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Motie AB over afvalstoffenheffing haalt het niet!

Verbazing over motie
Een van de dertien vast te stellen
verordeningen is de afvalstoffenheffing 2012 en de AB-fractie diende een motie in, dit tot verbazing
van de portefeuillehouder. De belastingverordeningen vloeien voort
uit de Lentenota en beleidswijziging
op dit moment is niet aan de orde.
De AB-fractie handhaafde de motie Minder=Meer waarin het College wordt opgeroepen om te onderzoeken en te komen met voorstellen
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om de tabeltarieven van de restafvalcontainers een andere prijsindeling te geven, waarbij de grote container duurder wordt en de kleine
goedkoper, maar tevens per saldo
dezelfde opbrengst kan worden gerealiseerd. Kan er een kleinere restafvalcontainer aangeboden worden dan de 80 liter en zijn er mogelijkheden om ook het plastic afval via een containersysteem op te
halen? Kunnen er combinatiecontainers worden aangeboden, zodat
het aantal verschillende containers
per huishouden niet toeneemt? En
stel tweemaal per jaar een inruilronde in, zodat huishoudens, zonder
bijkomende kosten, containers kunnen ruilen voor een ander formaat.
De motie kreeg geen steun van de

18 DECEMBER

18
ZONDAG

DECEMBER

andere fracties. De PACT-fractie gaf
aan dat het gedrag in Aalsmeer als
het om afvalscheiding gaat het beste is in de regio. Wethouder Ad Verburg vreesde dat de kosten nodeloos omhoog zouden gaan als de
ideeën van AB gerealiseerd zouden
worden. Volgens de CDA-fractie
worden grote gezinnen gestraft omdat zij meer gaan betalen, terwijl ze
goed scheiden. Ook de VVD-fractie
vreesde voor kostenverhoging en
goed gedrag moet anders beloond
worden. Hierbij verwees de fractie
naar de afvalstoffenbank in Pijnacker waar de mensen geld krijgen
voor afval. De motie haalde het dus
niet en later op de avond vond besluitvorming over de belastingverordeningen 2012 plaats.
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100-jarig bestaan
Extra opEningstijdEn:
i.v.m. uw kErstaankopEn

vrijdag 16 dec. ‘11 10.00-21.00 u.
maandag 19 dec. ‘11 10.00-18.00 u.
donderdag 22 dec. ‘11 10.00-21.00 u.
vrijdag 23 dec. ‘11 10.00-21.00 u.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

RESTAURANT
BAR

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

Hennepkwekerij achter woning
Aalsmeer - Op woensdag 7 december rond half vier in de middag
is een hennepkwekerij ontmanteld
door de politie. In een loods achter een woning aan de Oosteinderweg werden de wietplanten ontdekt.

November:
Bloemenboetiek Angelique

KERSTSTUK

t.w.v. € 25,-

vrijdag 16, Zaterdag 17 en Zondag 18 decemBer

vrijdag 16 decemBer
ieder 2e only/vero moda/jack&jones
artikel 50% korting!

Op zondag 1 januari
zijn wij vanaf 16.00 uur
weer geopend
en dan bent u weer 7 dagen
per week van harte welkom.
Familie Arkesteijn en
alle medewerkers
wensen u een voorspoedig
en een smaakvol

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

2012

Kudelstaart - Op zondag 11 december rond half negen in de avond
heeft een groep jongeren de plastic container voor de sporthal in
de Edisonstraat in brand gestoken.
Er is vuurwerk in de ronde bol gegooid, waarna de inhoud snel vlam
vatte. De brandweer heeft het vuur
geblust. De container heeft flinke
schade opgelopen. De afgelopen
week zijn er bij de politie weer diverse meldingen binnengekomen over

overlast door vuurwerk. Met name rond de sporthal in Kudelstaart
en rond de Julianalaan in Oosteinde wordt veel vuurwerk afgestoken.
Wie door de politie betrapt wordt op
het afsteken van vuurwerk maakt
niet alleen kans op inbeslagname
en een boete, tevens moet de betreffende persoon voor de rechter
verschijnen.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Speciaal voor u:
ruime openingstijden
rond de feestdagen.
zondag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

18 december
23 december
24 december
25 december
26 december

12.00 tot 17.00 uur.
8.00 tot 22.00 uur.
7.00 tot 19.00 uur.
gesloten.
gesloten.

Albert Heijn Aalsmeer:
Poldermeesterplein 1 en Praamplein 4.

Maak er een feest van! Gewoon bij Albert Heijn.

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Miele specialist

Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering
via www.zorgenzekerheid.nl/verzekeringcheck

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming
Koeling
Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

www.zorgenzekerheid.nl

Zaterdag 17 decemBer
ieder 2e pall mall/dept
artikel 50% korting!

maandag
2e kerstdag
geOPend

Zondag 18 decemBer
ieder 2e g-star
artikel 50% korting!

van 16.00 tot 19.00 uur
nieuwjaarsdag zijn wij gesloten

Supermarkt in Rijsenhout
Iedere ZOndag

open

+16 & 17 decemBer

kerstmarkt

van 16.00 tot 19.00 uur
troy 50711

met leuke aanBiedingen!

Big l aalsmeer | join fashion | WWW.Bigl.nl

Foto: Ronald van Doorn

Wij zijn van 23 december 2011
t/m 31 december 2011 gesloten.

Brand in container door vuurwerk

Eigen technische dienst

kerstactie

ook Zondag 18 decemBer geopend!
van 12.00 tot 17.00 uur

De planten zijn ter plaatse vernietigd. De apparatuur is in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht.

HARTELUST B.V.

EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177
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Belastingverordening krijgt
goedkeuring van fracties
Aalsmeer - Tijdens een discussie over de belastingverordeningen
2012 in het Beraad van donderdag 8
december wilde de CDA-fractie van
het College meer weten over een
verzonden brief met als onderwerp
de waardebepaling van woningen.
Portefeuillehouder
burgemeester
Pieter Litjens gaf aan dat deze zogenaamde WOZ brieven gericht
verzonden waren naar mensen met
oudere woningen van voor 1980. In
deze categorie wordt vaak bezwaar
aangetekend tegen in hun ogen te
hoge WOZ-waarden en zij krijgen
in 98 van de honderd keer gelijk.
De gemeente is een proef gestart
met enquête-formulieren. Dit overigens zonder enige verdere verplichting. Doel was te inventariseren of
de woning bijvoorbeeld een nieuwe
of oude keuken of badkamer heeft
en als dat bekend is valt de juiste
waarde van de woning beter vast te
stellen. Er hoeft geen bezwaar meer
gemaakt te worden en het bespaart
ook de gemeente werk. Het ligt in
het voornemen om meerdere doelgroepen op deze wijze te benaderen.

15 december 2011

Editie: Aalsmeer

dekker-rijsenhout

-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 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

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.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

Informatiebijeenkomst over
dementie goed bezocht
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 december organiseerde de ontmoetingsgroep samen met het mantelzorg steunpunt de informatiebijeenkomst ‘dementie in de praktijk’. De
ontmoetingsgroep is onderdeel van
zorgcentrum Aelsmeer en gevestigd
in gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Meer dan 30 bezoekers luisterden
naar een uitgebreide uitleg over de
oorsprong en de gevolgen van dementie. Deze uitleg moest vooral
een aanleiding geven tot meer activiteit voor mensen met dementie. Ellen Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep, probeerde meer inzicht te geven in het ziektebeeld en
nam daarin vooral de mogelijkheden mee om de ziekte af te remmen.
Dementie is een hersenziekte waarbij doorgaans gedacht wordt dat er
geen weg terug meer is. Schade aan
hersencellen maakt men voor alsnog niet ongedaan, wel kan het proces van beschadigen beïnvloed worden door gezonde cellen zoveel mogelijk aan te spreken. Er werd gesproken in termen van activeren en
prikkelen door veel bewegen en hersengymnastiek. Linda Baardse, activiteitenbegeleidster van de ontmoetingsgroep, liet de bezoekers ervaren wat een bewegingsactiviteit teweeg brengt. Naast de verschillende
hersenfuncties die geactiveerd worden door de activiteit is er ook sprake
van contact en plezier. Bezoekers ervoeren dat er veel mogelijk is met bijvoorbeeld een bal, hoe een bal kan
aanzetten tot bewegen maar ook tot
het voelen en uitten van emotie. Een
eenvoudige
geheugenfitness-opdracht moest de bezoekers duidelijk maken dat het bij hersengymnastiek niet gaat om dat wat men niet
weet maar dat het juist gaat om wat
men wel weet en op welke manier er
vanuit een eenvoudige oefening veel
prikkels worden gegeven aan de hersenen door het stellen van de juiste vragen. Na de presentatie werden
nog enkele vragen van bezoekers besproken. In 2012 staan wederom vier
informatiebijeenkomsten op het programma. De eerstvolgende wordt gehouden op vrijdag 16 maart. Casemanager Tineke de Wit zal dan vertellen
wat de casemanager kan betekenen
voor iemand met dementie.

Erkenning vanuit gemeente
De gemeente Aalsmeer heeft besloten subsidie te verlenen voor de twee
projecten, gespreksgroep bijeenkomsten voor kinderen van mensen met
dementie en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers, die de ontmoetingsgroep in samenwerking met
het mantelzorg steunpunt heeft opgezet. Door de alzheimer problematiek wordt een groot beroep gedaan
op de direct betrokkenen. Dit laagdrempelige lokale initiatief biedt een
vorm van ondersteuning die het verdiend ondersteund te worden. “Het
zelfoplossend vermogen van de burger wordt veel meer aangesproken”,
aldus de gemeente. Deze erkenning
vanuit de gemeente Aalsmeer maakt
het mogelijk zowel de informatiebijeenkomsten als de gespreksgroep
voor kinderen van mensen met dementie in 2012 te handhaven.
De eerstvolgende gespreksgroep is
dinsdagavond 14 februari. Voor informatie over het ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers als wel
het ondersteuningsprogramma voor
mensen met dementie kan contact
op worden genomen met de coördinator van de ontmoetingsgroep: Ellen
Millenaar via 06-22468574.

Waar is Momo?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de zwart met witte kater Momo. Het dier heeft witte poten,
een witte buik en een wit puntje op zijn
snuit. Momo is pas 8 maanden oud en
wordt vermist vanaf de Haya van Somerenstraat in Kudelstaart. Wie het katertje heeft gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

le uren die zij steken in het bezoeken en kaarten sturen aan mensen
die ziek zijn. Ook de jarigen worden
nooit vergeten, zij krijgen elk jaar
een verjaardagskaart toegestuurd.
Met voor ieder een mooie bos bloemen werden deze ANBO vrijwilligers in het zonnetje gezet. En via
hen dankte de ANBO ook al haar
andere, trouwe vrijwilligers op deze
Nationale Vrijwilligersdag.

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:
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Gecastreerde kater. Egaal grijs met wit
befje en witte staartpunt. Hij heet Homer en is 1,5 jaar oud.
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Uit tuin vermist 3 dwergkonijnen van
10 jaar, 2 lichtbruine en 1 grijze.
- Kudelstaart, Bakboordstraat: Wit konijn met zwarte tekening.
- Ophelialaan: Zwart-wit gecastreerde kater, wondje aan rechteroor.
Zwarte vlooienbanden heet Monster.
- Burggravenambacht: Zwart konijn met klein wit stipje bij de neus, 1
jaar oud en heet Zwartje.
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte castreerde kater met klein wit vlekje onder zijn
kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
Gevonden:
- Stuurboord: Zwart-wit gevlekte kat met witte buik.
- Legmeerdijk: Zwart-witte kat.
- Hortensialaan, kruising 1e JC Mensinglaan: Kater niet gecastreerd.
Zwarte rug, witte buik en wit boven op de kop.
- Aalsmeerderweg: Zwarte kat met witte bef en snorharen.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwart-witte kat.
- Catharina Amalialaan: Cyperse kat.
- Herenweg: Zwarte kat.
- Kudelstaartseweg: Grote dikke gevlekte cyperse kater.
Goed tehuis gezocht:
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.

KERKDIENSTEN
Zondag
18 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Johan Gankema. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. met Anton v/d Laak. Spec.
dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. M. Hogenbirk. 16.30u. gez. dienst met
NGK in Lijnbaankerk, evang. dienst
met ds. J. Trommel.

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 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.
www.vitawelzijnenadvies.nl

ANBO vierde vrijwilligersdag
Aalsmeer -Jaarlijks wordt landelijk
op 7 december een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Zo ook bij de ANBO Aalsmeer. Een
vereniging kan niet functioneren
zonder vrijwilligers en daarom werden dit keer de commissieleden van
Lief en Leed door het bestuur uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken. De voorzitter sprak
haar waardering uit voor de ve-

Is uw huisdier
zoek?

Jongeren Rode Kruis in actie
voor Serious Request
Streek – Maar liefst 593 euro is
zondag 11 december door het Jongeren Rode Kruis opgehaald op de
kerstmarkt in Uithoorn. Dit bedrag
is bestemd voor de landelijke Serious Request actie van 3FM en het
Rode Kruis. Dit jaar maakt Serious
Request zich sterk voor moeders die
geraakt zijn door oorlog en conflicten. De 3FM DJ’s zitten van 18 tot 24
december in het ‘glazen huis’, waar
zij non-stop muziek draaien om geld
in te zamelen voor het Nederlandse
Rode Kruis. Het Jongeren Rode Kruis
afdeling Uithoorn en Aalsmeer wilde ook een steentje bijdragen voor
het goede doel. Veel bezoekers van
de kerstmarkt liepen langs de kraam
van het Rode Kruis. Hier waren verzorgingspakketjes voor vrouwen te
koop, waarvan een deel van de inhoud gesponsord was door winkeliers. Echte krachtpatsers konden
onder het motto ‘sla het geweld de
wereld uit’, proberen of zij een spijker in een klein aantal slagen in een

boomstam konden slaan. Als volwassenen dit niet binnen 3 slagen
lukte, gaven zij 1 euro voor het goede doel. Ook de mensen die het wel
lukte gaven toch een bedrag. Zelfs
mevrouw Oudshoorn, de burgemeester van Uithoorn, heeft aan het
spel meegedaan. Bezoekers van de
kerstmarkt konden na een donatie
ook een envelop trekken en hierbij
maakten ze kans op verschillende
prijzen. Kinderen konden een kerstbal versieren met stickers en mochten deze ook mee naar huis nemen.
Al met al was dit een heel geslaagde dag. Voor onze komende activiteiten zoekt het Jongeren Rode Kruis
Uithoorn en Aalsmeer nog scholieren die zich vrijwillig willen inzetten
om mensen te helpen. Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of mensen met een
verstandelijke beperking, of wil je
meer informatie over wat het Jongeren Rode Kruis doet? Mail dan naar
rkjongeren@hotmail.com.

Alpha cursus
voor jongeren

FF Zingen in de
Ontmoetinskerk

Kudelstaart - Op een leuke en ontspannen manier meer te weten komen over het christelijk geloof? En
gaan beleven dat God zeker niet
saai is! Dat kan dan op de jeugd Alpha-cursus. Ben je tussen de 13 en
17 jaar? Kom dan kijken of de cursus iets voor je is. De cursus start op
vrijdag 13 januari in basisschool de
Graankorrel in de Schweitzerstraat
136 vanaf 19.00 met eten. Wil je meer
informatie of jezelf opgeven? Dit kan
bij Bianca Imthorn via 0297- 32052.

Rijsenhout - Zondag 18 december om
19.00 uur staat FF Zingen voor de hele
familie op het programma van de Ontmoetingskerk aan de Werf. Thema is
kerst of coca cola? Bezoekers krijgen
de mogelijkheid om helemaal in kerststemming te komen. Er gaan veel kerstliederen gezongen worden, er wordt
een sfeervol kerstverhaal verteld en
de muziek wordt verzorgd door André
Keessen. Na afloop wordt getrakteerd
op warme drankjes en koek. Informatie
bij Gertjan v.d. Veen via 360844.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. mevr.
L.C.M. Blomjous, Aerdenhout. Vierde adv. zondag. Extra collecte:
Ecoroom Palestina. Collecte in nature voor Jeannette Noëlhuis.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. A.B. Stier, Harmelen. Dienst in Seringenhorst.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. J. van Popering. 4e
Advent.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr P.J. Verhagen, Harderwijk. Organist: W. Spaargaren.
16.30u. Kinderkerstfeest. Oost: Om
10u. ds. C.G. Graafland, Aalsmeer.
Organist: dhr. Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 116.
Zondag dienst 10u. ds. G.J. Codée, De
Bilt. Om 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met Jan Zijlstra. Baan 7.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. J. Trommel, Lelystad. Gez. dienst
in CGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. euch.
viering in ZC Aelsmeer met past. L.
Seeboldt. Zaterdag 17u. euch. viering in Kloosterhof met past. L. Seeboldt. Zondag 10.30u. euch. viering
met past. L. Seeboldt in Karmelkerk.
Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse dienst. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. ds. J. Vrijhof.
4e adv. zondag. 10u. Kinderkerk.
19.30u. ff Zingen. Kerstzangdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst ds. M. v.d.
Zwaag-de Haan, 4e adv. zondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. euch. viering met H. Post. 4e
Adv. boetev. Om 15u. kerstconcert.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag geen bijbelstudies tot 9
januari.
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.

Genezingsdienst
in LEG
Aalsmeerderbrug – Op zondag 18
december wordt om 10.00 uur een
genezingsdienst gehouden in de Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55. De dienst wordt geleid door Jan Zijlstra. Er zal speciale aandacht zijn voor zieken, mensen
die verslaafd zijn of het moeilijk hebben in hun leven. Juist voor hen zal er
gebeden worden. Iedereen wordt van
harte uitgenodigd om bij de dienst
aanwezig te zijn. De toegang is gratis.

Open huis in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 20 december staat voor iedereen die dat wil
koffie of thee klaar in het Baken aan de
Sportlaan 86. Tijdens dit open huis, van
10.00 tot ongeveer 11.30 uur, wordteen
speciale kerstviering gehouden waarvan de leiding in handen is van dominee van Popering. De koffie en thee
worden geheel gratis aangeboden. Wie
graag eens met anderen wil praten, is
welkom. Het verplicht tot niets. Iedereen, van welke kerk of religie dan ook,
wordt bij deze uitgenodigd. Wie geen
mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid te komen, kan contact opnemen met Annie Vijfhuizen, tel. 322131,
Annie Stoof, tel. 328326 of Panc Eikelenboom, tel. 327915. Op 27 december is er geen Open Huis. De eerste in
2012 is op dinsdag 3 januari.
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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. 30-14. 00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8. 30-20. 00 uur. Tussen
17. 00-20. 00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8. 30-17. 00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9. 00-11. 30 uur: vrije inloop.
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 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 20 december 2011 en 17 januari
2012.
gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www. aalsmeer. nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
wo.
13. 30-16. 30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden. nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer. nl. Alle klachten en/of
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 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: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland. nl.

gemeentehuis aalsmeer
Op donderdag 22 december 2011 is het gemeentehuis
vanaf 16. 00 uur gesloten.
rijksDienst voor het Wegverkeer
I. v. m. werkzaamheden bij de RDW kunnen er op
woensdag 28 en donderdag 29 december 2011 geen
rijbewijs worden aangevraagd of worden afgehaald.
tijDelijke afsluiting hornWeg
Op vrijdag 16 december zal tussen 7. 00 en 15. 00 uur de
Hornweg tussen de Zwarteweg en de Machineweg zijn afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Er zullen dan twee
hoogteportalen worden geplaatst ter hoogte van het viaduct.
jeugDtarief neDerlanDse iDentiteitskaart
vervalt per 1 januari 2012

Marktgelden
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 november
2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
Precariobelasting
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 november
2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
Roerende zaak belastingen
De tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak belastingen.
Toeristenbelasting
tijdens de begrotingsraad van 10 november 2011 is besloten
de inkomsten 2012 voor de toeristenbelasting extra te verhogen met e15. 000,-; om deze meeropbrengst te realiseren is
het tarief voor 2012 vastgesteld op e1,27 per verblijf.
Watertoeristenbelasting
Het tarief is, conform de begrotingsraad van 10 november
2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5% en komt
voor 2012 uit op e0,965 per verblijf.
Kadegeld
Het tarief is, conform de begrotingsraad van 10 november
2011, vastgesteld op e1,-.
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2012 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.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar verhoogd naar e30,-. Het tarief is momenteel
e9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er
rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra
aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachDefinitieve Beschikkingen
ting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes
maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de norEen definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
male levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de leverstukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de opetijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlevan personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden,
ning. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat is afhaneen belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
kelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De produvan het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
cent van de documenten kan in deze periode gemiddeld per
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
week 60. 000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvragen heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondisdat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
gemeenten wekelijks op de maandag informeren over de te
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
verwachte levertijden van de aanvragen die de week ervoor
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoedaanvragen
kosten in rekening gebracht.
voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
Tijdelijk verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersgemeentelijke Belastingen
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
Vaststelling van de nieuwe gemeentelijke
- Hornweg tussen de Zwarteweg en de Machineweg op 16
belastingverordeningen voor 2012
december van 7. 00-15. 00 uur. De doorgang wordt hierbij
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 8 december 2011
geblokkeerd, het verkeer dient om te rijden;
de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2012 vastgesteld. Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting - het stremmen van de Lijnbaan, van 12 t/m 16 december
2011.
voor 2012 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 10
november 2011. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk Ontheffing sluitingstijd
aan de verordeningen van 2011. De belangrijkste wijzigin- Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
gen voor 2012 zijn hieronder aangegeven. Eind februari 2012 op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
krijgt u de gecombineerde beschikking toegestuurd. Op de is verleend voor:
gecombineerde beschikking staan de aanslagen gemeente- - de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 tot
lijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking,
06. 00 uur aan Discotheek Bon Ami
als u eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde - de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 tot
waarde van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde
07. 00 uur aan Sportcafe de MiDis
beschikking is een toelichting gevoegd. Hierin treft u de be- Datum verzending ontheffing: 8 december 2012.
langrijkste informatie aan. Bewaart u deze gecombineerde
beschikking goed. Als eigenaar van een woning heeft u deze Standplaatsvergunning
beschikking ook nodig voor onder andere uw aangifte inkom- Op grond van artikel 2:10 van de APV is vergunning verleend
aan Lunchroom Marcon voor het plaatsen van een partytent
stenbelasting.
van 29 tot 31 december 2011 voor
Automatische incasso
- lunchroom Marcon.
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken inmiddels Datum verzending vergunning 15 december 2011
gebruik van de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen via automatische incasso. Bij automatische
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
incasso wordt, als het totaal te betalen bedrag tussen de
e50,- en e3. 500,- ligt, het bedrag in acht termijnen van uw
bankrekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
automatische incasso mag u het te betalen bedrag in maxi- dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
maal twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet wel zijn ontvangen:
binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslag- - Aalsmeerderweg 497, het uitbreiden van een tankstation;
biljet door de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen - Calslager Bancken 2, het plaatsen van een dakkapel;
gebruik van automatische incasso, maar wilt u dit wel voor - Diverse straten in Aalsmeer, het aanleggen van kabels en
leidingen;
2012, dan kunt u dit nu al aangeven door een machtigingskaartje in te vullen. Dit kaartje is op het gemeentehuis te - Freesialaan 18, het verwijderen van asbest;
verkrijgen. Op verzoek wordt het kaartje toegestuurd. Heeft u - Kas 22, het wijzigen van een gevel;
in 2011 wel gebruik gemaakt van automatische incasso, dan - Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
loopt dit vanzelf door en hoeft u voor 2012 geen nieuw ver- - Molenvlietweg 8 A, het aanleggen van kabels en leidingen;
zoek in te dienen. Voor meer informatie over automatische
incasso kunt u bellen met de afdeling administratie, telefoon - Oosteinderweg 40b, het plaatsen van een schoorsteen en
2 dakkapellen;
0297-387533 of 0297- 387527.
- Oosteinderweg 543 a, het slopen van een woning;
Onroerende zaak belastingen
- Proosdij, het aanleggen van kabels en leidingen;
Het tarief voor de onroerende zaak belasting wordt berekend - Violenweg 14, het verwijderen van asbest;
aan de hand van een percentage van de vastgestelde waarde. - Zeeltstraat 55, het plaatsen van een dakkapel;
Het percentage voor het gebruik van een niet-woning wordt - Zijlijnstraat 49, het plaatsen van een dakkapel.
0,1382 %. Het percentage voor het eigendom van een woning wordt 0,1078 % en voor het eigendom van een nietverleenDe omgevingsvergunningen,
woning 0,1689 %.
reguliere proceDure
Rioolrechten
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 novemEen omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
ber 2011, verhoogd van e166,50 naar e171,-.
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9. 0011. 30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
Afvalstoffenheffing
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 novemwet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
ber 2011, vastgesteld op e194,- voor een 80-liter contaide dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiner, e240,- voor een 120-liter container en e318,- voor een
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
240-liter container.
Forensenbelasting
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 novem- dat op grond van artikel 3. 9 Wabo besloten is de volgende
ber 2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
omgevingsvergunning te verlenen:
- 1e J C Mensinglaan 8, het vergroten van het balkon en het
Grafrechten
plaatsen van een trap;
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 novem- 2e J C Mensinglaan 87, het kappen van een boom;
ber 2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
- Aalsmeerderweg 247, het bouwen van een schuur;
Hondenbelasting
- Boomgaard 25, het plaatsen van een terrasoverkapping;
De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 10 novem- - Koningsstraat 16, het plaatsen van twee dakkapellen;
ber 2011, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
- Kudelstaartseweg 20, het wijzigen van een gevel;
- Mijnsherenweg 58a, het vervangen van de erker;
Leges
De tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorge- - Robend t/o 16, het kappen van 68 div. bomen, de lijst met
de te kappen bomen is in te zien tijdens de openingstijschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn gebonden,
den bij balie 6;
conform de begrotingsraad van 10 november 2011, verhoogd
- Snoekbaarsstraat 130, het plaatsen van een dakkapel;
met het prijsindexatiecijfer van 1,5%.

