord van zo’n
schip nam een eigen kist mee waarin zijn persoonlijke bezittingen werden opgeborgen. Vaak werd zo’n
kist gekocht bij de VOC-kamer waar
de zeeman aanmonsterde. Opvallend van Jan Leendert Barneveld

Janna van Zon

is dat hij aanmonsterde bij de kamer van Zeeland in Middelburg. Hij
heeft in totaal drie reizen gemaakt
met Zeeuwse VOC-schepen: met
de ‘Huis ter Boede’ in 1754 (teruggekeerd in 1756 aan boord van de
‘Torenvliet’), in 1756 weer naar Batavia, maar nu met de ‘Walcheren’ en
in 1758 terug met de ‘’s Gravezande’. In datzelfde jaar verliet hij voor
de derde maal Zeeland richting Indië, maar nu met de ‘Liefde’. Deze
administrateur noteerde als woonplaats zelfs: ‘Koutelstard’. Ook toen
al zei de naam van dit dorp weinigen
wat. Overigens keerde J.L.B. met
hetzelfde schip in 1760 weer terug
in Nederland. Zes jaar varen bij de
VOC was de lengte van een gemiddeld contract. De laatste vermelding
van Jan Leendert Barneveld in Kudelstaart is in een attestatie van de
gereformeerde kerk uit 1771. Zo’n
verklaring werd afgegeven als iemand de kerkgemeente verliet naar
een zelfde geloofsgemeenschap in
andere plaats.
Mogelijk is de ex-zeeman toen verhuisd van Kudelstaart naar Bilderdam. De achternaam doet in Leimuiden wel een belletje rinkelen.
Het oude kerkhof heeft een grafmonument van een mogelijke nazaat
die als Jan Barrevelt in 1839 in Leimuiden is geboren en daar in 1929
is overleden.
Barneveld, Barnevelt, Barrevelt?
De stichting Oud Aalsmeer is nu,
mede op verzoek van de eigenaren
en in samenwerking met de stichting Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude, op zoek naar meer gegevens over Jan Leendert Barneveld
en eventuele nazaten in Kudelstaart
en Bilderdam of in de omgeving. Een
e-mailtje naar pair@xs4all.nl of een
telefoontje naar 0297-323119 is genoeg. Het boek ‘Aalsmeerders bij de
VOC. Avonturen in Afrika en Azië’
is verkrijgbaar bij de Aalsmeerse
boekhandels.

Applaus voor muzikanten!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 13 december gaven leerlingen van kunstencentrum De Hint een kerstconcert in de Dorpskerk in de Kanaalstraat.
Ondanks de gladheid door de sneeuw was de kerk tot op de laatste plaats
gevuld. De bezoekers kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld
met optredens van de vioolgroep, een dwarsfluitensemble, harpleerlingen,
saxofoontrio, gitaargroep en van zangeressen en danseressen. Terecht was
het leuke applaus voor alle muzikanten na afloop!

Open atelier Femke Kempkes
Marnix Busstra en friends klinken
alsof ze al jaren samen spelen
Aalsmeer - Zondagmiddag 12 december was het eerste optreden dat
Marnix Busstra onder de noemer
‘Buzz Improvistaions’ in Bacchus
houdt. Het tweede optreden staat
gepland voor medio april volgend
jaar. Doel van deze zondagmiddagconcerten is het ongedwongen uitproberen van nieuwe composities
met, in ieder geval deze keer, een
volledig nieuwe bezetting. Doel is
het vormen van een nieuw kwartet. Gitarist Marnix Busstra werd geflankeerd door de zeer getalenteerde pianist Rembrandt Frerichs, bassist Arnold Dooyewerd en drummer
Pieter Bast.

De pianist en bassist hadden zelf
nog niet eerder met Marnix samengespeeld. Toch klonk dit kwartet niet onzeker, integendeel er werden flink wat muzikale grappen met
elkaar gemaakt en dat zorgde voor
spannende stukjes vette fusion. De
twaalf personen, die de moeite genomen hadden om te komen kijken,
beseften dat ze een bijzondere gebeurtenis bijwoonden, the birth of
a quartet! Heel benieuwd hoe ze in
april klinken. Zaterdagavond 18 december maakt Rembrandt Frerichs
met zijn eigen Trio zijn opwachting
in het culturele café in de Gerberastraat. Komt allen!

De Kwakel - Het ijs ligt op de sloten, de dagen worden korter, de
eerste winterbuien storten zich over
de polder, de houtkachel brandt het
atelier warm; een mooi moment om
even stil te staan bij de beelden en
projecten van afgelopen jaar onder
het genot van een kop warme chocomel.
Iedereen is zaterdag 17 en zondag
18 december van harte uitgenodigd
om een bescheiden overzicht van
de beelden en projecten van afgelopen jaar van Femke Kempkes te komen bekijken, waar onder: Woefs, ik
wou dat ik twee hondjes was (keramiek en brons), het kofferhuisje
en het kofferhuisjeboek (met film),
tijd met weergaven van dit jaar gemaakte installaties over tijd, de film
‘minder is meer’ over landschapsbe-

leving, een levensgroot beeld in natuursteen met de bronzen studie en
©/beauty is in the eye of the beholder; een beeld van natuursteen wat
zicht geeft op en inzicht in de natuur
om ons heen. Femke Kempkes is in
1994 afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
en werkt sindsdien als beeldend
kunstenaar aan artistieke projecten.
Tevens is zij meer dan 15 jaar professioneel docente beeldhouwen en
ruimtelijk vormgeven.
Het Beeldeneiland, waar Femke
werkt, is bevindt zich aan het Jaagpad in De Kwakel, op nummer 9.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden via post@femkekempkes.nl. Het open atelier is
zowel zaterdag als zondag van 12.00
tot 17.00 uur.

NieuwNAT 10 ook in druk
Aalsmeer - Markante Aalsmeerders. Dat is het thema van het winternummer van NieuwNAT 10. Het
Aalsmeerse internetmagazine gaat
zondagavond 19 december online. Maar, en dat is nieuw, verschijnt
ook in druk. Vanaf aanstaande zaterdag is het nummer bij Boekhuis
Aalsmeer, Bruna en Read Shop te
koop, als ook bij de redactieleden.
“Het was altijd al een vurige wens
van ons om een keer op papier uit te
komen”, vertelt redactielid Erik van
Itterzon.
“Bovendien horen we steeds opnieuw mensen zeggen dat ze het
zo jammer vinden dat NieuwNAT
niet in de winkel ligt. Op de computer een blad lezen vinden ze lastig. Niet alleen oudere mensen komen daar mee aan, ook jongeren.
Ze willen er best voor betalen. Nou,
hier is hun kans! Als het een succes
wordt en we komen uit de kosten,
dan gaan we het misschien nog wel
een keer doen.” Volgens Van Itterzon moet NieuwNAT in de winkels
met ‘Markante Aalsmeerders’ kunnen scoren. “We schrijven altijd over
Aalsmeerse zaken, dat is ons uitgangspunt. Als je het dan over markante plaatsgenoten hebt, moet dat
velen aanspreken. Bijzondere mensen die bijzondere dingen doen of
gedaan hebben, daar ga je eens lekker over zitten lezen, met een blad in

je handen. Zeker in de kersttijd.” Op
de officiële lancering van NieuwNAT, komende zondagavond om
21.00 uur in De Oude Veiling, zal ditmaal Dick Piet als gastspreker kort
zijn zegje doen over het blad. Dick
Piet is jarenlang hoofdredacteur geweest van de Aalsmeerder Courant. Momenteel is hij hoofdredacteur van Oud Nuus. Hij interviewde
voor NieuwNAT Nel de Haas als een
van de markante Aalsmeerders. Een
andere bekende in het blad is Jelle Atema, die wordt geportretteerd
door Yannick Duport. Duport maakt
sinds enkele maanden deel uit van
de redactie. “Na twee jaar zoeken
hebben we eindelijk een jongere als
redactielid weten te strikken”, zegt
Van Itterzon. “Hij nam als 23-jarige
meteen de uitdaging aan om een
stuk te schrijven over een voor velen magische figuur uit de jaren zeventig en tachtig.” Erik van Itterzon
wil niet verklappen wie de overige
markante Aalsmeerders zijn die in
het winternummer staan. Over de
auteurs doet hij minder geheimzinnig. “Gelukkig hebben we weer diverse nieuwe namen. Naast Piet en
Duport zijn dat onder meer Priscilla
Leider, Dick Kuin en Al Tas.”
NieuwNAT is vanaf 19 december te
vinden op de website www.nieuwnat.nl. Een gedrukt exemplaar kost
4,95 euro.

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 december houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer de laatste ruilbeurs van
dit jaar. Om half tien precies gaat
de deur van het Parochiehuis aan
de Gerberastraat weer open voor alle ruilers en verzamelaars. Bezoekers kunnen weer een kijkje nemen
bij diverse handelaren die aanwezig zijn om de nog missende zegels
te bemachtigen. Er kan ook heerlijk gesnuffeld worden in de enorme aantal vijf eurocent boeken op
de verenigingstafel. Hierin zit vaak

heel mooi materiaal voor een spotprijs. En: Neem boek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen. Verder
ligt deze dag voor de laatste keer de
schriftelijke kerstveiling ter inzage.
Voor meer informatie kan ook gekeken worden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl Er wordt voor
de beurs geen entreegeld gevraagd.
Gewoon even bijpraten kan ook,
want er is een verloting met mooie
levende (planten) prijzen. Voor informatie kan gebeld worden naar
Cor, tel. 343885 of Sietze, tel. 340257.

Lionsclub Ophelia op kerstmarkt
Aalsmeer - Ook dit jaar is Lions
Club Aalsmeer Ophelia weer aanwezig op de jaarlijkse kerstmarkt in
de Zijdstraat op vrijdag 17 december. De Lions kraam staat op het inmiddels voor velen bekende plekje: het pleintje van de Doopsgezinde kerk. Op het verwarmde terras
kan genoten worden van heerlijke
glühwein, warme chocolade melk
of erwtensoep. Voor de kinderen is
er ook dit jaar weer het springkussen en diverse leuke spelletjes. Natuurlijk is de opbrengst van dit alles weer voor een bijzonder goed
doel. De opbrengst is bestemd voor
de aanschaf van een verhalentafel voor de bewoners van Zorgcen-

trum Aelsmeer en Verpleeghuis Rozenholm Aalsmeer. Een verhalentafel is een bijzonder vormgegeven tafel voorzien van media apparatuur,
die aan drie tot zes bewoners plaats
biedt. Op de ingebouwde beeldschermen is historisch foto- en filmmateriaal te zien, zoals oude liedjes,
Polygoon Journaals, foto’s en films
van Oud Aalsmeer. Uit onderzoek is
gebleken dat het delen van herinneringen bijdraagt aan het algemeen
welbevinden van ouderen. Doel van
de verhalentafel is dat bewoners
van de beide Zorgcentra aan de
hand van herinneringen met elkaar
of met familie en vrijwilligers in gesprek gaan.

Speciale Salsa party deze
zondag in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 19 december organiseert The Beach haar
laatste salsa party van 2010. Een
speciale editie waarbij gebruik gemaakt zal worden van een nieuwe
ruimte in The Beach. Om het geheel
een special tintje te geven, geldt er
voor deze avond een dresscode. Alle gasten worden gevraagd in het
zwart, wit of een combinatie hiervan
te verschijnen: Dress to impress! De
speciale editie start om 19.00 uur en
de laatste dans wordt ingezet om
24.00 uur. Lekker vijf uur lang nonstop dansen voor iedereen die daar
zin in heeft. De muziek zal verzorgd
worden door de al om bekende Lady DJ Red Delicious. Verder is er
een cocktailbar aanwezig met heer-

lijke cocktails en start om 19.30 uur
een leuke workshop Kizomba door
Vivaldo en Saskia van Dança Angolano.
De kizomba heeft iets weg van de
zouk. Echter wordt er niet met het
hoofd gezwierd en kent de kizomba veel meer voeten werk. Waardoor wel eens de vergelijking met
de tango gemaakt wordt. Voor dansers met kinderen is er tot 22.00
uur een ‘Kidswatch’ aanwezig, zodat niemand thuis hoeft te blijven!
De entree voor deze speciale Black
& White edition bedraagt 5 euro in
de voorverkoop of 7,50 euro aan de
deur op de avond zelf. Adres is Oosteinderweg 247a. Voor meer informatie en tickets: www.beach.nl.

Snuffelen op boekenmarkt
Aalsmeer - De oude collectie boeken, cd’s en dvd’s moeten plaats
maken voor nieuwe exemplaren en
dus hield de bibliotheek afgelopen
weekend uitverkoop. In de bibliotheek in Kudelstaart werd afgelopen
vrijdag een boekenmarkt gehouden
en zaterdag waren belangstellenden welkom in de bieb in de Marktstraat. De avonden worden weer

langer, heerlijk om op een winterse avond op de bank te kruipen met
een boek. Snuffelen op de boekenmarkt is een prima manier op boeken voor een ‘prikkie’ te bemachtigen! De gedachte van velen, want
een groot bezoekers mocht verwelkomt worden, en nagenoeg iedereen ging wel met een of meerdere
boeken tevreden de deur uit!
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Vorstelijke en gezellige kerst proefavond

Honderd procent genieten
van kerstdagen met C1000!
Aalsmeer - Een vorstelijke ontvangst afgelopen dinsdag 14 december voor de bezoekers aan de
kerstproeverij bij C1000 Koster in de
Ophelialaan.
De rode loper lag uit, er werden
kerstliedjes gezongen door het Dickens koor Puur, een sneeuwkanon
met kerstboom zorgde voor een
winters sfeertje en langs de loper
stond kerstmeisjes klaar met koek
en oliebollen. En dat was nog maar
de entree! Eenmaal binnen werden
de bezoekers getrakteerd op nog
meer muziek op accordeon en viool
van de Flaggoletes én allerlei lekkernijen, die zeker complimenten
zullen opleveren tijdens het kerstdiner. Heerlijke sapjes, meloen met
parmaham, ijstaart, krentenbrood
met warme vanillesaus, lekkere
stukjes kaas, verschillende rollades,
gehaktbrood, zuiveldrankjes en koffie of chocolademelk toe. Inspiratie
is zeker opgedaan voor het kerstmenu en na het zien van de gerechten die een professionele horecakok bereid had, zeer zeker! De tafel was feestelijk gedekt met allerlei
gerechten en wat geproefd mocht
worden, smaakte overheerlijk. Ook
presenteerde de C1000 mooie
kerststukjes in verschillende groottes en prijzen, die gelijk aangekocht
konden worden. Tevens werden artikelen verkocht voor goede doe-

len, waaronder Kika en de Dierenbescherming. Een compliment op
z’n plaats tot slot voor de aankleding van de supermarkt in de Ophelialaan, zowel binnen als buiten,
en de keurige presentatie tijdens de
proefavond door alle medewerkers.
Gezien de vele vrolijke gezichten,

hebben de bezoekers genoten van
de hapjes en de gezelligheid. Zeker
toen zij bij de uitgang middels een
cadeautje, een sfeerlichtje, bedankt
werden voor hun bezoek. Conclusie:
Met producten van C1000 Koster
kan honderd procent genoten worden van de kerstdagen!

Schitterend glanzende auto

1220 Kilometer op één tank!

Aalsmeer - Loogman Carwash
biedt sinds deze week het programma Showroom-xl aan. Maarten van
Leenders, sinds een half jaar toegetreden tot de directie van de Loogman groep en verantwoordelijk voor
de wasstraten: “U kunt uw auto nu
niet alleen laten wassen, maar ook
laten stofzuigen en poetsen. In de
stofzuighal hebben wij een stofzuig- en poetsbaan aangelegd. Op
het eerste deel hangen aan weerszijde krachtige stofzuigslangen,
waarmee twee van onze medewerkers uw auto goed stofzuigen. Vervolgens rolt uw auto langzaam richting de poetsmachine. Deze machine poetst uw auto intensief en laat
de lak weer glanzen alsof uw auto
uit de showroom komt. De schoonste auto met het grootste gemak.”

Aalsmeer - Als eerste in het sportieve en exclusieve segment introduceert Alfa Romeo een model dat
zo zuinig en schoon is, dat de overheid de auto beloont: de Alfa Romeo
MiTo 1.3 JTDm ECO is niet BPM- en
wegenbelastingplichtig en zakelijke rijders betalen slechts 14% bijtelling.
De Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO
combineert sportiviteit en rijprestaties met milieuvriendelijkheid en
efficiëntie. Dankzij de zuinige en
schone 1.3 viercilinder Euro 5 turbodieselmotor hoeft er over de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO geen
BPM én geen wegenbelasting betaald te worden. De zakelijke rijder
betaalt 14% bijtelling.
De zuinige motor levert 85 pk (bij
3.500 tpm) en heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram/km.
Aan trekkracht onderin geen gebrek dankzij zijn 200Nm koppel dat
al bij 1.500 toeren beschikbaar is.
Met een volle tank brandstof kan,
als er optimaal met de motor en auto wordt omgegaan, maar liefst 1220
kilometer worden afgelegd.
De compacte 4 cilinder Euro5 dieselmotor is voorzien van de tweede generatie MultiJet techniek[1].
MultiJet II biedt een meer accurate verbranding waardoor verbruik
en emissie afnemen. Dit wordt bereikt door middel van een ‘common
rail injector’ die de brandstofinspuiting in de verbrandingskamer regelt
en zorgt voor een verlaging van het
brandstofverbruik, CO2-emissies èn
NOx-uitstoot (tot 30%). Eveneens
met het oog op een lager verbruik

Nieuw: Loogman Carwash
Showroom-xl
Van Leenders vervolgt: “Onze gratis stofzuigplekken zijn zeer populair en deze service blijven we ook
bieden. Steeds meer klanten zijn
echter op zoek naar nog meer gemak. Dat is precies wat we hiermee
willen bieden. Uw auto snel, makkelijk en met een schitterend eindresultaat weer als nieuw. We hebben dit programma goed getest. De
reacties van klanten zijn goed.” De
poetsbeurt van Showroom-xl biedt
extra bescherming, omdat met de
gebruikte techniek een nog hoogwaardigere wax laag aangebracht
wordt op de autolak. De zachte textiele lappen staan daar garant voor.
Wat Showroom-xl vooral biedt is gemak en een schitterend glanzende
auto! Meer informatie is te vinden
op www.loogman.nl.

Cheques Lions voor OTT en JAU
Aalsmeer
De
Lionsclubs
Aalsmeer en Ophelia organiseerden
afgelopen 1 oktober het Lions Golftoernooi Liemeer ten behoeve van
twee goede doelen. Afgelopen vrijdag 10 december zijn aan beide organisaties de cheques overhandigd
door Cees de la Haye en Lia Gardenier. De heer A. van Leeuwen en
mevrouw M. Klijn namen de check
van 3.250 euro in ontvangst namens
Ons Tweede Thuis. Ons Tweede
Thuis heeft in Aalsmeer verscheidene lokaties met 200 bewoners.

Belastingvrije Alfa Romeo
bij Van Kouwen

2 Miljardste pintransactie
bij bakker in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagochtend 10 december is de twee
miljardste pintransactie van dit jaar
gedaan bij bakker Van Leeuwen in
Kudelstaart. Het is voor het eerst
sinds de introductie van PIN eind
jaren tachtig dat zoveel is gepind in
één jaar. Dit record is het gevolg van
de in 2007 geïntroduceerde campagne Klein bedrag? Pinnen mag!,
waarin Currence samenwerkt met
banken, winkeliers en horecabedrijven. Deze gezamenlijke aanpak resulteerde in een jaarlijkse groei van
het aantal pintransacties van meer
dan 10%. Dit record betekent dat elke Nederlander, ruim 120 keer per
jaar met zijn betaalpas afrekent in
winkels, of bij andere organisaties
met een betaalautomaat. Nederland
schaart zich hiermee in de internationale top van het elektronisch betalen tezamen met Finland en enige
Scandinavische landen.
Piet Mallekoote, directeur van Currence stelt: “Ik verwacht dat de groei
van het elektronisch betalen de komende jaren zal doorzetten. Er is

nog een heel stuwmeer aan contante transacties, vooral in het segment
onder 20 euro en ook voor bedragen kleiner dan 10 euro. Als we dat
stuwmeer contante betalingen kunnen vervangen door elektronische
betalingen, besparen we als maatschappij elk jaar vele tientallen miljoenen euro’s, die met de verwerking van contant zijn gemoeid. Bovendien is pinnen gemakkelijker en
veiliger, want hoe minder contant
in de kassa aanwezig is, hoe kleiner de kans op overvallen. In Almere bijvoorbeeld daalde vorig jaar het
criminaliteitscijfer met circa 50% en
het aantal gewapende overvallen
daalde tot drie, mede doordat het
publiek meer pinde. Deze Almeerse
aanpak heeft navolging gekregen in
andere gemeenten en gebieden.”
Het RTL4 tv-programma Koffietijd
heeft afgelopen maandag 13 december aandacht besteed aan de
2 miljardste pintransactie. Het is de
start van een reeks van 10 filmpjes
met in de hoofdrol de ‘pinner van de
dag’.

Het geld zal worden besteed aan
speeltoestellen. Het is een grote wens waar in de praktijk geen
geld voor beschikbaar is. De heren J. Groen en J. Versteegh kregen ook een cheque van 3.250 uitgereikt voor Jong Aalsmeer United.
Bij Jong Aalsmeer United voetballen 470 jongeren tussen de 5 en 18
jaar. Het geld zal onder andere worden besteed aan shirtjes en doeltjes
voor de 60 allerkleinste voetballertjes. Deze allerkleinsten betalen nog
geen contributie.