- Snoekbaarsstraat 144, het plaatsen van een dakkapel;
- Stationsweg t/o 17, het verplaatsen van 2 linden;
- Stevinhof, het bouwen van 36 appartementen;
- Zeeltstraat 23, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 35, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 61, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 december 2011.
kennisgeving ontWerp Beschikking, Wet
algemene Bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
weigeren voor het verbouwen van een monumentaal pand aan
de Stommeerweg 1-5 te Aalsmeer. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van vrijdag 16 december 2011 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie
6. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen
met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer (0297) 387 698
WelstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9. 00-11. 30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
kennisgeving
Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3. 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg
en deelgebieden 3, 5 en 7” met bijbehorend exploitatieplan
op 3 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn
vastgesteld.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op
de planverbeelding, de planregels en de toelichting. De wijzigingen ten aanzien van het exploitatieplan zijn van tekstuele
aard en wijzigen niet de strekking van het exploitatieplan.
Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen
naar de stukken die ter inzage liggen.
Doelstelling
Het bestemmingsplan is het eerste in een reeks dat tot doel
heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de
woonkernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot een modern bedrijvenpark met - voor een deel - sierteeltgerelateerde bedrijvigheid.
Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. Dit betekent dat de gemeente bepaalde
kosten in het kader van de gebiedsontwikkeling kan verhalen
op de eigenaren van de gronden in het exploitatiegebied, voor
zover het verhaal van die kosten niet anderszins is verzekerd.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking
op de Middenweg en drie deelgebieden. Twee van deze deelgebieden omvatten het gebied tussen de Hornweg, de Machineweg, de Aalsmeerderweg en het nieuwe wegtracé van
de N201. Het derde deelgebied is globaal gelegen tussen de
Middenweg, de Aalsmeerderweg en de Molenvliet. De grenzen
van het exploitatieplangebied zijn nagenoeg gelijk aan die
van het bestemmingsplan. Voor de precieze ligging en begrenzing van het bestemmingsplan- en exploitatieplangebied
wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
Ter inzage
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en
exploitatieplan, alsmede deze plannen zelf, en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 16 december 2011 gedurende zes weken op werkdagen voor een ieder
ter inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein
1 te Aalsmeer. In deze periode zijn de plannen in te zien van
08. 30 tot 14. 00 uur, en voor het overige op afspraak. De plannen zijn ook raadpleegbaar via www. aalsmeer. nl (onder actueel/ bestemmingsplannen). Het digitale bestemmingsplan
met planidentificatie NL. IMRO. 0358. BPGPAMIDWEGDG357VA02 is raadpleegbaar via www. ruimtelijkeplannen. nl.
Beroep
Op grond van artikel 8. 2 van de Wet ruimtelijke ordening
kan met ingang van 16 december 2011 gedurende zes weken tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS),
postbus 20019, 2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de gemeenteraad te wenden;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde exploitatieplan in vergelijking met het ontwerpexploitatieplan.
vervolg op volgende blz.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzitter van de AbRS. De besluiten van de gemeenteraad
treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij
de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het plan niet eerder in werking dan
het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening
is beslist. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Op het vaststellingsbesluit is afdeling
2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep tegen het
vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van
de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen
worden aangevoerd.
Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 27 september
2011 voor de woningen aan de Machineweg 135, 137, 137a,
137b en 143 hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai vastgesteld. In het besluit hebben burgemeester en
wethouders een wijziging aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbesluit, in de zin dat de voorgenomen hogere grenswaarden voor de (voormalige) woning aan de Machineweg
139 zijn komen te vervallen. Op grond van artikel 146 van
de Wet geluidhinder en artikel 20.1, lid 1 en lid 3 van de
Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA, Den Haag, met ingang van de dag waarop
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7” beroep kan worden ingesteld. Belanghebbenden worden
op 15 december 2011 afzonderlijk bericht over de aanvang
van de beroepstermijn. Op het besluit tot vaststelling van de
hogere grenswaarden is afdeling 2 (procedures) van de Crisisen herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan is er geen
pro-forma beroep tegen het besluit mogelijk. Dit betekent
dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het besluit tot het
vaststellen van de hogere grenswaarden en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 16 december
2011 gedurende zes weken tezamen met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. In deze periode is het besluit
ook te raadplegen via www.aalsmeer.nl.

ontWerp Wijziging Bestemmingsplan
‘kuDelstaart – parkeerterrein roBenD”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke
ordening, besloten hebben het ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend’ ter inzage
te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van vrijdag 16
december 2011 tot en met donderdag 26 januari 2012.
Plangebied
De wijziging heeft betrekking op het plangebied ‘Parkeerterrein Robend’ en is gelegen in de gemeente Aalsmeer ten
noordoosten van de nieuwbouwlocatie “Mijnsheerlyckheid”
aan de Edisonstraat, Einsteinstraat en de Robend.
Doelstelling
Het ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend’ heeft betrekking op het project Mijnsheerlyckheid, dat beoogt het centrumgebied te herontwikkelen tot (zorg)woningen en bijbehorende voorzieningen.
Onderdeel van dit project is de aanleg van een parkeerterrein teneinde te voorzien in de parkeerbehoefte van een
deel van de nieuw te bouwen appartementencomplexen. Het
geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ kent voor het
gebied een wijzigingsbevoegdheid, waar na wijziging van het
bestemmingsplan binnen de wijzigingsregels maatschappelijke voorzieningen, horeca, wonen en parkeervoorzieningen
zijn toegestaan. Het ontwerpwijzigingsplan past binnen de
wijzigingsbevoegdheid. Het ontwerpwijzigingsplan geeft de
bouw- en gebruiksvoorschriften voor de geprojecteerde parkeervoorzieningen.
Procedure
Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage van vrijdag 16 december 2011 tot
en met donderdag 26 januari 2012. Gedurende deze termijn
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen.
Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend’’. Voor het kenbaar maken
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
met mevr. E. van der Klis, of bij diens afwezigheid, een van
de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening
(tel: 0297-387 575).
Het ontwerp wijziging bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag

van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur
tot 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie
open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan
in te zien op afspraak. De kennisgeving, het ontwerpplan en
de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder “ga direct naar”).
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
Week 50
t/m 21 dec

t/m 23 dec
t/m 28 dec
t/m 28 dec
t/m 6 jan ’12
t/m 6 jan ’12

t/m 12 jan ’12

t/m 27 jan ’12
t/m 27 jan ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 8 feb ’12

APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is
verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op
zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag;
Verkeersbesluit aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31;
APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;
APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 2011 van 09.00-16.00 uur;
APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. sinaasappelactie op 1 & 2 februari 2012;
APV Vergunning: voor het werven van donateurs voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 en van 30 januari t/m 4 februari
2012 tussen 13.00-21.00 uur;
APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S.
3e kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal;
Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan
en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
APV Vergunning: voor het plaatsen van een
partytent aan Lunchroom Macon van 29 tot
31 dec 2011;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan. 2012 tot 06.00
uur;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
RVV ontheffing: Hornweg op 16 december
2011 van 07.00-15.00 uur;
Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Stralend en fijnzinnig

Gevarieerd programma in Oude Veiling

Grafiek in Oude Raadhuis
Aalsmeer - In stralende kleurvlakken en fijnzinnige ets-lijnen komt
de expositie Grafiek in december de
kijker te gemoed. De cadeaumaand
december was de aanleiding voor
KCA om een tentoonstelling te wijden aan hoogwaardige, betaalbare grafiek van 15 bekende Nederlandse kunstenaars. Meester-drukker Piet Clement kan pakkend vertellen over zijn drukkerij in Amsterdam. Afgelopen zaterdag deed
hij dat in het Oude Raadhuis van
Aalsmeer. Zo vertelde hij over hoogdruk, diepdruk en vlakdruk en liet
hij zien hoe Jan Sierhuis en Jan Cremer de lithosteen benutten om het
effect van huns snelle handschrift
vast te leggen. Peter Vos, Co Westerik en Roger Raveel zijn klassieke
tekenaars, die vooral het effect van
de lijnets gebruiken. Voor kunste-

naars van de jongere garde gelden
beeld en techniek als experiment.
De grafische technieken, bijvoorbeeld de ets, houtsnede, gravure,
zeefdruk en lithografie, zijn langzame, ingewikkelde procedés die veel
geduld, overleg en vakkennis eisen. Een graficus moet zich grondige voorbereidingen treffen en proeven maken voor hij tot een definitief
resultaat komt. Het maken van grafiek is een vak dat in de ouderwetse zin een soort meesterschap eist.
Een prent is een volwaardig kunstwerk en op deze tentoonstelling bereikbaar voor iedereen. Grafiek in
december is tot en met 22 januari te
bewonderen in het Oude Raadhuis,
in de Dorpsstraat 9 iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur.
Door Annefie van Itterzon

Ensemble Kaaijk&Co komt
Christmas Carols zingen!

Opbrengst bingo naar palingvisser

De Dippers kiezen voor
legaal versus illegaal

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 19 december houdt buurtvereniging Allen Weerbaar een speelavond. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Er wordt gekaart in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Zowel leden als liefhebbers zijn

Klaverjasavond
bij Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 20 december organiseert buurtvereniging

welkom. De kaarten worden verdeeld om 20.00 uur. Kaarten worden verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn. Het klaverjassen tijdens
de vorige speelavond is gewonnen
door mevrouw G. Groenendijk met
5405 punten, gevolgd door de heren
H. van Bemmelen met 5296 en K.
Kuggeleyn met 5048 punten. Bij het
jokeren bleek mevrouw J. de Vries
met 104 punten onverslaanbaar.
Ons Aller Belang weer een heerlijk avondje klaverjassen. Er wordt
gekaart in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedere kaartliefhebber
is van harte welkom.

Aalsmeer - De Dippers (de illegale peurders) hebben afgelopen zondag een flinke cheque overhandigd
aan Theo Rekelhof de (legale) beroepsvisser van Aalsmeer. Voor de
winst van de goed bezochte alternatieve bingoavond van vorige maand
was weer een goed doel gevonden.
Deze bingo gehouden in de Oude
veiling was net als vorig jaar weer
een groot succes met een ludiek
en muzikaal optreden van de Dippers. Met een presentatie in Schotse rokken en zang in Duitse Lederhozen werd het publiek goed in de
stemming gebracht om weer mooie
prijzen te winnen, waaronder vele
planten, cadeaubonnen en een grote gerookte paling. De concentratie
van de aanwezigen werd echter wel
op de proef gesteld door tijdens de
snelle bingo op de achtergrond een
gewaagde pikante Tirolerfilm te vertonen, menig nummertje werd dan
ook met name door de mannen vergeten af te strepen waardoor de dames deze avond in het voordeel waren. Dat gaan de Dippers dus volgend jaar anders doen. Vorig jaar
was de opbrengst van 250 euro geschonken aan de stichting AED
Westeinder en dit jaar was weer

een goed doel gevonden, wederom met veel eigen belang voor de
Dippers. Al jaren hebben de heren
als illegale peurders een haat liefde verhouding met de legale Visser
Theo Rekelhof die strijd tegen alle
stroperijen op de Westeinder. Door
dit jaar de opbrengst van 250 euro (spontaan vermeerderd met 100
euro door jachthaven het Drijfhuis)
te schenken aan het uitzetten van
Glasaal op de Poel hebben de Dippers deze relatie weer een stuk verbeterd. Voor het bedrag van deze
350 euro kan er namelijk ongeveer
een kilo glasaal worden gekocht en
dat staat voor ongeveer 2000 stuks
paling. Het plan is wel om deze de
komende jaren weer terug vangen
(zie hier het eigen belang). Met een
gemiddelde vangst van een paling
of 4 per avond (0,8 paling de man)
vermenigvuldigt met 4 avonden per
jaar kunnen de Dippers zo tot het
jaar 2136 met een gerust hart illegaal blijven peuren. Theo was zeer
verheugt met dit mooie initiatief en
zoals het er nu uitziet zullen de Dippers in het voorjaar samen met hem
deze glasaal gaan uitzetten waarvan zeker nog verslag zal worden
gedaan .

Aalsmeer - Een jaar geleden vroeg
het Amsterdamse Concertgebouw
vocaal ensemble Kaaijk&Co Christmas Carols te komen zingen als
voorproefje voor het kerstconcert
in de grote zaal. Over het algemeen
zingt dit ensemble de muziek uit renaissance en barok periode. Maar
het zingen van kerstliederen is zo
aanstekelijk en brengt zo’n prettige sfeer met zich mee dat het ensemble heeft besloten dit jaarlijks
terug te laten komen. Te horen zijn
bekende liederen als Deck the Hall,
We three Kings, In dulce jubilo, Ding
Dong Merrily on high, We wish you
a Merry Christmas en vele andere. Lisa Kaaijk en Johanni Pfeiffer
(sopraan), Marieke Grootscholten
en Myrna Dijkstra (alt), Piet Vreeken en Maarten Vlijmincx (tenor),
Jan Walch en Wilbert Streng (bas)
brengen zaterdag 17 december vanaf 17.30 uur Christmas Carols te horen in de Oude Veiling in de Marktstraat..
Favocinema Henk van Leeuwen
Zaterdagavond 17 december vanaf 20.30 uur weer Favocinema in de
Oude Veiling. De favoriete film van
dit keer Henk van Leeuwen. Zaterdag 19 november werd de favoriete film van Piet Bon in een volle zaal vertoond. Zaterdagavond 17
december staat de derde favoriete
film op het programma. Ditmaal de
keuze van Henk van Leeuwen: “De
meest trieste en vrolijkste film die ik
de laatste jaren heb gezien.” Voorafgaand aan de film, licht Henk, mede-oprichter van de pramenrace en
plaspop, zijn keuze toe. De film gaat
over een asociaal stel met een kinderwens. De hoofdpersoon wordt

ontvoerd en komt alleen vrij na zijn
‘losgeld’ te hebben betaald. Is dit
een supermelige, tenenkrommend
leuke en foutste film allertijden of is
het Cult? De film wordt zaterdag in
de kleine bovenzaal vertoond vanaf
20.30 uur. De entree is gratis.
Zondag Niels van der Gullik
Wanneer deze zondagmiddag 18
december om 15.30 uur de straatlantaarns weer aangaan en de
kerstverlichting overal gaan branden is er weer een heerlijk optreden
van Niels van der Gulik in de Oude
Veiling in de Marktstraat. Niels heeft
zijn sporen in Aalsmeer allang verdiend! Met zijn prachtige luisterliedjes en hartverwarmende optreden
heeft hij menig hart weten te veroveren. De muzikanten die hem begeleiden hebben allen het conservatorium doorlopen. De band bestaat uit: Jos Kolenberg op gitaar,
Auke Haaksma op bas, Erik Bogers
op toetsen en Richard Heijermans
op drums. Elke maand heeft hij een
ander gastoptreden. Op 18 december is dat Annika IJdo. Zij volgde de pop/sessie opleiding aan het
conservatorium in Alkmaar en verhuisde naar Amsterdam. Zij treedt
dit jaar op met het muziektheater
Teer en laat zich beïnvloeden door
de country muziek. Voor een heerlijke middag uit bij u in de buurt is
dit echt een aanrader! Niels presenteert is zondag te zien en te horen
vanaf 15.30 uur. De entree bedraagt
9 euro per persoon. De volgende
open-podiamiddagen zijn op 22 januari, 19 februari en 18 maart. Reserveren via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De Oude Veiling: 0297- 368378.
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Gevarieerde voorstellingen in theater

Brigit Schuurman met ‘Het
Grote Verlangen’ in Crown
Aalsmeer - Op vrijdag 16 december presenteert het Crown Theater
Aalsmeer de voorstelling ‘Het Grote
Verlangen’ met de veelzijdige zangeres Birgit Schuurman. Ze begon
op haar zestiende als zangeres in
de band Jeunes Turcs en nu, 17 jaar
later, heeft ze drie solo-albums, vijf
films, een televisieserie, presentatiewerk, meerdere korte films, theaterstukken en musicals op haar
naam staan. In 2011 staat ze voor
het eerst op de planken met haar
eigen muzikale theatershow. Birgit
zingt in Het Grote Verlangen nummers die haar gemaakt hebben tot
wie ze nu is. Liedjes die ze altijd al
heeft willen zingen, maar nooit eerder durfde. Liedjes die je misschien
nooit bij haar zou verwachten maar
die haar toch echt muzikaal gevormd hebben. Birgit Schuurman is
vrijdag te zien vanaf 20.00 uur.

vol kerstprogramma vol gospelsongs, kersthits en soulklassiekers,
die met hart en ziel gezongen worden, in het Crown Theater Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade. ‘Oh happy day’, ‘Go like Elijah’ en ‘Amazing Grace’ zijn slechts enkele van
de vele wereldberoemde gospelsongs die tot het repertoire van de
Gospel Queens horen. Twaalf swingende dames en heren van internationale allure maken van elk optreden een ware happening! De Gospel Queens staan voor ‘peace, love,
joy, soul & freedom’. Hun repertoire
bestaat uit onder meer black gospel
met invloeden vanuit de R & B, soul
en blues. Met hun tomeloze energie, humor en opwindende gospelklanken weten zij ieder publiek volledig op te zwepen. Succes gegarandeerd! Het kerstprogramma start
zondag om 14.00 uur.

Tribute to the R&B 90’s
R&B 90’s Live Theatertour is een
unieke show die de Nederlandse
theaters overspoelt met pure nostalgie en zaterdag 17 december wordt
deze show gebracht in Crown Theater Aalsmeer. Een amazing show
vol entertainment waarin een ode
wordt gebracht aan de R&B wereldartiesten uit de jaren negentig zoals Jodeci, Blackstreet, Joe en Mary
J. Blige. R&B 90’s Live Theatertour
brengt een dampende show die Nederland op zijn grondvesten doet
schudden en waarin topartiesten en
dansers bezoekers een tweeënhalf
uur durende theatershow van wereldformaat brengen met de beste
muzikale herinneringen uit de jaren
negentig. Als ijzersterke basis begeleidt de band Onvibe, onder leiding
van Marck Oemar, de gehele show.
R&B 90’s Live Theatertour begint
zaterdag om 20.00 uur.

Kerst met Wolga Kozakken
Op vrijdag 23 december zijn de Wolga Kozakken te zien en te horen
in Crown Theater Aalsmeer. Nergens klinkt het Stille Nacht, Heilige
Nacht mooier dan bij de concerten
van de Wolga Kozakken. Niet alleen
Russische kerstliederen krijgen een
plek in dit sfeervolle concert, maar
ook populaire nummers als Kalinka,
Wolga Bootsman, Stenka Rasin en
het meest geliefde kerstlied aller tijden: White Christmas.
De prachtige ritmische muziek
en het warme geluid van de tenoren maken dat de Kozakkenliederen bij het publiek een onvergetelijke indruk achterlaten. Dit professionele Kozakkenkoor is zonder twijfel uniek ten opzichte van andere koren. De traditie van hun muziek, zang en variatie zónder enige
geluidsversterking, brengt sfeer zoals de Kerstviering is bedoeld. Zaal
open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur.
Voor informatie en reserveren van
kaarten:
www.crowntheateraalsmeer.nl.

The Gospel Queens
En op zondag 18 december brengen The Gospel Queens een sfeer-

Winterwonderland dit weekend

Aprèsskiparty in de Praam
Aalsmeer - De flügelshow was geweldig, de bingo goed bezocht en
heel gezellig was de avond in de
30+ pub De Vriendschap met oudgediende Arjan Levarht. Danscafé
de Praam kijkt terug op goed weekend en is alweer actief in touw om
ook komend weekend een gevarieerd programma te bieden voor elk
wat wils. Vrijdagavond 16 december
neemt de Praam afscheid van barkeeper Sander. Hij heeft liefst tien
jaar in de Praam gewerkt en vindt
het leuk voor de laatste maal klanten te mogen begroeten. Vrijdag,
zaterdag en zondag presenteert de
Praam weer een gezellig winterparadijs. Vrijdagavond eerst van 17.00
tot 21.00 uur een kerst bedrijfsborrel en vanaf 22.00 uur XXL aprèsskiparty met Feestdj Joost en specia-

le aanbiedingen. Zaterdagmiddag is
natuurlijk de kidsboetclub geopend
met voor de kids een leuk kerstprogramma. Om 16.00 uur start de
gastestafette met dit keer DJ Roy
Spaargaren. Hij draait voor vrienden en bekende de nieuwste hits tot
19.00 uur. De avond is vanaf 22.00
uur voor Aalsmeerder Jochem van
Leeuwe. Achter de draaitafels van
de Praam zal hij er zeker weer een
super aprèsskifeest van maken. .
Ook krijgt ieder die binnenkomt een
lootje voor de verloting van 50 originele flügelmutsen, 100 paar handschoenen en diverse flügelpakketten. Wees op tijd, want vol is vol.
Zondag 18 december is de Praam
geopend vanaf 12.00 uur in verband
met de voetbalwedstrijd Ajax tegen
Ado Den Haag .

Ode aan schepper jazzmuziek in Bacchus

Michael Varekamp plays
Duke Ellington zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 17 december
laat trompettist Michael Varekamp
de muziek van Duke Ellington herleven in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Duke Ellington was
als componist, pianist en orkestleider de belangrijkste schepper van
de jazzmuziek in de twintigste eeuw.
Speciaal voor Bacchus heeft trompettist en jazzkenner Michael Varekamp een programma samengesteld dat een regelrechte ode brengt
aan leven en werk van dit unieke
muzikale genie. Een unieke kans om
Ellington klassiekers, zoals Black
And Tan Phantasy, Mood Indigo en
andere beroemde nummers vertolkt
te horen door topmusici uit de (inter)nationale jazzscene.
Michael Varekamp is als trompettist
van alle markten thuis. Hij maak-

te wereldtournees met de Dutch
Swing College, maar ook met de
moderne pianist Rembrandt Frerichs. Klarinettist en saxofonist David Lukacs reisde met een Amerikaanse all star band door Japan en
bracht een ‘Tribute To Benny Goodman’ in het Amsterdamse Concertgebouw. Jasper Soffers is sinds
2003 de vaste pianist van het Metropole Orkest, Harry Emmery is de
meest ervaren contrabassist van
Nederland en Erik Kooger een verbazend virtuoze drummer.
Deze drie topmusici begeleiden Michael Varekamp tijdens de Duke Ellington avond in het culturele café.
KCA Jazz in Bacchus in de Gerberastraat begint zaterdag 17 december om 21.30 uur. Zaal open vanaf
21.00 uur. Toegang: uw gift.

Zaterdagavond in The Beach

Back In Time gaat chique!
Aalsmeer - De december-editie
van discofeest Back In Time in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a,
staat zaterdag 17 december in het
teken van kerst en oud en nieuw.
Het is de laatste editie van 2011 en
er zijn genoeg redenen om terug te
kijken op een feestelijk jaar. Zo bestaat The Beach dit jaar 15 jaar en
mocht Back in Time in oktober haar
vijftigste editie vieren. Een mooi moment om nog één keer terug te kijken en dat mag in een chique entourage. Vandaar dat er gekozen
is voor het thema ‘Christmas, New
Year en chique!’. De deur gaat om
21.00 uur open. Tot 22.00 uur krijgen
alle bezoekers een gratis welkomstcocktail. Enkele gast-DJs draaien de
hits van toen en nu. Ook DJ’s Cees
van der Schilden en Meindert van
der Zwaard zullen er de rest van de
avond een muzikaal strikje omheen

doen, ook met videoclips op het
grote scherm. Muziek en gezelligheid staan centraal! Bezoekers kunnen hun persoonlijke muzikale ‘Favoriete Top 3’ weer invullen en deze
inleveren bij de DJ van dienst. Deze pikt de leukste suggesties er tussen uit om te draaien. Met de verzoeknummerkaart wordt in grote
mate de muziek van de avond bepaald. De dresscode is feestelijk,
liefst in gala. Aan de drager/draagster van de chiqueste outfit wordt
een leuke prijs uitgereikt! Dresscode is niet verplicht. Het hele Beachgebouw en daarmee ook de Back In
Time-dansvloer zijn in een sfeervol
kerstdecor geplaatst. Een prima moment om gezellig een feestje te bouwen. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro (inclusief 2 consumptiemunten). Meer informatie
op: www.backintime.nu.

STAGE
MUSIC SHOP
A.S. ZONDAG OPEN
13.0017.00 UUR
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Drie bands live in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16
december maar liefst drie bands:
View Apart, Who versus Who én
Good Meat, in de N201 aan de
Zwarteweg. Vijf jonge frisse ambitieuze muzikanten vormen samen
View Apart, een pop- en rockband
uit de regio met een eigen sound.
De band is aan het begin van 2010
opgericht en heeft al vele succesvolle optredens achter de rug. Het
zelf geschreven nummer ‘On Your
Knees’ is reeds een feit. Op 18 december staan ze in de finale van
The Clash Of The Cover Bands Benelux, regio west! Zangeres Joyce
Aarsman is bovendien door Marco Borsato geselecteerd bij de Voice of Holland, dus over talent kan
geen enkele twijfel bestaan. In september 2011 nam Who versus Who,
na een aantal verschuivingen in de
bezetting, vaste vorm aan. Catchy
pop-rock die het midden houdt tus-

sen de muziek van Paramore en Fall
Out Boy, en een energieke live-performance.
De Haarlemse band Good Meat is
één van de meest veelbelovende
bands van dit moment met een onnavolgbaar talent voor het oppoetsen van oude stijlen van bands als
the Doors tot een modern geheel,
de stijl van de band is het best omschrijfbaar als Gipsy Bluesrock.
Vooral de stem van de nog maar 17
jarige zanger Donald Madjid klinkt
als een doorgewinterde stem van
een sigaarrokende en whiskydrinkende vijftigplusser. Het is 16 december is de laatste bandjes avond
van 2011! Met deze drie bands is de
N201 wel verzekerd van een knallende afsluiting, een avond om absoluut niet te willen missen. De
N201 is open vanaf 21. 00uur en de
entree is 2 euro. Meer info is te vinden op de website: www.n201.nl

Muziek/Cabaret
Vrijdag 16 december:
* Kerst-familieconcert Elly & Rikkert
in De Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.
* Kerstconcert Aalsmeers mannenkoor Con Amore in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
* XXL Après skiparty in de Praam
met feestdj Joost v/a 20u.
* Muziektheater Brigit Schuurman
met ‘Het Grote Verlangen’ in Crown
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Kerst met De Brulboeien in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 19u.
* Laatste bandjesavond in 2011 in
N201, Zwarteweg met View Apart,
Who versus Who en Cool Meat, 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Kerstconcert Denk aan de Buren
in Oude Veiling, Marktstraat, 22u.
Zaterdag 17 december:
* Christmas carols Kaaijk & Co in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17.30u.
* Kerstconcert Caritas in Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Kerstconcert Interkerkelijk Koor in
Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Kerstconcert ACOV in St. Jankerk,
Kudelstaart vanaf 20u.
* XXL Après skiparty in de Praam,
Zijdstraat met dj Jochem van Leeuwen v/a 22u.
* Tribute tot het R&B 90’s in Crown
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Optreden John en Merel in café
Sportzicht, Sportlaan v/a 20.30u.
* Back in Time gaat chique in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Michael Varekamp speelt Duke Ellington in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
Zondag 18 december:
* Kerstconcert Flora met drie zangkoren in St. Jan kerk, Kudelstaart.
Aanvang: 15u.
* Niels presenteert met Annika IJdo
in Oude Veiling, Marktstraat, 15.30u.
* Popkoor Sonority treedt op in café
Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
* The Gospel Queens concert in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Woensdag 21 december:
* Kerst met De Brulboeien in Kloosterhof, Clematisstraat v/ 19.30u.
Vrijdag 23 december:
* Super Flügel night met dj Marco in
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Wolga Kozakken Kerstconcert in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Exposities
Zaterdag 17 december:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 22 januari:
* Nieuwe expositie Grafiek met deelname 14 kunstenaars in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen uit Rusland op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 1417u. Tekeningen te koop. Opbrengst
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 15 december:

* Lezing Alex Verburg over Annie
M.G. Schmidt in bibliotheek, Marktstraat v/a 20.15u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kerstkien Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Kerstbingo in ‘t Holland Huys, Zijdstraat vanaf 20.30u.
Vrijdag 16 december:
* Kerstkien bij VVA om mooie prijzen
in kantine Dreef v/a 20u.
* Winterse tourrit Aalsmeer Roest
Niet. Start 19u. bij The Beach, Oosteinderweg 247a.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef v/a 20u.
* Vuurwerkshow Lemo, Aalsmeerderweg 249b vanaf 20.30u.
16 en 17 december:
* Decembermarkt in Centrum, Zijdstraat. Vrijdag van 14 tot 21u. en zaterdag van 10 tot 17u.
Zaterdag 17 december:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberatraat van 9.30 tot 15u.
* Sleetje rijden voor kinderen in winkelcentrum Nieuw Oosteinde, Poldermeesterplein, 12-16u.
* X-mas viering met verhaal en muziek in Oost-Inn in de Mikado, Cath.
Amalialaan 66 vanaf 20u.
* Filmkeuze van Henk van Leeuwen
in Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
17 en 18 december:
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zondag 18 december:
* Kerststukjes maken op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer
van 11 tot 14u.
* Kinderkerstfeesten Westhill in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. 16u.
voor 4-8jr. 19.30u. oudere kinderen.
* Troostboom op Raadhuisplein van
18 tot 19.30u.
Maandag 19 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aanwezig 19.30u.
* Natuurfilm bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer vanaf 20u.
Dinsdag 20 december:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Kerstspeelavond BV Ons Genoegen in OTT Hortensialaan, 19.45u.
* Klaverjassen BV Ons Aller Belang
in Parochiehuis, Gerberastaat, 20u.
Woensdag 21 december:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u.
in Mikado, Catherina Amalialaan.
Kerstlunch van 12 tot 13u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Kerstkien BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 22 december:
* Kerstkoppelkaarten BV Oosteinde
in het Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.
* Klaverjassen BV Oude Spoorbaan
in Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 15 december:
* Vergadering IJsclub Uiterweg in
Historische Tuin v/a 20u.
Woensdag 21 december:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 27 vanaf 19.30u.
Donderdag 22 december:
* Beraad en Raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein vanaf 20u.

Optreden John en Merel
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
17 december treedt het duo John
en Merel op in café Sportzicht in de
Sportlaan. John van de Polder speelt
gitaar en Merel Meijdam gaat zingen. Het tweetal heeft eerder gespeeld tijdens de kunstroute en
wordt regelmatig gevraagd om kleine festiviteiten muzikaal te omlijsten. Het duo laat bezoekers kennis
maken met bekende en minder bekende popsongs vertolkt op hun eigen wijze. Muziek van onder ander

Amy Winehouse, Alicia Keys, Adele en Eva Cassidy wordt ten gehore
gebracht. Lekker genieten van leuke luisterliedjes. Bij een aantal van
deze liedjes worden John en Merel
begeleid door Britt op piano en Lynn
op zang. Dit zijn de twee zeer muzikale dochters van John. Iedereen
die aangenaam verrast wil worden
en zin heeft in een gezellige avond,
zo vlak voor de feestdagen, is welkom. Aanvang is 20.30 uur en de
toegang is gratis.

Voor klassieke auto’s en motoren

Eerste Aalsmeer Roest Niet
Winter Classic tourrit

Feestje met Rietveld Band
Aalsmeer - Duidelijk zin in een muzikaal feestje hadden de ongeveer
130 bezoekers afgelopen zaterdag
10 december in de Oude Veiling en
de vernieuwde Rietveld Band wist
deze wens volledig in vervulling te
brengen. Van de eerste tot de laatste noot werd meegedeind en veel
van de bezoekers gingen de dansvloer op om zich heerlijk uit te leven op het zonnige en opzwepen-

de repertoire. Maar ook voor de wat
langzamere vertelnummers gingen
de handen na afloop spontaan op
elkaar.
De Rietveld Band is weer op volle sterkte. Dit heeft het zestal na dit
eerste optreden voor honderd procent bewezen. Na afloop mochten Hans, Dick, Leen, Gerrit, Toine
en Ron vele complimentjes in ontvangst nemen.

Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 december wordt de eerste editie van
de Aalsmeer Roest Niet Winter Classic gereden. In navolging van de zomereditie uiteraard met klassieke auto’s en motoren, maar nu onder winterse omstandigheden en in
het donker! Onder de vele suggesties van de deelnemers aan de zomeredities van Aalsmeer Roest Niet
komt de wens om in de winter een
avondrit te rijden herhaaldelijk terug. Een uitdaging voor de deelnemers, die de organisatie met plezier
heeft opgepakt. Op vrijdagavond 16
december gaat de eerste editie van
de ARN Winter Classic 2011 van
start en de inschrijvingen stromen
inmiddels binnen. Met de deelname

van maximaal 60 klassieke auto’s en
motoren van vóór 1987 is het evenement kleiner van opzet dan de zomereditie van Aalsmeer Roest Niet.
Ook de lengte van de tourrit is een
stuk korter, circa 50 mijl ofwel 80 kilometer. De start van de ARN Winter Classic is vanaf 19.00 uur bij The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Rond 21.00 uur worden de eerste
deelnemers bij The Beach terug verwacht. Na de finish bij het verwarmde buitenterras hebben deelnemers
en publiek uiteraard de gelegenheid
om in The Beach met een hapje en
een drankje bij te praten en de eerste foto’s te bekijken. Alle informatie
over de ARN Winter Classic 2011 op
www.aalsmeerroestniet.com.
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Familieconcert
Elly en Rikkert

Robert van Unen: De man met de groene vingers

Passies en hobby’s van inwoners
Aalsmeer - “De waarde van een
leven wordt niet bepaald door de
hoogte waartoe dat leven opklimt,
maar meer tot de diepte waarin het
leven doordringt.”
Robert van Unen draagt het met een
prachtige melodieuze stem voor. Hij
is dol op poëzie met een duidelijke
voorkeur voor Jacqueline van der
Waals. Nog steeds vragen zijn oud
leerlingen wanneer hij die op straat
tegenkomt ‘Ach mijnheer van Unen
weet u nog een versje?’ Maar zijn
grootste passie, naast zijn oogverblindende rode MGB waarmee hij
samen met zijn vrouw Joke door eigen land, Engeland en Schotland
over kleine en onbekende weggetjes zwerft, is het plantsoen aan de
Fuutlaan.
Hortensia’s
Het komt voor dat een traumatische
ervaring, die bepalend blijft voor de
rest van het bestaan, toch op de een
of andere manier zo transformeert
dat je verder kunt met het leven.
Dit telt ook voor Robert en Joke van
Unen. Zij wonen sinds 1976 aan de
Fuutlaan. Een echte onderwijzersbuurt. 41 Jaar gaf Van Unen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer op de openbare Mavo
(nu het Wellantcollege) Ook was
hij schooldecaan. Zijn eerste proefles gaf hij in 1969 en direct na zijn
militaire dienst begon hij op 1 april
1971 met een eigen klas. Samen
met veel van zijn inmiddels oud collega’s kwam hij gelijktijdig te wonen aan de Fuutlaan in de Hornmeer en van verloop is geen sprake. Het plantsoen voor zijn deur is
een plaatje en wordt door de gemeente beschouwd als het mooiste
plantsoen van Aalsmeer. Voor Van
Unen zich over het gazon ging ontfermen was het een veldje zoals zoveel veldjes in Aalsmeer. Samen met
zijn zoon Robert Jan trapte hij er regelmatig een balletje. Na het overlijden van zijn slechts vijf jaar oude
zoon kreeg het grasveld opeens een
totaal andere lading. Van Unen besloot het trapveldje in ere te houden
door het wekelijks te maaien. Een
altaar voor zoon Robert Jan. “Stukje
bij beetje ben ik op verzoek van de
medebewoners het hele plantsoen
gaan maaien.” De buren Bram en
Toos Vonk ‘doneerden’ de hortensia’s. “Hortensia’s zijn mooie, ouderwetse planten, zij hebben veel vocht
nodig, maar groeien en bloeien uit-

bundig. En je koopt nu eenmaal eerder een hortensia met de wetenschap dat deze in het plantsoen een
tweede leven krijgt. Als mensen zien
dat het mooi is, dan stimuleert dat”,
aldus de enthousiaste groenliefhebber. Inmiddels is het plantsoen gecomponeerd tot een klein eldorado. Witte, roze, blauwe hortensia’s,
groeien van de vroege zomer tot
en met de late herfst. Botanische
bloembollen steken, om de lente aan te kondigen, hun veelkleurige kopjes in het voorjaar boven de
aarde uit. Het is een zee van op elkaar afgestemde kleurige schoonheid. Gemaaid wordt er, indien nodig, een paar keer per week en in
de herfst wordt het gras bladvrij gehouden. “Mensen lopen hier expres
langs omdat het er zo mooi uit ziet”,
glundert Robert.
Goede invloed
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen bekoring. Het werk en de tijd die Van
Unen in het plantsoen steekt krijgt
nu, tot zijn genoegen, navolging.
Overbuurman Jan van Veen (directeur OBS Kudelstaart) vindt dat hij
niet achter kan blijven en met steun

van verschillende buren wordt een
nieuw ‘schilderij’ gecreëerd, zoals
de Franse schilder Monet het bedoeld heeft. Ook buurman Bram laat
zich niet onbetuigd, hij assisteert in
het voorjaar bij het snoeien van de
hortensia’s en om de bloemen de
lievelingskleur van zijn echtgenote, blauw, te laten behouden wordt
kwistig gestrooid met aluin. “Planten hebben een goede invloed op
het leefklimaat van de mensen. Het
plantsoen is de basis geworden van
goede onderlinge contacten met de
buurtbewoners.” Het wordt met een
zekere mate van trots en overtuiging gezegd. Het hele gezicht verandert in een grote lachrimpel en
de weelderige snor lijkt zich bij deze
woorden net nog iets meer te krullen.
Wanneer de ene passie zich verruilt voor de andere en het echtpaar
van Unen met hun tot in de puntjes
verzorgde MGB, ‘ik ben een autofiel’ door Engeland zwerven om daar
hun twee dochters te bezoeken, dan
kunnen zij het plantsoen met een
gerust hart overlaten aan de buren.

Aalsmeer - Ieder weekend weer
presenteert cultureel café Bacchus
een gevarieerd programma. Films,
documentaires, cabaret en muziek
in allerlei genres zijn bij te wonen
op dit veelzijdige podium. De knusse ruimte in de Gerberastraat wordt
veelal goed bezocht, maar soms
blijft een grote opkomst uit. Terwijl de betreffende activiteit meer
publiek over de drempel verdiende. Zaterdag 3 december bijvoorbeeld verzorgde de band Number 9
een optreden. Happy tunes bracht
het jeugdige viertal met ambities
naar landelijke doorbraak. Afgelopen vrijdag 9 december een heel
andere act. Herman Brood is alweer tien jaar dood, maar zijn per-

soonlijkheid als zanger en kunstenaar en zijn levensstijl haalt menigeen zich moeiteloos voor de geest.
In Bacchus werd een documentaire over deze artiest vertoond. En de
film werd besloten met een muzikale ode aan Brood. Zanger en gitarist
Hans Millenaar bracht enkele nummers van deze legendarische landgenoot ten gehore. De frontman
van de Hucksters en Rietveld trad
op samen met zoon Remco op gitaar en het duo kreeg spontaan bijval van Mieke van Trigt op zang en
Remco de Hundt achter de piano.
Het werd een prachtige herinnering
aan de muziek van Herman Brood.
Bacchus ten top: Veelzijdig en verrassend!

Filmavond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 19 december verzorgt Dick Poelemeijer
een filmavond bij Viva Aquaria. Op
deze laatste verenigingsavond van
het jaar kan genoten worden van
bijzondere natuurfilms. Dick heeft
een selectie van films bij zich en in
samenspraak met de aanwezigen
gaat een keuze gemaakt worden.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis en zowel leden als
belangstellenden zijn welkom. Voor
meer informatie over Viva Aquaria kan contact opgenomen worden met de heer C. Keim via 0297343854.

Kunstspektakel
viert feest

Meer dan vijftien deejays!

Nieuwjaarsnacht in hogere
sferen met Hush in Bloemhof

Aalsmeer is toe aan een Cultuurhuis!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
was het ultieme moment waarin duidelijk werd dat Aalsmeer toe
is aan een Cultuurhuis. Om half
vier was er in het Oude Katholieke Kerkje een KCA klassiek concert waar Song Circle, bestaande uit sopraan Vera Lansink, mezzo-sopraan Nicoline Bovens, tenor
Joost van der Linden, bas-bariton
Mitchell Sandler begeleid door pianist Maurice Lammerts van Bueren hun programma Love and
Marriage presenteerde. Song Circle zorgde voor een onderhoudende en gevarieerde muzikale middag. Hun uitleg bij de liederen van
Hahn, Schumann, Schubert, Rossini, Röntgen, Beethoven, Williams,
Holst, Gurney, Satie en Bernstein
en de uitvoering daarvan werd een
prettig luisterfeest.
Ondanks hun enorme staat van
dienst werd tijdens de uitleg van
deze middag wel duidelijk dat de
bezuinigingen ook aan hen niet
voorbij gaan. Op een ludieke manier werd ingespeeld op de moeilijke tijd waarin de musici verkeren. Niemand kan er om heen,
kunst en cultuur verkeert over de
gehele linie in zwaar weer, de altijd gevulde zalen kennen nu vele lege plekken en men grijpt alles aan om het hoofd boven water te houden. Song Circle is te
professioneel om het hoofd in de
schoot te leggen, hun zangkwaliteit wordt er gelukkig niet minder
om. Zij eindigde het concert met
de toegift Love and Marriage, de
titel van hun programma van deze middag. De meeste bezoekers
togen, diep weggedoken in hun
jassen naar huis. Maar hadden zij
dat ook gedaan wanneer zij op dezelfde locatie hadden kunnen luisteren naar de uit Canada afkomstige singer-songwriter Ray Bonneville? Nu moest men zich vanaf de Oosteinderweg spoeden naar
de Oude Veiling om nog een laatste graantje mee te pikken van
het optreden van Ray Bonneville.
Van een jubelend Love and Marriage naar een desperate taxi-driver lijkt misschien een grote overgang, maar was het geenszins. De
volle geheel in kerstsfeer gestoken
bovenzaal voelde eerder als een
warm bad. Stel nu dat beide concerten in een en hetzelfde gebouw

Bacchus veelzijdig podium!

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag
16 december trakteren Elly en Rikkert op een familieconcert in de Spil
in Kudelstaart. Naast bekende kinderliedjes wordt tevens volwassen
repertoire ten gehore gebracht. Ook
worden nieuwe liedjes gespeeld en
zijn er intermezzo’s zoals alleen Elly
en Rikkert dit doen. Zowel jong als
oud zal genieten van dit feest van
herkenning. Het concert is toegankelijk voor kinderen vanaf vier jaar
en begint om 19.30 uur. Kaarten
kosten 10 euro en zijn te koop in de
Ichtus boekenshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat of kunnen gereserveerd worden via www.events4christ.nl en 0172-471483.

Foto: www.kicksfotos.nl.
Song Circle zorgde voor onderhoudende muzikale middag.

hadden plaats gevonden. Dan had
men vast niet stilzwijgend de auto
opgezocht om naar huis te gaan.
Neen, dan was men ook nog even
gaan luisteren naar een muziekgenre dat qua sfeer, tekst en muzikaliteit een expressiviteit uitstraalt
waar je zelfs op de meest donkere
dagen vrolijk van kunt worden. Nu
is Ray Bonneville ook wel een topper en daarbij een goede bekende van organisator en geluidsman
Pieter Groenveld.
Het was Bonville’s eerste optreden
in Europa. Na zijn presentatie in
Aalsmeer vertrok hij, na een aangeboden etentje en een kop koffie, in een huurauto naar Hamburg. “They don’t pay me for music but for driving”, grapte hij. Aan
het einde van dit bijzondere concert werd de functie van Oude Veiling nog eens geaccentueerd. Er
werd beneden geanimeerd nagepraat en daarbij werden er contacten gelegd voor komende interviews en ontmoetingen. De tijd
is er rijp voor om de handen ineen
te slaan en het Aalsmeers Cultuurhuis een toekomst te bieden.
Janna van Zon

Aalsmeer - Het jaar zit er al weer
bijna op. Voor velen misschien een
moeizaam jaar voor anderen niet.
Eén ding is zeker, men krijgt in
Aalsmeer de gelegenheid om 2012
goed te beginnen. Nog niet zo lang
geleden ontstond het idee om rond
de jaarwisseling een uniek feest
te organiseren gebaseerd op ontspannen, feestelijke en vooral lekker dansbare house. Toen er, na het
inwinnen van de nodige informatie, bleek dat er enorm veel animo
was voor iets dergelijks, maar een
zeer beperkt aanbod zijn een aantal partijen gaan samenwerken om
het een en ander te realiseren. De
grootste stap daarin was het benaderen van een professionele organisator, gespecialiseerd in dit genre. Deze professional werd gevonden in de eigenaren van het Hush
concept, ML31. Hush is het Nederlandse dance concept welke furore
heeft gemaakt in de VS en via Azië
nu landt in Aalsmeer! Hush, het Nederlandse dance concept met een
gouden Amerikaans randje, kent
zijn oorsprong in Houston, Texas.
Na meerdere geslaagde edities in
de VS maakte Hush de sprong naar
Azië om nu het beste dancepubliek

Slotnummer alleen online

Doek valt voor NieuwNAT
Aalsmeer - NieuwNAT stopt ermee.
Na drie jaar haalt de zeskoppige redactie de stekker uit het lokale internettijdschrift. Wel komt er nog een
laatste nummer, maar alleen op de
website van NieuwNAT. Het magazine, dat precies drie jaargangen volmaakt, verschijnt niet meer in druk.
De titel van het slotnummer is ‘Stoppen in Aalsmeer’. Het gaat zondag 18
december live. Een vijfde keer als luxe
glossy in de winkel zat er al niet meer
in. Geldgebrek is de voornaamste
oorzaak, schrijft de redactie bij wijze
van verantwoording in het nummer
van komende zondag. Andere redenen om ermee op te houden zijn nieuwe activiteiten van een aantal redacteuren en een tweesporenbeleid dat
verkeerd uitgepakt is. Sinds een jaar
richt de redactie zich zowel op de online uitgave als op een papieren tijdschrift. Ze bemerkte al vrij snel dat de
NieuwNAT-kopers, die eerst trouw de
website bezochten, dat veel minder
vaak meer deden vanaf het moment
dat het blad in de winkel lag. Maar

ze steekt ook de hand in eigen boezem: De website is gewoon niet goed
genoeg onderhouden. De columns,
die met korte filmpjes de attractie
op de site waren, werden namelijk
lang niet altijd wekelijks ververst, zoals wel de bedoeling was.Door nieuwe bezigheden (studie en werk) van
enkele redactieleden en, als gevolg
daarvan, tijdgebrek zou de kwaliteit
van NieuwNAT in het gedrang komen. Daar wilde de redactie niet aan.
“Kwaliteit is altijd ons uitgangspunt
geweest”, stelt ze. Bijkomend aspect
is dat ‘het heilige vuur doofde’. Sinds
het voorjaar van 2009 is elk kwartaal
een nieuw nummer verschenen, met
een bijbehorend filmpje. “We hebben het al die tijd met ontzettend
veel plezier gedaan en vinden dat we
mooie nummers gemaakt hebben.
Vóór Aalsmeer en dóór Aalsmeer, zoals onze opzet ook steeds is geweest,
,zo verklaart de redactie in het laatste nummer. “We hadden zoiets van:
we zijn samen begonnen, we houden
ook samen op.”