Zaterdag uitslag schilderwedstrijd

Gezellig feest 1 jaar AH
op het Poldermeesterplein
Aalsmeer - Veel klanten hebben
het feest voor het 1-jarig bestaan
van Albert Heijn op het Poldermeesterplein mee gevierd op 9, 10 en 11
december. Het was gezellig druk in
de winkel en de speciale aanbiedingen waren erg in trek. Met name de
jongere klanten wisten de weg naar
de gratis suikerspin en de popcorn
kraam te vinden, alhoewel ook de
minder jonge klant deze lekkernij
wist te waarderen. De schilderwedstrijd op zaterdag was top. Al snel

Foto: Mara Jong Kon Chin

Kerstsfeer met Roca Duo
bij Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - Op zaterdag 18 en vrijdag 24 december speelt het Roca
Duo in Annemieke’s Kramerie aan
de Machineweg hun mooiste kerstmuziek. Fluitiste Rozemarijn van Eegeren en harpiste Carlijn Claas zorgen met hun prachtige muziek voor
een echte kerstsfeer tussen alle
mooie kerstartikelen. Het muzikale

duo treedt regelmatig op met verschillende ensembles sinds zij zijn
gaan studeren aan het Conservatorium in Den Haag. Het Roca Duo
speelt een uitgebreid repertoire van
Piazolla tot Takemitsu, van Bach tot
Fauré. Kom deze unieke sfeer proeven bij Annemieke’s Kramerie. Iedereen is van harte welkom.

en lagere emissies is de 1.3 JTDm
motor voorzien van het Start&Stop
systeem. Tevens biedt Alfa Romeo
op de MiTo 1.3 JTDm ECO een drietal exclusieve pakketten aan waaronder het Pack Formula I. Dit pakket
kost 850 euro en omvat onder andere automatische airco, Blue&Me,
parkeersensoren, cruise control,
lichtmetalen 16” velgen, mistlampen en een armsteun. Pack II omvat hetzelfde maar dan met 17” en
kost 1.250 euro. Standaard is de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO onder meer voorzien van: airconditioning inclusief pollenfilter, in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel inclusief lendensteunverstelling, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen vóór, elektrisch verstelbare en in carrosseriekleur gespoten buitenspiegels, halogeen
koplampen, achterspoiler en 7 airbags.
Dankzij de 85 pk en een koppel
van 200 Nm die de turboviercilinder biedt, staat de auto niet alleen
garant voor ‘groene’, maar ook voor
sportieve prestaties. En met een onderhoudsinterval van 35.000 km,
een gemiddeld brandstofverbruik
van 3,68 liter per 100 kilometer en
een vanaf prijs van 17.950 euro, is de
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO milieu- en portemonneevriendelijk. De
eerste auto’s worden begin maart
afgeleverd. Voor meer informatie of
een proefrit kan contact opgenomen worden met Van Kouwen Amsterdam Zuidoost, Klokkenbergweg
15. Tel. 020-5650380 of kijk op www.
vankouwen.nl

sierde een rij schilderijen de ramen
van Albert Heijn op.
Aanstaande zaterdag 18 december
is de prijsuitreiking van de schilder
wedstrijd. De winnaars hebben inmiddels een telefoontje gekregen.
Kom allen gezellig langs, aanstaande zaterdag is het namelijk weer
een beetje feest. Er staat voor de
deur van AH een kraam met allerlei
speciale kerstaanbiedingen. En op
het Poldermeesterplein kan een levende kerststal bezichtigd worden.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk
en Inkomen en het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg.
openingstijden inloopspreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur
wo. 13.30-15.30 uur
vr. 9.00-11.00 uur
telefonisch spreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur.
tel. (0297) 51 32 55
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur
telefonisch spreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.
tel. (0297) 51 31 31
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

collectieve ziektekostenverzekering
Heeft u een minimuminkomen en bent u inwoner van de gemeenten Aalsmeer of Uithoorn
dan kunt u gebruik maken van de collectieve
ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid.
Wat zijn de voordelen?
De ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid bestaat uit de basispolis + de AV-Gemeente Standaard (aanvullende polis). Als u deze
verzekering afsluit krijgt u 10% korting op de
premie voor het basispakket en 10% korting op
de aanvullende verzekering. De totale premie
voor het basispakket en de aanvullende premie bedraagt maandelijks in het jaar 2011 ->
€ 112,36. Deze ziektekostenverzekering is bedoeld voor mensen met een bijstand of een minimuminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Wanneer u geen arbeidsmarktperspectief heeft
(door lichamelijke of psychische problemen) of
ouder bent dan 65 jaar, dan komt u nog in aanmerking voor deze verzekering als u een inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm. Of u

Keuringen
gehandicaptenparkeerkaarten
per 1 januari 2011
Met ingang van 1 januari 2011 wijzigt voor de
gemeente Aalsmeer de keuringsinstantie voor de
keuringen van de gehandicaptenparkeerkaart.
Dit betekent voor inwoners van de Gemeente
Aalsmeer dat per 1 januari 2011:
De keuringen niet meer verricht worden
door de GGD, maar door een arts van
Argonaut-Advies.
Het tarief voor een keuring voor een
gehandicaptenparkeerkaart omlaag gaat
van € 150,00 naar € 95,00.
De keuringen plaats vinden in Uithoorn in
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1,1422 DT Uithoorn.
Voor inwoners van de Gemeente Uithoorn betekent dit dat:
De keuringen net zoals voorheen verricht
worden in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Het tarief wijzigt van € 93,17 naar € 95,00.

in aanmerking komt voor deze verzekering kunt
u navragen bij het cluster Werk en Inkomen.
Hoe kunt u deelnemen aan deze
verzekering?
Indien u in 2011 wilt deelnemen aan deze
verzekering dan moet u dit zelf regelen.
Formulieren en aanvullende informatie zijn
verkrijgbaar bij het cluster Werk en Inkomen.
Lever vóór 31 januari 2011 het formulier in bij de
verzekering. Uw oude ziektekostenverzekering
kunt u opzeggen tot 31 december 2010.
De AV gemeente-Standaard en de
Bijzondere Bijstand
U bent niet verplicht om deel te nemen aan
deze collectieve verzekering. U kunt ook zelf
kiezen voor een andere verzekering. Daarnaast
kunt u ook kiezen voor een hoger eigen risico.
Een hoger eigen risico of eventuele lagere
vergoeding van medische kosten kunt u niet via
de bijzondere bijstand terug krijgen. Het eigen
risico voor het jaar 2011 bedraagt € 170,-. Met
vragen kunt u altijd terecht bij het cluster Werk
en Inkomen. De contactgegevens vindt u links
op deze pagina.

Zorg en Zekerheid
dichtbij werkt beter.

gewijzigde
openingstijden
per 1 januari 2011
Per 1 januari 2011 zullen de openingstijden van de verschillende loketten en telefonische spreekuren veranderen.
openingstijden cluster Werk
en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de
verschillende regelingen?
Er bestaan namelijk een aantal regelingen om
het voor een huishouden met een inkomen op
of rond het minimumniveau iets gemakkelijker
te maken. De regelingen gelden niet alleen voor
personen met een bijstandsuitkering, maar zijn
ook bedoeld voor huishoudens met een ander
inkomen op of rond het minimumniveau.
De verschillende regelingen zijn:
Bijzondere bijstand
De langdurigheidtoeslag
Het declaratiefonds voor 65-plussers

Declaratiefonds Jongeren
Bijdrage voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen (70+)
Wellicht heeft u recht op een van de bovenstaande regelingen. Wilt u weten voor welke
regelingen u in aanmerking komt? Dan kunt u
contact opnemen met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.
Dien uw aanvraag zo spoedig mogelijk in,
graag voor 1 januari 2011!

nieuwe leveranciers
hulpmiddelen Wmo
Recent heeft het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn (G2) een Europese aanbestedingsprocedure voor de Wmo hulpmiddelen afgerond. De aanbesteding heeft het
Samenwerkingsverband samen met 10 andere
gemeenten gedaan.
De drie leveranciers die de opdracht gegund
hebben gekregen en de komende jaren de
Wmo-hulpmiddelen voor Aalsmeer en Uithoorn
gaan leveren zijn:
Meyra te Nijkerk
Beenhakker te Capelle aan den IJssel
Welzorg te Almere
Voor de gemeente Uithoorn gaan de nieuwe
contracten in per 1 januari 2011.
nB. Voor de huidige gebruikers van een
hulpmiddel van Welzorg verandert er niets.
Zij worden door Welzorg binnenkort per
brief er van op de hoogte gesteld dat het
onderhoud en de service onveranderd zal
blijven vanaf 1 januari 2011.
Voor de gemeente Aalsmeer gaan de nieuwe
contracten in per 1 april 2011.
nB. Voor de huidige gebruikers van een
hulpmiddel van Beenhakker verandert er
niets.

Beperkte beschikbaarheid
loket Wonen, Welzijn en Zorg
en Werk en inkomen
Op donderdag 16 december beginnen
de telefonische spreekuren voor het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg én Werk
en Inkomen in Aalsmeer én Uithoorn om
10.00 uur in plaats van 9.00 uur. Ook de
inloopspreekuren voor het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg én Werk en Inkomen in
Aalsmeer én Uithoorn beginnen om 10.00
uur in plaats van 8.30 uur en 9.00 uur.

Luxe twee-onder-één-kap en (semi)vrijstaande villa’s aan het
water en nabij het centrum van Aalsmeer vanaf € 409.500,--

gestart
uid fase 1 verkoop

Deze maquette van circa 3 m2 (!) staat bij de makelaar. Bekijk deze vrijblijvend.

Type A: ruime vrijstaande of geschakelde woning

Dorpshaven-Z

Dorpshaven-Zuid
a a l s m e e r

Dorpshaven-Zuid in Aalsmeer wordt een toonaangevende nieuwe woonomgeving waarbij water overal aanwezig is. Een sfeervolle omgeving met
luxe woningen én appartementen. Zowel starters, tweeverdieners, gezinnen als senioren die waarde hechten aan woon- en leefkwaliteit vinden
hier de woning of het appartement dat bij hen past.

Ringvaart

bouwlocatie

TV studio’s

De voordelen van Dorpshaven-Zuid
• U woont nabij het centrum
van Aalsmeer.
• Alle woningen en een groot
aantal appartementen liggen
aan het water.
• Grote variatie aan woningen van
circa 145 m2 GBO tot 170 m2 GBO.
• Kaveloppervlakten van circa 220 m2
tot 490 m2; alle met een gunstige
zonligging.
• Hoogwaardige bouw en afwerking.
• Twee-onder-één-kap woning
vanaf € 409.500,-- VON.
• Vrijstaande villa’s
vanaf € 550.000,-- VON.

Van bovenstaande woningen (rood) zijn nog enkele woningen beschikbaar.
Type B1 en B2: ruime twee-onder-één-kap woning
Vrijblijvend uitgebreid verkoopboek
Bij de makelaar ligt een luxe en uitgebreid verkoopboek voor u klaar met alle
informatie over de woningen. Bekijk ook de grote maquette van het gehele plan.

EKZ | Makelaars O.G.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer
Telefoon 0297 - 344 444
e-mail info@dorpshaven-zuid.nl

Meer informatie > www.dorpshaven-zuid.nl

Type B3: ruime rietgedekte twee-onder-één-kap woning
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Ook Eveline, dochter van de bedenker van Patatje Joppie chips, smult samen met haar vriendjes en vriendinnetjes van
Kinderdagverblijf Snoopy van de chippies die papa Peter Boogaard bedacht heeft.

Met 72% van de stemmen wint Kudelstaarter wedstrijd

Peter Boogaard winnaar
met Patatje Joppie chips
Aalsmeer - Dat chips lekker is,
wisten Peter en Jeanette Boogaard
uit Kudelstaart al, maar dat je er
ook leuk aan kon verdienen hadden ze maanden geleden niet kunnen dromen. Toch hebben zij dankzij het chipsmerk Lays een leuke auto, een plasma televisie, een studiefonds en weekendjes weg kunnen
realiseren. Begin van dit jaar zag
Jeanette op internet dat de chipsfabrikant een wedstrijd had, waarbij ze op zoek gingen naar een nieuwe chipssmaak. Met de ‘Maak de
Smaak’- actie riepen ze consumenten op een lekkere, unieke smaak en
naam te bedenken. Haar man Peter
had meteen het idee om de smaak
Patatje Joppie in te sturen. Jeanette was tijdens haar zwangerschap
van hun dochtertje Eveline helemaal
verslaafd aan patat met Joppie-saus
(kerrie met schilfertjes ui) en Peter
moest vaak naar de snackbar om dit
voor haar te halen. Ook al is Eveline
inmiddels een peuter van twee jaar,
Patatje Joppie bleef favoriet in huize
Boogaard. Hoe handig zou het voor
hen zijn om hun favoriete smaak als

chips in huis te hebben.
Tussenkop: Delegatie op bezoek
Dus hebben ze meegedaan aan de
wedstrijd en werden ze in mei bezocht door een delegatie van de fabrikant met de mededeling dat hun
smaak de finale had bereikt. Dit
hield in dat Patatje Joppie daadwerkelijk als smaak ontwikkeld ging
worden en dat Nederland op deze
smaak kon gaan stemmen. Naast
de smaak uit Kudelstaart, werden
de smaken Mango Red Chilli en
Nr. 66 Babi Pangang gekozen uit
de ruim 675.000 inzendingen. Deze drie chipssmaken werden in september op televisie bekend gemaakt
tijdens een uitzending van Live 4
You, waarbij een jury van onder andere Joop Braakhekke de verschillende smaken had geproefd en geselecteerd. In oktober kwamen de
drie smaken in de winkel en kon iedereen proeven en stemmen via de
Lays-website. Al snel werd duidelijk dat vooral de Patatje Joppie zakken niet aan te slepen waren. Binnen no-time gingen een half miljoen
zakken over de toonbank.

Hyves en twitter
Naast promotie-uitingen van Lays,
zoals commercials op radio en televisie, waren het met name Peter
en Jeanette die zelf veel aan recla-

me deden.
Posters werden op verschillende plaatsen opgehangen, maar het
was vooral de sociale media waaronder hyves en twitter die ervoor
zorgde dat er veel gestemd werd.
Het echtpaar is in een paar maanden tijd dan ook erg bedreven geworden in hyves en alles er omheen.
Als Peter opstond was de computer
aanzetten het eerste wat hij deed.
Het was dan ook een zeer drukke
tijd voor Peter en Jeanette met onder andere het beantwoorden van
reacties van alle fans. In zeer korte tijd hadden zich meer dan 2000
vrienden aangemeld, wat het maximum van een hyvespagina is. Ze
hebben nu zelfs nog een wachtlijst
van mensen die vriend van Patatje
Joppie willen worden.
Handtekening
Ze hebben leuke dingen meegemaakt de afgelopen maanden. Zo
werd Peter toch een beetje een bekende Nederlander, zeker bij vele
jongeren die soms idolaat zijn van
chips. Regelmatig kwam de jeugd
bij hen aan de deur in de hoop een
zakje chips te scoren. Grappig was
ook dat Peter zelfs werd voorgedragen voor een lintje, handtekeningen
moest uitdelen en zelfs een held genoemd werd.
Maar het hoogtepunt van deze
wedstrijd kwam op zondag 12 december, toen op televisie bekend
gemaakt werd dat de smaak Patatje Joppie gewonnen had met maar
liefst 72% van de stemmen. Peter won hiermee een cheque van
25.000 euro en verdient 1% van de
omzet van ‘zijn’ chips. De chips ligt
als Limited Edition vanaf half februari 2011 in de winkel en zal heel het
jaar te koop zijn. En nu maar hopen
dat deze favoriete smaak veelvuldig gekocht zal worden, maar gezien de ‘toppie’ reacties zal dat wel
goed komen.
Door Ilse Zethof

Winnaar Peter Boogaard tussen ‘zijn’ zakken Patatje Joppie chips. Foto: Catja de Rijk.

Totale aanbieding voor jong en oud!

Grote collectie vuurwerk
bij Golden Flame
Mijdrecht - In omstreken is Golden
Flame bekend om de verkoop van
openhaardhout, paraffine haardblokken en overige brandstoffen.
Na vele jaren in Vinkeveen het bedrijf gevoerd te hebben is het bedrijf sinds augustus 2008 gesitueerd
op het nieuwe bedrijventerrein aan
de Genieweg 26 in Mijdrecht. Aangezien er aan alle nieuwe milieu-eisen voldaan diende te worden op de
nieuwe locatie, ontstond er het idee
ook vuurwerk te gaan verkopen. Na
een succesvol eerste seizoen zijn
ook nu de vuurwerkbunkers weer
ingericht en voorzien van voldoende voorraad om aan de verwachte
vraag te voldoen. Nieuw in Nederland is het Pyrostar assortiment. Deze collectie is vorig jaar gelanceerd
in Nederland vanwege succesvolle verkopen in België. Het Pyrostar
assortiment bestaat uit een totale aanbieding voor jong en oud, tegen een zeer goede prijs- en kwaliteitsverhouding. Met het fop- en
schetsvuurwerk is aan de kleintjes
gedacht. Voor de jeugdige vuurwerkliefhebbers heeft Golden Flame bijvoorbeeld Romeinse kaarsen, wondertollen en babypijlen in de aanbieding. Ook liefhebbers van Flowerbeds, mortierbedden, pijlen of
complete pakketten zijn bij Golden
Flame aan het goede adres. U kunt
in de winkel bestellen en contant of
per pin betalen. Ook bestaat de mogelijkheid via internet te bestellen
en te betalen via Ideal, Visa Master-

card of overboeking per bank. Tot
en met 28 december kan via internet
besteld worden met 10% korting. In
de winkel kan eveneens tot en met
28 december geprofiteerd worden
van deze korting. Golden Flame aan
de Geniedijk 26 is zeer gemakkelijk te bereiken. Het industrieterrein
(voormalig MOBterrein) ligt aan de
industrieweg en bij de winkel is voldoende parkeergelegenheid.
Maak kans op 1000 euro
Vanwege het daverende succes wil
Golden Flame ook dit jaar klanten
de gelegenheid bieden om kans te
maken op 1000 euro. Bij besteding
van elke 50 euro aan vuurwerk mag
op een bon naam, adres en overige gegevens ingevuld worden. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook al hebt u tijdens de voorverkoopdagen besteld. Na de verkoopdagen, in het begin van januari, zal er onder toeziend oog van
een notaris een winnaar getrokken
worden uit alle bonnen. De winnaar
ontvangt 1000 euro! Tevens maken
alle klanten, die in de voorverkoop
een bestelling hebben gedaan van
minimaal 20 euro, kans op 2 kaartjes voor de Hollandse Avond op 29
december of op 2 kaarten voor het
New Years Dance Event op 31 december in de feesttent in Mijdrecht.
Er worden in totaal 20 kaarten weggegeven. Kijk voor meer informatie,
assortiment, openingstijden en verkoopdagen op www.goldenflame.nl.

Slechtvalken op Boerenvreugd

‘Volle bak’ in De Spil zaterdag tijdens de Kerstmarkt.

Olifanten, kerststukken en meer

Kerstmarkten Kudelstaart
van alle markten thuis
Kudelstaart - Op twee plaatsen
in Kudelstaart kon het afgelopen
weekend een kerstmarkt worden
bezocht. In de Spil aan de Bilderdammerweg en aan de Hoofdweg
120, bij ‘Vrienden van de Olifant’.
Op laatstgenoemde locatie in een
woonhuis was de olifant in al zijn facetten nadrukkelijk aanwezig: in keramiek, op linnen, van jade, hout...
alle beeldjes, schilderwerken en andere decoratieve olifanten waren
erg in trek. Diverse belangstellenden kwamen de olifanten bewonderen. De Kudelstaartse stichting zet
zich in voor de Afrikaanse en Aziatische olifanten en beschermt de-

ze grote zoogdieren met specifieke
projecten. Mede door de verkoop
van producten worden deze projecten mogelijk gemaakt.

Aalsmeer - Tijdens een groot deel
van de wintermaanden is op kinderboerderij Boerenvreugd een tentoonstelling te bezoeken over de
Slechtvalken op de Aalsmeerse watertoren. Al enige jaren vertoeven
er slechtvalken op en rond de watertoren. Deze zeldzame roofvogels broeden op hoge rotsen en gebouwen. De publiciteit rondom het
broeden van het paartje afgelopen voorjaar, deed de kinderboerderij besluiten haar tentoonstellingsruimte ter beschikking te stellen voor een kleine presentatie. Gistermiddag, woensdag 15 december, heeft wethouder Van der Hoeven de mini-tentoonstelling officieel geopend. De Valkenwerkgroep
Aalsmeer heeft de tentoonstelling
ingericht in de pas verbouwde expositieruimte in de stolp van de kinderboerderij. Volgens bestuurslid
en initiatiefnemer Huub van Schaik
heeft de kinderboerderij natuureducatie in haar doelstellingen staan.
“In dat kader hebben wij de Valkengroep Aalsmeer gevraagd om tentoonstelling samen te stellen. Op

deze manier kan de Aalsmeerse bevolking op een toegankelijke manier wat meer te weten komen over
dit bijzondere dier.“ De mini-expositieruimte op de kinderboerderij is bedoeld voor thema-presentaties, die te maken hebben met natuur, milieu, dieren of het boerderijleven. Eerder dit jaar waren al presentaties te zien over schapen, het
strand en paddestoelen. Boerenvreugd nodigt ook andere organisaties in Aalsmeer uit om bijdragen te
leveren. “Samenwerken met anderen is de grote kracht van onze organisatie”, aldus Van Schaik. In de
tentoonstelling wordt informatie gegeven over het leven van de Slechtvalk en het verblijf op de watertoren.
Er is onder andere een nestkast en
de snelheid en het gezichtsvermogen van de roofvogel worden uitgebeeld. Verder zijn er veel foto’s en
een skelet van de vogel te bewonderen. Het bestuur van de kinderboerderij staat neutraal tegenover
de maatregelen om het broeden van
de Slechtvalk op de watertoren te
bevorderen.