ter wereld op te zoeken, hier in ons
eigen kikkerlandje. In samenwerking met sportcafé de MiDi’s, Lemo
gaat los en Jillz brengt het internationaal opererende ML31 tijdens de
nieuwjaarsnacht de Bloemhof aan
de Hornweg in hogere sferen. Met
meer dan vijftien deejays, speciale
gasten, goodiebags , drinkspecials
en meer extra’s worden de bezoekers getrakteerd op de opzwepende gecombineerde sounds van ultra moderne house tot aan de hiphop toppers van toen en nu. Hush
verwelkomt iedereen van 18 jaar en
ouder op 1 januari vanaf 00.30 in
de Bloemhof! Voor meer informatie kan de website van Hush: www.
ml31hush.com, bekeken worden.
Kaarten zijn tevens via deze site te
bestellen. Ook zijn kaarten in de
voorverkoop verkrijgbaar bij sportcafé de MiDi’s aan de Hornweg
187, horeca zwembad de Waterlelie
aan de Dreef 7 en tabakshop Kees
Boomhouwer, Zijdstraat 30 (naast
de molen). De kaartverkoop loopt
zeer voorspoedig, dus wees er snel
bij. Aalsmeerders gaan voor maar
als het feest niet uitverkocht raakt,
gaat de organisatie over een week
landelijk adverteren. Vol is vol!
Geldpot leeg
De geldpot van NieuwNAT is leeg.
Dankzij sponsors, die het een warm
hart toedroegen, kon het magazine
zich al die tijd aardig redden. Maar
uiteindelijk raakte de bodem van de
schatkist in zicht. Het was moeilijk
nieuwe geldschieters te vinden om
het blad overeind te houden. “Het
is niet op te brengen voor een clubje vrijwilligers om een fatsoenlijk blad
uit te brengen zonder verlies”, constateert de redactie met spijt. In het slotnummer staan de redactieleden, ieder op eigen wijze, stil bij het afscheid
van een volgens hen mooie tijd. Daarnaast hebben ze enkele auteurs die
meerdere keren voor NieuwNAT geschreven hebben, verzocht een laatste bijdrage te leveren. Ditmaal staan
er opvallend veel foto’s in het blad,
meer dan ooit zelfs. Ze zijn afkomstig
van fotografen die speciaal uitgenodigd waren met een eigen interpretatie van ‘Stoppen in Aalsmeer’ te komen.
Zondag lancering
Het doek voor NieuwNAT valt officieel
zondagavond 18 december in De Oude Veiling, dat vaak als redactiehonk
fungeerde. Om 21.00 uur viert de re-

Leimuiden- Het Kunstspektakel in
Leimuiden wordt volgend jaar op 10
juni voor de tiende keer georganiseerd. Natuurlijk wordt dit lustrum
extra feestelijk gevierd. Het thema
van het kunstspektakel is dan ook:
Feest. Vele kunstenaars zullen hun
kunstwerken tonen, workshops geven en de mensen actief betrekken.
Het spektakel wordt extra opgeluisterd met muziek en theater. Zoals ieder jaar wordt gelijktijdig met
het Kunstspektakel een fietstocht
gehouden. Voor informatie: www.
kunstspektakel.nl.

Postzegelbeurs
in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 december gaan de deuren gaan van
het Parochiehuis in de Gerberastraat
weer om 9.30 open uur voor alle postzegelverzamelaars en ruilers.
Bezoekers kunnen een kijkje nemen
bij de diverse handelaren en onder
andere een miniverzameling bekijken. Deze keer is het de Postgeschiedenis van de Pitcairn Eilanden. Pitcairn ligt in de Stille Oceaan, halverwege Nieuw-Zealand en het Panama
Kanaal. Er wonen nu nog slechts 47
mensen. Natuurlijk kan er ook heerlijk gesnuffeld worden in de enorme
aantal vijf eurocent stockboeken op
de verenigingstafel. En wie wil ruilen: neem boeken met dubbele zegels mee. Ook dat kan tijdens deze postzegeglbeurs. Voor meer informatie kan de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl bekeken
worden. De ruilbeurs is tot 15.00 uur
en de toegang is gratis. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met Cor via 0297-343885 of
Sietze via 0297-340257.
dactie er de lancering van het laatste
nummer. Gastspreker is Hermen de
Graaf, één van de sponsors en auteur
van een artikel in een recent nummer van het blad. Iedereen is welkom.
Overigens laat de redactie de website
www.nieuwnat.nl intact. Dat zal dienen als openbaar archief van wat ze
Aalsmeer geboden heeft: een bonte
verzameling magazines, filmpjes, columns en lezersreacties. Met één rode draad: Aalsmeer.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Popkoor Sonority zingt in Joppe

Warm kerstmoment voor
ouderen van basisscholen
Aalsmeer - Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan op pad om 16.000 ouderen te bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 16.000
betekenisvolle ontmoetingen. Kerst
is een feest van samenzijn maar juist
dan voelen veel ouderen zich eenzaam en soms zelfs vergeten. In deze tijd van winterse kou is het extra
belangrijk om warmte te brengen bij
degenen die het zo hard nodig hebben. IJs, sneeuw en kou zorgen ervoor dat veel ouderen nu nog minder naar buiten kunnen. Hierdoor
raken zij nog meer in een isolement.
De Riki Stichting geeft met deze
landelijke Kerstactie positieve aandacht aan de oudere medemens en
laat weten dat er aan hen wordt gedacht. Met deze Kerstactie worden
mensen ook bij elkaar gebracht. Het
geven of krijgen van een presentje
is een goede aanzet om met anderen vriendschap te sluiten. Bijna de

Aalsmeer - Zondagavond 18 december is het jaarlijkse optreden
van Sonority in café Joppe in de
Weteringstraat. Onder de enthousiaste leiding van dirigent Rik Henning zal een selectie uit het totale
repertoire ten gehore worden gebracht. Nummers die zeker gezongen worden zijn ‘A Night Like This’

helft van de kerstpakketjes brengen vrijwilligers van de Zonnebloem
persoonlijk thuis bij zelfstandig wonende ouderen, zo ook in Aalsmeer
en Kudelstaart. De overige pakketjes brengen leerlingen van 42 basisscholen rond in een nabijgelegen
verzorgingscentrum en bij ouderen
in hun privé omgeving.
Oud en jong samen
In alle verzorgingshuizen vinden ook
activiteiten plaats waarbij oud en
jong elkaar ontmoeten zoals samen
ontbijten, kerstversiering maken,
liedjes zingen of kerststukjes maken. Samen een activiteit doen verbindt en geeft veel plezier. Het zijn
waardevolle ontmoetingen waarbij
wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud. De Riki Stichting roept anderen op deze
Kerst ook iets te doen voor ouderen
in hun omgeving. Een beetje aandacht voor elkaar doet zoveel goed.
Samen sterk tegen eenzaamheid!

Interkerkelijk Koor Aalsmeer
zingt kerst-oratorium
Aalsmeer - Zaterdag 17 december brengt het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer het oratorium ‘Licht en Vrede’ van Martin Zonnenberg ten gehore. Het concert begint om 20.00 uur
en wordt gegeven in de mooi verbouwde Open Hof kerk aan de Ophelialaan 247. Niemand minder dan
Theo Griekspoor bespeelt het orgel.
Het IKA wordt geleid door dirigent
André Keessen. De bijbellezing wordt
verzorgd door Ans Creemer.

Aan het concert werken de sopraan
Mirelle Middelkoop, trompettist Erik
Wind, gitarist Ivan Verkerk, fluitiste Monique Visser en celliste Naomi
Visser mee. Al met al een volle bezetting.
Het concert is vrij toegankelijk en
duurt ongeveer anderhalf uur. Aan
het einde wordt een collecte gehouden ter dekking van de kosten. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd te komen luisteren.

Bijzonder kerstconcert Caritas
“The Promised Hope”
Aalsmeer - Op zaterdag 17 december verzorgt het Interkerkelijk Koor
Caritas onder leiding van dirigent
Arie Vooijs een bijzonder kerstconcert. Begeleid door een combo onder leiding van Peter van Dongen
(de vaste pianist van Caritas) brengt
Caritas oude en nieuwe kerstliederen. Voor aanvang van het concert
worden de bezoekers sfeervol ontvangen door een koor uit het Victoriaanse Engeland. Samen met de
aanwezigen zingt Caritas bekende
kerstliederen en speciaal worden
deze avond nieuwe en oude kerstliederen ten gehore gebracht. Na
een korte pauze wordt het concert
vervolgd met de Nederlandse première van de musical ‘The Promised

Hope’ van Tom Fetke. In deze musical wordt naar het antwoord gezocht op de vraag waar of op wie
mensen hoop kunnen bouwen. Bij
de beantwoording van deze vraag
neemt Tom Fetke de bezoekers mee
naar de geboorte van een groot
vorst die van invloed is op de toekomst. Het concert wordt gegeven
in de Karmelkerk aan de Stommeerweg 13. De kerk is open vanaf 19.30
uur en het concert start om 20.00
uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn
te koop bij: The Read Shop in de
Ophelialaan, Het Boekhuis in de
Zijdstraat en firma Regelink aan de
Noorddammerlaan 104. Ook kunnen de kaarten besteld worden via
thepromisedhope@gmail.com.

van Caro Emerald, ‘Love You More’
van Racoon, ‘Rolling In The Deep’
van Adèle en ‘Ik heb je lief’ van Paul
de Leeuw. Het concert begint om
19.30 uur en de toegang is gratis.
Meer informatie over Sonority is
te vinden op de geheel vernieuwde website van het popkoor: www.
sonority.nl.

Kerst met ‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer -Evenals voorgaande
jaren gaat het Aalsmeerse smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’
weer op kersttournee. Donderdag
15 december gaat het koor een
optreden verzorgen in zorgcentrum ’t Kloosterhof. Naast de traditionele kerstliedjes, zullen ook
recentere kerstliederen ten gehore worden gebracht. Dit optreden
is niet toegankelijk voor publiek.

Wilt u toch het koor toch zien en
horen? Dat kan, want op vrijdag
16 december wordt er een gratis
kerstconcert gegeven in De Oude
Veiling in de Marktstraat.
Aanvang is 22.00 uur. Het koor
wordt muzikaal begeleid door Ally Maarse op piano, Cor Trommel
en Louise Prins op accordeon en
staat onder leiding van dirigent
Frans Koers.

Cadeaus, zang, lekkernijen en schaatsen

Dit weekend Decembermarkt
en koopzondag in Centrum
Aalsmeer - De jaarlijkse Decembermarkt in het Centrum vindt dit
jaar op twee dagen plaats. Op vrijdag 16 december tussen 14.00 en
21.00 uur én op zaterdag 17 december tussen 10.00 en 17.00 uur staan
verlichte kramen met kerstspullen
en leuke cadeaus in de Zijdstraat.
Op zondag 18 december opent een
groot aantal winkels de deuren en
is er een ijsbaantje bij de Albert
Heijn. Tijdens deze twee dagen zijn
veel winkeliers buiten te vinden met
een kraam, maar er zijn ook standhouders van buitenaf. Bij de verlichte kraampjes kunnen bezoekers terecht voor leuke kerstcadeaus zoals sieraden, parfums, boeken, cd’s
en dvd’s, kleding, hobbymaterialen, sfeerverlichting en kerstversiering. Behalve winkeliers is ook een
aantal goede doelen en verenigingen aanwezig en kan genoten worden van verschillende winterse gerechten, hapjes en drankjes zoals
oliebollen, glühwein en warme chocolademelk. Op vrijdag kunnen be-

zoekers zomaar de Kerstman of Rudolph het rendier tegenkomen. Foto’s nemen mag natuurlijk. Zaterdagmiddag zingt het koor Kaaijk &
Co tussen 15.00 en 16.30 uur Christmas Carols op verschillende plekken in het Centrum. De Decembermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions
in samenwerking met Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum. Voor
meer informatie en vragen kan gekeken worden op www.aalsmeercentrum.nl.
IJsbaantje op koopzondag
Op zondag 18 december opent 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. Voor de Albert
Heijn op het Praamplein staat een
kleine ijsbaan en een koek en zopie
kraam. Leuk voor de kinderen terwijl ouders en verzorgers zelf rustig
kerstboodschappen kunnen doen.

Kerstconcert Amstellandse Cantorij

Kerstconcert Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore verzorgt ook dit
jaar weer een kerstconcert. Op
vrijdag 16 december wordt opgetreden in de Dorpskerk in de Kanaalstraat vanaf 20.00 uur. Kerst
is voor het mannenkoor een jaarlijks terugkerend concert moment.
Con Amore heeft een rijkelijk gevulde muziek bibliotheek met veel
kerstwerk. De muziek commissie
en dirigent maken een selectie en
een voorstel over de invulling van
de avond, de te zingen liederen
en welke solisten en instrumentalisten uitgenodigd gaan worden.
Dan wordt de datum en plaats van
het concert geprikt en als dit alles klaar is gaan de heren van Con
Amore studeren. Elk jaar wordt gezocht naar nieuwe ingangen, maar
het oude vertrouwde wordt niet

X-Mas in Oost-Inn
Aalsmeer - De kerstdagen komen
alweer dichtbij! Maar weet jij eigenlijk wat dan precies gevierd wordt?
Tijdens X-Mas wordt daarbij stilstaan. Met veel muziek, toneel en gezelligheid wordt het weer een fantastische avond! X-Mas wordt georganiseerd vanuit Oost inn. De avond
vindt plaats in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 op zaterdagavond 17 december en begint om
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de
deuren open en is iedereen van harte welkom!

los gelaten. Ook dit jaar weer met
Aalsmeerse medewerking aan het
concert middels klarinet, dwarsfluit, trompetten, hobo, piano en
orgel. Ook is een soliste uitgenodigd. De toegang tot het concert op 16 december in de Dorpskerk bedraagt 10 euro per persoon.
Kaarten zijn te koop bij Boekhuis in
de Zijdstraat, Raedshop in de Ophelialaan en de Kramerie aan de
Machineweg of bestel via www.
amkconamore.nl.

Kerstconcert in
Ziekenhuis
Amstelveen - Maandag 19 december treedt zangkoor Kwintessens op van 18.30 tot 19.00 uur in
de hal/entree van Ziekenhuis Amstelland. Na het optreden in de hal
gaat de groep uiteen om in kleine
groepjes te zingen op de patiëntenkamers. Het Amstelveense koor
bestaat uit ruim dertig dames die
met passie, plezier en humor zingen over het leven. Het repertoire
is breed en veelzijdig; van klassiek
tot pop en van religieus via wereldmuziek naar jazz, zowel drie- als
vierstemmig. Tijdens het optreden
in Ziekenhuis Amstelland worden
kerstliederen gezongen en dat gaat
onder leiding van dirigente Justina
Oosters en pianiste Tilly Keesen. Iedereen is van harte welkom te komen luisteren in de hal.

Amstelveen - Op zondag 18 december trakteert de Amstellandse Cantorij op een kerstconcert.
Omdat de Urbanuskerk in Bovenkerk gerestaureerd wordt, brengt
het koor haar kerstconcert dit jaar
in de Titus Brandsmakerk aan het
Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Begeleid door een instrumentaal ensemble brengt de Amstellandse Cantorij het Magnificat
van Durante en de Cantate ‘Auf,
auf, ihr herzen seid bereit’ van Homilius ten gehore.

Daarnaast worden Franse kerstliederen en Engelse carols door het
koor uitgevoerd. Het instrumentaal
ensemble zal het concert verder
opluisteren met de uitvoering van
de Sonate in C van Mozart. Koor en
orkest worden geleid door dirigent
Eric Jan Joosse.
Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. De kerk is
open vanaf 19.30 uur. Teneinde de
kosten van dit concert enigszins te
dekken, wordt na afloop een deurcollecte gehouden.

Kerstkienen bij Supporters
Kudelstaart- Aanstaande donderdagavond 15 december organiseert de Supporters Vereniging
Kudelstaart een kerstkienavond.
Op deze avond is er in elke ronde
een prachtig kerstpakket ter waarde van 35 euro te winnen. Daarnaast staan nog 32 schitterende
prijzen, waaronder vleesbonnen en
kerstartikelen, op de tafels uitge-

stald. Na vier ronden een pauze om
even op adem te komen en de kelen te smeren. Daarna verder met
ronde vier tot en met acht. Aan het
einde van deze avond is er de extra kienronde met altijd een hoofdprijs van ongeveer 125 euro. Komt
u ook gezellig kienen deze avond in
het dorpshuis te Kudelstaart? Aanvang is 20.30 uur.

Kerstconcert accordeonorkesten
Amstelveen - De Amstelveense accordeonorkesten van de
Concertina´s geven zondagmiddag
18 december een kerstconcert in
de Handwegkerk aan de Handweg
te Amstelveen. Medewerking aan
dit concert wordt verleend door het
AdHoc Koor uit Amstelveen. Aanvang 14.00 uur. De kerk is open
vanaf 13.30 uur. 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. 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 is het mogelijk nog even na te praten. 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. Voor nadere inlichtingen kunt
u telefonisch contact opnemen
met 0297-567362.

Kerststukje ‘scoren’ in de Spil
Kudelstaart - Mooie creatieve
kerststukjes zijn ieder jaar te koop op
de kerstmarkt in de Spil en ook afgelopen zaterdag 10 december werden
verrassende creaties aangeboden.
De veelzijdigheid van de groengroep
van de kerk is inmiddels bij vele bezoekers bekend en menigeen kwam
dan ook langs om een kerststukje
te ‘scoren’. Maar natuurlijk werd ook

een rondgang gemaakt langs de diverse kraampjes met kaarten, kaarsen en brocante en gesnuffeld in de
boekenhoek. De heerlijke geuren in
het gebouw zette verder vele bezoekers aan het eten of drinken. Heerlijk
koffie met koek of een kopje erwtensoep na leuke spulletjes aangeschaft
te hebben.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
De Brulboeien op kersttournee
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat het
Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien weer op kersttournee. Vanaf
aanstaand weekend wordt bij verschillende gelegenheden opgetreden. Om toch ook in de zeemanssfeer te blijven, zal het gevarieerde programma deze keer bestaan
uit een mix van kerst- en zeemansliedjes. Kerstklassiekers als Stille nacht, Little drummerboy, Witte Kerst (Sneeuwwals) en White
Christmas zullen worden afgewisseld met Rolling home, Bora Bora en Ketelbinkie. Het vrolijke Ierse Christmas in Killarney komt voorbij na het ernstige, maar even Ierse Fields of Athenry. En Kerstmis
op Zee mag natuurlijk niet ontbreken: een indirecte ode aan de echtgenotes en moeders van het thuisfront die aan boord op kerstdag in

de tropen zorgen voor een passend
cadeau uit de kerstkist, zoals wollen wanten, sjaals en sokken. Het
eerste optreden vindt plaats op vrijdagavond 16 december vanaf 19.00
uur in Het Middelpunt in AalsmeerOost. Zaterdagmiddag 17 december zal vanaf 14.30 uur in het Zorgcentrum Groenelaan in Amstelveen
worden opgetreden. Zondag 18 december wordt gezongen van 15.00
tot 17.00 uur op de kerstmarkt Zijdelwaard in Uithoorn. Hopelijk zal
de wind niet al te hard door de bomen waaien, want het is niet de
bedoeling dat de Brulboeien hun
naam ook werkelijk waar zouden
moeten maken. Woensdag 21 december om 19.30 uur wordt de serie
kerstoptredens afgesloten bij zorgcentrum Kloosterhof in Aalsmeer, in
de Clematisstraat.

Diverse activiteiten voor goede doelen

Lionsclub Ophelia opent
terras op kerstmarkt

Kerststukjes en bollen voor
kinderen in Roemenie
Rijsenhout - De hal van de Ontmoetingskerk aan de Werf was afgelopen zaterdag 10 december omgetoverd tot groenhal met een scala aan kerststukjes, kerstkransen
en groenversieringen. Alle spulletjes werd tegen heel schappelijke
prijzen aangeboden en vonden dan
ook snel nieuwe eigenaren. Ook
present op de kerstmarkt was de
stichting Kika, die beertjes verkoopt
voor onderzoek tegen kinderkanker.

Voor een kerstboom hoefden de inwoners van Rijsenhout eveneens
niet ver te reizen. Een grote variatie aan bomen was te koop. Hopelijk heeft de kerstmarkt en bomen
verkoop een mooie opbrengst, want
deze gaat naar begeleiding en opvang van Roma kinderen in Roemenie en gaat besteed worden aan
stille armoede in Rijsenhout.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Klein kerstconcert ACOV
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 17 december geeft Aalsmeers
Christelijke Oratorium Vereniging
een kerstconcert in de RK Kerk St.
Jan Geboorte in Kudelstaart. Het
concert begint om 20.00 uur en
zal ongeveer een uur duren. Uitgevoerd worden onder andere delen uit het Weihnachts-Oratrorium
van Bach, Oratorio de Noell van C.
Saint-Säens en The Messiah van
Händel. Medewerking wordt verleend door de alt Martine Straesser
en de organist Niek van der Meij.
Na afloop wordt de bezoekers een
hapje en een drankje aangeboden.
De toegangsprijs voor het concert
is 10 euro per persoon. Voor meer
informatie: www.acov.nl.

mer dat hij vertrekt, maar de koorleden kijken dankbaar en met plezier terug op de jaren dat hij de
ACOV geleid heeft. Gelukkig heeft
het koor onlangs een nieuwe dirigent gevonden. Danny Nooteboom, wellicht bekend van de
Leidse scratchdagen. Hij gaat het
stokje per 1 januari aanstaande
overnemen. De gesprekken over
het programma zijn in volle gang.
Zeker is al dat het Requiem van
Mozart op het eerstvolgende programma staat.
Foto: Herman Paardekooper.

Kerstwinkel met kunst
valt in de smaak!
Kudelstaart - De kerstwinkel van
Joop en Ria van Leeuwen aan de
Kudelstaartseweg 165 is opgeluisterd met werken van lokale kunstenaars. Sinds afgelopen donderdag 8 december is deze bijzondere combinatie te bewonderen en al
vele bezoekers mochten verwelkomt worden. De kerststukken en
groendecoraties worden opgeluisterd met schilderijen van Sander
Bosman en Irene Kramer, keramiek
van Laura Brambach, beelden van
Eveline Palmer en zeepjes van Leontien Zethof. Zeepatelier Uzepia
zet zich sinds enkele maanden in
voor jongeren in Liberia. Jongeren
in dit land, die geen opleiding heb-

Afscheid dirigent
Met dit kerstconcert neemt het
koor afscheid van haar dirigent
Herman Paardekooper. In de voorbije acht jaren heeft Herman de
ACOV kwalitatief beter gemaakt
en de kleine voor- en najaarsconcerten geïntroduceerd. Het is jam-

ben, krijgen praktijkles van Kemah
Singer zodat ze zelfstandig leren
te overleven. Ambachtelijke zeep
heeft Kemah Singer leren maken
van Leontien Zethof. De Liberiaanse brengt haar kennis weer over op
de jongeren. Maar natuurlijk is wel
geld nodig om grondstoffen te kopen voor fabricage van de zeepjes. Leontien Zethof helpt waar ze
kan en hoopt dat veel inwoners komen kijken en kopen! De expositie ‘Kunst en Kerst’ is dagelijks te
bewonderen van 9.00 tot 17.30 uur,
op koopavonden en zaterdags tot
17.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Kerstdiner bij De Eetclub

Kerstfotowedstrijd

Hoe viert Aalsmeer kerst?
Aalsmeer - Inwoners en bedrijven
van Aalsmeer worden opgeroepen
hun leukste, mooiste of grappigste kerstmoment van 2011 te fotograferen en in te sturen. Deze foto kan worden ingestuurd via de
facebook pagina van Cewe fotoboek (www.facebook.com/cewefotoboek). De leukste foto’s worden beoordeeld door een vakkundige jury. Het publiek kan de inzendingen via facebook delen met familie en vrienden. De winnende foto’s maken kans op een van de 60
beschikbare prijzen. De hoofdprijs
bestaat uit een compleet verzorgde
zeven daagse familiereis naar Lapland voor 4 personen. Het winnende gezin brengt onder meer een
bezoek aan de woonplaats van de
echte kerstman, maakt een safari met door husky-honden getrokken sleeën en een kindvriendelijke

trektocht door een prachtig winterlandschap. Zodra de Sint zijn terugtocht naar Spanje is begonnen,
maakt Nederland zich op voor het
gezellige kerstfeest.
De vele kerstontmoetingen (borrels, diners, events, e.d.) en huiselijke gezelligheid lenen zich uitstekend voor leuke kerstfoto’s. Maak
van de leukste, grappigste en gezelligste kerstmomenten een foto
en doe mee met deze verrassende kerstfotowedstrijd. Van 12 tot en
met 28 december kunnen kerstfoto’s ingestuurd worden via de facebook pagina. Hier staan verdere instructies voor deelname en inzendingen. Rondom de fotowedstrijd is
een speciale App ontwikkeld. Met
de zogeheten ‘Rudolphy me’-App
kunnen mensen zichzelf of vrienden verkleden als Rudolph the red
nosed reindeer.

Aalsmeer - Aan de uitnodiging om
kosteloos aan te schuiven bij de
Eetclub van de Aalsmeerse Cama
Gemeente werd vorige maand flink
gehoor gegeven. Een twintigtal
mensen voelde zich 20 november
zeer welkom in de bovenzaal van
de Oude Veiling waar ze werden
getrakteerd op een oer-Hollandse
stamppot. Aan de vooravond van
kerst ligt er opnieuw een uitnodiging klaar. Iedereen die vreest de
kerstdagen alleen door te moeten
brengen, is van harte welkom op
zaterdagavond 24 december. Wederom staan de deuren van De Ou-

de Veiling vanaf 17.30 uur open. Er
is ruimte voor 40 bezoekers. Omdat
de organisatie flinke belangstelling
verwacht voor dit gratis bij te wonen kerstdiner, wordt aangeraden
om een plek te reserveren via nummer 06-33673053 of eetclub@cama-aalsmeer.nl. Het kerstdiner zal
tijdig afgelopen zijn, zodat de gasten eventueel nog de kerstnachtdienst van de ACG kunnen bijwonen. Deze begint om 21.00 uur
in De Groenstrook aan de Jac. P.
Thijsselaan.
Meer informatie is te vinden op op
www.cama-aalsmeer.nl.

De beide kokkinnen Annemieke Siebeling en Annemieke Alderden hebben
een heerlijk kerstmenu samengesteld.

Aalsmeer - Vrijdag 16 december staan de dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia weer met een
kraam op de kerstmarkt in de Zijdstraat, op het pleintje bij de Doopsgezinde Kerk). Op het verwarmde terras kunnen bezoekers genieten van heerlijke erwtensoep, hotdogs, glühwein en chocolademelk.
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, onder andere een springkussen, cadeautje hengelen en (kerstballen) gooien. Om helemaal in de
kerststemming treedt om 19.30 uur
de Zing en Swing-groep van muziekschool Spelenderwijs Kudelstaart op.
Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft
ervoor gekozen om in het clubjaar
2011/2012 gelden bijeen te brengen voor twee goede doelen. Ze gaat
hiertoe diverse activiteiten organiseren. De kerstmarkt is een van die activiteiten. Het eerste goede doel betreft een bijdrage aan de geluidsinstallatie voor de nieuw te realiseren
aanbouw aan Zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat. Het zorgcentrum gaat ten behoeve van haar
bewoners en de bewoners van de
appartementen in de Clematisstraat,
Gerberastraat en Fuchsiastraat een
multifunctionele ruimte realiseren
aan het bestaande restaurant. Hier
kunnen maaltijden worden gebruikt,
maar er kunnen veel meer activiteiten worden georganiseerd, zoals een
soos-uur. In deze nieuwbouw is behoefte aan een nieuwe geluidsinstallatie, waar Lionsclub Aalsmeer Ophelia graag een bijdrage aan levert.
Het tweede goede doel is de Stichting Hoogvliegers. Deze stichting
heeft als doelstelling om (chronisch
en terminaal) zieke en (verstandelijk en lichamelijk) gehandicapte kinderen van 6 tot en met 16 jaar een
onvergetelijke dag te bezorgen door
ze zelf te laten vliegen. Per jaar wor-

den er vijftien ‘vliegersdagen’ georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers, waaronder beroepspiloten.
Dit gebeurt vanaf diverse vliegvelden in Nederland. Op het vliegveld
beleven deze kinderen met brandweer, politie, maar vooral met helikopters en vliegtuigen een geweldig avontuur. Het kind mag zelf het
vliegtuig besturen en voelt zich voor
één dag piloot. Deze vlucht vormt
voor hen een geweldig hoogtepunt.
In 2011 kunnen ruim 1250 kinderen
een dergelijke vlucht maken. Lionsclub Aalsmeer Ophelia wil het zinvolle werk van de Stichting Hoogvliegers graag ondersteunen. Een andere, reeds opgestarte activiteit voor
deze goede doelen is de verkoop van
wijn. Ook deze is vrijdag tijdens de
kerstmarkt verkrijgbaar.

Aalsmeer - Op dinsdag 20 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen haar kerstspeelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. De feestelijke
kaartavond is in Ons Tweede Thuis
in de Hortensialaan en begint om
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan
koffie en thee klaar. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is
gewonnen door mevrouw S. Luyten
met 5353 punten, op twee de heer
N. Bekkers met 5316 punten en
op drie de heer F. Goede met 5213
punten. Beste rummicupper bleek
mevrouw Bekkers met 38 punten.

loop en ontmoeting bij Oost-Inn. Aansluitend van 12.00 tot 13.00 uur wordt
een kerstlunch gehouden. Neem
vrienden en buurtgenoten mee, er is
plaats genoeg. Iedereen is hartelijk
uitgenodigd. Dit is tevens de laatste
ontmoeting van dit jaar. Op woensdag 11 januari in het nieuwe jaar is
er weer Oost-Inn met onder andere de peuter instuif. De Oost-Inn is te
vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Op donderdag 22 december organiseert buurtvereniging Oosteinde een gezellige koppelklaverjasavond. De avond zal geheel in het teken staan van de kerst.
Er zijn mooie prijzen te winnen. Het
inschrijfgeld bedraagt 1,50 euro. Er
wordt gekaart in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur.
Iedereen is welkom. Het kaarten op
8 december is gewonnen door Gerard Presser met 5576 punten, gevolgd door Jan Alderden met 5508
punten en Tiny van de Made met
5258 punten. De poedelprijs mocht
Henk van der Stroom mee naar huis
nemen.

lige kerstbingo gehouden in ‘t Holland Huys in de Zijdstraat. Er gaan
vier rondes bingo gespeeld worden, waarin iedereen kans maakt op
mooie prijzen. ‘t Holland Huys organiseert aan het einde van de avond
nog een loterij waarin iedereen prijs
heeft. Alle deelnemers gaat dus zeker met een mooie prijs naar huis.
De bingoavond begint om 20.00 uur
en iedere liefhebber is natuurlijk van
harte welkom. ‘t Holland Huys is voor
de bingo nog op zoek naar enthousiaste gast presentatoren. Dus, als je
het leuk lijkt om ook eens aan het
rad te draaien, kom dan eens kijken
op de bingoavond.

Kerstkienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 21 december organiseert buurtvereniging Hornmeer een mooie kerstkien met fantastische prijzen, een
verrassingsronde en onder andere
de alom gewilde mand.
Iedereen is van harte welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De koffie staat klaar.
Kinderkien
Op woensdag 28 december, in de
kerstvakantie, houdt de buurtvereniging een kerstkien voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Het kienen is van 14.00 tot 16.00 uur. Er
zijn leuke prijsjes te winnen.

Kerstlunch in
Kerstspeelavond Oost-Inn
- 18: Op woensdag 21 deOns Genoegen Aalsmeer
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur In-

Kerstbingo in
Kerstkaarten bij ‘t Holland Huys
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
Oosteinde
15 december, wordt weer een gezel-

Kerstconcert Flora met
drie zangkoren in St. Jan
Kudelstaart - Op zondag 18 december geven muziekvereniging Flora en
de drie zangkoren De Kudelkwetters, Fiore en Cum Ecclesia het jaarlijks kerstconcert in de mooi opgeknapte kerk St.Jan Geboorte aan de
Kudelstaartseweg 247. De koren zullen allen enkele liederen zingen, Flora speelt een aantal muziekstukken.
De DOP-groep heeft een aantal mooie
gedichten gevonden en speciaal dit
jaar wordt extra aandacht besteed aan
de samenzang, Fijn samen zingen, is
de bedoeling van de sfeervolle dienst.
Iedereen is van harte welkom om te

komen luisteren en lekker mee te zingen. Na het kerstconcert staat IJsclub
VZOD weer op het kerkplein klaar om
de bezoekers te verwennen met warme chocolademelk, warme glühwein,
krentenbrood en kerstkransjes. Het
concert zondag begint om 15.00 uur.
De kerk is open vanaf 14.30 uur. Het
concert gaat ongeveer vijf kwartier
duren. De toegang is gratis. Wel staan
bij de uitgang van de kerk twee rode
bussen waarin een vrijwillige bijdrage gestopt mag worden. De opbrengst
hiervan is voor de gemaakte kosten
voor het concert.
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Maak kans op vierdaagse vip-trip

Bierbrouwerij
Scone stopt!

Op glad ijs met Profile
Tyrecenter in Oostenrijk
Aalsmeer - Profile Tyrecenter is samen met Vredestein sponsor van de
Alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee in Oostenrijk. Alle bekende namen uit het marathonschaatsen en maar liefst 6000 recreanten komen in de periode van
25 januari tot en met 5 februari in
actie op het Oostenrijkse ijs. Profile Tyrecenter en Vredestein geven een volledig verzorgde vierdaagse vip-trip weg voor twee personen. Bij aankoop van Vredesteinbanden maakt iedereen kans om dit
unieke evenement in het Oostenrijkse Karinthië van dichtbij mee te maken. Klanten van Profile Tyrecenter
die tot en met 22 januari 2012 vier
Vredestein-banden (winter, zomer
of all-season) aanschaffen, kunnen
zich op de
actiepagina
www.profiletyrecenter.nl/elfstedentocht inschrijven. Zo maken zij kans
op een geheel verzorgde vierdaagse
reis voor twee personen. Uiteraard
zijn de vlucht, het verblijf, het ontbijt
en het diner samen met een gevarieerd programma tijdens de Elfstedentocht bij de actie inbegrepen.
Unieke belevenis
De prijswinnaars verblijven van 1 februari tot en met 4 februari in Gasthof Herzog, een hotel niet ver van
de oevers van de Weissensee. Speciaal voor de vipgasten bestaat de
mogelijkheid om de wedstrijden te

volgen vanuit een gastenwagen of
vanaf de sneeuwscooter. Ook is het
mogelijk om samen met een marathontopper een rondje te schaatsen,
waarbij tips en adviezen natuurlijk
niet ontbreken. Kortom: een unieke ervaring voor iedere Nederlandse schaatsliefhebber.
.
Winterbanden
In landen als Duitsland en Oostenrijk zijn winterbanden verplicht onder winterse omstandigheden als
sneeuw, ijzel, dooiende sneeuw en
ijs. Voor de deelnemers aan de Alternatieve Elfstedentocht, die vaak
met eigen vervoer naar Oostenrijk
gaan, is een goede voorbereiding
van de auto daarom van groot belang. Maar ook in Nederland zijn
winterbanden cruciaal als het kouder dan 7 graden Celsius wordt. De
automobilist verhoogt hiermee zowel de eigen veiligheid als die van
medeweggebruikers. De merkonafhankelijke specialisten van Profile
Tyrecenter adviseren graag welke
winterband past bij de auto en het
rijgedrag. Automobilisten kunnen
ook de gebruiksvriendelijke winterbanden App downloaden. Met deze gratis App kunnen consumenten direct zien welk type winterband
geschikt is voor de eigen auto. Verstandige bestuurders maken direct
een afspraak voor de winterbandenwissel.

Aalsmeer - Met ingang van 1 januari 2012 stoppen Eric van Wieringen
en Leonard van Rijn met de Scone
bierbrouwerij en distilleerderij op de
Helling. Tijdgebrek, tegenvallende
verkoopresultaten en het opzeggen
van het huurcontract hebben het
tweetal besloten de machines stop
te zetten. “Wij zijn niet over 1 nacht
ijs gegaan en hebben alles tegenover elkaar afgewogen. Uiteindelijk
zijn we tot de conclusie gekomen
dat dit de enige juiste beslissing is”,
laat het tweetal per email weten.

Sleetje rijden in
Nieuw Oosteinde

Kerstproeverij bij C1000
Koster trekt veel publiek
Aalsmeer - Tegen dovenmansoren was de Kerstproeverij van
C1000 Koster absoluut niet gezegd. Het was superdruk afgelopen dinsdag 13 december tijdens
deze speciale avond met een presentatie van het feestelijke kerstassortiment en andere heerlijke hapjes. De vele bezoekers werden welkom geheten muziek van
de Kerstman op accordeon. Eenmaal binnen was het voetje voor
voetje langs alle presentaties, maar
dit deerde de bezoekers absoluut
niet. “Gezellig, toch?!” Er werd volop genoten van de vele lekkernijen (meer dan 30 proeverijen!) en
vast en zeker dat ideeën zijn opgedaan voor een feestelijke en lekkere viering van de kerstdagen! Verkoop vond deze avond niet plaats,
maar wel kon geld uitgegeven worden aan goede doelen en dit paste prima bij de inmiddels verkregen kerstgedachte. Kika, het Wereldnatuurfonds, het Rode Kruis

en de stichting Oud Aalsmeer deden goede zaken. Het samenstellen van het kerstmenu kan in ieder geval beginnen. C1000 Koster

in de Ophelialaan heeft een kijkje
in de keuken gegeven en hoopt alle bezoekers, die ook nog eens een
cadeautje meekregen, opnieuw te
begroeten tijdens het inkopen van
de kerstlekkernijen. De supermarkt
is overigens niet over het hoofd te
zien: Buiten prachtig aangekleed
in kerstsfeer met versieringen,
lichtjes en bomen!

Aalsmeer - Op zaterdag 17 december wordt een geweldige opblaasbare helling neergezet op het Poldermeesterplein in winkelcentrum
Nieuw Oosteinde. Van 12.00 tot
16.00 uur mogen kinderen hier vanaf sleeën. Het wordt extra feestelijk
winkelen zaterdag, want er gaat ook
een minikerstmarkt ingericht worden met kramen met kerstartikelen
en andere snuisterijen en natuurlijk
zal koek en zopie verkrijgbaar zijn.
Er zal ook een Kerstman rondlopen
op het plein.

Signeersessie
Van Houten
Aalsmeer - Schrijver Theodore van
Houten signeert op zaterdag 17 december in de Read Shop in de Ophelialaan zijn beide boeken over
Aalsmeer, die hij dit jaar publiceerde.
In augustus verscheen ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogstijd’, dat grote commotie veroorzaakte. De eerste druk
was binnen een maand uitverkocht,
de tweede druk verscheen in september. Mogelijk volgt nog een derde druk. Eind november verscheen
‘Op Aalsmeer’, waarin ruim honderd
columns over Aalsmeer en zes verhalen gebundeld werden. De signeersessie is zaterdag van 11.30 tot
13.30 uur. Ook zij die eerder een van
Van Houtens boeken aanschaften
zijn welkom.

Actie voor oorlogsmoeders

Veiling financieel gezond

Leden FloraHolland akkoord
met nieuwe adviesstructuur

3FM Serious Request live
te volgen via Caiway

Aalsmeer - Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering
van FloraHolland in Naaldwijk afgelopen donderdag 8 december is ingestemd met een aantal voorstellen. De leden gingen akkoord met de
nieuwe adviesstructuur om de ledenbetrokkenheid te vergroten en met
de overname van de financiering van
Bloemenbureau Holland (BBH) door
FloraHolland. Ook het jaarplan en de
begroting voor 2012 keurden de leden goed. Er werd volmondig ingestemd met de statutaire naamswijziging van FloraHolland in ‘Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.’. Deze naamswijziging
volgt uit de toekenning van het predikaat Koninklijk aan FloraHolland. In
2011 heeft FloraHolland samen met
de leden gewerkt aan een nieuwe
adviesstructuur die de betrokkenheid
bij de coöperatie vergroot. Bestuursvoorzitter Bernard Oosterom: “We
willen dat binnen het coöperatieve
FloraHolland de invloed van de leden
verbeterd wordt. Met de nu voorgestelde versterking van de FPC’s (FloraHolland Product Commissies) en
de opzet van Adviesraden willen we
die verbetering tot stand brengen.”
Ledenzeggenschap wordt vanaf 1 januari via de productlijn ingevuld. Dit
betekent dat vernieuwde FPC’s de
status van adviescolleges naar het
coöperatieve bedrijf krijgen. Overkoepelend aan de vernieuwde FPC’s
worden twee adviesraden met nieuwe verantwoordelijkheden ingesteld,
één voor bloemen en één voor planten. Ook worden drie Regional Advisory Committees opgericht in Israël,
Kenia en Ethiopië.

Aalsmeer - Ook dit jaar geeft Caiway van 18 tot en met 24 december
het 3FM-programma Serious Request
24 uur per dag live door. Om de actie
van 3FM en het Rode Kruis te ondersteunen stelt Caiway 101.TV (voorkeuze 101) tijdelijk gratis beschikbaar
voor al haar televisie kijkers. Daarnaast is 101.TV te bekijken via showroom. 3FM Serious Request vraagt dit
jaar aandacht voor moeders die geraakt zijn door oorlog- of conflictsituaties. De nood van deze moeders
is onzichtbaar te midden van geweld
en conflicten. Deze vrouwen functioneren op de achtergrond, moeten vaak vluchten en strijden voor
de veiligheid, inkomen, zorg, opvoeding en gezondheid van het gezin. Tijdens conflicten zijn moeders de stille
kracht van een gezin. Wanneer haar
iets overkomt, dan raakt het hele gezin ontwricht. Het Rode Kruis helpt
deze moeders met onderdak, water,
voedsel en medische hulp. Maar ook

Bloemenbureau Holland
De financiering van BBH op basis
van de PT-heffing komt per 2013 te
vervallen. “Samen met BBH en VGB
hebben we een businessplan gemaakt waarbij we - dicht bij de business - de ondernemers en de marketingkracht van BBH, VGB, PT en FloraHolland bundelen in één sterk marketingcluster. Doen we dit niet, dan is
er na volgend jaar geen BBH meer”,
zei algemeen directeur Timo Huges.
De coöperatieleden gingen ermee
akkoord dat FloraHolland deze financiering per 1 januari 2013 overneemt.
Dat gebeurt door een provisieverhoging van 0,2 procent, onder de voor-

waarde dat de PT-heffing voor FloraHolland-aanvoerders op zijn minst in
gelijke mate wordt verlaagd.
Begroting 2012 goedgekeurd
De leden gingen akkoord met een
wijziging van de contributieberekening. Die moet ervoor zorgen dat bij
een licht teruglopend ledenaantal de
contributie-inkomsten (nodig voor
dekking van kosten van de coöperatie) intact blijven, zonder dat kleinere kwekers hieronder te lijden hebben. Door meevallende kosten in het
project uniforme stapelwagen wordt
de huur in twee opeenvolgende jaren
met in totaal 20 euro verhoogd. Dat is
5 euro lager dan de eerder verwachte 25 euro. Voor de huur van CC-containers geldt in 2012 een nieuw tarievenstelsel op basis van het kostenmaker/kostendrager-principe.
Financieel directeur Erik Leeuwaarden: “Ik realiseer me dat we in economisch bijzondere slechte tijden leven. Gelukkig is FloraHolland financieel gezond en zijn we minder afhankelijk van banken. We kunnen daarom als veiling flinke klappen opvangen zonder u daarmee lastig te hoeven vallen. Ik denk dat we met deze plannen op een financieel verantwoorde manier het nieuwe jaar in
kunnen.”
Vergadering digitaliseert
De ledenvergadering in Naaldwijk
was bij wijze van pilot voor het eerst
online te bekijken. Nationale en in-

Actie winkelcentrum Kudelstaart

Wederom gelukkige prijswinnaars ‘Bon in de ton’
Kudelstaart - Winkelcentrum Kudelstaart heeft voor de tweede week
weer drie prachtig gevulde winkelwagens verloot. Winnaars deze
keer zijn Else van der Zwaard, Jessica van Maris en de familie Verhoek.
Laatstgenoemde winnaar heeft zich
nog niet gemeld. Dit kan nog tot volgende week. Vincent van de Gall &
Gall feliciteerde de mensen met hun
gewonnen prijs. Het gourmetstel

van de Marskramer kwam goed van
pas en ook de tegoedbon van slager Kees Jacobs werd gewaardeerd.
Nog een week loopt de actie ‘Bon in
de ton’ en ook nu weer zijn mooie
prijzen van de winkeliers te winnen.
Vergeet dus niet na uw aankopen de
kassabon in de tonnen in de winkels
te deponeren. Wie weet wordt u getrakteerd op een goed gevulde winkelwagen.

ternationale leden konden zo de vergadering van begin tot eind op afstand volgen. Een tolk was aanwezig om alles te vertalen naar het Engels voor de internationale leden.

Ook nieuw en vooral efficiënt waren
de stemkastjes die de aanwezige leden in de zaal gebruikten. De uitkomsten van de stemrondes waren daardoor in een handomdraai bekend.

De algemene ledenvergadering van FloraHolland was dit jaar voor het eerst online te volgen dankzij de aanwezige camera’s.

met het terugvinden van familie en
het verdienen van een eigen inkomen.
Glazen Huis staat in Leiden
De 3FM DJ’s Timur, Gerard en Coen
betrekken van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in Leiden
voor 3FM Serious Request 2011. In de
week voorafgaand aan de kerstdagen
sluiten de drie DJ’s van 3FM zich zes
dagen lang op in een glazen studio.
Zij eten die dagen niets en maken 24
uur per dag live radio en televisie via
101.TV. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en
wordt uitgebreid geïnformeerd over
de actie. Tijdens deze achtste editie
heeft het drietal maar één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor moeders die geraakt zijn door oorlog- en
conflictsituaties. Een stille ramp die
wereldwijd meer dan 10 miljoen moeders raakt. Deze moeders zijn alles
kwijt. Het Rode Kruis helpt hen hun
leven weer op te bouwen.

Schenk oude mobiel aan
Mensen in Nood!
Aalsmeer - December is dé maand
om iets te doen voor een ander, voor
mensen in ontwikkelingslanden die
getroffen worden door rampen of conflicten. Lever daarom oude mobieltjes
en opladers in bij het depot van Sam’s
Telefoonactie voor Mensen in Nood bij
u in de buurt! Voor u een kleine moeite, maar een warm en gewaardeerd
gebaar voor Mensen in Nood. Jaarlijks
levert Sam’s Kledingactie een bijdrage van 400.000 euro aan de projecten van Cordaid Mensen in Nood door
het inzamelen van kleding. Om extra
geld te verwerven voor de projecten
van Cordaid Mensen in Nood is Sam’s
in juni 2011 een mobiele telefoonactie gestart met de naam Sam’s Telefoonactie voor Mensen in Nood. De
afgelopen maanden zijn er honderden
mobieltjes binnen gekomen, maar er
zijn nog veel meer oude mobiele telefoons. Deze mobieltjes liggen in een
la of kast en worden niet meer gebruikt. Daarom deze oproep om oude mobieltjes in te leveren voor Cordaid Mensen in Nood. In januari 2012
wordt bekend welke bijdrage de inge-

zamelde mobieltjes hebben opgeleverd. Sam’s Telefoonactie zamelt oude mobiele telefoons, draadloze huistelefoons (DECT) en opladers van mobiele telefoons in. Deze kunnen ingeleverd worden bij de firma Ubink aan
de Mijnsherenweg 46 in Kudelstaart.