In kerkelijk centrum De Spil was het
‘volle bak’. Niet alleen de mooie kerstukken verkochten heel goed, ook
de warme dranken en zelfgemaakte lekkernijen namen gretig aftrek.
Handgemaakte kerstartikelen vonden hun weg ook naar menig bezoeker en dan was er nog de boekenmarkt. De vrijwilligers die de
kerstmarkt hier organiseren waren
zeker blij met zoveel aanloop: “Gezellig!”

Olifanten in diverse uitvoeringen...

Lezing bij Viva
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 20 december verzorgt de heer Prins een
lezing over ‘Nieuwe planten of oude (on)bekenden’ bij aquariumvereniging Viva Aquaria. De heer
Prins gaat het deze avond over de
nieuwste lichting aquariumplanten hebben. Veel van deze planten
golden tot voor kort als moeilijk of

niet houdbaar, maar tegenwoordig gaat dat beter. Dit onder andere
door verbeterde kennis van aquarium houden. Niet alleen de planten komen voor het voetlicht, ook
wordt uitgelegd hoe de verschillende planten gehouden moeten worden. De lezing wordt gegeven in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
Iedere belangstellende is van harte welkom. Wie meer wil weten over
Viva Aquaria kan contact opnemen met de heer C. Keim via 0297343854.

recensie

Bindingkoor met ‘Van Herders
en Wijzen’ brengt kerstsfeer
Aalsmeer - Zaterdagavond 11 december was de kerkzaal van de
Doopsgezinde Gemeente weer volop in kerstsfeer gebracht. Om kwart
over acht kwam Het Bindingkoor
binnen. De eerste opstelling was
direct al opvallend. Het koor splitste
zich in tweeën en zong ‘Hoor de herders hoe ze Hem loven’ van Praetorius. Afwisselend elkaar en naar de
zaal toezingend. Sopraan en altsolo zetten in, het koor antwoordde.
Een mooi afgewogen begin. Het ‘Nu
zijt Wellekome’ in een bewerking
van Bernard Huijbers was een hele
overgang. Snel, langzaam en canonische zang wisselden elkaar af in
een vlug tempo, soms met wringende, moderne akkoorden. Moeilijk te
intoneren, maar het koor hield zich
goed! De daaropvolgende ‘Cradle song’ werd wat te fors gezongen,
ook de pianobegeleiding was fors.
De mannen vervolgden unisono met
‘Komt herders van rondomme’. Fors
en vlot uitgevoerd. Dat kunnen herders wel hebben. Tot slot van dit
blokje à capella ‘Kommet ihr Hirten’, een volksmelodie: Een door elkaar geweven melodie, een apotheose rondom de herders.
Bijzonder gastoptreden
Goed op elkaar ingespeeld, elkaar bevragend en beantwoordend
brachten de gastsolisten Marije Clemens en Dorine Schoon op hobo en
althobo in twee afleveringen ‘Shepherds of Provence’ beeldend tot le-

ven. De Pastorale, Chant des bergers en als derde intermezzo Sous
les étoiles en Fêtes villageoises. Nu
was het de beurt aan de wijzen om
bezongen te worden. Eerst in een
arrangement van Willcocks’ ‘As with
gladness man of old’, waarin de sopraansolist coupletten afwisselt met
het koor, met en zonder pianobegeleiding. Een origineel Vlaams ‘Three
Kings are here’ sloot dit blokje af.
Toen haastte dirigent Henk Trommel
zich naar boven, nam op de orgelbank plaats en beide hoboïsten op
het balkon er vóór om een spetterende uitvoering te geven van ‘The
arrival of the Queen of Sheba’ van
G.F. Händel. De muziek huppelde Händeliaans door de zaal en het
kwam zéér goed aan! Tot slot nog
een vijftal herder-liederen. Het ‘Herders hij is geboren’ in een arrangement van Jetse Bremer is breed bekend en werd ook als zodanig gezongen. De vrouwen vervolgden in
groepjes met ‘While Shepherds watched their flocks. Afgesloten werd
met de ‘Shepherds Pipe-carol’ van
John Rutter, die met Willcocks in
geen kerstconcert mag ontbreken.
Na een geweldig applaus, toegift
en bloemen voor solisten en dirigent was er onder het genot en een
drankje alle reden om nog lang na
te praten over dit (wederom) zeer
geslaagde optreden van het Bindingkoor.
JABsr
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Spetterende acties en extra open

Big L knalt het jaar uit
Aalsmeer - Het einde van jaar nadert, nog een dikke twee weken en
dan zit het jaar er op.
Veel mensen heeft Big L dit jaar
weer mogen ontvangen in de winkel. Gekkenhuis bij de bekende crazy days, drukte bij de jeansactie,
veel broeken voor het goede doel,
het Leger des Heils en een geslaagde Fashion night.
Om nog één keer goed het jaar te
eindigen, staat aankomend weekend nog een spetterende actie op
het programma, de kerstactie van
Big L. Vrijdag 17 december krijgen alle klanten op het merk Jack
& Jones voor de heren en het merk
Only voor de dames op het tweede
artikel maar liefst 50 procent korting.
Tevens is er buiten voor de deur
een kraam met leuke aanbiedingen
op deze dag. Zaterdag 18 december krijgen klanten op het merk Pall
Mall voor de heren en het merk EDC
by Esprit voor de dames ook op het

tweede artikel maar liefst 50 procent korting
Speciale opening zondag
Aanstaande zondag 19 december is
de winkel in de Zijdstraat geopend
van 12.00 tot 17.00 uur. Deze middag profiteren klanten ook van 50
procent korting op het tweede artikel, maar dan van het merk G-Star
voor zowel heren als dames. Big L
heeft een groot aanbod in jeans,
overhemden, colberts, blouses en
accessoires van dit populaire merk.
Natuurlijk is er nog een groot aanbod van andere populaire merken.
Op dit moment is de keuze in overhemden, giletjes, colberts en jurkjes groot. Een mooie outfit voor de
kerstdagen of oud en nieuw is geen
probleem. Speciaal om alle klanten
ruim de tijd te geven om te shoppen,
is Big L op woensdag 22 en donderdag 23 december extra geopend tot
21.00 uur. Op vrijdag 24 december
sluit de winkel om 17.00 uur.

ABC-dagen bij Renault
Nieuwendijk van start
Aalsmeer - Nederland gaat voor
groen! Daarom zijn steeds meer
Renault-modellen voorzien van
groene A-, B- en C-energielabels.
Dat viert Renault Nieuwendijk tijdens de Renault ABC-dagen. Klanten profiteren dan van heel veel
voordeel. Het principe is als volgt: A.
Koop een nieuwe Renault. B. Profiteer van 0% rente op financiering. C.
Ontvang tot 2.500 euro extra inruilwaarde. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto geeft
Nieuwendijk gedurende de actieperiode een gratis in car DVD-systeem

ter waarde van 169 euro voor in de
auto cadeau. Deze DVD-speler met
twee 7-inch LCD-schermen, hoofdtelefoons en afstandsbediening
staat garant voor veel filmplezier tijdens lange autoritten. Dit aanbod
geldt tot en met 3 januari 2011. En,
iedereen die tussen 13 december en
3 januari de showroom van Nieuwendijk bezoekt, vindt een cadeautje onder de kerstboom. Dat zou zo
maar een Staatsloterij oudejaarslot
met jackpot kunnen zijn. Meer informatie over de ABC-dagen is te vinden op www.renault-nieuwendijk.nl.

Bezorgservice van Boekhuis

Veel mensen aangenaam
verrast in de Ophelialaan!
Aalsmeer - Elke maand is er een
winkelier die een uitdeelactie verzorgt namens de Opheliawinkeliers
om de winkelende mensen op straat
eens te laten weten en voelen hoe
ze gewaardeerd worden door de
Opheliawinkeliers!
En in de decembermaand leek het
een leuk idee Kapper Hizi Hairs de
actie te laten verzorgen. Met het
vooruitzicht naar de kerst kan iedereen wel een kapperscadeau gebruiken! Hizi Hair deelde tasjes uit
met daarin een tegoedbon van 10
euro, een mooi armbandje en een
kortingsbon. De reacties op straat
waren enthousiast. Iedereen weet
dit zeer te waarderen! Zo ook mevrouw van Gelder. Zij winkelt al zeker twintig jaar in de Ophelialaan.
Eerst woonde zij in de buurt van de
Ophelialaan, nu woont zij een beet-

je verder weg, maar komt nog met
veel plezier in de Ophelialaan haar
boodschappen doen. Zij haalt haar
kaartjes bij de Readshop, haar vlees
bij Slager Kruijswijk, heerlijk brood
bij Hulleman, een lekker wijntje bij
Wittebol, prachtige cadeautjes bij
Espago, en speciale koffie bij Ridder & Co. Wat zij zo waardeert in de
Ophelialaan is het persoonlijke kontakt met de winkelier. Het persoonlijk kontakt maakt het winkelen ook
leuk om te doen! Aldus een zeer tevreden mevrouw van Gelder. Uiteraard zijn de Opheliawinkeliers de
komende tijd rondom de feestdagen steeds actief. Zo is er donderdag 23 december een extra koopavond, en zijn er van 17.00 tot 21.00
uur kraampjes in de straat waar bezoekers zich innerlijk mee kunt verwennen!

Aalsmeer - Wie vanwege de kou of
gladheid liever niet de straat op gaat
of weinig tijd heeft, kan deze kerst
terecht bij de gratis bezorgservice
van Boekhuis Aalsmeer.
Bestelde boeken worden mooi verpakt thuis bezorgd en direct contant
afgerekend op donderdag 23 december tussen 15.00 en 18.30 uur.
Bestellingen met een minimum bestelbedrag van 15 euro worden gratis bezorgd in Aalsmeer, Kudelstaart,
Rijsenhout en Aalsmeerderbrug.
Onder dit bedrag wordt 2 euro bezorgkosten berekend. Bestellingen
doorgeven kan tot uiterlijk donderdag 23 december 13.00 uur, maar
aangeraden wordt om de bestelling
uiterlijk dinsdag 21 december vóór
18.00 uur door te geven.

Boeken, die niet op voorraad zijn
in de winkel, kunnen dan nog besteld worden. Bestellingen kunnen
doorgegeven worden via tel. 0297324454 of door een mail te sturen
naar boekhuis@ctchoffscholte.nl.
Superaanbieding puzzels
Puzzelliefhebbers opgelet: Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
december gaan de legpuzzels van
het Boekhuis in de aanbieding.
Klanten kunnen deze dagen weer
leuke voordelen behalen op de brede collectie puzzels van onder andere Jumbo, Ravensburger en Educa.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 december wordt een grote dag
voor Mike Jungeling. De 20-jarige
Aalsmeerder presenteert ‘s avonds
namelijk zijn eigen kledingmerk,
genaamd Fakura. Ter ere van deze
eerste grote release wordt een feest
gegeven in de N201 aan de Zwarteweg. De kledinglijn van Mike bestaat vooralsnog uit negen shirts en
nog twee petten zijn in de maak. Tij-

Door Miranda Gommans

Winkelcentrum Kudelstaart

Rollade voor winnaars tweede
tussentrekking stempelactie
Aalsmeer - Ook deze week zijn tien
prijswinnaars getrokken in de tussentrekking van de grote stempelkaartenactie in winkelcentrum Kudelstaart. De winnaars hebben een
lekkere rollade gewonnen, die zij
op kunnen halen bij Slagerij Kees
Jacobs in het winkelcentrum. Volle stempelkaarten kunnen bij Albert Heijn en bakkerij van Leeuwen
in de speciale bussen gedeponeerd
worden. Op zaterdag 18 december
wordt nog een tussentrekking verricht en gaan weer tien winnaars
verblijd worden met een cadeau. Na
het einde van de actie worden op
maandag 3 januari uit alle ingele-

Aalsmeer - Omdat de kersthoek
weer plaats moet maken voor andere artikelen zijn vanaf 15 december
alle kerstartikelen bij Dorcas in de
opruiming. Voor 50 procent van de
toch al lage prijzen is nog een ruime
keuze aan kerstartikelen te koop.
Dan houdt u nog iets extra over
voor de kado’s onder de kerstboom,
waarvoor u bij de Dorcaswinkel natuurlijk ook heel goed terecht kunt.
Of misschien een paar schaatsen,
nu het er toch op lijkt dat deze weer
gebruikt kunnen gaan worden deze
winter, ze zijn er weer in vele soorten en maten. De opbrengst is op
dit moment bestemd voor het project Arts-for-Life in Lodwar, NoordKenia. Met dit project helpt Dorcas
een groep vrouwen en jongeren om
het gebrek aan vakbekwaamheid
en marketingkennis aan te pakken en helpt ze zich verder te ontwikken in het maken van producten als tassen, kettingen, slippers en

dens het feest komen vier talentvolle bands optreden en natuurlijk zullen de bandleden de shirts van Mike
showen. Op het podium van het
jongerencentrum gaan Sixth Desease uit Aalsmeer, Better Left Buried uit Amstelveen, So Called Celeste uit Amsterdam en Unchained
Breathing uit Heerlem van zich laten horen. De release begint om
17.00 uur, duurt tot 02.00 uur, en
de entree bedraagt 5 euro per persoon. Rond 20.00 uur gaan de spots
rond het podium aan voor de eerste
band. Meer informatie is te vinden
op www.fakura.nl.

Workshops
Sandra vervolgt: “Ik ga meteen beginnen met het organiseren van make-up workshops. Hiervoor kunnen
minimaal zes deelnemers zich aanmelden. Met zo’n groepje wordt dat
een heel gezellige avond, waarbij
je, onder het genot van een hapje en een drankje een avondvullend
beautyprogramma zal beleven. Iedereen krijgt een eigen spiegel en
materialen, we beginnen met reiniging van de huid, ik maak één oog
op, jij doet zelf de ander en uiteraard
kun je er wat van leren. Hoe maken
we bijvoorbeeld smokey eyes? De
vrouw van nu wil dat weten en helemaal met deze feestmaand voor de
boeg! Dat is weer eens wat anders
dan kerststukjes maken.”

Vijf elementen
Naast schoonheidsbehandelingen
kunt u in de salon ook terecht voor
lichaams- en hotstonemassages. Er
staat een verwarmde behandelstoel.
Sandra werkt met een natuurlijk en
biologisch verzorgingsproduct, namelijk Phyto 5.
Dit 100 procent dierproefvrije product, maakt gebruik van de vijf elementen die er zijn: Water, vuur, aarde, hout en metaal.
Ze vertelt: “Huidproblemen zijn
meestal een signaal voor dieper liggende oorzaken. Op basis van eeuwenoude Chinese inzichten heeft
Phyto 5 een methode ontwikkeld
van huidverzorging gecombineerd
met de Chinese geneeswijze. Er
wordt gewerkt met kleuren en acupressuur (bepaalde drukpunten in
het gelaat). Phyto 5 streeft naar een
totale balans tussen innerlijk en uiterlijk. Elk seizoen heeft zijn element. Momenteel zitten we in de
waterperiode. Als een klant naar
mij toe komt, zal ik eerst uitvinden
met welk element en welke kleur we
gaan werken. Er zal bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het
geboortejaar, de seizoenen, reflexzones in het gezicht, de vijf elementen, Yin-Yang, enzovoort. Met behulp van tabellen wordt dan het zogeheten bioritme berekend en als
we die verbanden kennen is het
mogelijk om gericht aan huidproblemen te werken. Het is niet de bedoeling om het hier nu precies uit te
leggen, er zit absoluut een geweldige filosofie achter, die werkt. Ik krijg
steeds terugkerende, tevreden klanten, dat zegt genoeg.”
Bij een uitgebreide schoonheidsbehandeling van anderhalf uur, die tot
31 januari voor slechts vijftig euro
geboekt kan worden, krijgt u er als
extra een geboorte horoscoop en
een presentje bij cadeau. Bel voor
een afspraak 06-10653695.
Sandra tot slot: “Ook mijn jarenlange astrologiestudie kan ik hierbij
goed gebruiken. Het is zoveel omvattend. Je moet het gewoon meemaken, het is allemaal net even iets
anders.” Informatie: www.beaunaturel.nl

Kom voor deze en andere kortingen
dit weekend naar het Boekhuis in de
Zijdstraat 12!

verde stempelkaarten tien winnaars
getrokken. De prijsuitreiking is op
zaterdag 8 januari. De hoofdprijs
is een winkelwagen vol met boodschappen ter waarde van 125 euro.
Verder zijn er allerlei pakketten te
winnen van alle ondernemers in het
winkelcentrum. Alle winnaars ontvangen tevens een mooie bossen
bloemen en een kappersbon van
10 euro. Winnaars van 11 december zijn: Rita Moeke, familie Rekelhof, familie Oostenlaken, H.C. Heilig,
familie van der Schilder, B. Jagernath, familie de Rooij en C. Rekelhof
uit Kudelstaart, A. Wies uit Leimuiden en G. Heemskerk uit De Kwakel.

Kerstopruiming bij Dorcas

Fakura: Nieuwe
kledinglijn

Aalsmeer - Vanaf afgelopen 1 oktober heeft de Aalsmeerse Sandra
Bakker een nieuw pand betrokken
om haar schoonheidsspecialistenwerk voort te zetten. Sandra: “Dat
is best snel gegaan. Ik reed op een
dag in september door de Dorpsstraat, zag dat nummer 45 te huur
stond en dacht: Hier zie ik mij wel
zitten. Het toeval wil dat ik zelf ook
op nummer 45 woon, in een huis om
de hoek. Ik heb vervolgens gebeld
met de verhuurder en zie hier, mijn
schoonheidssalon Beau Naturel is
een feit! Ik heb dit beroep al vanaf
dat ik klein was willen uitoefenen.
In Amsterdam ben ik ervoor gediplomeerd. Na school heb ik zes jaar
met veel plezier in de beautysalon
van drogisterij Groeneveld in de Ophelialaan gewerkt. Daarna heb ik jarenlang doorgeleerd en diverse cursussen gedaan om het vak te blijven beheersen. Aan huis bracht ik
dat dan in de praktijk bij vrienden en
kennissen. Nu mijn kinderen groot
genoeg zijn, en dus steeds zelfstandiger worden, is de tijd rijp om
mijn klantenkring uit te breiden en
het professioneel aan te gaan pakken. Ik ben blij dat dit precies op het
goede moment op mijn pad is gekomen. Er komt natuurlijk flink wat
bij kijken. De laatste puntjes moeten nog op de i gezet worden in de
salon, de website is opgefrist en er
worden momenteel folders gedrukt
om rond te bezorgen.”

kaarten. Zij worden getraind in milieubeheer, kunstnijverheid en ondernemerschap, zodat ze zich kunnen professionaliseren, vraag gerichter kunnen werken en een milieuvriendelijke werkmethode verder kunnen ontwikkelen. Ze kunnen
hun produkten leveren onder andere aan Nakumatt (een soort Afrikaans Hema, die overal in Kenia filialen heeft). Met Nakumatt is er een
contract afgesloten voor het leveren
van rieten manden. Ook hebben ze
een eigen winkel in Nairobi (a taste
of Turkana). Het belangrijkste doel is
dat de vrouwen en de jongeren een
beter inkomen krijgen om zichzelf
en/of hun gezin te onderhouden.
Voor dit project is subsidie van de
OSA (Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer) aangevraagd. De Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg
173a is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Kerstmarkt en levende kerststal
zaterdag in Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Op zaterdag 18 december hebben alle winkeliers van
Nieuw Oosteinde een sfeervolle
kerstkraam voor hun winkel waarop zij allerhande en leuke kerstaanbiedingen verkopen. Ook wordt op
het plein een sfeervolle kerststal geplaatst. Tussen 10.00 en 15.00 uur
kan een kijkje genomen worden in
de kerststal. De os, ezel, schapen,
geiten, ganzen en kippen zijn allemaal aanwezig in de stal. De bege-

leiders zijn gekleed als Jozef en Maria. Aan kerstsfeer zal het dus zeker niet ontbreken in het winkelcentrum. Op vrijdag 31 december heeft
de winkeliersvereniging van Nieuw
Oosteinde nóg een gezellige dag in
petto. Er kunnen oliebollen van Bakkerij Vooges geproefd worden en
onder het genot van een warme kop
warme chocolademelk en sfeervolle muziek kunnen de oudejaarsinkopen gedaan worden.

Kerst in Het Strandpaviljoen
Aalsmeer - Ook dit jaar kan op
tweede kerstdag heerlijk genoten
worden van een uitgebreide kerstbrunch of een heerlijk dinerbuffet
in restaurant Het Strandpaviljoen
in The Beach. Chef Edwin Hoogeveen is met zijn keukenteam inmiddels druk in de weer met de voorbereidingen voor de zeer uitgebreide kerstbrunch en het heerlijke dinerbuffet. Zoals elk jaar worden de
gasten tijdens de brunch, die vanaf
12.00 uur start, verwend met verrassende warme- en koude specialiteiten. Tijdens het luxe dinerbuffet, dat
om 18.00 uur begint, worden naast
heerlijke specialiteiten de traditionele gerechten als warme beenham
en kalkoen geserveerd. Het dinerbuffet wordt, zoals gebruikelijk, af-

gesloten met een spetterend dessertbuffet.
Speciaal Kidsprogramma!
Voor kinderen is tweede kerstdag
in The Beach altijd een bijzondere ervaring. Zowel tijdens de kerstbrunch als het dinerbuffet is voor
hen een speciaal kinderprogramma
op het zand samengesteld met onder meer spelletjes, een springkussen en schminken. Dit onder professionele begeleiding van enkele
sportieve medewerkers en kidswatches. Tussendoor genieten de kinderen van een heerlijk kinderbuffet!
Neem voor meer informatie en om
te reserveren contact op met The
Beach aan de Oosteinderweg 247a
via 0297-347 444 of www.beach.nl.
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Beraad en Raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, Donderdag
16 december, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
de tweewekelijkse bijeenkomst van
het Beraad en de Raad.
De vergaderavond begint om 20.00
uur, vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis en is openbaar.
Gestart wordt met de Raad onder
voorzitterschap van burgemeester
Pieter Litjens. Er wordt stil gestaan
bij de onlangs, veel te jong, overleden fractieassistent van PACT, Chris
Aertssen. Na een kleine schorsing
begint het Beraad onder leiding
van Joop van Dam. Behandelstuk-

2 Jassen gevonden!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
9 december heeft de politie, na een
telefoontje van een bewoonster in
de Emmastraat, twee jassen meegenomen naar het bureau aan de
Dreef. De jassen hingen volgens de
melder over de schutting van haar
tuin. De jassen waren nat en zijn
mogelijk van een inbraak in een woning of een ander misdrijf afkomstig. De jassen zijn heel en zijn niet
vuil of oud. De zakken van de jassen waren leeg. Mogelijk zijn er inwoners die hun jassen kwijt zijn. Het
gaat om een damesjas, zwart nylon
met drukknopen, in maat 44 en van
het merk H&M. De andere is een herenjas, rood met blauw van kleur. De
mouwen zijn blauw met een doorlopende baan op de mouwen, in maat
L en van het merk Hardware. De eigenaren kunnen hun jas afhalen bij
het politiebureau.

ken zijn het Lidmaatschap stichting
Greenport Aalsmeer, Decemberwijziging 2010, Normenkader jaarrekening en Correcties op begroting
2010 van de GR GGD Amsterdam
Amstelland. Het Beraad wordt besloten met het instemmen van de
begroting 2011 van de stichting AURO voor openbaar primair onderwijs. In de daarop volgende Raadsvergadering wordt de fracties gevraagd in te stemmen met bovengenoemde onderwerpen. Slechts tien
minuten worden hiervoor uitgetrokken. De sluiting is rond half tien gepland.

Gemeenteraad bij brandweer
Aalsmeer - De leden van de gemeenteraad hebben afgelopen
maandagavond 13 december een
bezoek gebracht aan de brandweer.
Na ontvangst door de kazernemanager maakten de heren en dames politici een ronde langs diverse stands. Te zien was de inzet van
brandweerlieden bij een ongeval,
uitleg werd gegeven over de mogelijkheden van de brandweerboot,
opnames met de brandweercamera werden getoond en onder andere
werd een brandje geblust na vlam in

de pan. Mochten tijdens een heftige
discussie tijdens het Beraad of de
Raad de vlam in de pan slaan, weten de fractieleden nu allemaal natuurlijk dat dit vuurtje het beste in
de kiem gesmoord kan worden met
een blusdeken!
Nee, serieus, tips van de brandweer
zijn altijd nuttig en het is een hele
geruststelling dat de vrijwilligers bij
de brandweer van Aalsmeer zich allemaal voor de volle honderd procent inzetten bij branden, ongelukken en andere calamiteiten.

College B&W op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders zijn vrijdag 10 december
op bedrijfsbezoek geweest bij Horticoop. Ze kregen een presentatie van de algemeen directeur Igo
Janssen en hadden een gesprek
met directie. Horticoop biedt groente- en sierteeltkwekers in binnenen buitenland een totaalpakket producten en diensten. Zij leveren van
potgrond,
tuinbouwbenodigdheden en techniek tot potten, vazen en
schalen. Horticoop, Lentse Potgrond
en Slingerland Potgrond zijn onderdeel van Coöperatief Koninklijk
Tuinbouwcentrum Horticoop. Horticoop heeft 450 mensen in dienst. Er
zijn verschillende vestigingen over
heel Nederland, waaronder ook in
Aalsmeer. Maar ook internationaal
heeft Horticoop verschillende vestigingen, onder andere in Noord- en
Zuid-Amerika, Afrika, Zweden, Denemarken, België, Spanje en Duistland. Het college heeft onder meer
gesproken over de huidige situatie en over toekomstige ontwikkelingen van Horticoop in Aalsmeer
en daarbuiten. Ook is er gesproken over de revitalisering van Bedrijventerrein Hornmeer. Directeur

Igo Janssen van Horticoop: “Het is
mooi dat er nu, door de gemeente
Aalsmeer samen met TCA en ondernemers, gewerkt wordt aan de herstructurering van Bedrijventerrein
Hornmeer. Wij gaan ons bedrijf en
de directe omgeving ook moderniseren en hopen dat de andere bedrijven dit ook doen, zodat het hele bedrijventerrein een moderne uitstraling krijgt.” Het college legt met
enige regelmaat bedrijfsbezoeken
af. De wethouder van Economische
Zaken Ad Verburg kan het belang
van dit soort bezoeken niet genoeg
benadrukken. “De wethouders zijn
alle drie afkomstig uit het bedrijfsleven en weten hoe het daar toegaat.
Maar het blijft buitengewoon interessant om nieuwe bedrijven en hun
werkprocessen te leren kennen. Zo
houdt het college voeling met de samenleving, de bedrijven.” Het college van B&W wil zo ook continu een
vinger aan de pols houden. Verburg:
“Zo ontdekken we waar bedreigingen of juist kansen liggen. We zien
eventuele zwakke en sterke punten.
Dit kan belangrijke informatie opleveren om mee te nemen bij het maken van beleid.”

Davanti meets Barbershop:
Heerlijke, verrassende avond!

Aalsmeer - December is de maand
vol verwachting en de verwachtingen waren zeker hooggespannen
voor het concert van Davanti samen met Whale City Sound afgelopen zaterdag in de burgerzaal van
het gemeentehuis, dat werd aangekondigd als een avond van verrassende kwaliteit en grote variëteit. En
wat was het een heerlijke avond! De
opstelling van de allemaal zeer verzorgd uitziende heren, in grote uitbundigheid, met daarnaast de kleine groep, ingetogen vrouwen was
zorgvuldig gekozen om iedereen tot
zijn recht te laten komen en de keuze de dames op de omloop boven
het podium te laten beginnen met
het prachtige Adiemus was een hele goede. Even moesten de bezoekers omschakelen toen de heren het
‘Circle of life’ inzetten, de stemmen
overtuigend. Echt Barbershop optima forma met een grote breedte in
stemmen en zeer lastige harmonieen. Na dit blok waren de dames aan
zet. Na de plechtige psalm 23 en het
Ave Maria, was er een vrolijke noot
met het lied van Isabelle. Het kinderliedje Frog in the Well, waarbij de
dames allemaal op de grond gingen
zitten lokte vele glimlachen uit. Het
werd bij het aankondigen al aangegeven dat de beperkt ingezette beweging een nieuwe dimensie geeft
aan de uitvoering van het koor zonder de uitmuntende zangkwaliteit
aan te tasten. Na de pauze namen
de heren hun plaatsen in op het toneel weer in.
De bezoekers werden in de zaal
aangenaam verrast door de opkomst van de dames, op de omloop van de zaal allen met een bran-

dend lichtje in de hand. Zij zongen
daarbij een Processielied op een
prachtige Taizé achtige wijze, waarbij het leek alsof er monniken door
de kloostergang aan kwamen lopen.
Hierbij kwam de kracht van Davanti volledig tot zijn recht, mooie harmonie en in elkaar opgaande tonen die één prachtig geheel vormden. De heren sloten hierop aan met
een paar kerstliederen, afwisselend
vrolijk en plechtig en hierbij kwam
opnieuw de enorme kracht van deze stemmen naar voren. Het arrangement van ‘I dreamed a dream’,
uit de musical Les Miserables, was
werkelijk zeer uniek. Dit lied is toch
echt op een totaal andere manier in
de musical gezongen en kwam ondanks de hoeveelheid stemmen en
de kracht ervan, zeer gevoelig over,
mede dankzij de solisten! De keus
om dit concert samen af te sluiten
is een begrijpelijke, maar tevens gewaagde. Immers wat een overdonderende hoeveelheid mannen staat
er achter slechts zestien vrouwen.
Maar, beide koren zijn er in geslaagd elkaar te steunen en in hun
eigen waarde te laten en het publiek
te laten genieten van wat je allemaal
met je stem kunt doen! Het laatste
lied: Vriendschap, was als onderstreping van wat hier werd neergezet goed gekozen. Wel vreemd om
te horen hoe dit bekende lied op
een melodie van Mozart, en naar
een arrangement van Tom Parker,
een Nederlandse tekst heeft gekregen en hiermee ook een andere betekenis. Gelukkig was er een toegift
en terechte bedankjes en bloemen
voor de dirigenten en onder andere
de trouwe pianist, Theo Griekspoor.

Verkeersbord
(brom)fietsers

Bewoners en gemeente enthousiast
over herinrichting straten in Oost
Aalsmeer - Bewonersklankbordgroep en gemeente zijn enthousiast
over de samenwerking bij de herinrichting Julianalaan, Christinastraat
en Margrietstraat. Wethouder Ad
Verburg: “Geweldig om te zien hoe
de bewoners enthousiast hebben
meegewerkt aan de plannen voor
de herinrichting.
Ze kwamen niet alleen met hun eigen goede ideeën, maar ze zijn ook
met de buren gaan overleggen wat
die wilden. We gaan er dus vanuit,
dat de voorstellen voor de herinrichting door veel bewoners gesteund
worden.” Acht betrokken en actieve
bewoners zijn bezig geweest ideeën
te verzamelen over de herinrichting
van hun straat. Er waren bij aanvang
maar liefst dertig reacties van bewoners. Het resultaat aan creatieve
voorstellen vanuit de bewoners zelf
is zeer bruikbaar en ronduit verrassend.
De klankbordgroep is driemaal bijeen geweest en er is een buitenexcursie geweest onder leiding van de
Beheermedewerker groenvoorzieningen van de Gemeente. Bij die excursie zijn de bomen en de beplanting geïnventariseerd en is uitleg

gegeven over de voor- en nadelen
van het planten van bepaald soorten groen. Na het verzamelen van
de bewonersideeën zijn deze door
ambtenaren getoetst op haalbaarheid en of ze niet strijdig waren met
het gemeentelijke beleid. Woensdag 8 december zijn de uitgewerkte plannen voor de herinrichting
van de drie straten gepresenteerd
aan de klankbordgroep. Veel van de
bewonersideeën konden verwerkt
worden in de plannen. In sommige gevallen kon de klankbordgroep
nog weer kiezen uit één of twee opties. Bewoners waren daarom dik
tevreden over de gepresenteerde
voorstellen en tekeningen, ze zagen
immers veel van hun inbreng terug.
Wethouder Verburg bedankte de
klankbordgroepleden voor hun inzet en had voor ieder van hen een
attentie meegenomen.
Wat gaat er veranderen?
In februari worden de plannen voor
de herinrichting van de Julianalaan
uitgebreid gepresenteerd. Om alvast
een tipje van de sluier op te lichten:
Het blijft een 30 kilometer-zone,
maar de twee wegversmallingen en

drempels gaan eruit en worden vervangen door een zogenaamd kruisingsplateau (verhoogde kruising),
asfalt wordt vervangen door klinkers, de slechte bomen worden gerooid en er komt meer eenheid en
structuur in het groen. De entrees
van de straat bij de Catharina Amalialaan en de Aalsmeerderweg worden duidelijk herkenbaar door het
gebruik van dezelfde karakteristieke
bomen. De aanleiding voor de herinrichting van de Julianalaan, Christinastraat en Margrietstraat is het
afkoppelen van het regenwater van
het hoofdriool en de straat was dringend aan een opknapbeurt toe. Als
de straat toch open moet, kan maar
beter alles meteen in één keer worden aangepakt was het idee. In februari kunnen alle bewoners de uitgewerkte voorstellen voor de reconstructie inzien en als alles volgens planning verloopt, beginnen
de werkzaamheden in het voorjaar
van 2011.
Het werk wordt in meerdere fasen gedaan. Op die manier blijft de
overlast voor de bewoners beperkt.
Voor meer informatie zie www.
aalsmeer.nl.

Betrokkenheid vergroten belangrijkste doel

Gemeente start digitale nieuwsbrief

Aalsmeer - Nu de website van de
gemeente Aalsmeer dit jaar is vernieuwd, introduceert de gemeente op de valreep van 2010 de digitale nieuwsbrief. Met dit digitale communicatiemiddel biedt de gemeente haar inwoners regelmatig terugkerend nieuws in een nieuw jasje. De gemeente vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners
op de hoogte te brengen van actueel nieuws. Naast de website en de
kranten, speelt de digitale nieuwsbrief in op de behoefte bij inwoners
om informatie digitaal te ontvangen. Hiermee hoopt de gemeente
ook jongeren te bereiken en te interesseren voor gemeentelijke kwesties. Bovendien heeft de gemeente

als doelstelling om zo transparant
mogelijk te communiceren via verschillende communicatiekanalen. In
iedere digitale nieuwsbrief van de
gemeenten vinden ontvangers het
Weekblog van burgemeester Pieter Litjens. Ook is er aandacht voor
de actuele berichtenstroom vanuit het gemeentehuis. De bekendmakingen die ook wekelijks op de
gemeentepagina worden geplaatst
in de Nieuwe Meerbode, zijn via de
nieuwsbrief-link terug te lezen in de
digitale nieuwsbrief. Verder is het
mogelijk een kleine selectie te maken van overig nieuws dat uit andere in- en externe nieuwsbronnen
wordt gehaald. Kortom, de digitale
nieuwsbrief is niet te missen!

I-pod shuffle
Iedereen die op de hoogte wil blijven van alle nieuwtjes van de gemeente Aalsmeer kan zich abonneren. Een probeerabonnement is
ook mogelijk, want iedere abonnee
kan zich gemakkelijk weer afmelden
door te klikken op de link onderaan
elke nieuwsbrief.
Let op: Voor iedere vijftigste aanmelder is een I-pod shuffle beschikbaar, dus attendeer ook vrienden en
familie op het bestaan van de digitale nieuwsbrief van de gemeente en maak kans op zo’n compacte i-pod.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben besloten om tweemaal een verkeersbord met het teken ’Overstekende (brom)fietsers’
te plaatsen op de Oosteinderweg,
ter hoogte van de t-krusing met de
Spoordijk. Met het plaatsen van de
verkeersborden wordt het verkeer
op de Oosteinderweg tijdig gewaarschuwd voor overstekende (brom)
fietsers en voetgangers bij de tkruising.

Meer geld voor
oud papier

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders vragen de fracties in te
stemmen met het aanpassen en actualiseren van de subsidieverordening oud papier met als uitgangspunten: Het verhogen van de vergoedingen aan scholen, kerken en
verenigingen, het in eigen beheer
nemen van het ingezamelde papier
en het opdragen van de uitvoering
aan de Meerlanden. De instellingen
met een inzamelvergunning worden geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de Subsidieverordening.

Verkeersborden
op kruisingen

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben besloten om de
voorrangssituatie op de kruising Uiterweg, Van Cleeffkade, Stationsweg en Zijdstraat en de t-kruising
Uiterweg met de Grundelweg niet
te wijzigen, maar wel te reguleren
middels verkeerstekens. Voor de
kruising Uiterweg, Van Cleeffkade
en Zijdstraat gaan voorrangsdriehoeken aangebracht worden op de
Zijdstraat en er gaat een verkeersbord geplaatst worden. Middels deze maatregelen dient het verkeer
komende van de Zijdstraat voorrang
te verlenen aan het overige verkeer
op het kruispunt Uiterweg enVan
Cleeffkade. Voor de t-kruising Uiterweg met Grundelweg worden voorrangsdriehoeken aangebracht op
de Grundelweg en verkeersborden
geplaatst. Middels deze maatregelen dient het verkeer komende van
de Grundelweg voorrang te verlenen aan het verkeer op de Uiterweg.

VVV in Centrum
Aalsmeer - De VVV Hollands Midden beëindigt, zoals bekend, haar
werkzaamheden per 1 januari 2011.
Hiermee komt de VVV en ANWBvestiging in het gemeentehuis te
vervallen. Burgemeester en wethouders willen de VVV-dienstverlening voortzetten door het inrichten van een VVV Agentschap in het
centrum van Aalsmeer. Concreet
gaat het daarbij om een informatiezuil, een informatierek en de verkoop van VVV-producten en –bonnen. Daarnaast wordt meer dan
voorheen ingezet op promotionele
activiteiten. De werkzaamheden in
het kader van de campagne Beleef
Aalsmeer zullen worden voortgezet.
De website www.beleefaalsmeer.nl
wordt aangemerkt als VVV-site.

Bodemvondst in
Aalsmeer op tv

Tim Troost geen winnaar,
maar wel Aalsmeerse held

Aalsmeer - Emma Rem uit Hilversum is jonge held van Noord-Holland geworden. Zij kreeg 35% van
de stemmen. Emma was met 15 andere jongeren van de zomer naar
Mozambique gegaan om daar gedurende drie weken te helpen met
het bouwen van een school. Een terechte winnaar, maar wel erg jammer voor de Aalsmeerse jonge held
Tim Troost. Het was een knappe
prestatie van Tim dat hij was doorgedrongen tot de tien genomineer-

den. Tim kreeg bij de prijsuitreiking
wel het certificaat Jonge Held uitgereikt. Wethouder Ulla Eurich was
bij de verkiezing aanwezig om Tim
te steunen: “Natuurlijk wel jammer
dat Tim het niet geworden is, maar
meedoen is in dit geval echt belangrijker dan winnen, want wat hij samen met zijn vrienden heeft gedaan
is echt fantastisch. Ik ben erg trots
op deze Aalsmeerse helden.” Tim
Troost is genomineerd, omdat hij samen met zijn vrienden Dennis Weij

en Dave Toolen op de avond van 16
mei heldhaftig optrad bij een brand
in een bedrijfshal. De jongens gingen direct op de brand af, waarschuwden de bewoners, belden 112
en begonnen met blussen.
Ze klommen zelfs op de daken om
de hooggelegen brandhaard in de
nok van het dak te kunnen bereiken. Tegen de tijd dat de brandweer
arriveerde, was dankzij de jongeren,
het grootste gevaar geweken en het
bedrijf gered. De brandweer kon
met de hogedrukspuit het karwei
afmaken. Zonder de inzet van Tim
en zijn vrienden was het uit drie bedrijfshallen bestaande bedrijf waarschijnlijk volledig afgebrand.

Aalsmeer - Een Aalsmeerse bodemvondst is in het nieuwe jaar te
zien in het populaire televisieprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.
Een zgn. Apostellepel, die in 2008 is
gevonden tijdens grondwerkzaamheden bij het graven van de parkeerkelder onder de AH aan het
Praamplein, wordt getaxeerd. De
Apostellepel is in 2009 tentoongesteld in het Historisch Centrum van
stichting Oud Aalsmeer. Bekend
was dat de lepel uit de 17de eeuw
is en versierd is met een afbeelding
van de Apostel Petrus met de sleutel van de hemelpoort in zijn hand.
Maar de expert van ‘Tussen Kunst
en Kitsch’ wist nog meer bijzonderheden over de lepel te vertellen en
wat de lepel zo uniek maakt. Uitzending woensdag 5 januari.
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Leerplichtambtenaar Soheyla Fakhrai:

“Samen schooljaar starten en
eindigen van groot belang”

Bord bij watertoren gecrasht
Aalsmeer - Een daad met ‘afzender onbekend’, dit gecrashte bord
op het terrein van de watertoren. In
de nacht van zaterdag op zondag jl.
is het hek voor het watertoren zodanig beschadigd dat ook het achterstaande houten bord er aan moest
geloven. Van de botsing, die toch

aardig aan is gekomen, is bij de politie niets bekend. Oftewel: de dader
is er vandoor gegaan na zijn of haar
actie.
De gemeente blijft achter met een
schadepost van het bord, maar
vooral het stalen hek, dat onherstelbaar beschadigd is.