Kunstspektakel
viert feest
Leimuiden- Het Kunstspektakel in
Leimuiden wordt volgend jaar op 10
juni voor de tiende keer georganiseerd. Natuurlijk wordt dit lustrum extra feestelijk gevierd. Het thema van
het kunstspektakel is dan ook: Feest.
Vele kunstenaars zullen hun kunstwerken tonen, workshops geven en de
mensen actief betrekken. Het spektakel wordt extra opgeluisterd met muziek en theater. Zoals ieder jaar wordt
gelijktijdig met het Kunstspektakel
een fietstocht gehouden. Voor informatie: www.kunstspektakel.nl.

2e katern
College van B&W bezoekt
Groencentrum in Aalsmeer

Beleef Aalsmeer in de winter
Aalsmeer - Ook in de winter valt er
veel te beleven in Aalsmeer. Daarom
heeft Beleef Aalsmeer de brochure
‘Beleef Aalsmeer in de Winter’ uitgegeven. Hierin vinden Aalsmeerders, maar ook bezoekers veel informatie over gezellig uitgaan, activiteiten rond de kerst en tips voor
kids. Op de website beleefaalsmeer.
nl staat nog veel meer informatie.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ook in de komende winter is
er veel te doen in Aalsmeer. Met deze mooie folder willen we dat aan alle bewoners en bezoekers van ons
dorp laten zien.” Op vrijdag 16 en
zaterdag 17 december is weer de
bekende decembermarkt in de Zijdstraat. Op zaterdag 17 en zondag
18 december kunnen Aalsmeerders
kiezen uit vier verschillende kerstconcerten: Een kerstconcert van het
interkerkelijk koor Aalsmeer, een
kerstmusical door het koor Caritas,
een kerstconcert door de Aalsmeerse christelijke oratoriumvereniging
en een concert door de drie koren van de St. Janparochie. Zaterdag 24 december verzorgt de band
Blood, Sweat & Kiers een optreden
in de Oude Veiling, zaterdag 31 december wordt een grootse Weir-

doz New Years party georganiseerd
in de Bloemhof, vrijdag 20 januari kan genoten worden van Benny’s
Big Show Orchestra in Crown Theater Aalsmeer. Verder wordt op 26 januari de nationale gedichtendag in
Bacchus gehouden, is in het Oude
Raadhuis een expositie te zien over
China tot en met 11 maart 2012 en
van 11 tot 15 januari staat het CEV
Satellite Aalsmeer beachvolleybaltoernooi in the Beach op het programma.
Voor kinderen nog enkele tips: Bezoek de tentoonstelling ‘Winter in
Rusland’ in het Oude Raadhuis.
De expositie met kindertekeningen is tot en met 19 februari te bezichtigen. Verder zijn er diverse kindervoorstellingen in Crown Theater Aalsmeer en bieden De Binding,
Bacchus en buurtverenigingen diverse activiteiten voor de jeugdige
inwoners aan. Alle informatie over
alle evenementen staat in de folder
‘Beleef Aalsmeer in de winter’. De
brochure is te vinden bij de plaatselijke horeca, de gemeente en de
VVV. Ook is de brochure te downloaden via de websites van beleefaalsmeer.nl en de gemeente
Aalsmeer.

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 2011 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, een
geslaagde Fashion night: Big L kijkt
terug op een mooi jaar. Om het jaar
ook goed te eindigen, staat aankomend weekend een spetterende aktie op het programma, de kerstactie van Big L.
Vrijdag 16 december krijgen alle bezoekers op het merk Jack & Jones
voor de heren en het merk Only
voor de dames op het tweede artikel maar liefst vijftig procent korting. Tevens is er deze dag buiten
voor de deur een kraam met leuke
aanbiedingen. Zaterdag 17 december krijgen bezoekers op het merk
Pall Mall voor de heren en het merk
Dept voor de dames ook op het
tweede artikel maar liefst vijftig pro-

cent korting. Zo net voor de kerstdagen is deze korting lekker meegenomen. Ook zaterdag is Big L
present op de kerstmarkt. Op zondag 18 december is Big L geopend
van 12.00 tot 17.00 uur. Deze middag profiteren bezoekers van vijftig
procent korting op het tweede artikel van het merk G-Star, dit geldt
zowel voor de heren als de dames.
Big L heeft een zeer 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 mooie overhemden, giletjes, colberts en jurkjes, mooie outfits voor de kerstdagen of oud en nieuw. Speciaal om
de klant ruim de tijd te geven om te
shoppen is Big L op donderdag 22
december extra geopend tot 21.00
uur. Op vrijdag 23 december sluit de
winkel ook om 21.00 uur. Zaterdag
24 december is de winkel geopend
tot 17.00 uur.

Diverse activiteiten en acties

Renault Nieuwendijk
Aalsmeer deze zondag open
Aalsmeer - Renault pakt weer uit.
Het is namelijk van 12 tot en met
31 december Salon de Promotion
bij Renault Nieuwendijk. Dat betekent een open huis waarbij bezoekers kunnen rekenen op maximaal
voordeel op alle modellen en allerlei extra’s.
Op zondag 18 december is de vestiging Aalsmeer, aan de Zwarteweg,
open en zullen in de showroom diverse festiviteiten plaatsvinden. Bezoekers kunnen kennismaken met
de nieuwe Twingo. De Renault Twingo was in november de meest verkochte auto in Nederland, nu overtreft hij zichzelf. De kleine Renault
met dynamische rijkwaliteiten is
vernieuwd; met een nieuw design,
sprankelende kleuren en de vele
customize-mogelijkheden heeft hij

een nog vrolijkere uitstraling.
Kerstman deelt uit!
Wie tijdens de Salon de Promotion
een nieuwe Renault aanschaft ontvangt een gratis straat staatslot.
Een proefrit wordt beloond met 1/5
staatslot.
Vanwege de Salon de Promotion is
de vestiging van Renault Nieuwendijk Aalsmeer aanstaande zondag
open van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers worden getrakteerd op erwtensoep en warme chocolademelk. Van
11.00 tot 12.00 uur deelt de kerstman cadeautjes uit aan de kinderen.
Op 17 en 18 december geldt bovendien 20% korting op accessoire styling producten. Genoeg redenen om
een bezoek te brengen aan Renault
Nieuwendijk.

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn donderdag 8 december op bedrijfsbezoek
geweest bij Intratuin Groencentrum
in Aalsmeer. In een informatief gesprek vertelde Dico Overeem, directeur van Intratuin Groencentrum in
Aalsmeer, hen onder andere over
de geschiedenis, werkwijze en toekomst van de onderneming. Daarna volgde een rondleiding door het
grote gebouw, van wel 10.000 vierkante meter aan de Middenweg in
Green Park Aalsmeer. Wethouder
Economische zaken Ad Verburg:
“Het is belangrijk voor onze economie dat zulke bedrijven in Aalsmeer
gevestigd zijn.” In het hoogseizoen
gaan er vierentwintig uur per dag
en zeven dagen per week goederen

in en uit bij het Intratuin Groencentrum in Aalsmeer. Driekwart van de
58 Intratuin-vestigingen, waarvan
vijf in België, krijgen hun producten via het Intratuin Groencentrum
Aalsmeer In het Intratuin Groencentrum werken 42 vaste en op drukke
dagen in het hoogseizoen tot 50 inhuurkrachten. Intratuin heeft op 30
november in Parijs de Graines d’Or
in ontvangst mogen nemen, de prijs
voor beste Europese Tuinwinkelconcept van 2011. Het is een vakprijs voor Europese tuincentra in
Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland, België, Spanje, Ierland, Italië en Zwitserland. De Graines d’Or
is een erkenning op het gebied van
innovatie in het assortiment, winkelconcept en marketing.

Wethouders Gertjan van der Hoeven, Ad Verburg, Ulla Eurich, directeur Dico
Overeem van Intratuin Groencentrum en burgemeester Pieter Litjens.

Gezellig kerstwinkelen in
de Ophelialaan zaterdag
Aalsmeer - Ziet u altijd een beetje tegen de kerstinkopen op? Zaterdag heeft u daar vast geen problemen mee. Dan kunt u namelijk
ontspannen winkelen in de Ophelialaan. Met een hapje een drankje en sfeervolle muziek. De Ophelialaan blijft in beweging. U heeft
vast de nieuwe kerstverlichting die
over de weg hangt al gezien. Ook
vier grote kerstbomen met verlichting staan in de straat. En zaterdag
komt de kerstsfeer helemaal op en
top aan bod. Er komt een koor kerstliedjes zingen. Verder geven diverse

winkeliers wat lekkers aan het winkelend publiek. Dit is onder andere
vis, snacks en vlees. Natuurlijk kunt
u ook gezellig wat drinken voordat u
weer een winkel in gaat om uw inkopen te doen. Bij de Ophelialaan
gaat het natuurlijk niet alleen om
eten en drinken. Ook voor uw kerstcadeaus kunt u prima terecht in de
Ophelialaan. Er is voor iedereen wel
iets wils, in elke prijsklasse, voor elke leeftijd. Zoekt u nog wat sfeervols voor in huis of een cadeau voor
onder de kerstboom? In de Ophelialaan slaagt u altijd!

Durf, daadkracht en doorzettingsvermogen

Dunweg Uitvaartzorg
wint ondernemersprijs!
Schiphol - Dunweg Uitvaartzorg
uit Hoofddorp is winnaar geworden
van de vijfde Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2011.
Dat maakte wethouder Arthur van
Dijk van economische zaken als juryvoorzitter bekend tijdens het jaarlijkse MeerBusiness kerstgala in
het Dorint hotel Amsterdam Airport
in Schiphol-Oost. Volgens Van Dijk
viel Dunweg Uitvaartzorg op vanwege de heldere visie, innovatieve personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, financiële
situatie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. Voor de prijs waren ook Newrest Inflight Netherlands (Schiphol) en drukkerij Koopmans (Zwanenburg) genomineerd.

Dunweg Uitvaartzorg bestaat dit
jaar een eeuw en heeft vestigingen
in Hoofddorp, Zwanenburg, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. In
de loop der jaren verwisselde Dunweg verschillende keren van eigenaar. In de jaren zestig nam zoon
Teun het bedrijf over. In 1975 kocht
Wim van der Pijl het bedrijf en droeg
het in 2001 over aan zoon Alexander. Bij de uitreiking waren afgelopen maandag 12 december zo’n 300
ondernemers, het college van burgemeester en wethouders en relaties van zakenblad MeerBusiness
aanwezig. Vorig jaar ging de Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer naar H@nd International
uit Hoofddorp.

Prijswinnaars Loogman naar
FC Utrecht-Feyenoord
De Muur voor aan de Muur
Aalsmeer - Het is bij Loogman in
de tankwinkel niet meer weg te denken. Een snoepje op de balie voor
de klanten. Maar hoeveel snoepjes
worden er nu weggeven per jaar?
Daar heeft Loogman een prijsvraag
voor zijn klanten aan gekoppeld en
de klant die er het dichtst bij zat
mocht met twee vrienden een wedstrijd van FC Utrecht bezoeken in de
VIP Loge.
Vorige week maandag werd de winnaar bekend gemaakt en afgelopen
zondag werd hij, met twee vrienden, door Loogman thuis opgehaald voor een bezoek aan de wedstrijd FC Utrecht tegen Feyenoord.
Dat de prijswinnaars echt tussen de
bobo’s het stadion in liepen en niet
tussen de hooligans bleek al snel,

want ze stonden op de roltrap tussen de spelers van het bezoekende Feyenoord, die zojuist uit Rotterdam waren aangekomen. Anderhalf
uur voor de wedstrijd was er een
heerlijk winters buffet met diverse
stamppotten en Erik, Peter en Ton
lieten het zich goed smaken. De heren keken hun ogen uit en hadden
een fantastische middag. In de pauze stond er een drankje klaar aan
de Loogman tafel en na de wedstrijd was er nog tijd genoeg voor
een hapje en een drankje. De wedstrijd eindigde in 2-2 en daar kon iedereen mee leven. Prijswinnaar Erik
wilde heel graag weten wat de volgende prijsvraag is want hij doet zeker weer mee. Loogman verzorgde
voor de prijswinnaar en zijn vrienden een echte VIP verwendag.

Aalsmeerder maakt vierde
wielerscheurkalender
Aalsmeer - Voor het vierde op
een volgende jaar heeft Aalsmeerder Pieter van der Meer een wielerscheurkalender samengesteld. De
Muur Wielerscheurkalender 2012,
die bij Uitgeverij L.J. Veen is verschenen, bevat volgend jaar 366
wielerdagen gevuld met mooie verhalen, anekdotes, obscure weetjes en portretten uit de wielersport.
Wist u bijvoorbeeld dat Nivea ooit
een wielerploeg heeft gesponsord
of wat wordt bedoeld met de ‘Ullrich-winter’? Wie geen dag wil missen van het wielerseizoen van 2012
en zich tegelijkertijd wil onderdompelen in de rijke mythologie van de
allermooiste sport van de wereld,
doet er goed aan De Muur Wielerscheurkalender 2012 op te hangen.
Het ideale kerscadeau voor wielerliefhebbers.
Wielertijdschrift De Muur, dat onder redactie staat van John Kroon,
Peter Ouwerkerk, Mart Smeets en
Bert Wagendorp, mag ondertussen
als een waar wielerinstituut worden beschouwd. Scheurkalendersamensteller Pieter van der Meer debuteerde in 2008 als jongste Muurschrijver (21) ooit met een verhaal
over het geboortedorp van Jan Janssen. Van der Meer werkt verder als

freelance sportjournalist voor onder andere Fiets. De afgelopen vier
jaar ploos hij allerlei wielerboeken
uit op zoek naar feitjes voor de wielerscheurkalenders. Na deze vierde
kalender heeft hij het stokje overgegeven aan twee andere samenstellers. De Muur Wielerscheurkalender
2012 is natuurlijk ook verkrijgbaar in
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie
over de scheurkalender en het tijdschrift op www.demuur.nu.

Sinds 25 augustus staat John Molenaar uit Volendam met zijn mobiele vishandel op het Poldermeesterplein in Aalsmeer Oost.

Ook met Kerst en Oud en Nieuw

Verse vis van topkwaliteit bij
J. Molenaar in Oosteinde
Aalsmeer - “Vis, gezond en lekker!”
Dat is de slogan van John Molenaar,
de Volendamse vishandelaar die elke
donderdag in Aalsmeer Oosteinde en
elke woensdagmorgen in Kudelstaart
staat. De hardwerkende John verkoopt
samen met zijn vrouw diverse soorten
vis, garnalen en al het andere lekkers
uit zee voor de visliefhebber, waarvan er in Nieuw Oosteinde heel wat
zijn. Maar misschien weet nog niet iedereen hem te vinden op de parkeerplaats van het Poldermeesterplein,
voor Albert Heijn. Aalsmeerders, maar
ook Kudelstaarters zijn ‘vislekkerbekken’ want ook daar is John eens per
week te vinden. Elke woensdagmorgen van 8.30 tot 12.45 uur wordt de

mobiele vishandel net buiten het winkelplein geparkeerd. Niet alleen voor
een lekkere haring, gebakken kibbeling of lekkerbek bent u bij John en
zijn vrouw aan het juiste adres, ook
zijn er veel specialiteiten. Zonde om
ze niet uit te proberen. Diverse soorten
verse vis, salades en garnalen biedt
John waar u mee thuis kunt komen.
Om zelf een heerlijke maaltijd mee te
kokkerellen of om uw gasten te trakteren op zalige vishapjes en salades.
Met Kerst en Oud en Nieuw vis in gedachten? Vis is licht, gezond, smaakvol
en eens wat anders dan wild... Informeer er naar bij John Molenaar, de Volendamse vishandel, waar u ook kunt
bestellen. Bel naar: 06-53658243.
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Financiële impuls provincie voor
cultuureducatie in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
wil de komende jaren cultuureducatie een structurele plek gaan geven in het onderwijs. Daarom heeft
de gemeente samen met Amstelveen en Uithoorn bij de provincie subsidie gevraagd voor het ontwikkelen van een regionaal cultuureducatief aanbod voor scholen. Tot nu toe bestond dat niet in
Aalsmeer. De provincie heeft voor
de plannen van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn 117.000 euro beschikbaar gesteld. Gertjan van der
Hoeven, wethouder cultuur: “Wij zijn
heel blij met deze subsidie. Hierdoor zijn we in staat om samen met
de Aalsmeerse scholen en culturele instellingen invulling te geven
aan een programma voor cultuureducatie in Aalsmeer met een herkenbaar lokaal tintje. Cultuureducatie is een speerpunt in het nieuwe cultuurbeleid en ik vind het fijn
dat we dit extra geld nu kunnen gebruiken om dat heel goed in te richten.” Op dit moment zorgt het Loket
Cultuureducatie Amstelveen al voor
het cultuureducatief aanbod voor
een groot aantal scholen in Amstelveen. Met het geld van de provincie zal het bestaande aanbod van
het loket uitgebreid en toegankelijk
gemaakt worden voor de scholen in
Aalsmeer en Uithoorn. Dit betekent
dus dat de Aalsmeerse scholen niet
alleen gebruik kunnen maken van

het bestaande aanbod, maar dat het
pakket uitgebreid kan worden met
activiteiten van Aalsmeerse culturele organisaties. Hiervoor wordt dan
een speciale leerlijn ontwikkeld.
Netwerk
Het geld van de provincie is ook bedoeld om een structureel netwerk
op te richten dat bestaat uit culturele instellingen en de scholen in
Aalsmeer en Uithoorn. De uitvoering
van deze impuls voor cultuureducatie is ook in handen van het Loket
Cultuureducatie Amstelveen. Hierbij worden de culturele organisaties en de scholen uit Aalsmeer en
Uithoorn intensief betrokken. In het
nieuwe jaar wordt door het Loket
contact opgenomen met deze culturele organisaties en de scholen. Een
deel van de 117.000 euro wordt gebruikt om ook leerlijnen over cultuur
geschikt te maken voor het speciaal onderwijs.
De gemeente Aalsmeer is van plan
om de accountfunctie voor Aalsmeer
bij het Loket Cultuureducatie Amstelveen vanaf 2013 structureel te
gaan financieren. Aalsmeerse scholen kunnen dan jaarlijks het cultuureducatieve aanbod afnemen. De activiteiten zullen, onder voorwaarde van een eigen bijdrage vanuit de
scholen, ook worden gesubsidieerd
door de gemeente.

Komende maanden hinder
op A4 door bouw viaducten
Haarlemmermeer - De werkzaamheden die verband houden met de
nieuwe aansluitingen van de N201+
op de A4 zijn in volle gang. In de
jongste Nieuwsbrief informeert Provincie Noord-Holland over de stand
van zaken. De komende tijd staat in
teken van de (af)bouw van verschillende viaducten, allen op grondgebied Haarlemmermeer.
Als gevolg van deze werkzaamheden lijdt vooral het verkeer op de A4
enige tijd hinder, dat is echter pas in
januari, februari en maart. De eerste keer dat een aantal rijbanen van
de snelweg - in beide richtingen - is
afgesloten is in de nacht van 13 op
14 januari. Dan worden liggers geplaatst op het viaduct over de A4 bij
de ‘zuidelijke knoop’, gelegen in de
richting van het wegrestaurant over
de A4. In de nacht van 9 op 10 maart
is de weg hier ook maar deels geopend; dan worden eveneens liggers voor dat viaduct neergelegd.
Ook in de nacht van 20 op 21 en 21
op 22 januari is er een beperkt aantal rijbanen beschikbaar. Dat geldt
voor verkeer uit de richting Den
Haag naar Amsterdam. De afrit naar
Hoofddorp is dan tevens afgesloten.
Dit vanwege het plaatsen van de liggers van het nieuwe N201-viaduct.
De nachten van 10, 11 en 12 februari worden gebruikt als uitloop van
werkzaamheden. De eerste nieu-

Voetganger op
Dijk aangereden

we wegen voor het project aansluitingen A4 zijn geasfalteerd. Er volgt
nog meer asfaltklussen maar begin 2012 moet het toekomstig tracé rondom de A4 volledig zichtbaar
zijn.
Rijsenhout
Dichter bij huis, tussen de A4 en de
Aalsmeerderweg in Rijsenhout worden, behalve 2x2 rijstroken voor de
nieuwe N201, ook een viaduct aangelegd. Dat vindt zijn beslag in het
verlegde deel van de Aalsmeerderweg. Het grondwerk is gereed zodat
de bouwwerkzaamheden voor het
kunstwerk van start kunnen gaan.
Halverwege 2012 worden de wegen
op deze locatie geasfalteerd.

Hoogteportalen met losse
balken voor viaduct Hornweg
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 16 december, is de Hornweg afgesloten
voor doorgaand verkeer tussen half
acht in de ochtend en twee uur ’s
middags. Er gaan maatregelen genomen worden om meerdere ongelukken met deze lage overgang
van de nieuwe N201 tegen te gaan.
Aanleiding is overigens niet de onlangs gebeurde botsing op maandag 5 december toen een bestelbus
zich helemaal klem reed onder het
viaduct. Naar aanleiding van eerdere ongelukken hebben burgemees-

ter, wethouders en de gemeenteraad besloten extra aandachtspunten aan te brengen. Het ongeval op
pakjesavond gaf nog eens de bevestiging dat er iets extra’s gedaan
moet worden en dat snel actie ondernemen geen overbodige luxe is.
Overigens kreeg de redactie een
mailtje dat niet alleen kleine vrachtwagens en bestelbussen de Hornweg niet meer kunnen gebruiken
als doorgaande route. Ook enkele
trailers met paarden, op weg naar
het bos, hebben schade opgelo-

pen aan het dak door de lage overgang. Vrijdag gaan twee hoogteportalen geplaatst worden ter hoogte
van het viaduct. Een hoogteportaal
bestaat uit een stalen frame dat als
een boog over de weg staat. Daaronder hangt horizontaal een losse
balk met in rood en wit waarschuwingsstrepen. Wie met een te hoge vrachtwagen onder het viaduct
door wil, ziet eerst de balk als waarschuwing en als de balk ook het dak
raakt, weten de bestuurders dat als
zij niet stoppen zij zich klem zullen
rijden. De knipperende waarschuwingslichten hier blijven overigens
ook gehandhaafd. Hopelijk is deze
maatregel voldoende om nog meer
ongelukken te voorkomen!

Stalen bruggen in Dorpshaven
Aalsmeer - Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de nieuwbouwwijk Dorpshaven aan de Lijnbaan. De woningen in het
nieuwbouwdeel naast de kerk nadert de voltooiing. Bereikbaarheid is natuurlijk belangrijk en daarvoor zijn donderdag
8 december twee stalen bruggen geplaatst. De hoge kranen, de in de lucht bungelende bruggen en het precisie werk
door de werknemers wekte bewondering op. En natuurlijk was het een spektakel om te zien. Het leverde een mooie
foto op!

Tegelwand anti-graffiti
Opvallend item in het project ‘Aansluitingen A4’ is de damwand van
de Zuidtangent. Onderdeel van deze busbaan, tussen de halte Beukenhorst en De Hoek (Haarlemmermeer) wordt betegeld met graffitiwerende tegels.
Het gaat om zogeheten hydrotectegels die zelfreinigend zijn: olie en
vetten hechten er slecht aan. Het
plaatsen van de tegels gebeurt nog
helemaal handmatig. Ze vormen
een slangenpatroon, dat nu al goed
zichtbaar is.
Meer daarover op www.n201.info

deze plannen zijn volgens mij ter
meerdere glorie van de ambtenaren.
Het is natuurlijk leuker een ambtenaar te zijn van een grote gemeente
dan van een kleine. Vooraanstaande
ambtenaren zien zich zelf al rondrijden in een dienstauto met particulier chauffeur. Ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat dit onder andere de reden is van deze ontwikkelingen.
Grootschaligheid leidt naar minder
goed beleid, kijk maar naar de euro landen Italië en Griekenland, dit
brengt ons wellicht naar de afgrond.
Het samengaan van banken heeft
geleid naar gigantische misstappen
ten koste van onze economie. Ons
spaargeld wordt vergokt ter meerdere glorie van de bankmensen. Is
dit de toekomst droom van de gemeente? Grootheidswaanzin?
Misschien is er nog een andere reden? Is het wellicht onvermogen alle
gemeentelijke problemen het hoofd
te bieden? Dan maar uitwijken naar
andere probleem oplossers? De ware reden zal ik niet te weten komen.
Ik weet wel waar het uiteindelijk in
resulteert.
Wil Hofman
Darwinstraat 8, 1433 BV Kudelstaart
hofmanwil@gmail.com

Weekendopening watertoren
Aalsmeer - Aanstaand weekend opent de watertoren zijn deuren voor publiek. Zowel zaterdag 17
als zondag 18 december kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur een bezoek-

je brengen in en op het Rijksmonument. Volwassenen betalen 2 euro;
kinderen tot 12 jaar kunnen onder
begeleiding voor 1 euro naar boven.
Info: 06-51094994.

Koopzondagen
volgend jaar

Aalsmeer - Voor 2012 heeft het
college van burgemeester en wethouders een twaalftal koopzondagen vastgesteld. Gamma, winkeliersverenigingen, Prénatal en Ranzijn tuin & dier dienden verzoeken in
voor de zondagopenstellingen.
Genoemde zaken ten oosten van de
Machineweg openen op: 1 april, 9
april (2e Paasdag), 22 april, 6 mei,
17 mei (Hemelvaartsdag), 20 en 28
mei (2e Pinksterdag), 25 november,
2, 9, 16 en 26 december. Het gebied ten westen van de Machineweg kent dezelfde open zondagen,
met uitzondering van 22 april (wel
29 april) en 20 mei. Wel zijn winkels
in dat deel van Aalsmeer nog open
op de zondagen 19 augustus en 30
september.

Subsidie voor
2 projecten van
Zorgcentrum
Aalsmeer - Burgemeester en
wethouders geven zorgcentrum
Aelsmeer subsidie voor het organiseren van een gespreksgroep speciaal voor kinderen van ouders die
aan dementie lijden. Ook wordt geld
vrijgemaakt voor informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Het
gaat om eenmalige subsidie van
16.500 euro, te bekostigen uit incidentele Rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor extra mantelzorgondersteuning.

Reanimatie op
Veilingterrein

ingezonden
Samengaan gemeenten gaat
ten koste van identiteit

Aalsmeer in de uitverkoop? Iedereen weet dat het overbrengen van
diensten naar Amstelveen het begin is van het opeten van Aalsmeer
door Amstelveen. Iedereen weet dat
het bureaucratie verhogend is. Iedereen weet dat dit niet kostenbesparend, maar kosten verhogend
is. Iedereen weet dat de toegankelijkheid voor de burgers naar diensten moeilijker wordt. Iedereen weet
dat dit uitmondt in plaatsnaamborden: Aalsmeer gemeente Amstelveen. De gelden die FloraHolland
de gemeente onder andere oplevert
kan Amstelveen dan weer in IJsland
stallen waar iedereen de afloop van
weet. Iedereen weet dat er een cultuurverschil is. Iedereen weet dat
samengaan ten koste gaat van de
Aalsmeerse identiteit. Iedereen weet
dat dit lijdt tot wrijving. Ik zie mezelf
al aan het loket staan in Amstelveen:
“Woonplaats Kudelstaart? Nooit van
gehoord.” Waarom verplaatsen van
diensten naar Amstelveen is mij een
raadsel. Is de gemeente Aalsmeer
niet capabel genoeg de eigen broek
op te halen? Het lijkt er wel op. Iedereen weet dat het heen en weer
rijden van een ambtenaar om hier
een loket te bezetten, uit kostenbesparing, uitmondt in het opheffen van dit loket. De redenen voor

Aalsmeerderbrug – De politie
werd dinsdagavond 13 december
omstreeks 19.20 uur bij een aanrijding op de Aalsmeerderdijk geroepen. Een voetganger, die de weg
over stak, was aangereden door een
automobilist van 19 jaar uit Rijsenhout. De man reed op de Dijk vanuit Rijsenhout in de richting van de
N201. Voor hem reden enkele automobilisten waarvan de voorste bestuurster nogal langzaam zou hebben gereden. Voor de automobilist,
die vóór de 19-jarige reed, reden
om de voorste auto in te halen. Ook
de 19-jarige haalde in, maar toen
hij weer op de rechterrijstrook reed,
stak een een 32-jarige man met zijn
hond de weg over. De bestuurder
kon de voetganger niet meer ontwijken en een aanrijding volgde.
Met hoofdletsel, pijn in zijn onderlichaam en been is de voetganger
naar het ziekenhuis gebracht. De
politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Ze is op zoek naar getuigen
en dan vooral naar de automobiliste die ingehaald werd. Zij en andere
getuigen kunnen contact opnemen
met de politie in Nieuw-Vennep via
0900-8844.

Beraad en Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - Tal van agendapunten passeerden de revue tijdens de
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad afgelopen donderdag 8 december in het gemeentehuis. Het
concept Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland
en het besluiten om af te zien van
het inbrengen van zienswijzen leverde wel wat vragen op. Het ziet er
naar uit dat in het jaar 2012 een gemeenschappelijke meldkamer komt
voor politie en brandweer, waar ook
de Geneeskundige hulpverlenings
organisatie in de regio zich bij aansluit. Het vaststellen van het Normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2011
was voor de VVD-fractie aanleiding
om de besluitvorming te verplaatsen naar 22 december. Dit omdat
de fractie nog een en ander wilde
nazien. Het vaststellen van de Nota
Reserves en Voorzieningen 2011, inclusief richtlijnen met betrekking tot
dotaties en onttrekking, komt eveneens terug in de Raad van 22 december. De behandeling gericht op
het weigeren van een verzoek om
bestemmingsplanwijziging voor een
voorraadopslag ten behoeve van
een internetbedrijf en het weigeren
van een vrijstelling ten behoeve van
een opslagloods voor een bedrijf
aan de Oosteinderweg 79ab zette de bijna traditionele tweespraak
tussen de fracties van VVD en AB

weer eens op scherp vanwege een
opmerking over een lange termijn
tegenover de opmerking over achterstanden wegwerken.
Nota Zuiderkerk
Het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Zuiderkerk en het beschikbaar stelle van een krediet
voor fase 2 (definitiefase) was voor
de CDA-fractie aanleiding om op te
merken dat de angel er uit was en
het geheel een goede basis vormde
voor een Visiedocument om eventueel nog bij te sturen. De AB-fractie sprak over een uitdaging om
een mooi plan te verwezenlijken en
het aantal woningen is eerder dertig dan vijftig wat de fractie betreft.
De VVD-fractie gaf aan dat er nog
niet voldoende woningen voor senioren en starters worden genoemd
en zei een amendement in voorbereiding te hebben. Fe PACT-fractie
gaf aan dat er een behoorlijke aanpassing heeft plaatsgevonden en zei
akkoord te gaan met dertig tot veertig woningen. Ook met vijftig woningen, mits er ondergronds geparkeerd kan worden. Het onderwerp
staat op 22 december wederom op
de agenda.
Knuffelronde
De behandeling gericht op het meegeven van aandachtspunten voor
de vergadering van de Regioraad

op 13 december kan in de boeken worden bijgeschreven onder
de noemer knuffelronde, dit vanwege de vriendelijkheden die over en
weer werden uitgesproken. De afgevaardigden Willem Kikkert (PACT
Aalsmeer) en Robbert-Jan van Duijn
(CDA) kregen als aandachtspunten
mee de stand van zaken rondom
het uitstellen van de openstelling
N201 en de tarieven betreffende de
HOV-lijn. De as Amsterdam, Almere en Utrecht staat vooral in de belangstelling en de focus zal ook gericht moeten worden op het gebied
ten zuiden van Amsterdam. De behandeling gericht op het instemmen
met het concept Algemene Subsidieverordening (ASV) Aalsmeer
2012 en het intrekken van de subsidieverordening Gecoördineerd bejaardenwerk 1984 geeft aan dat de
CDA-fractie de vereenvoudiging
toejuicht. Volgens de PACT-fractie
zal het geld naar die plaatsen gaan
waar dit voor bedoeld is. De VVDfractie wijst op de eenmalige subsidies 2012 die via het nog bestaande
beleid worden aangevraagd.
Projectplan Hornmeer
De besluitvorming gericht op het
kennisnemen van het projectplan
Bestemmingsplan Hornmeer werd
door alle vier de fracties gesteund.
Rond het middernachtelijk uur was
de laatste hamerslag te horen.

Aalsmeer - Op dinsdag 6 december om half elf in de ochtend zijn
politie, brandweer, ambulance en
leden van het AED-team uitgerukt
na een melding over een onwel geworden persoon op het terrein van
de veiling aan de Legmeerdijk. De
reanimatie is succesvol verlopen.
De 49 jarige patiënte uit Amsterdam
is met hartslag naar het ziekenhuis
vervoerd.

Te hard op het
Zwanenpad

Aalsmeer - Op vrijdag 9 december
om half acht in de ochtend is een 16
jarige bromfietser uit Aalsmeer door
de politie tot stoppen gemaand. De
inwoner scheurde over het Zwanenpad. Gecorrigeerd werd gemeten
dat de bestuurder liefst 33 kilometer
te hard reed. De brommer is in beslag genomen en moet in originele
staat worden gebracht. De 16 jarige
heeft een proces-verbaal gekregen.

Sieraden weg
Aalsmeer - Op Zondag 11 december is tussen half acht en half negen
in de avond ingebroken in een hoekappartement op de eerste verdieping van een complex op het Drie
Kolommenplein. In een kamer hadden de bewoners een raam op een
kier gezet. Ze hadden een klap gehoord, maar dachten niet gelijk aan
een inbreker. Toch bleek een dief
zich toegang tot het appartement
verschaft te hebben. In een kamer
werden voetsporen op het tapijt
ontdekt en er lagen allemaal dozen
op de grond. De dief bleek er vandoor te zijn gegaan met een doosje
met sieraden.
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Aangereden op
de snelweg

Nota voor ‘Rooie Dorp’
Aalsmeer - De woningbouwvereniging Eigen Haard en de gemeente zijn voornemens om de huidige
woningen tussen Machineweg 49
en 131 (met uitzondering van huisnummer 113) te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De huidige woningen zijn eigendom van Eigen Haard en in een steeds slechter
wordende technische staat van onderhoud. De gemeente is van plan
om onder de gestelde voorwaarden in de Nota van Uitgangspunten
hieraan mee te werken. In een extra
vergadering op 8 december hebben

burgemeester en wethouders Het
startdocument en concept intentieovereenkomst Rooie Dorp, Machineweg, vastgesteld.

Rijsenhout – Op de A4, ter hoogte
van Rijsenhout, is vrijdag 9 december een automobilist uit Beverwijk
aangereden. Dat gebeurde rond
half tien in de avond. De 32-jarige
Beverwijker vertelde dat hij op de
A4 was aangereden door een bestelbus, die hem van achteren had
geraakt. Door de knal achterop zijn
auto, tolde de wagen van de Beverwijker over de snelweg en kwam tegen de vangrail van de middenberm
tot stilstand. De bestuurder van de
bestelbus was zo’n 300 meter verderop gestopt en had zijn alarmlichten aangezet. Toen de Beverwijker
112 belde, reed de bestelbus echter
weer weg. Gelukkig had de man uit
Beverwijk geen verwondingen aan
de aanrijding overgehouden constateerde de ambulance. Wel moest
zijn auto worden weggesleept.

Aan de raad wordt nu voorgesteld
deze Nota van Uitgangspunten vast
te stellen en hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van 34.650
euro. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad wordt overgegaan tot
ondertekening van de concept intentieovereenkomst met woningbouwvereniging Eigen Haard.

Interessant bezoek CDAvoorzitter Ruth Peetoom
Aalsmeer - Met bijna honderd bezoekers was de belangstelling groot
tijdens het bezoek van landelijk
CDA-voorzitter Ruth Peetoom in de
regio Aalsmeer. En de discussie onder leiding van Ciel Stevens, sinds
maart dit jaar lid van Provinciale
Staten van Noord-Holland voor het
CDA, was interessant. Peetoom vergeleek het veranderingsproces van
het CDA met een marathon. “Die lopen we uit en we doen dat samen”,
aldus Peetoom bij de afronding van
de debatbijeenkomst. Leden van het
CDA gingen met Peetoom in debat aan de hand van stellingen en
brachten tijdens de debatbijeenkomst met verve hun visie naar voren. Hierdoor ontstond een levendige discussie.
Namens Aalsmeer hield Ko Westrate een kort betoog. Niet alleen over
het CDA, maar hij uitte ook zijn zorg
over de overheidsfinanciën. “We
zullen ons moeten blijven realiseren, dat geen overheid onverschillig
kan zijn over de grenzen aan econo-

mische mogelijkheden. Desgewenst
kunt u zich in Griekenland gaan informeren over de gevolgen van het
negeren van die grenzen”, aldus
Westrate. CDA-raadslid RobbertJan van Duijn uit Aalsmeer pleitte ervoor, dat politieke partijen en
politici dichter bij de mensen moeten komen om zich te kunnen verplaatsen in de problemen. “En politici moeten kiezen, niet hun klanten
bedienen”, argumenteerde Westrate
tijdens zijn inleiding.
De debatbijeenkomst werd 6 december gehouden in Badhoevedorp. Uit alle afdelingen die tot de
CDA-regio Amstelland Meerlanden
horen (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn) en namens Provinciale Staten van Noord-Holland
waren leden en politieke vertegenwoordigers aanwezig.
Debatleider Ciel Stevens concludeerde na afloop dat de discussie
veel had losgemaakt, maar ook veel
verbinding geeft.

ingezonden
Platanenmotie meer dan valse hoop?
Bijna was het besluit genomen: het
kappen van 12 prachtige platanen
op het Weteringplantsoen. Gelukkig
diende Aalsmeerse Belangen een
motie in en vroeg PACT bedenktijd.
Is er door dit uitstel valse hoop gegeven? De bewonerscommissie zet
nogmaals een aantal argumenten
op een rij.
1. Meningen omwonenden zijn genegeerd.Het idee voor het kappen van bomen is ontstaan vanuit de samenwerking van Groei
en Bloei met de Wijkraad. De
bewoners aan het Weteringplantsoen en de bewonerscommissie werden buiten gesloten.
Door de wijkraad werden geen
nieuwsbrieven verspreid onder
de bewoners. Op de avond van
de eindpresentatie door een gemeenteambtenaar, was de zaal
vooral gevuld met wijkbewoners geïnteresseerd inde ontwikkeling rondom het Studiocomplex. Tijdens de gehouden stemming bepaalden zij, niet één ervan woont aan het Weteringplantsoen, de inrichting! Is er
één raadslid die accepteert dat
de buurman bepaalt hoe zijn tuin
wordt ingericht?
2. Meerderheid omwonenden is tegen kappen. Tijdens een in maart
onder 76 aanwonenden gehouden enquête, waren 34 van de
59 respondenten tegen kappen.
Bij een recent gehouden handtekeningenactie is dat 42 en 60.
3. Reden voor kap is onduidelijk.
Op de vraag van een wijkbewoner of het kappen van bomen oftewel het verkleinen van het bladerdak niet ten koste gaat van
de zuurstofproductie, gaf de gemeenteambtenaar te kennen dat
de overblijvende bomen opnieuw
voor een aaneengesloten bladerdak zullen zorgen; net zo groot
als nu het geval is. Een uitspraak
dwars op de gedachte dat er gekapt moet worden voor meer
licht. Wat is waar, meer licht of
minder schone lucht? De reden
om te kappen, aldus de ambtenaar, was de toestand van de
bomen. Met de hand op het hart
bezwoer hij dat de bomen er zo
slecht aan toe waren dat hij niet
anders kon. Er moest geofferd
worden om te redden. Een medewerker van de Nationale Bomenbank vertelde ons een ander

verhaal, ze zijn zelfs gemakkelijk
te verplanten.
4. Voor landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten is
geen oog. De bomen zijn geplant
in de jaren zestig tijdens een nationale boomplantdag. Dicht opeen om de geparkeerde veilingauto’s van schaduw te voorzien.
In de jaren negentig is het plein
aangepast. Tussen de bomen
een pleintje voor jeu de boules,
daar langs twee laantjes. Door
het weghalen van bomen verdwijnt de historische verwijzing
en de mogelijkheid om in het
dorp een bijzondere landschappelijke ervaring op te doen.
5. Over nadelige gevolgen voor bewoners wordt niet gesproken.
Wanneer aan de resterende bomen alle ruimte wordt gegeven,
zullen deze door hun groei in
hoogte en breedte langere schaduwen werpen op woningen, tuinen en balkons .
6. Planmakers doen maar wat.
De aan omwonenden verstrekte
tekening klopt niet met de werkelijkheid. Speelelementen en
rubberen tegels staan op een
andere plek, de rakethinkelbaan
loopt dwars door een geplande
beukenhaag. De loop van bewoners dwars over het plein zal jonge aanplant snel vertrappen.
7. Inrichting van een uniek plein
moet je niet overlaten aan goedwillende amateurs. Wanneer op
het gemeentehuis het toilet verstopt is zal niemand de wijkraad of Groei&Bloei raadplegen,
waarom dan wel bij de inrichting
van een voor een dorp zo bijzonder plein?
8. Partijdigheid in de politieke besluitvorming moet worden voorkomen.
Op de website van Groei&Bloei is te
lezen dat Berry Nijmeijer bij de plannen betrokken is. Op de presentielijst van de wijkvergadering van 30
mei jongstleden wordt hij een vertegenwoordiger van Groei&Bloei genoemd. Om belangenverstrengeling
te voorkomen, mag hij niet stemmen! Het kan nog interessant worden, er is meer dan valse hoop.
Namens de bewonerscommssie
(exclusief raadslid Martine Hoogma) Ir. J.W.G. Kok,
Rozenstraat 77,
1431 BL, Aalsmeer

Oefening vliegtuigramp in Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 13 februari is in de Margrietstraat in Oost
een oefening gehouden in het kader van een vliegtuigramp. Na een
zogenaamde crash call worden al-

le alarmdiensten in paraatheid gebracht en worden allerlei maatregelen getroffen om slachtoffers op
te vangen. De politie en de brandweer waren als eerste ter plaatse

met blusauto’s en meerdere containerwagens. Ook een opvangtent
is neergezet en zelfs aan toiletten
was gedacht. De oefening trok veel
bekijks. Alle diensten zijn tevreden
over het verloop er van.
Foto: Ronald van Doorn.

Informatie nu op één plek beschikbaar

Nieuwe website vliegverkeer
voor omwonenden Schiphol
Aalsmeer - Wie plannen heeft om
in de omgeving van Schiphol te
gaan wonen of daar al woont, kan
sinds vandaag veel belangrijke informatie vinden op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol. Onder de
tab ‘Wonen bij Schiphol’ kunnen bewoners onder andere opzoeken hoe
vaak en hoog er de afgelopen jaren gemiddeld over hun woonomgeving is gevlogen door startend
en landend vliegverkeer. Bewoners kunnen op ‘Wonen bij Schiphol’ de postcode invoeren van hun
(toekomstige) woonlocatie. Ook zijn
voor negen gebieden rond Schiphol indicatieve gegevens te vinden
over het vliegverkeer. Verder bevat
de webmodule veel informatie over
het banenstelsel van Schiphol en
het gebruik ervan.
Tafel van Alders
De realisatie van de nieuwe webmodule is een uitvloeisel van afspraken
die in 2008 zijn gemaakt aan de Tafel van Alders (overlegorgaan van
het Rijk, luchtvaartpartijen, regionale en lokale overheden en omwonenden van Schiphol). Deelne-

mers hebben afgesproken dat huidige en nieuwe bewoners zo vroeg
mogelijk objectief moeten worden
geïnformeerd over de geluidbelasting door vliegtuigen van Schiphol. Om aan deze afspraak te voldoen heeft de provincie Noord-Holland in opdracht van de Alderstafel
alle relevante bewonersinformatie
over Schiphol en het luchtverkeer
in de regio bijeengebracht. Deze informatie stond voorheen verspreid
op de websites van meerdere partijen en was hierdoor minder makkelijk toegankelijk. De Alderstafel
heeft besloten deze informatie beschikbaar te stellen op de website
van Bas (www.bezoekbas.nl), omdat
Bas hét informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol is. Gedeputeerde Talsma (Ruimtelijke ordening, Schiphol) roept de
gemeenten in de regio en andere betrokkenen, zoals makelaars en
projectontwikkelaars op, om op hun
website een verwijzing op te nemen
naar de module “Wonen bij Schiphol” van de website van Bas.
Drie onderdelen
“Wonen bij Schiphol” bestaat uit

drie onderdelen: Onder Uw huis
kunnen (toekomstige) bewoners
van de Schipholregio hun postcode
invoeren of hun woonlocatie op een
kaart aangeven. Vervolgens zien zij
hoeveel vliegtuigen er in de afgelopen drie gebruiksjaren gemiddeld
genomen in een straal van circa 1
kilometer over hun woonlocatie zijn
gekomen (overdag en ’s nachts).
Onder Uw regio zijn voor negen gebieden rond Schiphol indicatieve
gegevens te vinden over het vliegverkeer boven de gekozen regio. Zo
kan men zien welke banen en routes voor deze regio relevant zijn, hoe
vaak er gemiddeld genomen in de
afgelopen drie gebruiksjaren over
het hele gebied is gevlogen en bij
welke windrichting(en) er gestart of
geland wordt over de regio.
Regelgeving
Onder Algemene informatie staat
allerlei informatie over het banenstelsel van Schiphol en het gebruik
ervan, de vliegroutes van en naar
deze banen, geluid en geluidbelasting, de wet- en regelgeving voor
het luchtverkeer en over de organisaties die hierin een rol spelen.

College GS in Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 13 december heeft het college van Gedeputeerde Staten een bezoek gebracht
aan de regio Amstelland en Meerlanden. Het bezoek maakt onderdeel uit van een tour door de provincie waarin het college van GS alle regio’s aan doet.
Doel van de tour om persoonlijk
kennis te maken met organisaties
en bestuurders in de regio en ervaringen uit te wisselen rondom thema’s die in de regio spelen. Naast
commissaris van de Koningin, Johan
Remkes, woonden ook burgemeester Pieter Litjens en de wethouders
Ad Verburg en Gertjan van der Hoeven de bijeenkomst bij. Met name

is discussie gevoerd over de infrastructuur. Strategisch gezien is het
natuurlijk belangrijk dat deze regio
met zo’n 275.000 arbeidsplaatsen
goed bereikbaar blijft.
Ook aan de orde kwam de leegstand in kantoorruimten en de overmaat aan bedrijventerrein. Kantoorpanden herinrichten in bijvoorbeeld
studentenwoningen zou een optie
zijn. Commissaris Johan Remkes zei
in deze niet onwelwillend tegenover
herbestemming te staan. “Sommige panden wel, maar dat moeten
de eigenaars ook zelf willen. Soms
is slopen beter, maar wie neemt en
wanneer dit verlies?’ Wat bedrijven-

terrein betreft stelde hij een snelle
aanpak van upgrading voor. Over
Greenpark zei hij zich overigens helemaal geen zorgen te maken. “Hoeven we niet meer op ons netvlies te
nemen.” De bloemenveiling en alle
tuinbouwbedrijven en groeninstellingen noemde hij tot slot gigantisch
belangrijk voor de regio.
Als laatste is gesproken over de
Jeugdzorg, waar de komende periode veel in gaat veranderen wat betreft takenoverdracht van de provincie naar gemeentes. “We hebben elkaars hulp in deze hard nodig”, benadrukte burgemeester Pieter Litjens, al haastend op weg naar een
volgende afspraak, als laatste.