Aalsmeer - De volledige leerplicht,
bij Wet ingesteld in 1969, geldt voor
kinderen en jongeren van 5 tot 16
jaar. Maar het is algemeen bekend
dat ze niet allemaal elke dag in de
klas zitten. Om daarop toezicht te
houden is de leerplichtambtenaar
in het leven geroepen. Bij de gemeente Aalsmeer is dat Soheyla Fakhrai. Verantwoordelijk onderwijswethouder Ulla Eurich zegt over
de leerplicht: “Jongeren met een diploma op zak staan sterker. Onderwijs is en blijft van cruciaal belang
om mee te komen in onze samenleving.” De leerplicht is vastgelegd
in de Leerplichtwet. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4
jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen
gelden wel de regels die de school
voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Gelukkig is
het niet alleen een plicht maar ook
een recht. Ieder kind in Nederland
heeft recht op onderwijs vanaf die
leeftijd. “Dit is iets waar je als land
trots op kunt zijn en waar ouders en
kinderen gebruik van moeten maken”, aldus onderwijswethouder Ulla Eurich. Toch nemen sommige ouders een loopje met de ernst van de
leerplicht. Rond de schoolvakanties
zijn er altijd ouders die iets eerder
op vakantie gaan, of juist wat later
terugkomen. En ook dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.
Eurich: “Een gezamenlijke afsluiting
van een periode op school - of dat

nu aan het eind van het schooljaar
is of vlak voor kerst - is voor leerlingen van groot belang. Ook een gezamenlijk start wordt algemeen als
waardevol gezien.”
Jeugd en Gezin
De leerplichtambtenaar ziet er namens de gemeente op toe dat de
Leerplichtwet wordt nageleefd. In
Aalsmeer wordt deze functie uitgeoefend door Soheyla Fakhrai. Enkele vragen aan haar over de materie die ook rond de kerstvakantie hoogst actueel is door het zogenaamde luxeverzuim. Hoe controleert u dat een leerling naar
school gaat? “Eigenlijk controleert
de school dat. De school is verplicht
een melding te doen als een kind
op school hoort te zijn en dat niet
is. Dit geldt voor alle kinderen, ook
voor leerlingen die wel in Aalsmeer
wonen, maar niet in Aalsmeer op
school zitten.” Kunt u nog eens uitleggen hoe het zit met leeftijd en
leerplicht? “In Nederland is elk kind
volledig leerplichtig vanaf de eerste
schooldag van de maand nadat het
5 jaar is geworden tot het eind van
het schooljaar waarin een leerling
16 jaar wordt. Ouders en jongeren
(vanaf 12 jaar) riskeren een boete
als kinderen niet naar school gaan
en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een
leerstraf of een taakstraf krijgen. Bij
‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder
schooltijd zonder toestemming) is

Schilderkunst uit Siberië
in Het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
december maakte Aalsmeer kennis
met de Siberische kunstenaar Evgeny Sharaborin. De enigszins verlegen schilder kwam maandag met
zijn schilderijen in ons dorp aan.
Vanuit de onmetelijke gestrektheid
van zijn vaderland stond hij daar in
de besneeuwde tuin van Het Oude
Raadhuis. De mens in de natuur is
het hoofdmotief in het werk van deze Russische schilder en dichter. Op
de doeken het leven op het platteland van Siberië, niet alleen in het
koele winterlicht maar vooral hoogzomer, het favoriete seizoen van de
kunstenaar. Vrouwen baden in de
zon of genieten onder een boom
van het sprankelende licht. Wat het
meest verwondert zijn de opvallende overeenkomsten met het leven in
Aalsmeer. Het portret van de kweker, de oude visser op de plas, de
vrouw met appels in haar schort,
de seizoenen en bomen die voortdurend van kleur veranderen. Al ver
voor de opening was Sharaborin in
Het Oude raadhuis aanwezig om
kennis te maken met een uiteenlopend publiek van onder andere
Aalsmeerse kunstenaars, schrijvers
en kunstliefhebbers. Dochter Dasja
bood hulp als vertaler bij de vele
vragen die op hem af kwamen. De
muzikale omlijsting kwam van twee
topmusici uit Sint Petersburg. So-

Geen ‘rechte rug’ voor kerstboom
Aalsmeer - Op de markt afgelopen dinsdag was het veelbesproken... en
ook menig voorbijganger kijkt vreemd op naar de scheve kerstboom voor het
raadhuis. De vorige week donderdag geplaatste kerstboom is nu niet echt het
toonbeeld van schoonheid. “Wat scheef!” Speculaties en grappen zijn niet van
de lucht. Een boom met een borrel op? Kwam het door een harde rukwind?
Een daad van vandalisme? Of gewoon niet stevig genoeg geplaatst? Dorpbewoners vinden het bovendien jammer dat ‘hun’ boom meer in donker dan in
het licht staat, terwijl het kerstfeest doorgaans toch ook bekend staat als het
lichtjesfeest...

Pastoor Jaap Spaans te
gast bij ‘Talk of the Town’
Aalsmeer - Talk of the Town staat
aanstaande zondag 19 december
vanaf 15.30 uur weer op het programma. In De Oude Veiling ontvangt Pierre Tuning directeur Saskia Bruines van kunstencentrum De

Hint en de oudkatholieke pastoor
Jaap Spaans, tevens voorzitter van
de vrijmetselaarsloge Mozaïek! Saskia Bruines is geboren in Aalsmeer,
was onder meer adviseur bij de
Stichting Culturalis, de Haagse or-

Pubers
Hoe pakt u pubers aan die verzuimende en zo ontsnappen aan de
aandacht van hun ouders? “Dan ga
ik praten met ouders en leerlingen.
Ouders zitten soms met de handen in het haar en weten niet wat
te doen. Ze maken zich zorgen over
hun kind. Ook dan is het zeker niet
alleen een kwestie van het bestraffen van het verzuim, maar eerder
om samen met de ouders, leerling,
school en eventueel maatschappelijk werk op zoek te gaan naar
een oplossing, zodat de leerling
wel weer met plezier naar school
gaat.” Wat doet de leerplichtambtenaar tegen het zogenaamde luxeverzuim? “We spreken van luxeverzuim als leerlingen zonder toestemming afwezig zijn rond de schoolvakanties. Dit houden we zeer goed in
de gaten. Als ik bijvoorbeeld voor
de kerstvakantie van de scholen bericht krijg over ongeoorloofd verzuim, neem ik nog diezelfde dag
contact op met de ouders. Als er
echt sprake is van ongeoorloofd
verzuim kan dat leiden tot een boete. In ieder geval maak ik procesverbaal op.” Kunnen kinderen af en
toe wel een extra dag vrij krijgen?
“In de eerst plaats moet een verzoek
om extra verlof bij de schooldirecteur worden aangevraagd. Bij voorkeur minimaal acht weken tevoren.
Hierbij gaat het dan vaak om een
verhuizing of een huwelijksjubileum
of overlijden.
Meer informatie hierover is te vinden in de folder ‘Iedereen naar
school’ of op de website van de gemeente.”

Vol Sportzicht voor ‘Wild’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
december verzorgde de Aalsmeerse
band ‘Wild’ na lange tijd weer eens
een live-optreden en deze presentatie met voor het eerst zangeres Merel Meijdam bleek in trek bij fans en
muziekliefhebbers. De temperatuur
in café Sportzicht liep hoog op.
De vele bezoekers genoten, dicht op
elkaar, van een gevarieerd repertoire met rock, pop en ballads.
Oud-zanger Rob Ojevaar was er natuurlijk bij om ‘zijn’ bandje te zien
spetteren en om nog een keer mee
te zingen.
Er stond een microfoon voor hem

praan Marya Lyodko en klarinettist
George Devdariano zorgden voor
tranen van ontroering onder de aanwezige Ruslandkenners. De schilder
stond later in de middag weer in de
tuin van Het Raadhuis en bleef zich
verwonderen over een bloeiende
berk in de winter. Een assortimentskenner uit Aalsmeer liet hem weten
dat het om een witte prunus gaat.
Zondag portret schilderen
Zondagmiddag 19 december om
14.00 uur is de focus op mede-exposant Natalja Dik, de meer realistische schilderes. Zij gaat in het bijzijn
van het publiek een portret schilderen van een achtjarig meisje in de
grote zaal van Het Oude Raadhuis.
Natalia Dik maakte voor de expositie in Aalsmeer een ets, die zal worden geschonken aan een bezoeker
die via een KCA-formulier kan aangeven wat voor hem/haar het meest
aansprekende schilderij is. Een jury
beoordeelt de formulieren en wijst
een winnaar aan.
De kerstexpositie Schilderkunst uit
Siberië duurt tot en met 23 januari
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Iedere donderdag tot en met
zondag zijn bezoekers welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang
is gratis. De expositie is een samenwerking met galerie Goda.
KCA, Annefie van Itterzon

de kans op een proces-verbaal extra groot.” Hoe zit het met de kwalificatieplicht?
“Nee, er is ook nog zoiets als een
kwalificatieplicht en die loopt door
tot de achttiende verjaardag. Deze plicht volgt op de leerplicht en
geldt voor jongeren die nog geen 18
jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben (een diploma voor mboniveau 2, 3, 4, havo of vwo). Jongeren met een startkwalificatie maken
niet alleen meer kans op het vinden van een baan, zij maken vooral meer kans die baan te behouden als ze ouder worden.” U werkt
dus nauw samen met de Aalsmeerse scholen? “Dat klopt maar niet alleen met de scholen. Het is ook belangrijk dat er goede contacten zijn
met het Centrum voor Jeugd en Gezin, andere hulpverleningsinstanties
en met Justitie in het geval er een
proces-verbaal wegens onrechtmatig verzuim wordt opgemaakt.”
Wat is de rol van het Centrum van
Jeugd en Gezin bij het naleven van
de leerplicht? “Stel, ik krijg van de
school een melding over verzuim.
Een kind komt onregelmatig naar
school. Bovendien komt hij altijd te
laat. De leerling is altijd vermoeid en
valt in slaap in de klas, kortom: het
gaat niet goed op school. Dan ga je
met de ouders praten om te kijken
wat er aan de hand is. We hebben
ook een zorgplicht. Misschien is er
in dat gezin meer aan de hand, waar
ze zelf niet uitkomen. Het is dan

goed om contact te hebben met het
Centrum van Jeugd en Gezin. Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen
om sancties uit te delen maar ook
om er samen met de school voor te
zorgen dat het goed gaat met een
kind op school.”

klaar en menigmaal nam hij hier
achter plaats om mee te zingen. En
niet alleen Rob nam de microfoon
ter hand.
Onder andere ook de dochter van
solo-gitarist John van der Polder
trakteerde op een perfecte vertolking van het liedje ‘Valerie’ van Amy
Whinehouse.
Naast de gitaristen Pieter Hoogeveen en Kees-Jan Voortman en
drummer Charles Barkey werd
‘Wild’ voor deze speciale gelegenheid aangevuld door toetsenist
Remco de Hundt. En een speciale
avond was het zeker!

Foto: Ronald van Doorn.

Auto te water Herenweg

Kudelstaart - In de vroege ochtend
van vrijdag 10 december, rond zes
uur, raakte een vrouw met haar te
water aan de Herenweg. Gladheid

is de oorzaak geweest van deze ongewilde manoeuvre. De bestuurster
kon gelukkig zelf ‘op het droge’ komen.

ingezonden
Gewonde gastkat in huis
Vanaf maart afgelopen jaar ging ik
‘katloos’ door het leven. Op 21 maart
sloot Muts, bij velen nog bekend als
de kroegkat van Joppe, voorgoed
haar ogen. Na een leven van 17 jaar
vertoefde ze haar laatste jaren een
paar deuren verderop: een surrogaat bejaardenhuis. Het was stil
in huis zo zonder wolletje op mijn
schoot. Toch vond ik het niet gepast tegenover mijn pas overleden
bejaarde maatje, om haar plaats direct op te vullen. Op een dag zou
haar plek vanzelf ingevuld worden.
Dat was mijn voorgevoel. Een aantal
maanden later overleed Coq Scheltens.
Met Coq had ik buiten de kunst ook
een speciale band qua poezenbeesten. Mijn eerste poes, Apie, kwam
uit een nestje bij Coq vandaan en is
na een goed leven op 20-jarige leeftijd in mijn armen gestorven. Net
als de moeder van Apie, zo vertelde
Coq mij trots.
Tijdens mijn bezoeken aan Coq
deelden wij vaak de verhalen en onze liefde voor onze viervoetertjes.
Hudson, de grote rode kater van
Coq streek langs onze benen, wanneer we de glaasjes nog eens volschonken. Hudson was meer dan
alleen een grote rode kater.
Hij was Coq’s levensgezel. Haar
steun en toeverlaat, haar gezelligheid, haar warmte. Toen Coq besefte dat ze niet meer thuis zou komen
uit het ziekenhuis en dat ze afscheid
moest gaan nemen van het leven,
was haar grote zorg hoe het verder moest met Hudson. Ik heb geen
moment getwijfeld en bood aan

om Hudson een nieuw huis te geven. Een hele zorg minder voor Coq.
Hudson gaat bijzonder goed. Is gelukkig op zijn nieuwe plek en heeft
in mij een nieuw maatje gevonden.
Sinds een maand of twee heeft ie
een vriendje of vriendinnetje. Een
zwartwitte kat die gezellig bij ons
komt eten, maar alleen op momenten wanneer het huis ‘mensvrij’ is. Op een dag stond ik oog in
oog met het beestje toen ik de sleutel in het slot stopte en hij er als een
speer vandoor ging. Zo gebeurt dat
regelmatig, maar van echt kennismaken komt het maar niet. Hudson
vindt het allemaal best, dus ik ook.
Maar onze gast blijft zeer schuw ondanks mijn pogingen vriendschap
te sluiten. Zondagmorgen vond ik
de etensbak weer leeg, maar vond
ook afdrukken van bebloede kattenpootjes.
Niet van Hudson bleek na onderzoek, maar van onze vreemdeling.

ganisatie voor de bevordering van
cultuurparticipatie en amateurkunsten, en voorzitter van de brancheen werkgeversvereniging Kunstconnectie.
Van 1999 tot 2002 was zij D66-wethouder Kunst en Cultuur in Amsterdam. In de zomer van 2009 leverde de vacature voor directeur van
De Hint maar liefst vijftig sollicitaties op. Maar in augustus kon Saskia aantreden als opvolger van Rei-

nold van Zijl, die in 2008 met De
Hint nog op grootse wijze het 40 jarig bestaan vierde.

Schuurbrand met flink veel
rook aan Bilderdammerweg
Kudelstaart - Even voor het middaguur, vrijdag 10 december jl, rukte de brandweer met diverse wagens uit naar de Bilderdammerweg. Aan het einde van de weg, in
de buurt van de sportvelden, stond
een schuur in brand. De rookont-

wikkeling was behoorlijk. Naastgelegen huizen bleven gespaard maar
de schuur, waar onder meer een auto stond, liep flinke schade op. De
Bilderdammerweg is enige tijd afgesloten geweest van verkeer. De gebeurtenis trok veel bekijks.

Foto: Ronald van Doorn.

Oproep
Is er iemand in de omgeving van
Weteringstraat 2/u die een gewonde poes of kat heeft aangetroffen
en die zich wellicht afvraagt waarom
zijn poezenkind zo slecht eet thuis?
Het dier is van harte welkom trouwens, maar u als ongeruste ‘ouder’
zou contact met mij op kunnen nemen ter geruststelling. (Ook mijn eigen geruststelling trouwens).
Lenie Zuijderhoudt
Weteringstraat 2/u
Aalsmeer
lenie.z@rempro.nl

Orgelkenner
Deken Jaap Spaans bewoont sinds
enkele jaren de pastorie bij de OudKatholieke kerk aan de Oosteinderweg. Een nieuwtje: kerk en pastorie
samen staan op de nominatie voor
rijksmonument! Jaap is orgelkenner
en is in het bezit van 23 harmoni-

ums, 3 pijporgels, 2 klavecimbels en
een piano.
Zijn woning hangt vol met historische prenten. In 2008 kreeg hij een
koninklijke onderscheiding voor
‘zijn inzet voor het cultureel erfgoed
van de kerk, maar evenzeer voor zijn
activiteiten op het terrein van jeugdwelzijn, kerkelijk leven en humanitaire hulpverlening (diaconale projecten in Roemenië en Oekraïne en
zijn inzet voor allochtonen in Dor-

drecht en Culemborg). Op dit moment verleent hij gastvrijheid aan
een begaafd jong strijkkwartet uit
de Oekraïne, dat deze Talk of the
Town muzikaal zal komen omlijsten.
Alles bij elkaar voldoende stof om
met Pierre Tuning over te praten.
Natuurlijk ook over de vraag hoe
een oudkatholieke pastoor tevens
vrijmetselaar kan zijn? Belangstellenden zijn van harte welkom. De
toegang is gratis.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Troostboom op Raadhuisplein
Aalsmeer - De troostboom is voor
iedereen, die in deze donkere dagen een beetje troost kan gebruiken en aanstaande zondag 19 december wordt de kerstboom op
het Raadhuisplein omgedoopt tot
troostboom. Troost vinden en geven met een muzikale omlijsting is
van 19.00 tot 20.00 uur en iedereen
is welkom. De toegang is vrij, maar
in het bezit zijn van een lichtje is een
must. Gratis lichtjes zijn af te halen
bij drogisterij Van der Zwaard in de
Zijdstraat, apotheek Groen aan de
Van Cleeffkade, drogisterij De Horn
in de Beethovenlaan, DIO drogisterij
Anna in winkelcentrum Kudelstaart,
Primera op het Poldermeesterplein,
bloemsierkunst Stokman aan de
Hornweg 87 en Ridder & Co in de
Ophelialaan.
Voor velen die een dierbare heb-

Kerstkienavond
in dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 16 december, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kerstkienavond. De
gasten worden verwelkomt met
een gratis kopje koffie met krentenbrood. Veertig fantastische prijzen,

ben verloren, kan deze feestmaand
(nog steeds) als loodzwaar gevoeld
worden. De pijn is niet te vermijden,
maar bij de troostboom wel een
beetje te verlichten. Een plek om samen stil te staan bij de speciale tijd
van het jaar, samen te delen in het
verdriet, samen kaarsjes aansteken
om het gemis te verlichten en de
dierbare met een lichtje te eren.
Ook wordt de mogelijkheid gegeven een liefdevolle groet, een mooie
herinnering of een diepe wens op
een kaart te schrijven. De kaarten
zullen als eerbetoon in de boom
worden gehangen.
Meer informatie is te vinden op de
website van Thanda counseling,
coaching en rouwverwerking, die
het initiatief heeft genomen voor de
troostboom: www.thanda.nl.

waaronder kerstpakketten en andere kerstprijzen, staan deze avond
weer uitgestald op de tafels. Na
vier ronden een pauze om even op
adem te komen en de kelen te smeren. Daarna weer verder met ronde
vier tot en met acht. Aan het einde
van deze avond is er de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer 125 euro. De kerstkienavond is
in het dorpshuis en begint om 20.30
uur. Iedereen is van harte welkom.

‘Nederland zingt kersttour’
klaar om te knallen
Aalsmeer - De ‘Nederland Zingt
Kersttour’ staat te popelen om te
beginnen. Dit nieuwe initiatief van
de Evangelische Omroep vindt
plaats van 20 tot en met 23 december in verschillende plaatsen in Nederland. Op maandag 20 december
begint de kersttour in Aalsmeerderbrug, gevolgd door Dordrecht (21),

Steenwijk (22) en Ede (23). De ingrediënten voor de kersttour zijn
een prachtig orkest, bijzondere artiesten, bekende én verrassende
kerstliederen, en een sfeervol verlichte kerk. Het is voor het eerst dat
het bekende EO-programma Nederland Zingt met een feestelijke
kersttour het land in gaat. De opening van de Nederland Zingt Kersttour is in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Musici
van die avond zijn bekende namen
als Lucas Kramer, Mirjam Feijer, Forever Worship en band onder leiding van Marcel Koning, en het Hineni Kamerorkest onder leiding van
Lubertus Leutscher.
Andere solisten die aan de kersttour deelnemen zijn Lejony Morales en Marjo van Someren. De presentatie wordt verzorgd door Mirjam Bouwman. De avonden beginnen om 20.00 uur. Op de website van Nederland Zingt, www.eo.nl/
nederlandzingt, staat meer informatie over de kersttour, zoals: het programma, de locaties, een persoonlijke uitnodiging van dominee Arie
van der Veer en de mogelijkheid tot
het reserveren van kaarten.

Kerstconcert Concertina´s
Amstelveen - De Amstelveense accordeonorkesten van de
Concertina´s geven zondagmiddag 19 december een Kerstconcert in de Handwegkerk in Amstelveen. Medewerking aan dit concert wordt verleend door het AdHoc Koor uit Amstelveen. Zowel
de orkesten als het koor staan onder leiding van dirigent Elly Meekel.
Zij hopen u een prettige middag te
bezorgen met een gevarieerd muzikaal programma en samenzang. In
de pauze vindt een verloting plaats,
waarbij leuke prijzen zijn te winnen.
Na afloop van het concert volgt een
gezellig samenzijn. Voor mensen die

belangstelling hebben voor het accordeonspel of die in het verleden
hebben gespeeld en dit wel weer
zouden willen doen, is dit een goede gelegenheid om kennis te maken met de Concertina’s. Het concert begint zondag om 14.00 uur.
De kerk is open vanaf 13.30 uur en
de entree bedraagt 10 euro per persoon. Vrienden van de Concertina’s
en volwassenen met 65+pas betalen 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar
5 euro. Kaarten zijn bij de ingang
van de kerk verkrijgbaar. Voor nadere inlichtingen kan telefonisch contact opgenomen worden met 0297567362.

Op de foto staat het kernteam van Kerstdiner Aalmeer. vlnr: Anne van Blaaderen, Richard van Leeuwen, Freek van der
Zwaard, Willy van Blaaderen, Cor van Blaaderen en Jorinde van Leeuwen.

“Niemand hoeft met kerst alleen aan tafel te zitten”

Kerstdiner Aalsmeer organiseert voor
de derde keer gezellige kerstavond
Aalsmeer - Het kerstfeest staat
vooral in het teken van gezellig samenzijn. Maar helaas komt het ook
voor dat mensen de kerst alleen
moeten vieren en niemand om zich
heen hebben. Voor hen organiseert
een enthousiaste groep mensen nu
voor het derde jaar het kerstdiner
Aalsmeer. Op eerste kerstdag bieden zij mensen, die alleen zijn, een
gezellige avond aan in de Hornmeer.
Om vijf uur wordt iedereen ontvangen met koffie, thee of warme chocolademelk, waarna een uitgebreid
viergangendiner wordt geserveerd.

“Wat er dit jaar op het menu staat
blijft nog een verrassing”, zegt Freek
van der Zwaard, één van de initiatiefnemers. Het zal vast een lekker
feestmaal worden, want de reacties van de gasten over voorgaande jaren waren zeer positief. De organisatie houdt ook rekening met
vegetariërs of mensen met bijvoorbeeld een zoutarm dieet. Deze wensen kunnen vooraf kenbaar gemaakt worden en voor hen wordt
een aangepast diner samengesteld.
Naast een heerlijk diner worden de
gasten ook vermaakt met (live) mu-

voorbij, maar ook zullen ‘Sleigh Ride’ en ‘Feliz Navidad’ niet ontbreken. Ook kan meegezongen worden met het bekende nummer van
Mariah Carey: All I want for Christmas is you. Kortom, zin in een gezellige winteravond? Kom luisteren naar prachtige kerstmuziek en
meezingen of neuriën mag natuurlijk ook. Het concert begint om 20.00
uur en de toegang bedraagt 5 euro
per persoon.

Door Ilse Zethof

Gevarieerd kerstconcert
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Vooraf gegaan door
een kort buiten optreden, de Poolse mis was wat uitgelopen, vond afgelopen zondag 12 december het
jaarlijkse kerstconcert van mannenkoor Con Amore plaats in een goed
gevulde Karmelkerk. Na een aantal
bekende en traditionele kerstwerkjes, begeleid door Nico van Geijlswijk op orgel en Rob Goudkuil achter de piano, trad de sopraan Carine
van den Brule op met een prachtige vertolking van het Ave Maria van
Caccini, oorstrelend mooi. Samen
met Con Amore zong zij ‘I wonder’
en het koor vervolgde met de originele uitvoering van het Stille Nacht
van Gruber met gitaar begeleiding
van Peter Broertjes. Daarna klonk
het alom bekende Cantique de Noel
en Laudate Dominum van Mozart
met opnieuw Carine als soliste. Een
primeur was het Cantate Domino
van Bossi, bewerkt voor mannen-

koor Con Amore door Theo van der
Hoorn. Voor het eerst werd deze ten
gehore gebracht, niet geheel vlekkeloos maar de tweede poging was
goed. In het tweede gedeelte de
meer populaire kerstmuziek met begeleiding van het Aalsmeers Saxofoonkwartet. Aalsmeers Mannenkoor wil altijd meerdere stijlen van
kerstmuziek laten horen en soms is
dat wel eens lastig. Wat gaan we nu
weer eens doen? Voorop staat altijd
dat de concert bezoekers een mooi
en afwisselend programma aangeboden krijgen in een tijd dat het
aanbod zeer ruim voorhanden is.
Na het dankwoordje van de voorzitter en de bloemen voor de medewerkers was daar ‘I’m dreaming of
a white Christmas’ als afsluiter. Op
het programma en de toegangskaart stond de wens van Con Amore te lezen: Fijne kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

Kerst met ‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer - Evenals voorgaande
jaren gaat smartlappenkoor ‘Denk
aan de Buren’ weer op kersttournee. Vanavond, donderdag 16 december, wordt vanaf 19.30 uur een
optreden gegeven in zorgcentrum ’t
Kloosterhof in de Clematisstraat. Op
vrijdag 17 december is ‘Denk aan de
Buren’ twee maal te zien en te horen. Om 19.45 uur wordt gezongen
op de kerstmarkt in het Centrum,
gevolgd door om 22.00 uur een concert in De Oude Veiling in de Marktstraat. Ally Maarse en Cor Tommel,
de vaste begeleiders van het koor,
hebben sinds enige tijd versterking
gekregen van accordeoniste Louise
Prins. Ook kan kennis gemaakt wor-

den met de nieuwe dirigent, Frans
Koers. Naast de traditionele kerstliederen, zoals ‘De herdertjes lagen
bij nachte’ en ‘Rudolf het leuke rendier’, staan ook bekende meezingers
van Johnny Jordaan ‘Het zal spoedig Kerstmis zijn’ en van de Zangeres zonder Naam ‘Het is Kerstmis’
op het programma. Houdt u van zingen? U bent van harte welkom bij
de optredens.
Misschien spreken de liedjes en het
enthousiasme van koor, begeleiders
en dirigent u zo aan dat u wekelijks
mee wilt komen zingen.
Aarzel dan niet om een van de koorleden aan te spreken, zij geven u
graag informatie.

Kerst Sing In: Eén groot
feest in Karmelkerk

Merry Christmas met Sursum
Corda en Excelsior zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdagavond 18
december is iedereen, oud en jong,
uitgenodigd om in de burgerzaal
van het gemeentehuis te komen genieten van een afwisselend kerstconcert door de muziekverenigingen Sursum Corda uit Aalsmeer en
Excelsior uit Hoofddorp. Prachtige
kerstliederen gaan ten gehore gebracht worden. Bekende kerstnummers als ‘Komt allen tezamen’ en
‘Ere zij God’ komen vanzelfsprekend

ziek en er wordt een kort kerstverhaal verteld. Al met al dus een compleet verzorgde avond, die rond negen uur ten einde zal lopen. “Mochten mensen uit Aalsmeer en omgeving problemen hebben met vervoer, dan zorgen wij er voor dat ze
toch deze gezellige avond kunnen
meemaken,” meldt Freek. Freek van
der Zwaard had twee jaar geleden
het idee om mensen, die alleen zitten met de kerst, een leuke avond
aan te bieden. Hij heeft dit idee toen
aan een groep vrienden gemaild. De
mail werd door iedereen enthousi-

ast ontvangen. Zo ook door Jorinde van Leeuwen, die met hetzelfde
idee rondliep. Met z’n allen zijn ze
de voorbereidingen van het kerstdiner Aalsmeer gestart. Inmiddels
is de groep uitgegroeid tot zo’n 15
personen. “De eerste keer in 2008
hadden we veertien gasten, die genoten van het lekkere eten en het
erg naar hun zin hadden. Omdat iedereen voldaan naar huis ging, hebben we toen besloten om dit niet
eenmalig te doen.” In 2009 waren
er vijftien gasten en de organisatie
hoopt en verwacht dit jaar nog meer
aanmeldingen. “We hebben inmiddels voldoende ervaring opgedaan
om meer gasten een leuke avond
aan te bieden.” De toegang voor het
kerstdiner Aalsmeer is gratis. Om dit
mogelijk te maken heeft de organisatie mensen om zich heen weten
te verzamelen, die allemaal hun (financiële) steentje bijdragen aan dit
zeer goede initiatief. En wat ze tekort komen, legt de organisatie zelf
bij. Uiteraard staan ze wel open voor
extra steun in de vorm van aankleding van de zaal, waaronder kerstbomen. Dus mocht iemand kerstbomen willen doneren, neem dan contact op met de organisatie. Kerstdiner Aalsmeer is er voor alleenstaanden, maar ook voor mensen die om
wat voor reden dan ook kerst alleen moeten vieren dit jaar. En iedereen is welkom, man of vrouw en
van jong tot oud. “We beseffen dat
er misschien wat moed voor nodig
is om naar dit kerstdiner te komen,
maar de reacties van andere jaren
waren allemaal positief en het wordt
weer gezellig.” Omdat de organisatie natuurlijk niet precies weet wie
er dit jaar met kerst alleen zit, doen
zij hierbij een oproep aan iedereen
om de medemens te attenderen op
het kerstdiner Aalsmeer. Want niemand hoeft met kerst toch alleen
aan tafel te zitten? Meer informatie of een uitnodiging aanvragen
kan bij Freek of Alexandra van der
Zwaard op nummer 06-52661648
of mail naar kerstdineraalsmeer@
gmail.com.

Kerstviering van Amstel-Meer
Aalsmeer - Op zondag 19 december vindt om 15.00 uur de kerstviering van Amstel-Meer plaats. Voorganger is dominee R. van der Kruk
met medewerking van de bewoners
van Ons Tweede Thuis en van de
OK-Band. In deze dienst laat Ronald
zien dat je voor nieuwe dingen eerst
bang kunt zijn en later heel blij. Dat
had Maria toen ze het nieuws van
de engel Gabriël hoorde en dat had-

den de herders toen ze de engelen
zagen! En dat blije? Het is goed als
dat blijvend is! Iedereen van harte welkom , schroom niet, ook als je
nog nooit geweest bent. Eerst een
beetje bang om te komen, maar dan
later hééél blij!
De viering is in de Open Hof Kerk
aan de Ophelialaan. Na afloop staat
koffie of thee met een kerstversnapering klaar.

Aalsmeer - Het was één groot feest
in de Karmelkerk afgelopen vrijdagavond 10 december tijdens de derde Kerst Sing In, die werd georganiseerd door de Denktank van de
Karmelparochie. De kerk zat helemaal vol, jong en oud was vertegenwoordigd. Om 20.00 uur begon
het programma. Het speciaal voor
deze avond samengestelde ondersteuningskoor kwam Stille nacht
zingend de kerk binnen, met voorop de Mirakels, het kinderkoor. Onder de bezielende leiding van dirigente Jorinda Hoogeveen werden
zowel oude als moderne kerstliedjes gezongen. Het dak ging er bijna af, zo enthousiast zong iedereen
mee. Tussendoor waren er nog vier
intermezzo’s.
De eerste werd verzorgd door twee
leden van de Mirakels, Bernice Dols
en Serena Palermo, die een kerstnummer ten gehore brachten en
ook nog een dansje deden. Het
tweede intermezzo was voor de 22

vormelingen uit Aalsmeer, Uithoorn,
Badhoevedorp en Kudelstaart. Zij
zongen de Kerstezel uit Kinderen
voor Kinderen.
Na de pauze werd het derde intermezzo ingevuld door Rianne Middelkoop, die haar kerstgedachte
op inspirerende wijze voorlas en in
het vierde intermezzo zong Jorinda
Hoogeveen twee mooie nummers:
Halleluja (bekend van Lisa uit de Xfactor) en Ave Maria van Beyoncé.
De avond werd aan elkaar gepraat
door Wim Hoogeveen en de muzikale begeleiding was in handen
van Leon Doeswijk op piano, Guus
van der Geest op keyboard en Alex
Stolwijk en Jorinda Hoogeveen op
drums. De Denktank, die inmiddels
3 jaar bezig is met het bedenken van
allerlei activiteiten om in ieder geval de eigen parochie levend te houden, maar ook nieuwe mensen erbij
te betrekken, heeft weer diverse activiteiten in de planning voor het komende jaar.
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IJsclub De Blauwe Beugel

Menno Kramer gewestelijk
kampioen Supersprint
Aalsmeer - Zaterdag 4 december
hebben zowel Nicky van Leeuwen
als Menno Kramer van IJsclub De
Blauwe Beugel deelgenomen aan
de gewestelijke kampioenschappen
Supersprint voor Junioren B in Alkmaar. De Supersprint is een sprinttoernooi voor de kortere sprintafstanden waarbij het overall eindklassement wordt opgemaakt over
twee ritten van 100 meter en twee

ritten van 300 meter. Menno Kramer
reed uitstekende tijden (persoonlijke records en clubrecords) op de
dubbele 100 en 300 meter, die ook
goed waren om de eerste plaats
voor zich op te eisen. Ook Nicky
van Leeuwen behaalde twee mooie
persoonlijke records en een nieuw
clubrecord. Haar tijden waren goed
voor een achtste plaats in het eindklassement. Op woensdag 1 december was er weer een wedstrijd
in Thialf waar een aantal ijsclubschaatsers mee naar toe konden.
Menno Kramer reed de 500 meter
in 39.91 en de 1000 meter in 1.18.41.
Helaas geen persoonlijke records,
maar toch scherpe tijden. Erik Kramer drie afstanden; de 300 meter in
32.02, de 500 meter in 49.68, wederom onder de 50 seconden, en tenslotte een mooi persoonlijk record
op de 1000 meter in 1.44.10 (tevens clubrecord). Ook Annet en Deborah van der Stelt reden mee op
de 500 en 1500 meter. Annet kwam
tot respectievelijk 46.74 en 2.28.15,
Deborah kwam helaas ten val op
de 500 meter, maar revancheerde
zich met een mooi persoonlijk record op de 1500 meter in 2.35.53.
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Bridge en borrel in dorpshuis
Kudelstaart - Op zondag 19 december wordt alweer voor de derde
keer dit seizoen een bridge en borrel georganiseerd in dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart.
De middag begint om 13.00 uur met
een kopje koffie of thee. Aansluitend worden 24 spellen bridge gespeeld. Tussen de spellen door krijgen de spelers natuurlijk een drankje aangeboden. Bovendien wordt
ook nog een hapje geserveerd. Dit

alles gebeurt natuurlijk in kerstsfeer. Er wordt deze middag vooral
voor de gezelligheid gespeeld, maar
voor het winnende koppel is wel een
prijs beschikbaar.
U kunt zich voor deze middag aanmelden via het telefoonnummer van
het dorpshuis: 0297-326289, aan de
bar van het dorpshuis of via e-mail:
cor.brussen@hetnet.nl. De kosten
voor deze middag zijn 7,50 euro per
persoon.

Het winnende team, Brothers on the 4th Floor: Tim, Floor, Jonny en Arnold.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Brothers on the 4th Floor
wint viertallentoernooi
Kudelstaart - Vorige week organiseerde dartclub Poel’s Eye niet
op vrijdag, maar op zaterdag een
toernooi in het Dorpshuis van Kudelstaart. Poel’s Eye organiseert dit
jaar vijftien ‘gewone speelavonden’
op vrijdag. Deze speelavonden zijn
goed beschouwd single toernooien. Er wordt over deze avonden een
ranking bijgehouden, maar dit is
pas aan het einde van het jaar van
belang voor degenen die zich daar
voor interesseren. Per speelavond
zijn er echter andere darters aanwezig, de één vaker dan de ander. Of
misschien slechts eenmalig, maar
dat is bij de Poel’s Eye geen enkel

probleem. Hoe dan ook, afgelopen
vrijdag was dus een andersoortig
toernooi op zaterdag. De Poel’s Eye
organiseert namelijk ook vijf andersoortige toernooien op zaterdag. Na
de Open Kudelstaart als seizoensopening was nu het viertallentoernooi aan de beurt als afsluiter van
het jaar 2010. De opkomst was met
twaalf teams, goed voor 48 deelnemers, hoger als vorig jaar. Ook was
het voor de organisatie een ideaal
aantal. De avond begon met drie
poules van vier teams. Per poule
gingen de beste twee teams naar de
winnaarronde, en de overige twee
naar de verliezerronde. In zowel de

Zaterdag 18 december

Overwinning FIQAS op Bevo
ploeg staat weliswaar nog steeds
op plaats zeven, maar de verschillen
met de nummers zes tot en met drie
zijn heel klein en bovendien moeten
er nog twee wedstrijden worden ingehaald. Komend weekend wordt
er gespeeld in de BeNeLux Liga, de
eerstvolgende competitiewedstrijd
staat pas voor dinsdag 11 januari op
het programma, wanneer de thuiswedstrijd tegen AHV Swift wordt ingehaald.
Internationaal tophandbal
in Bloemhof
Het komend weekend, zaterdag 18
en zondag 19 december, staat de
tweede internationale wedstrijdronde van de BeNeLux Liga op het
programma, een competitie tussen de vier beste handbalploegen
uit Nederland, België en Luxemburg. Het eerste herenteam van FIQAS Aalsmeer is één van die ploegen en krijgt twee Luxemburgse
topclubs op bezoek in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg. Eerst is
op zaterdag 18 december HC Berchem de tegenstander (aanvang
20.30 uur), een dag later komt HB
Dudelange naar de Bloemhof en
deze wedstrijd begint om 14.30 uur.
Een overwinning levert drie punten
op voor het BeNeLux Liga-klassement, waarin HC Berchem momenteel aan de leiding gaat in poule 2
en de Aalsmeerders op plaats drie
staan. Dit is dé kans voor liefhebbers om international tophandbal te
zien, dus mis het niet!

Centrale training bij Wassanim
Aalsmeer - Op zaterdag 11 december is een eerste centrale training
gehouden bij sportschool Wassanim. Onder leiding van Master Lee
Dan en hoofdinstructeur Johan van
der Nald werden de Leden op een
stevige, maar gezellige training getrakteerd. De training kreeg voor Jo-

han nog een extra staartje, hij werd
zelf ook nog even hard onder handen genomen met de wapentraining
en de gevorderde Hyungs. Foto’s
kunnen bekeken worden op www.
wasanim.nl. Voor informatie over de
sportschool kan contact opgenomen worden via 06-51987470.

winnaar- als de verliezerronde waren nu twee poules van drie teams.
Ook nu gingen de beste twee teams
door. Zodoende had ieder team nu
al vijf wedstrijden gespeeld en bleven er vier teams in zowel de winnaar- als de verliezerronde over. Er
vielen dus na enkele uren darten
pas vier teams af. In de winnaarronde waren ‘Boom Boom & the Masters’, ‘Bier Plezier’, ‘Brothers on the
4th Floor en ‘Jan, Willem, Piet, Hein’.
‘Boom Boom& the Masters’ versloegen ‘Bier Plezier’. Het team ‘Bier Plezier’ kon zich nu dus storten op (nog
meer) bier plezier. Ook ‘Jan, Willem,
Piet, Hein’ konden richting de bar,
terwijl de ‘Brothers on the 4th Floor’
met succes naar het finale bord
gingen, want uiteindelijk werden
zij dus de winnaars. De namen, die
schuil gingen achter al deze schimmige namen, waren voor het winnende team ‘Brothers on the 4th
Floor’: Floor van Zanten, Jonny Nijs,

Arnold Sluys en Tim Maas. Het team
dat verscholen ging onder de naam
‘Boom Boom & the Masters’, dat
tweede werd, werd vertegenwoordigd door Harm van Bezouw, Joost
Breedijk, Tony van Riel en een darter op klompen. In de verliezerronde vielen de teams ‘The Goons’ en
‘Kruit BV’ in de halve finale af. Eerder op de avond had het team van
‘De drie lammen en Pietje’ nog gewonnen van ‘Goed Genoeg’, maar in
de finale bleek ‘Goed Genoeg’goed
genoeg voor de eerste plaats. Gilbert van Eijck, Jon Fokker, Peter van
de Laarse en Huib Gootjes waren
‘Goed Genoeg’. Het team dat tweede werd, ‘De drie lammen en Pietje’,
werd vertegenwoordigd door Rene
Verhoeven, Remco Maarse, Michel
van Galen en Pietje van Overbruggen. Zoals reeds gemeld is de volgende dartsactiviteit van de Poel’s
Eye pas weer in 2011, om precies te
zijn op vrijdag 7 januari.

Wedstrijden veldvoetbal

Handbal Eredivisie
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben zaterdag belangrijke punten behaald op Eurotech/
Bevo. Eerder in het seizoen werd uit
in Panningen nog nipt gewonnen
(31-30), nu was FIQAS Aalsmeer
duidelijk de sterkere ploeg en won
met 28-20. In de beginfase ging de
wedstrijd, die voor het publiek zeer
de moeite waard was, eerst een tijd
lang gelijk op: 6-6. Daarna kwamen de Aalsmeerders even op achterstand 6-8, mede door een aantal
gemiste kansen. Maar ze herstelden zich vervolgens uitstekend en
wisten terug te komen tot een 10-9
stand bij rust. In de tweede helft begon FIQAS Aalsmeer meteen ijzersterk. Jeffrey Groeneveld stond uitstekend te keepen en de verdediging, waar de uit het tweede team
teruggehaalde Serge Rink een belangrijke rol speelde, stond als een
huis. Ook Jarcha van Dijk was belangrijk in de dekking, maar stond
ook aanvallend zijn mannetje. Zo
konden de Aalsmeerders via 12-10
en 17-14 uitlopen naar een comfortabele 19-14 voorsprong. Nog
één keer kwam Bevo terug tot 1917, daarna deed FIQAS Aalsmeer er
nog een schepje bovenop, versnelde het tempo en was niet meer te
achterhalen voor de Noordlimburgers (23-17), die bovendien te geforceerd gingen schieten. Bas Troost
kwam in de ploeg en liet fraaie acties zien en zo behaalde FIQAS
Aalsmeer uiteindelijk een klinkende en broodnodige 28-20 zege. De

Goed Genoeg waren Jon, Peter, Gilbert en Huib.

RKDES F10 – DWV F7

AALSMEER
Aalsmeer 2 – CSW 2
Aalsmeer 4 – VEW 3
Aalsmeer 5 - Amstelveen 6
Aalsmeer 6 – Pancratius 3
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – AGB Vet.1

12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Dames
G. M’meer DA.3 - Aalsmeer DA.1

15.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Terrasvogels 1
14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1 – AGB Vet.1 14.30 u

9.30 u

Meisjes
Concordia MB.1 - RKDES MB.1
14.45 u
Sp.Martinus MD.1 - RKDES MD.1 10.15 u
S.C.W.
SCW 3 – Pancratius 2
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1
ZSGO/WMS Vet.2 - SCW Vet.2
SCW Vet.4 – Bloemendaal Vet.2

14.00 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u

Junioren
Nederhorst B1 - SCW B1
SCW B2 – Hoofddorp B4
SCW C1 – Concordia C2

12.15 u
12.00 u
10.45 u

Pupillen
SCW D2 – DWV D7
Hoofddorp E5 - SCW E1
Geel Wit E3 - SCW E2
SCW E3 – OlympiaHaarlem E5
SCW F2 – Hoofddorp F11
SCW F3 – HBC F9
SCW F4 – Sloterdijk F4

9.00 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
De Meer DA.5 - SCW DA.1
Pancratius MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – VVC ME.1
Onze Gazellen F9M - SCW MF.1

15.30 u
11.30 u
9.00 u
9.30 u

Jong Aalsmeer United

Martijn Vervark in de aanval. In het kader pupillen van de week Thijn Spaargaren en Manon Visser.

Zaalkorfbal

VZOD sterk in streekderby
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de streekderby tussen VZOD
en het Mijdrechtse Atlantis weer op
het programma in De Proosdijhal,
voor zowel het eerste als het tweede team van VZOD/vdBoon. Het
spits werd afgebeten door VZOD 2.
Na een zwakke eerste helft kwam
VZOD zeer sterk terug in de tweede
helft maar de achterstand was net
iets te groot en er werd helaas verloren met 12-13.
Voorafgaand aan de wedstrijd van
VZOD 1 werden weer twee pupillen van de week voorgesteld aan
het talrijke publiek. Dit waren Thijn
Spaargaren en Manon Visser, beiden uitkomend in de E2 van VZOD.
De blauwzwarten begonnen scherp
en sterk aan de wedstrijd, zoals de
laatste weken al vaker was te zien.
De openingstreffer was van Bart
Verheul, snel beantwoord door Atlantis. Na een kwartier spelen staat
het 4-2 en zorgt het goede spel dat
vertoond wordt op het veld voor
mooie doelpunten. VZOD bouwt
een mooie voorsprong op van drie
punten, maar het zou geen derby
zijn als Atlantis zich niet terug zou
knokken in de wedstrijd. In het volgende kwartier weet Atlantis dicht-

bij VZOD te komen en zo is de ruststand 7-6 in het voordeel van de
Kudelstaarters. Ook in de tweede
helft bleef VZOD, net als de eerste, scherp en actief bezig met zoeken naar doelpunten. Dit resulteert
in een mooi afstandschot van Josine Verburg en een doorloopbal
van Willem Mast. Hierdoor wordt de
voorsprong weer iets vergroot naar
9-6. In het volgend kwartier lijkt het
een gelopen wedstrijd te zijn.
Er zijn kansen aan beide kanten,
maar geen van beide teams weet
echt door te zetten. VZOD houdt
een voorsprong maar het verschil
is slechts twee doelpunten. In de
laatste tien minuten zet VZOD voor
de laatste keer aan. Mast, Vervark,
Spaargaren en Verburg maakten
bij elkaar nog vijf doelpunten in de
laatste tien minuten waardoor het
de wedstrijd definitief naar zich toe
trok en de twee punten thuis mocht
houden. Een terechte 15-8 op het
scorebord.
Aankomende zaterdag wordt gestreden tegen DOS uit Maartensdijk. De wedstrijd komt onder leiding te staan van de heer Brack
en wordt om 20.40 uur gespeeld te
Maartensdijk.

Jeugdhandbalnieuws

Winst jongens FIQAS op SDS ’99
Aalsmeer - Zondag 12 december moesten de jongens van de B1
van FIQAS Aalsmeer aan het eind
van de middag tegen SDS ‘99 spelen. Dit team staat vierde in de poule en er werd gehoopt op een leuke en spannende pot handbal. SDS
’99 speelde vanaf het begin al erg
rommelig. Voor de jongens van
Aalsmeer was het dan ook best lastig om zelf goed te blijven handballen. Wanneer er weer een systeempje werd ingezet vlogen de ballen er
goed in. Vanuit de hoeken kregen
de jongens uit Blaricum wat meer
kansen en zo ging de rust in met
een stand van 17-8. In de tweede

helft zagen de eerste 10 minuten er
flitsend uit. FIQAS Aalsmeer scoorde de ene goal na de ander. Daarna
werd er weer slordiger verdedigd en
gingen niet alle kansen er in. Toch
bleef het een leuke wedstrijd om
naar te kijken, die de Aalsmeerse
jongens uiteindelijk winnend konden afsluiten met een stand van
34-20 op het scorebord. Doelpunten werden gemaakt door: Remco 8,
Rein en Nigel 5, Martijn, Jeffrey en
Floris 4, Tim 2, Glenn en Niels 1. In
de kerstvakantie spelen de jongens
een toernooi bij E&O in Emmen en
ze hopen op veel tegenstand en een
paar leuke wedstrijden.

Junioren
J.A.United A1 – Victoria A1
Alliance’22 B1 – J.A.United B1
HBC B3 - J.A.United B3

12.00 u
13.00 u
13.00 u

Pupillen
Ouderkerk D1 - J.A.United D1
Zandvoort D2 - J.A.United D3
J.A.United D4 – VEW D1
J.A.United D5 – RKDES D4
J.A.United D6 – Hillegom MD.1
J.A.United E1 – Weesp E1
Zandvoort E1 - J.A.United E2
VVC E3 - J.A.United E3
RKAVIC E1 - J.A.United E4
J.A.United E7 – Kon.HFC E14
J.A.United E8 – UNO E4
H’lem/K’land F4 - J.A.United F9
J.A.United F10 – DSS F 20M

10.30 u
9.00 u
10.00 u
11.15 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
10.00 u
11.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u

Meisjes
J.A.United ME.1 – Pancratius ME.1 11.00 u
R.K.D.E.S.
Junioren
J.A.United D5 - RKDES D4
RKDES E1 – Arsenal E1
RKDES E2 – Ouderkerk E3
Nw.Sloten E5 - RKDES E3
Potugal Amsterdam E2 - RKDES E4
Sloterdijk E5 - RKDES E5
RKDES F2 – RKAVIC F1
RKDES F3 – Amstelveen F1
RKDES F4 – Ouderkerk F1
Roda’23 F7 - RKDES F5
RKDES F7 – Legm.vogels F13

11.15 u
11.00 u
9.30 u
11.30 u
10.00 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.15 u
11.00 u

Zondag 19 december
R.K.A.V.
DCG 3 - RKAV 2
RKAV 4 – De Meer 4
RKAV 5 – Roda’23 6
RKAV 6 – Abcoude 7
RKAV 7 – FIT 5

11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Dames
RCZ DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
DWS 1 - RKDES 1
RKDES 2 – RKAVIC 2
RKDES 3 – Bloemendaal 2
RKDES 4 – Swift 3
RKDES 5 – Legm.vogels 3
RKDES 6 – Swift 9

14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A2 – Diemen A3

12.00 u

Competitie bij Sjoelclub
Aalsmeer - De laatste competitieavond van dit jaar is afgelopen donderdag 9 december gespeeld bij
Sjoelclub Rijsenhout. In de hoofdklasse ging de eer naar Dirkjan
Baardse met 1906 punten, gevolgd
door Jan Joore met 1856 punten.
In de A-klasse wist Rien Ravensbergen op 1 te eindigen met 1629
punten en Til Vermeer op plaats
twee met 1629 punten. In de B-klasse was Gert Lanser de beste sjoeler

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 21 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma.
Ook wordt deze avond de jaarlijkse kerstloterij gehouden. Er wordt

met 1690 punten, gevolgd door Leo
van Fassen met 1649 punten. In de
C-klasse bleek Astrid Overbeek met
1628 punten onverslaanbaar en eindigde Els van der Linden met 1608
punten op twee. Het sjoelen in de
D-klasse tot slot is gewonnen door
Martje de Graaf met 1553 punten,
op twee Wil Brozius met 1500 punten. De eerstvolgende competitieavond is in het nieuwe jaar, op 6 januari.
gekaart bij OTT in de Hortensialaan vanaf 20.00 uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond
is gewonnen door mevrouw Wegman met 5487 punten. Op twee is
mevrouw Buys geëindigd met 4921
punten en op drie mevrouw Tijssen met 4890 punten. De hoogste
eer bij het rummicuppen is behaald
door mevrouw Tuiten met 56 punten, gevolgd door mevrouw Karemaker met 67 punten.
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Landelijke schaakcompetitie

AAS 1 en KC 2 in evenwicht
Aalsmeer - In de vierde ronde van
de landelijke schaakcompetitie namen de nummer één en twee van
klasse 2B (Kennemer Combinatie 2
en AAS 1) het tegen elkaar op. De
winnaar zou een grote stap zetten
richting het kampioenschap, dus
een spannende wedstrijd was gewaarborgd. En een spannende wedstrijd was het, die na de volledige speeltijd in een gelijk spel eindigde. Het ging de hele tijd op en
neer. Op veel borden bleef het lang
onduidelijk wie er nou beter stond,
en ook werd de verwachte uitslag
ook nog wel eens op zijn kop gezet. Bob Feis had bijvoorbeeld zo’n
partij. Hij viel aan op de damevleugel en leek daar flink vooruitgang
te boeken. Zwart moest counteren
op de koningsvleugel onder opoffering van een pion. Bob leek alles
goed gedekt te hebben maar niets
was minder waar. Toen de zwarte
loper op de witte velden zich bij de
witte koning meldde, kon Bob mat
of stukverlies niet meer verhinderen. Jeffrey van Vliet had niets bereikt met wit en moest kiezen tussen remise door zetherhaling of een
kwaliteitsoffer waarvan het niet helemaal duidelijk was of dit kansrijk
of riskant was. Vandaar dat hij met
remise genoegen nam. Het werd
weer gelijk door een goede overwinning van Ben de Leur. Zijn koning werd onder druk gezet waardoor hij tegenspel moest ontwikkelen door het centrum. Gecombineerd met de druk die hij uitoefende
op de lange diagonaal was hij precies op tijd om zwart mat te zetten
voordat hij zelf werd mat gezet. AAS
kwam weer op voorsprong toen AJ
Keessen een toreneindspel met pion
meer won. Paul Schrama leek flink
onder de voet te worden gelopen.
Na tien zetten had hij al zijn stukken weer op de achterste rij terwijl
wit zijn lichte stukken al in het spel
had, en dat voor slecht één pion.
Paul verdedigde stug en de stukoffers die wit bracht kon de zwarte koning niet echt onder druk zetten. In-

tegendeel, wit stond gewoon twee
stukken achter toen Paul zijn stelling eenmaal geconsolideerd had.
Wit gaf op toen hij dameruil niet
meer kon voorkomen. Dat was dus
3,5–1,5 voor, maar KC kwam weer
terug tot 3,5–3,5. Henk Noordhoek
had een listig middenspel overleefd
en was het eindspel met een pluspion ingegaan. Dit was een eindspel waar beide spelers een dame
en een paard hadden, dit kan een
gevaarlijke combinatie in de aanval
zijn. Henk liet zijn paard teveel buitenspel staan en kon na wat verdere
fouten mat of materiaal verlies niet
meer voorkomen. Marco de Groot
had wat tegenspel ontwikkeld tegen
de onhandig opgestelde stukken.
De enige winstkansen die wit kon
krijgen was door het offeren van een
kwaliteit, dit werkte echter wonderwel. Marco was precies 1 zet te laat
met het promoveren tot dame waarna hij zijn dame weer zou verliezen.
Hij probeerde nog wel wat anders,
maar door de slechte stand van zijn
koning was hij kansloos. Hierdoor
kwam de druk bij Jasper van Eijk te
liggen. Zijn partij verliep langzaam,
zodat in de tijdnoodfase er nog flink
wat zetten moesten worden gedaan. Toen de rookwolken waren
opgetrokken had Jasper een pion
meer, maar het eindspel met toren
en paarden was erg uitgedund. Hij
probeerde het nog wel, maar meer
dan remise zat er niet in voor Jasper. Dit resulteerde in 4–4, waar beide teams niet ontevreden mee konden zijn. Daarmee blijven de teams
op de eerste twee plaatsen in de
groep. KC 2 heeft wat meer bordpunten, dus dat team staat er net
wat beter voor, er kan echter nog
veel gebeuren in de resterende vijf
ronden. Schaakclub AAS schaakt
iedere vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur. Informatie: 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Soft Tennis tijdens clinic met
Nederlands team geslaagd
Aalsmeer - Na een clinic van 2 uur
komen de deelnemers aan de wintercompetitie vermoeid maar enthousiast de baan af. Ze hebben
net kennis gemaakt met Soft Tennis tijdens een clinic, gegeven door
het Nederlandse team. Na een korte demonstratie van dit team mochten de deelnemers zelf aan de gang
op de vijf banen van Health & Sports
Club Aalsmeer. De Nederlandse
Soft Tennissers leerden hen de eerste kneepjes van deze nog vrij onbekende sport. “Er is absoluut niets
softs aan Soft Tennis”, vertelt één
van de clinic-deelnemers. “Het is
buitengewoon intensief, echt leuk
om te doen.” Team manager Louis
van Rijn kijkt terug op een geslaagd
evenement: “Vrijwel alle deelnemers
tennissen al jaren, maar ze hadden
nog nooit Soft Tennis gespeeld. Uit
de enquête die we achteraf hebben gehouden, blijkt dat men aangenaam verrast is door de mogelijkheden met de zachte bal. Deelnemers zijn ook positief over de intensiteit van Soft Tennis en de lange rally’s die al snel ontstaan. De
meeste deelnemers hebben aangegeven nog een keer Soft Tennis

te willen spelen, bijvoorbeeld in de
vorm van een toernooi. Dat is goed
om te horen.” De Soft Tennis clinic
in Aalsmeer werd aangeboden door
de European Tennis Foundation
(ETF)en de Lotto. De ETF maakt het
mogelijk voor verenigingen om een
gratis Soft Tennis clinic op hun park
te laten verzorgen door het Nederlands Soft Tennis Team. “Wij zijn erg
blij met de ondersteuning, hierdoor
heeft iedere tennisser de kans om
kennis te maken met deze nieuwe
aan tennis gerelateerde sport”, aldus Van Rijn. Soft Tennis lijkt veel op
het gewone tennis. Beide sporten
kunnen gemakkelijk gecombineerd
worden, want het wordt op hetzelfde speelveld gespeeld. Er zijn geen
aanpassingen aan de banen nodig.
Het verschil zit in de lichtere rackets
en zachtere bal. De sport is in Azië,
met name in Japan, bijzonder populair met meer dan 5 miljoen spelers. Wereldwijd wordt er in 50 landen Soft Tennis gespeeld. In februari
2011 wil het Nederlandse team hun
diverse Europese titels tijdens het
EK in Polen verdedigen. Het team
traint in de tennishal van Health &
Sports Club Aalsmeer.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Op maandag 20 december houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor kaartliefhebbers
een speelavond.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. De kaartavond is in
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat
en begin tom 20.00 uur precies. Alle
kaarters dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
heer H. van Bemmelen met 5290
punten, gevolgd door de heer H.
van der Stroom met 5220 punten.
De beste jokeraar bleek mevrouw L.
Schuit met 317 punten.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
22 december, begint om 14.00 uur
en wordt gehouden in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Zowel leden als 55+ers zijn van harte welkom. Het klaverjassen op 8
december is gewonnen door Dirk
Tromp met 5389 punten, gevolgd
door Stien Bosch met 5172 en Antoon van Rijn met 5058 punten. Bij
het pandoeren wist Dora Wittebol de hoogste eer te behalen met
735 punten. Op twee is Kees van de
Meer geëindigd met 585 punten en
op drie Tom Verlaan met 550 punten.

De deelnemers van de hardloopclinic in 2010 (foto: AV Aalsmeer).

Voor beginners en gevorderden

Achtweekse hardloopclinic
in januari bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Aan het begin van het
nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een acht weekse
hardloopclinic.
Vanaf zaterdag 8 januari begint een
serie trainingen voor zowel de startende als meer gevorderde hardloper. Wekelijks wordt 1,5 uur getraind onder leiding van ervaren

trainers. Daarnaast worden de deelnemers tijdens deze clinic onder andere voorzien van een trainingsschema en leren zij van alles over
diverse onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals hardloopstijl, kleding en schoenen, voeding en afvallen, trainen met een
schema, blessures en blessurepre-

ventie. Voor de beginnende hardlopers hebben de trainingen het karakter van Start to Run, waarbij er
van nul af aan wordt toegewerkt
naar 5 kilometer hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig samen trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie.
De meer geoefende hardlopers
worden tijdens de clinics voorbereid
op 10 kilometer hardlopen. Hierbij wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek, snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
Na afloop van deze clinic kan, indien gewenst, gratis deelgenomen

worden aan de Westeinderloop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10 kilometer wordt op zondag 6 maart georganiseerd door Atletiek Vereniging
Aalsmeer. De trainingen vinden
plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer aan de Sportlaan.
De eerste training is op zaterdagochtend 8 januari van 10.30 tot
12.00 uur. De kosten bedragen 25
euro per deelnemer. Enthousiast?
Kijk op www.avaalsmeer.nl of www.
westeinderloop.nl voor alle informatie en het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 3 januari bij Marjan van Ginkel via email marjan.
vg@hetnet.nl of telefonisch via 0612204492.

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Schijf verslaat koploper De Midi’s
Aalsmeer - Op zaterdag 11 december is de ZABO zaalvoetbalcompetitie in sporthal De Bloemhof voortgezet met de zevende speelronde.
Schijf Grondboringen bracht Sportcafé de Midi’s de eerste nederlaag
van het seizoen toe.
Door dit resultaat is de spanning
volledig terug in de top van de ranglijst. Het openingsduel van ronde
zeven ging tussen Piller Sport en
LEMO. Piller Sport begon voortvarend, maar stond bij de rust wel met
2-4 achter.
In de tweede helft miste LEMO opgelegde kansen en kreeg Piller
Sport de gelegenheid de overwinning te boeken. Mede door sterk
spel van Robert van Loon won Piller
Sport met 6-4. Het laatste doelpunt
viel in de slotminuut en kwam van
de voet van Gerard van Schaik. De
wedstrijd Amsec Beveiliging tegen
Sporting Uithoorn kende een gelijkwaardige eerste helft en de ruststand was 2-2.
Hierna liep Amsec uit door goals
van Mike van Bommel en Jordy van
Dort. Het duel mondde uit met een
tumultueuze slotfase waarin Amsec tenslotte met 5-4 zegevierde. De
derde wedstrijd ging tussen LEMOgaat-los en DGL. Joey Resoort zorgde voor de openingstreffer namens
LEMO-gaat-los. Hierna stelde DGL
orde op zaken en leidde bij de wissel met 1-2. In de tweede helft liep
DGL uit en sloot de partij zaalvoetbal af met een 1-5 zege. De wed-

strijd Accon tegen Café Johnny’s
eindigde met een 5-1 overwinning
voor Accon.
Het slotduel ging tussen koploper
Sportcafé de Midi’s en Schijf Grondboringen. Een snel doelpunt van De
Midi’s via een vrije trap betekende
1-0 wat tevens de ruststand werd.
Schijf Grondboringen liep in de
tweede helft goed te voetballen en
boog de achterstand om in een 2-3
voorsprong.
Het publiek zag ondermeer fraaie
goals van Chiel Kok en Lorenzo Zorn. In de slotfase kreeg Schijf
een gele kaart, maar De Midi’s kon
niet profiteren van de overtall-situatie. In de slotminuut scoorde Schijf
nog éénmaal en bepaalde de eindstand op 2-4.
De ZABO competitie wordt zaterdag
18 december in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg voortgezet met
de achtste ronde. Publiek is welkom
en de toegang is gratis. Om 18.35
uur Sportcafé de Midi’s tegen Café
Johnny’s. Om 19.20 uur Piller Sport
tegen LEMO-gaat-los. Om 20.05 uur
Sporting Uithoorn tegen LEMO. Om
20.50 uur DGL tegen Schijf Grondboringen en om 21.35 uur Accon tegen Amsec Beveiliging.
Stand na ronde 7: Sportcafé de
Midi’s 7-18, DGL 7-15, Schijf Grondboringen 7-13, Accon 7-10, LEMO
7-10, Café Johnny’s 7-9, Piller Sport
7-9, Sporting Uithoorn 7-7, Amsec
Beveiliging 7-7, LEMO-gaat-los 7-4.

Winst Aalsmeerse schakers
Aalsmeer - Het eerste en het derde
team van SC Aalsmeer wist afgelopen weekend allebei te winnen van
een team van Chesscool, de jeugdschaakclub uit Haarlem. Eerst was
SCA 3 aan de beurt. Na wat navigatie en parkeerproblemen kwam
de tegenstander om 20.20 uur aan
in het Stommeerkwartier.
Op bord 8 kreeg Rob van Haaften
al gauw een betere stelling en hij
speelde snel naar de winst, 1-0. Ron
op 5 kreeg een koningsgambiet tegenover zich, maar zijn tegenstander speelde het verkeerd en schaak
via Dh4 luidde het begin van het
einde in.
Opvallend was verder dat deze jongeman met een achterstand van
vijf pionnen en twee torens onverstoord door bleef spelen, maar helaas: 2-0. Marco Hutters was op een
pion achterstand gekomen op bord
6 en werd langzaam klem gezet en
verslagen. Jammer: 2-1.
Nestor Jan van der Laarse op 4
stond aanvankelijk iets beter, maar
kwam een stuk achter te staan, hetgeen verlies bracht: 2-2. Arie van
Dam zat achter bord 7 en leverde
zijn strijd tegen een goed opgeleid
manneke. Arie kwam een pion voor,
maar de stelling bood te weinig perspectief en beide berustte in een remise. 2.5-2.5.
Martin Steinhart mocht SCA aanvoeren op het eerste bord en hield
goed stand tot hij een fatale paardzet deed en deze knol moest inleveren. Tegen de jongedame in kwestie was dit te veel van het goede
en zij speelde het goed uit, 2.5-3.5
achter. Bleven over twee spannende partijen op 2 en 3 respectievelijk Han Carpay en Jan van Willigen, beide met goede mogelijkheden. Jan kwam na sterk middenspel twee pionnen voor en goed geconcentreerd maakte hij het af, dus

weer gelijk 3.5-3.5.
Alle druk nu op Han, want de winst
lag voor het grijpen. Onder tijdsdruk
en met veel ogen op hem gericht
wist Han na een gemiste kans zich
te herpakken en troefde de jeugdige tegenstander terecht af, waarmee de winst een feit was geworden: 4.5-3.5.
SCA 1 aan kop
Het eerste team van Schaakclub
Aalsmeer heeft opnieuw een monsteroverwinning behaald. In de uitwedstrijd tegen het team van Chesscool kwam de thuisclub er bijna niet aan te pas. Kopman Joran Donkers strafte het risicovolle spel van zijn tegenstander al heel
vroeg af. Ook Willem Hensbergen
en Piet Geertsema overspeelden
hun tegenstander en zorgden voor
een 3-0 voorsprong. Jeroen Cromsigt had daarentegen zijn dag niet,
kwam nooit in zijn spel, maar haalde wel remise.
Ook Rik Konst beruste in een puntendeling na een evenwichtige partij
zonder fouten. Met deze twee halve
punten was de koek voor Chesscool
echter op. Aalsmeer scoorde lustig
door. Tjark Vos moest eerst nauwkeurig verdedigen, maar counterde
daarna des te beter en liet zijn tegenstander kansloos.
Hing Ting Lai speelde deze wedstrijd voor het eerst mee in de
Aalsmeerse hoofdmacht en liet meteen zijn klasse zien. Eerst won hij
twee toren voor een dame, waarna
hij fijntjes aantoonde dat die torens
in zijn handen meer waard waren.
Het laatste punt kwam van Vincent
Jongkind, die na een lange strijd zijn
tegenstander in het eindspel wist te
verschalken.
Door deze ruime 7-1 overwinning
blijft SCA 1 aan kop in de promotieklasse van de NHSB.

Langebaan schaatsen

Myrthe Brommer op NK
sprint voor senioren?
Kudelstaart - De VZOD schaatsster Myrthe Brommer van de baanselectie Haarlem heeft het afgelopen weekend in Utrecht bij de
plaatsingswedstrijd voor het NK
sprint voor senioren, de Utrecht City Bokaal, laten zien dat ze als A- junior op de 500 en 1000 meter goed
mee kan met de subtoppers van
Nederland door op een verrassende elfde plek te eindigen. Op de zaterdag waren er zware omstandigheden in Utrecht en reed Myrthe op
de 500 meter naar een tijd van 42.02
en de elfde tijd. Op de 1000 meter
ging het wat moeilijker op het zware Utrechtse ijs en eindigde ze met
een tijd van 1.26.06 op een dertiende plek van de 30 deelneemsters.
Op de zondagavond werden dezelfde afstanden nogmaals gereden, maar onder aanzienlijke betere weersomstandigheden. In de tijden op de 500 meter was dit bij alle deelnemers direct terug te zien,

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer – Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
7 december.
Lijn A:
1. Theo Blom en Ko van Es
60,71
2. Juul en Matje Wentzel
58,57
3. Jan van Ginkel en Trees de Jong
56,79
4. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 56,43
5. Piet van Hoek en Coby Blom
55,71
6. Jan en Jaap Geleijn
53,21
7. Ger Lubbers en Willy Stokman
50,36
8. Marianne Joore en Herma Raggers 45,71
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 43,93
10. Jan en Krijnie Joore
40,71
Lijn B:

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Prachtige partijen zijn
er gespeeld afgelopen vrijdag gespeeld tijdens de wekelijks klaverjasavond van buurtvereniging Hornmeer. Het koppelkaarten is gewonnen door Piet van Zuiverden en Japie Combee met 5305 punten. Op
twee zijn Wil ter Horst en Ans Doeswijk geëindigd met 5157 punten, op

maar zeker bij Myrthe die als enige
het hele weekend een persoonlijk
record reed: 41.29 op de 500 meter.
In de tussenstand na drie afstanden
stond Myrthe op een twaalfde plek.
Op de laatste afstand, de twee keer
1000 meter, ging ze er voor de vierde keer dit weekend vol voor! Met
een tijd van 1.23.29 noteerde ze de
achtste tijd, waardoor ze op de elfde plek in het eindklassement eindigde. Het is nog niet zeker of ze
het NK sprint voor senioren, dat gehouden wordt op 27 en 28 december in het Thialf stadion in Heerenveen, heeft gehaald. In de loop van
de week zal dit duidelijk worden en
zal Myrthe dit melden op haar website www.myrthebrommer.nl. Vanaf komend weekend zal zij zich met
de gehele baanselectie gaan voorbereiden in Erfurt voor het eventuele NK, maar ook voor de eerste
plaatsingswedstrijden voor de junioren NK´s.
1. Jan en Mien Korenwinder
2. Coby en Gerrit van Leeuwen
3. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
4. Sima en Hans Visser
5. Gonny en Pim van der Zwaard
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
7. Gré Aartse en Jasper Blom
8. Anny van Buyten en Tiny Neij
9. Hans en Lia Vreeswijk
10. Wil Groot en Trudy Stokkel
Lijn C:
1. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
2. Pieter en Erna Jongkind
3. Rob Raggers en Martin Lammers
4. Oege de Jong en Ang. Korenromp
5. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn
6. Klaas Maarse en Adri Otto
7. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg
8. Nelly Mul en Marry Tulp
9. Piet Vis en Jan van Zwieten
10. Rita Blaauboer en Gerard Pouw

61,07
54,29
53,57
52,14
51,07
50,71
50,36
49,64
46,79
45,36
61,43
58,93
55,00
52,86
51,07
50,00
48,93
48,57
48,21
47,50

drie Ben Blom en Marco van der Jagt met 5134 en op vier Fred Maas en
Piet Pannenkoek met 5036 punten.
De poedelprijs was voor het koppel Siem Burgers en Ben Johannessen met 3755 punten. Het jokeren is
gewonnen door Trudy Knol met 445
punten en de poedelprijs is uitgereikt aan Loes van de Terp met 581
punten. Aanstaande vrijdag17 december is er weer koppel kaarten in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.
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Dansschool Pleunie vijf jaar

Op maandag 20, donderdag 23,
maandag 27 en donderdag 30 december zijn de instuiven in De
Proosdijhal en op woensdag 22 december in De Bloemhof. De instuiven zijn allen van 9.30 tot 12.00 uur.
Tijdens de instuiven staan er in de
sporthallen allerlei speeltoestellen
opgesteld.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
zijn van harte welkom en kunnen
heerlijk klimmen en klauteren, zwieren en zwaaien en nog veel meer.
Ook ouders zijn van harte welkom
om een oogje in het zeil te houden.

Extra lessen show, jazz en
streetdance in De Rietpluim
Kudelstaart - Dansschool Pleunie viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. Gestart met drie leden in 2005
in Westend heeft zij haar droom inmiddels uitgebouwd tot een dansschool met drie vestigingen, ook in
De Mikado en De Rietpluim, en al
meer dan 300 leden. Naast show,
jazz en streetdance les geeft Pleunie
ook danspartijtjes bij kinderen thuis
bij verjaardagen of andere feestelijke momenten. In De Rietpluim is
het aantal lesuren uitgebreid. Niet
alleen meisjes, maar ook jongens
zijn in alle categorieën van harte
welkom. Iedereen van 3 tot 14 jaar
kan nu onder prettige en professi-

onele leiding van Pleunie wekelijks
heerlijk kan show, jazz en streetdancen. De lessen in De Rietpluim
zijn op maandag van 15.30 tot 16.30
uur voor 8 tot en met 10 jarigen en
van 16.30 tot 17.30 uur voor 11 tot
en met 14 jarigen en op vrijdag van
13.00 tot 14.00 uur voor 3 tot en met
5 jarigen en van 14.00 tot 15.00 uur
voor 6 en 7 jarigen. Inschrijven is
mogelijk, maar wacht niet te lang.
Het is mogelijk om middels een gratis proefles kennis te komen maken
met dansschool Pleunie. Voor inschrijving kan gebeld worden naar
06-13404484. Informatie: www.
dansschoolpleunie.nl.

Waterspeeltuin
In zwembad De Waterlelie worden

twee zweminstuiven gehouden voor
kinderen van 0 tot en met 4 jaar en
hun (groot) ouders. Op donderdag
23 en 30 december is het ondiepe
bad van De Waterlelie omgetoverd
tot een gezellige waterspeeltuin
waar iedereen lekker zijn of haar
gang kan gaan.
Ook kan er worden meegedaan met
de minilesjes. Het zwembad is gesloten op vrijdag 24 december na
18.00 uur, op beide kerstdagen, op
donderdag 30 december na 18.00
uur en op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.
Voor alle informatie kan gekeken
worden op www.esa-aalsmeer of
bel met 0297-322022.

Volop activiteiten in zwembad en
sporthallen tijdens kerstvakantie
Aalsmeer - De kerstvakantie staat
voor de deur en dat betekent weer
volop extra activiteiten in zwembad De Waterlelie en sporthallen
De Proosdijhal en De Bloemhof. In
zwembad De Waterlelie is er elke
dag extra gelegenheid om te komen
spelen in het water.
Tijdens de schoolvakanties worden
regelmatig spelletjes en kleine wedstrijdjes georganiseerd voor jong en

oud. Het banen zwemmen gaat zoveel mogelijk door als normaal, tussen de feestdagen door is er dus
volop gelegenheid om baantjes te
komen zwemmen.
Zoals elke schoolvakantie worden
ook weer sport- en spelinstuiven
gehouden.
Niet alleen in De Proosdijhal in Kudelstaart, maar dit keer ook in De
Bloemhof aan de Hornweg.

Dressuurwedstrijd bij Stal Bos
Aalsmeer - Tussen alle feestelijkheden van sinterklaas en de kerst in,
heeft Stal Bos afgelopen zaterdag
11 december een dressuurwedstrijd
gehouden voor alle lessers. De wedstrijd stond onder de bezielende leiding van Franny Bos, die het grootste gedeelte van de kinderen ook les
geeft. Het is een zeer gezellige dag
geworden! Er werden verschillende dressuur proeven gedaan. Een
aantal kinderen reed Bixie, anderen
B proeven en er waren zelfs bij die
L proeven reden. Alle amazones en
ruiters hebben heel goed hun best
gedaan om te laten zien wat ze al-

Prijs Binding van Provincie
Aalsmeer - Op woensdag 8 december is De Binding naar het officiële feest van “Gaan we doen.Tv”
geweest. Begin 2010 heeft De Binding meegedaan met een wedstrijd,
uitgeschreven door de provincie
Noord Holland.
De stichting heeft een filmpje ingestuurd om een mobiele keuken
te realiseren voor de drie locaties.
Doordat heel veel stemmen zijn uitgebracht op dit idee, heeft De Binding een geldprijs gewonnen! De
feestmiddag was in het Patronaat in
Haarlem en is bezocht door 14 tieners uit Aalsmeer en Kudelstaart.
In het Patronaat kregen de tieners

koksmutsen en schorten. En werden er koekjes, cake en brownies
aangeboden aan alle gasten van het
feest, dat viel goed in de smaak. Gedeputeerde Sascha Baggerman van
de provincie Noord-Holland was deze middag aanwezig om alle prijswinnaars persoonlijk te feliciteren. Verder was er een dance battle, een musicalgroep en een basketbalshow op muziek. Naast de eigen lekkere koekjes, stonden deze
middag nog meer lekkere hapjes en
drankjes klaar.
En na een gezellige terugreis in de
bus kijkt De Binding terug op een
geslaagd project!

Westhill kerstfeesten zondag
Aalsmeer - Op zondag 19 december worden in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat de jaarlijkse
zondagsschoolkerstfeesten gevierd.
’s Middags om 16.00 uur komen de
jongere kinderen (groepen 1 tot en
met 3) rondom de boom bij elkaar
om in de kring midden in de kerk
te zingen, te vertellen, maar vooral om het kerstverhaal van Jozef en
Maria te spelen op het podium in
mooie kostuums. Ook u wordt uitgenodigd om dit feest mee te vieren
met de kinderen. Schroom niet om
eens te komen. Eenieder is welkom.
Het is wel fijn als kinderen even van
te voren worden aangemeld via het
email-adres: westhill@dgaalsmeer.

nl ’s Avonds om 19.30 uur zijn de
oudere basisschoolkinderen aan de
beurt. Bijna alle kinderen doen mee
aan de musical ‘Volg die ster’. Samen zullen ze voor een mooie voorstelling zorgen, die in grote lijnen
het bekende kerstverhaal volgt. De
engelen verschijnen echter op motoren en één van de herders wil alleen maar slapen!
De spelersgroep nodigt u met uw
kinderen van harte uit. Begin de
kerstvakantie goed met deze kerstmusical. Na de kerstkerkdienst, op
25 december om 10.00 uur, heeft
de Westhil een maand vakantie. De
zondagse activiteiten starten weer
op 30 januari.

lemaal al geleerd hebben. De pony’s waren prachtig opgepoetst en
ingevlochten en de kinderen zagen
er op hun beurt ook allemaal geweldig uit! Er waren er zelf die in officiële wedstrijdkledij kwamen. Eigenlijk
waren alle kinderen winnaar, maar
toch sprongen drie er bovenuit en zij
kregen de eerste prijs uitgereikt. In
de Bixie is goud gewonnen door Joanne op Rakker, de eerste plaats in
de B-proef is behaald door Nora op
Marjolein en de hoogste eer in de Lproef is behaald door Elise op Gamin. Alle kinderen hebben aan deze dag een leuke herinnering mee!

Handbal jeugd

Spannende wedstrijd voor
RKDES C1 tegen VOC C2
Kudelstaart - Gedreven gingen
de meiden van RKDES C1 afgelopen zaterdag in de Proosdijhal
de thuiswedstrijd tegen VOC in. In
de eerste minuten waren de beide
teams elkaar aan het uitproberen.
Het spel werd snel gespeeld waardoor de ballen soms te hard op elkaar werden gegooid. Dit leidde zo
nu en dan tot onnodig balverlies.
Maar het voetvlugge spel van VOC
bracht de beginstand op een 0-2
voorsprong. Toch liet ook RKDES
zien wel degelijk over baltechniek te
beschikken. In snel tempo ging de
bal richting het middenveld bij het
doelgebied van VOC. Celine draaide haar lichaam vliegensvlug richting het doel en knalde de bal er in:
1-2. Vanaf de rechterzijlijn bemachtigde Isaura de bal. Met een snelle schijnbeweging zette ze de verdediging van VOC op het verkeerde been en gooide via de binnenkant met een sprongschot de bal in
de linkerbovenhoek: 2-2. Met nog
één minuut te spelen werd de gelijke stand, door een doorbraak van
VOC, alweer ongedaan gemaakt:
2-3. Bij aanvang van de tweede helft
was het wederom VOC, die de eer-

ste kans benutte. Jennifer liet dit
niet op zich zitten. Met een prachtige spelverdeling ging het voltallige RKDES team richting het doel
van VOC en scoorde Jennifer met
een snelle schijnbeweging: 3-4. Ondanks dat VOC de krachtigste partij was, met een geweldig balinzicht,
liet ook RKDES zien zich niet zomaar gewonnen te geven. Na het
verkrijgen van de bal, waarbij het
hele thuisteam de aanval domineerde, benutte Roos haar kans met een
krachtige sprongschot. De keeper
van VOC was kansloos. Net onder
de lat vloog de bal in het net: 4-6.
De tweede helft was er ook één van
de penalty’s. Twee van de drie tegen
wist Verouska moeiteloos te blokken. Ook Celine kreeg een penalty
mee, want in de aanval bij het cirkelgebied werd haar arm vastgegrepen. Haar doelgerichtheid zorgde er voor dat de bal moeiteloos in
het doel belandde: 5-8. Wederom in
de laatste minuut was het geluk aan
de zijde van VOC. Met 5-9 was hun
overwinning een feit. Een spannende wedstrijd was gestreden waarbij
beide teams met geheven hoofd het
veld konden verlaten.

Verhalenmiddag voor kinderen

Winters kerstfeest met
Vivian den Hollander
Amstelveen - Dinsdag 21 december komt Vivian den Hollander de
kleintjes vermaken met een hele
speciale winterse voorstelling. Ze
vertelt dan verhalen over kerst en
de winter in de bibliotheek Amstelveen. Kom luisteren naar de verhalen over Einar, de eland die zich zo
alleen voelt als het bijna kerst is en
over Roos en Mika die druk zijn met
kerstbomen, oliebollen en vuurwerk.
Maar ook vertelt ze over de winter,
want dan lijkt het alsof de natuur
een beetje slaapt. De meeste bomen
en struiken zijn kaal en veel vogels
vliegen naar warmere landen. Na
schooltijd wordt het al vroeg donker en je kunt niet meer zonder dikke jas naar buiten. Soms vriest het
of valt er opeens een pak sneeuw.
Haal dan vlug je wanten en je sjaal
tevoorschijn. Het is de hoogste tijd
om een sneeuwpop te gaan maken
en sneeuwballen te gooien! Tussen
de verhalen door zingt Vivian winterse liedjes. En het is de bedoeling
dat alle kinderen natuurlijk meezin-

gen met Vivian.Natuurlijk krijgen de
kinderen ook wat te drinken en wat
lekkers tijdens de voorstelling. Na
de voorstelling signeert Vivian haar
boeken. De vertelmiddag is geschikt
voor kinderen in de leeftijd van 3 tot
7 jaar en is in de bibliotheek in het
stadshart van 13.00 tot 14.00 uur
en in de bieb in Middenhoven van
15.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 6 euro per kind, pashouders
krijgen 1 euro korting.

Kinderfilmfestival in Cinema
Groep 8 van De Hoeksteen
geslaagd voor EHBO-examen
Aalsmeer - De leerlingen van
groep 8 van basisschool De Hoeksteen deden op vrijdag 10 december
EHBO-examen. In de afgelopen
maanden hebben de jongens en
meiden iedere vrijdagmiddag druk
geoefend om de praktijk en de theorie onder de knie te krijgen. Zij
moesten op het examen laten zien

wat zij konden. Er werden vele vragen beantwoord en heel wat verbanden aangelegd. Aan het einde
van de ochtend meldde mevrouw
Linda van Veen namens de EHBOvereniging dat alle leerlingen geslaagd zijn voor het examen. Terecht
trots gingen de kinderen naar huis
met een diploma.

Amstelveen - Van zaterdag 18 december tot en met zondag 2 januari wordt het jaarlijkse kinderfilmfestival gehouden in Cinema Amstelveen met bijna 50 filmvertoningen
in de filmzaal én de grote zaal. In de
kerstvakantie zijn er elke dag minimaal drie jeugd- of familiefilms te
zien. Zo draaien bijvoorbeeld Foeksia de Miniheks, Mega Mindy en
het Zwarte Kristal, Dik Trom en Harry Potter and the Deathly Hallows.
Ook kunnen de peuters en kleuters
weer naar de bioscoop. Op woensdag 29 december draait om 13.00 en
15.00 uur Pelle en de Waterdieven.
Het licht gaat niet helemaal uit en
het geluid staat niet zo hard. Na afloop ontvangen de kleine bezoekers
een ‘ik ben naar de film geweest’ di-

ploma. De film worden digitaal vertoond. In de kerstvakantie zijn in
Schouwburg Amstelveen een aantal
mooie familievoorstellingen te zien.
Zondag 19 december is Dixi (4+)
van Tryater te zien. De 101 Dalmatiërs (8+) komen langs op zondag
26 december om 15.00 en 19.00 uur
en maandag 27 december om 15.00
uur. Dinsdag 28 december om 13.00
en 16.15 uur is het weer tijd voor het
Wintercircus van Martin Hanson. De
kerstvakantie wordt afgesloten met
de voorstelling ‘Storm’ (8+) van De
Toneelmakerij op zondag 2 januari
om 15.00 uur. Kijk voor het complete
programma op www.cinemaamstelveen.nl en www.schouwburgamstelveen.nl of neem contact op met
de kassa via 020-5475175.