Wethouder Ad Verburg bij
politiecontrole fietsverlichting
Aalsmeer - Vrijdag 2 december
controleerde de politie de verlichting
van (brom-)fietsers in het kader van
de campagne ‘Ik Val Op!’ Als de verlichting niet in orde was, ontvingen
de inwoners behalve een bekeuring
ook een lampensetje uit handen van
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Wethouder Ad Verburg:
“Deze campagne is ontzettend belangrijk. Goede verlichting is dé manier om het aantal verkeerslachtoffers onder fietsers en bromfietsers
terug te dringen.” De controle vond
plaats tussen 7 en 8 uur ’s morgens
bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg.
De politie deelde verschillende bekeuringen uit. Deze mensen ontvingen echter ook een nieuw lampensetje van Veilig Verkeer Nederland
en de Fietsersbond, om te voorkomen dat zij hun route zouden vervol-

gen zonder licht. De inwoners waardeerden deze geste zeer.
De boete werd natuurlijk niet leuk
bevonden. Wethouder Ad Verburg
sprak met verschillende mensen die
werden aangehouden, waarbij hij
benadrukte hoe groot het belang
is van goede verlichting. “De mees-

te mensen realiseren zich te weinig
dat goede verlichting van levensbelang is. Daarom is voorlichting zo
belangrijk.” De aankomende weken
zal deze gezamenlijke actie van politie, Veilig Verkeer Nederland en de
Fietsersbond op meerdere plaatsen
in Aalsmeer worden herhaald.

Meer subsidie voor Mantelzorg

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ten behoeve van het Mantelzorg
Steunpunt een aanvullende subsidie
voor het jaar 2011 en de reguliere
subsidie 2012 te verlenen.
De bestuurders zijn bereid de aanvullende offerte 2011 van het steunpunt mantelzorg te honoreren en dit
bekostigen uit de incidentele Rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor

extra mantelzorgondersteuning. De
subsidieaanvraag voor 2012 van
35.600 euro wijst het college gedeeltelijk af.
Besloten is de structurele subsidie
voor het steunpunt mantelzorg met
ingang van 2012 te verhogen van
22.330 euro naar 30.000 euro. Deze verhoging van de subsidie gaat
bekostigt worden uit het reeds bestaande budget.

Vervolgcontrole
op verlichting
Aalsmeer - Ook deze week heeft
de politie in de ochtend en avond
controles gehouden bij fietsers in
het kader van de actie ‘Ik val op’. Er
zijn maar weinig bekeuringen uitgeschreven en dit is een goed teken. Wie toch zonder licht rijdt, kan
rekenen op een boete. Wel heeft de
betreffende persoon dan wel lampjes op zijn of haar fiets, want in het
kader van de campagne wordt verlichting uitgedeeld. De controles
gaan overigens onverminderd door.

Bedreiging met
wapens in huis

Kudelstaart - Op vrijdag 9 december om elf uur in de avond kreeg de
politie een melding van een overval
in een woning aan de Kudelstaartseweg. De bewoner zou zijn bedreigd door zes mannen die mogelijk vuurwapens bij zich hadden.
Onderzoek tot nu toe door de politie
wijst uit dat de oorzaak van de overval gezocht moet worden in een relatiesferen.

Onderdelen van
auto’s gestolen

Aalsmeer - In de nacht van zondag 11 op maandag 12 december
is ingebroken bij een autobedrijf in
de Visserstraat. Van negen auto’s
zijn onderdelen gestolen. Met name hadden de dieven het gemunt
op uitlaten.

Bromfietser naar
ziekenhuis
Aalsmeer - Op dinsdag 6 december om vier in de middag heeft een
aanrijding plaatsgevonden op het
Spoorlijnpad, kruising Ophelialaan.
Een 17 jarige bromfietser uit Kudelstaart had geremd en was ten
val gekomen. Zijn brommer kwam
tot stilstand tegen een auto. De Kudelstaarter is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Hij heeft
een scheur in een oogkas en een
scheur in zijn heup aan de val overgehouden.

Hoofdletsel na
val van fiets
Aalsmeer - Op maandag 12 december om kwart voor zeven in de
ochtend heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Lijnbaan.
Een 45-jarige vrouw uit Aalsmeer
was met haar fiets gevallen. Met
hoofdletsel is de inwoonster naar
het Spaarne ziekenhuis vervoerd.
In verband met de geconstateerde hersenschudding moest de
Aalsmeerse een nachtje blijven.

Bagagedieven
in kraag gevat

Schiphol - Marechaussees op
Schiphol hebben donderdag 8 december drie Fransen aangehouden op verdenking van bagagediefstal. Marechaussees in burger
herkenden de verdachten op basis
van camerabeelden, die naar aanleiding van eerdere aangiften door
de marechaussee waren bekeken
en verspreid onder haar medewerkers. Donderdag herkende een marechaussee de mannen. Tijdens observatie probeerden de verdachten een handtas weg te nemen. Ze
zijn aangehouden, in verzekering
gesteld en worden voorgeleid aan
de rechter-commissaris. De Marechaussee zet speciale teams in die
in burger surveilleren om bagagediefstal en zakkenrollerij te stoppen.
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Masterplan Herenweg vastgesteld

AB wil kappen bomen voorkomen

Aalsmeer - In de toekomst zal de
Herenweg een evenwichtig lint zijn
met een toonaangevend cultuurhistorisch accent in het midden. Een
dijk met mooie doorzichten over de
Westeinderplassen en de polder,
maar ook een dijk met natuurlijke
wandelroutes aan beide zijden. Bij
de behandeling van de vaststelling
van het Masterplan Herenweg in
Kudelstaart wil de gemeente meewerken aan particuliere initiatieven, onder voorbehoud dat ruimtelijke en recreatieve kwaliteiten van
de Herenweg minimaal worden behouden en waar mogelijk versterkt.
Toevoegen van woningbouw langs
de Herenweg is overeenkomstig
het voorgestelde Masterplan in beginsel mogelijk ter versterking van
het lint, indien ook daadwerkelijk
‘een gat in het lint’ aanwezig is. Dit
geldt voor beide zijden van de Herenweg. Aldus ontstaat aan de zuidzijde op gemeentegrond de mogelijkheid een gat in het lint in te vullen met drie woningen waarbij één
ervan de voormalige boerderij vervangt die hier heeft gestaan. Wat de
CDA-fractie betreft is er in ieder geval geen cultuurhistorische reden
om het gat in het lint op te vullen.
Het is, behoudens de locatie van
de voormalige boerderij, altijd een
‘doorkijkje in het lint’ geweest en de
CDA-fractie wilde afgelopen donderdag tijdens het Beraad dan ook

Aalsmeer - Aan het einde van
een lange zit diende de AB-fractie
donderdag 8 december tijdens de
raadsvergadering een motie in met
de titel ‘Weteringplantsoen = Weteringplatanen’. In de motie wordt het
College opgeroepen niet tot de kap
van twaalf platanen over te gaan.
De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de herinrichting van
het Weteringplantsoen en de kap
van genoemde platanen is onderdeel van dit plan. De gemeente is
van zins dit plan zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen. De kap is
voorgenomen om meer direct licht
onder de overgebleven platanen te
creëren en de overweging hierbij is
dat de genoemde bomen te dicht bij
elkaar zouden staan en zo een gesloten bladerdek vormen. Aan deze
bomen is al minimaal tien jaar geen
onderhoud in de vorm van snoeien gepleegd en ook na de kap van
deze bomen, zonder deze regelmatig terug te snoeien, zal het bladerdek zich binnen een aantal jaren
weer sluiten. De bomen zijn hier in
het verleden geplaatst om vrachtwagens, geladen met bloemen uit
de veiling, zo koel mogelijk te kunnen opstellen. Als zodanig vormen
de bomen een historische verwijzing naar het verleden van dit deel
van het dorp. Platanen lenen zich bij
uitstek om regelmatig rigoureus terug te laten snoeien, te kandelaberen of zelfs te knotten.

Liever ‘doorkijkje in lint’
dan verkoop bouwkavels

wel instemmen met de eventuele
herbouw van de boerderij, maar zei
bezwaren te hebben tegen de realisatie van de overige twee bouwkavels. En dat werd via een amendement kenbaar gemaakt. Het amendement kreeg de steun van de fracties PACT Aalspeer en de VVD. Met
name de mooie doorkijk de polder
in werd hierbij genoemd. Wat PACT
betreft hoeft niet ieder gat in het
lint gevuld te worden. De AB-fractie was tegen. Het Masterplan is wat
AB betreft een mooi uitgewerkt plan
en heeft veel kansen te bieden. Met
name op die plaatsen waar sprake is
van veroudering. Wethouder Gertjan
van der Hoeven bestreed het standpunt van de CDA-fractie dat er geen
cultuurhistorische redenen zijn om
de kavels te bebouwen. Volgens de
wethouder zijn die er vanuit het gegeven dat Calslagen in het verleden een tweezijdig lint is geweest
wel. Verder wees hij op de financiele consequenties die niet onaanzienlijk zullen zijn als het amendement wordt aangenomen. De CDAfractie begreep deksels goed dat er
financiële gevolgen zijn als twee kavels niet verkocht worden. Het was
voor CDA, PACT en VVD geen aanleiding het amendement in te trekken en het Masterplan werd later
met inbegrip van het amendement
vastgesteld.
Door Jan Peterse

ingezonden
Nieuwe nota van uitgangspunten
voor Zuiderkerk nog dezelfde?!
Afgelopen donderdag 8 december
werd de ‘herziene versie’ Nota van
uitgangspunten Zuiderkerk tijdens
de raad en beraad in het gemeentehuis behandeld. Wij, als bewoners
van de Cyclamenstraat, vragen ons
af wat er nu herzien is in deze nota?
Inderdaad de plaatjes en tekst van
de project ontwikkelaar zijn er uit
verdwenen. Maar voor de rest is de
strekking van deze nota is nog precies de zelfde. Tijdens de behandeling in de raad en beraad overleg van 24 November zijn door gemeente raadsleden allerlei op- en
aanmerkingen geuit, maar geen van
deze zijn meegenomen in de herziene versie. En wat schetst onze verbazing, bij de behandeling van de
aangepaste nota tijdens het raad
en beraad van 8 december, was iedereen, behalve de VVD, vol lof over
deze aangepaste nota?
Als voorbeeld: In de herziene versie
staat: Uitgangspunten voor herontwikkeling Zuiderkerk. Daar geeft de
gemeente aan dat zij op basis van
de studies van de projectontwikkelaar zijn uitgangspunten heeft opgesteld. Met andere woorden de
projectontwikkelaar komt met ideeen en de gemeente maakt hier een
Nota van uitgangspunten van?
Over markant (appartementen)gebouw: Er dient door de ontwikkelaar in ieder geval nader onderzoek
plaats te vinden naar de mogelijkheden voor behoud en herontwikkeling van de huidige kerk tot woningen. Uitsluitend een onafhanke-

lijk onderzoek kan hierin een vertrouwenwekkende uitslag over geven”.
In paragraaf 6.3 wordt geschetst
dat de bewoners problemen hebben met de bouwmassa’s, de bouwhoogte in relatie tot de plek, de ontsluiting van het gebied en het parkeren en de leefbaarheid tot de woningen. Dit klopt, dit zijn onze bezwaren als burgers en bewoners van
deze straat. Vervolgens wordt echter
geschreven: Hiermee is bij het opstellen van de nota van uitgangspunten rekening mee gehouden.
Merkwaardig genoeg vinden wij als
bewoners hier niets van terug in de
revisie van het document! Het hele
plan is conform het oude plan opgesteld. Inhoudelijk is er niets verandert! Hoezo rekening mee gehouden. Geen rekening mee gehouden,
moet er staan! Alle politieke partijen spraken zich op 24 november
tijdens het raad en beraad min of
meer uit voor een maximum van 30
tot 40 wooneenheden. Waar vinden
wij dit terug? Dus gemeenteraadsleden U bent gekozen als een volksvertegenwoordiging van de burgers
van de gemeente Aalsmeer. Zorg er
voor dat alle op- en aanmerkingen
van 24 november tijdens het raad en
beraad ook in de tweede herziene
versie worden opgenomen. Wij bewoners hopen op steun en inzet van
de gemeenteraad!
Paul Eikelenboom en Jeannette
Eveleens, Cyclamenstraat 67,
1431 RZ Aalsmeer

Stommeer in vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 21 december houdt wijkraad Stommeer
een vergadering. Gelijk bij aanvang
om half acht zijn burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ulla Ulrich
aanwezig om de stand van zaken
met de buurtbewoners te bespreken
over het onbedoelde gebruik van de
voetbalkooi bij de Wissel. Aan de
orde komen de maatregelen die
de gemeente, de politie en andere betrokken partijen, zoals Cardanus jongerenwerk, ondernemen om
de overlast voor de omwonenden te
beperken en de voetbalkooi weer de

bestemming te geven waarvoor deze is bedoeld: een veilige en leuke
speelruimte voor de jeugd.
Daarna is er een inloop halfuur voor
het stellen van een vraag over de
Stommeer. Ook komen aan de orde
de concept reactie wijkraad op de
gewijzigde nota van uitgangspunten Zuiderkerk, initiatief groep Seringenpark en omstreken, het concept werkplan en de concept begroting van de wijkraad voor 2012.
De vergadering is in de Parklaan 27.
Info: vwww.wijkraden-aalsmeer.nl.

Woninginbraken in Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 7 december is tussen vier uur in de middag en kwart voor negen ‘s avonds
ingebroken in een woning in de
Rietgorsstraat. De brandweer was
gealarmeerd omdat de bewoners
de voordeur niet open kregen. Gearriveerde agenten zagen aan de
achterzijde van het huis een raam
open staan. Er bleek ingebroken. Uit
voorzorg hadden de dieven de voordeur op de knip gezet.
Er zijn diverse kasten doorzocht. In
ieder geval missen de bewoners een
horloge en een klok. Dezelfde dag,
in dezelfde wijk, is tevens ingebroken in een woning in de IJsvogelstraat. Tussen elf uur en half twaalf

in de avond hoorde een buurvrouw,
die haar hond uitliet, gerommel in
de woning terwijl zij wist dat er niemand thuis was. De politie is gebeld. Agenten ontdekten dat inbrekers zich via een raam aan de achterzijde toegang tot het huis hadden
verschaft. Diverse kasten en laden
zijn doorzocht.
Voor zover bekend zijn er sieraden
gestolen. De politie gaat de komende weken in de avond extra controleren in verschillende wijken. Vooral
aandacht is er voor veelal donkere
achterpaden en brandgangen. Ook
worden flyers verspreid in wijken
waar het aantal woninginbraken is
toegenomen.

Motie Weteringplantsoen
= Weteringplatanen

Inloopavonden Bomenplan
Hornmeer goed bezocht
Aalsmeer - De bewoners van de
Hornmeer konden tijdens drie inloopsessie in het buurthuis van de
Hornmeer aangeven wat ze vonden
van de plannen van de gemeente.
In overleg met de wijkraad was besloten de plannen per deelgebied te
bespreken, zodat er voor iedereen
tijd genoeg was om vragen te stellen aan de groendeskundigen van
de gemeente en van De Meelanden.
In totaal hebben ongeveer 100 mensen gebruik gemaakt van die mogelijkheid en zijn er zo’n 80 schriftelijke op- en aanmerkingen ingediend.
Op dit moment is de gemeente bezig alle reacties te bundelen en te
bestuderen. Het beantwoorden van
de reacties zal zoveel mogelijk persoonlijk gebeuren. Sommige bewoners worden gebeld, anderen ontvangen een antwoord per brief of

per mail. Niet alle verzoeken tot het
kappen dan wel niet kappen van bomen kunnen gehonoreerd worden,
want zoals de heer H. v.d. Kaaden,
groendeskundige van de gemeente
op de avond zelf al opmerkte: “De
één wil de boom laten staan en de
ander is blij dat dezelfde boom gekapt wordt.” Het is de bedoeling dat
in januari de kapvergunningen aangevraagd wordt.
De groendeskundige van de gemeente heeft de bomen in de Hornmeer bekeken en bestudeerd. Zijn
conclusie is dat er ongeveer 100 bomen gekapt moeten worden, omdat ze in slechte staat zijn of niet tot
ontwikkeling kunnen komen. Daarvoor in de plaats worden 400 nieuwe bomen geplant. Het bomenplan
is in te zien op de website van de
gemeente.

Veel vernielingen in Kudelstaart

Vandalisme: 6000 euro schade
Aalsmeer - In november is in de
gemeente Aalsmeer voor 6.000 euro
vernietigd of beschadigd. Het gaat
hierbij onder andere om brandstichting bij de deuren van de basisschool de Graankorrel en de bibliotheek in Kudelstaart, beschadiging van een informatiebord in
Nieuw-Oosteinde en vernieling van
het net van een voetbalkooi. Verder zijn de deurtjes uit vier lichtmasten langs het fiets- en voetpad
tussen de Schweitzerstraat en Robend gehaald en verdwenen. De
aansluitkastjes in de masten zijn
vernield en de zekeringen eruit gehaald. Ook zijn van 15 lichtmasten langs het Corry Vonkpad in Kudelstaart de deurtjes ontvreemd, in
de sloot gegooid en de aansluitkastjes vernield. Daarnaast zijn verschillende vuilcontainers vernield of
in de sloot gegooid en zijn diverse
zoutkisten zijn omgegooid. De kosten van vandalisme komen voor rekening van de gemeente. En dus
voor rekening van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart. Door de-

ze kosten maandelijks in kaart te
brengen hoopt de gemeente inwoners meer bewust te maken van de
schade die de gemeente ondervindt
door vandalisme. Om die reden is
de gemeente op 1 oktober gestart
met de vandalismemeter. De vandalismemeter brengt maandelijks de
kosten in beeld van opzettelijke vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair en
laat zien hoeveel geld er nodig is
voor reparatie of schoonmaak.
Meld vernielingen!
De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met
hun kinderen over te praten of melding te doen van vernielingen. Een
melding vergroot namelijk de pakkans van de daders. Ziet u een vernieling gebeuren, bel dan 112. Ziet
u de gevolgen van vandalisme, bel
dan 0900-8844 of geef uw melding
door aan de Servicelijn van de gemeente, telefoon 0297-387575.

Bouw wordt medio januari hervat

Informatieavond voor bewoners
nieuwe wijk Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Slokker Bouwgroep
B.V., vestiging Huizen, zal medio januari 2012 de bouwwerkzaamheden in het project Dorpshaven-Zuid
te Aalsmeer hervatten. Na het faillissement van de vorige aannemer,
Panagro B.V., hebben Slokker, verzekeraar Woningborg N.V. uit Gouda en ontwikkelaar Timpaan intensief met elkaar samen gewerkt om
te komen tot een zo spoedig mogelijke hervatting van de bouwwerkzaamheden. De kopers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit
goede nieuws en zijn erg verheugd
dat de bouw van hun woning of appartement nu spoedig voortgezet
zal worden. Op maandag 19 december aanstaande organiseert Woningborg, tezamen met Timpaan
en Slokker, een informatieavond in
de Oude Veiling waarbij de kopers
door alle partijen nader zullen worden geïnformeerd. Ook worden de
nieuwe certificaten van Woningborg
uitgereikt en uiteraard is er alle gelegenheid de dan nog bestaande
vragen te stellen. Slokker, die vorig
jaar bij de aanbesteding van dit project tweede werd, heeft zich op enig
moment bij Timpaan en Woningborg
gemeld met de wens het plan verder af te bouwen. De heer Waar-

denburg, directeur van Slokker, wil
graag zo spoedig mogelijk starten,
maar de overname van zo’n groot
project vraagt uiteraard goede voorbereiding en kost veel tijd. Echter 6
weken na het uitgesproken faillissement is er tussen partijen al overeenstemming bereikt en binnen 3
maanden kan de bouw worden hervat. Op dit moment worden de leveranciers en onderaannemers gecontracteerd. De fundering van het
appartementengebouw op de hoek
N201 met de Oosteinderweg, die
bijna geheel geprefabriceerd in de
fabriek klaar ligt, wordt ook overgenomen door Slokker. Dit maakt
dat er vanaf medio januari, mits de
weersomstandigheden het toelaten,
ook met de herstart van de bouw
van dit appartementengebouw kan
worden begonnen. In de tussentijd
heeft Timpaan de bouwvergunning
gekregen voor een van de appartementengebouwen langs de N201
met starterswoningen. De verwachting is dat deze startersappartementen begin 2012 in de verkoop worden gebracht door EKZ|Makelaars
uit Aalsmeer. De gemeente stelt
voor inwoners van Aalsmeer voor
dit nieuwe deelplan een starterslening ter beschikking.

Meningen verdeeld
In de motie wordt het College niet
alleen opgeroepen om niet tot kap
over te gaan, maar een alternatief
te ontwikkelen waarbij de bomen

kunnen worden gespaard en indien
noodzakelijk deze bomen voor de
uitvoering van dit alternatieve plan
terug te snoeien, te kandelaberen of
te knotten en deze bomen in de toekomst zo te onderhouden dat zij op
hun historische plek behouden kunnen blijven. In de PACT-fractie waren de meningen verdeeld en de
fractie deed dan ook het verzoek
om de stemming twee weken uit
te stellen, zodat de fractie zich nog
wat meer kon verdiepen in de materie. Een voorwaarde was wel dat
de twaalf platanen niet gekapt worden voor 22 december aanstaande. De CDA-fractie gaf aan te opteren voor het plan van het College.
Er kan op die manier meer licht en
lucht komen op het Weteringplantsoen. Door twaalf bomen te kappen
krijgen andere bomen meer mogelijkheden. Wethouder Ad Verburg
gaf aan dat er voor de raadsvergadering van 22 december zeker niet
gekapt gaat worden. Sterker nog, bij
de bezwarencommissie is een bezwaar tegen het kappen ingediend
en de hoorzitting en uitspraak staat
gepland op 17 januari 2012. Verder
wilde de wethouder nog wel kwijt
dat tijdens de raadsvergadering van
7 april van dit jaar de fracties van
CDA, PACT en VVD het college hebben gevraagd op korte termijn met
een groener inrichtingsplan te komen. Van groenorganisaties tot kandelaberexperts, iedereen is er vervolgens bijgehaald en de uitgangspunten zijn keurig uitgewerkt volgens de wethouder. De behandeling van de motie van de AB-fractie
is doorgeschoven naar de vergadering van 22 december aanstaande.

Partijen rond Schiphol versterken
samenwerking voor bedrijven
Streek - Partijen van het Bestuursforum Schiphol (BFS) ondertekenden op 8 december een convenant
over het selectief inzetten van bedrijven- en kantoorlocaties rond
Schiphol. Door de vestiging van internationaal georiënteerde bedrijven in de Schipholregio te stimuleren, willen partijen de internationale
concurrentiepositie van de luchthaven en van de Metropoolregio Amsterdam versterken. Het convenant
vervangt de oude afspraken om bedrijven te toetsen op de mate van
binding met Schiphol. Met de nieuwe regeling kiest het BFS voor een
andere, meer marktgerichte strategie om de concurrentiepositie van
de Schipholregio te vergroten. Deze gaat ervan uit dat de terreinen
rond Schiphol bedoeld zijn voor
een specifieke doelgroep: internationaal georiënteerde bedrijven. De
Schipholregio is voor deze bedrijven aantrekkelijk, niet alleen omdat
het luchtvaartnetwerk binnen bereik
ligt, maar ook door zijn ligging binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De stad biedt allerlei voordelen op
het gebied van hoogwaardige kennis, creativiteit, cultuur en grootstedelijke voorzieningen. Gedeputeerde Tjeerd Talsma (voorzitter BFS)
reageert verheugd: “De Schipholregio is uniek en biedt voor internationale bedrijven uitstekende mogelijkheden. Met het convenant zetten
we een belangrijke stap om kansen
beter te benutten. Daarmee stimuleren we ook de werkgelegenheid in
de regio”.
Het selectief vestigingsbeleid is bedoeld om de Schipholregio te ontwikkelen als een samenhangende
en hoogwaardige vestigingsomgeving die zich kan meten met sterke regio’s elders in de wereld. Ook
wordt hiermee voorkomen dat de
omgeving van Schiphol dichtslibt
met activiteiten die weinig toegevoegde waarde hebben voor de
luchthaven en de regio. Het Bestuursforum Schiphol is een samenwerkingsverband tussen provincie
Noord-Holland en de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer.

Samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

VVD: “Zorgvuldigheid
gaat boven snelheid”
Aalsmeer - Om het proces aangaande de beoogde ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en
Amstelveen kritisch te kunnen volgen heeft de VVD-fractie op 17 februari van dit jaar een motie ingediend en naar aanleiding van deze
motie is een bestuursbegeleidingscommissie ingesteld met twee vertegenwoordigers per fractie. Deze
commissie zou maandelijks geïnformeerd worden over de voortgang
wat betreft de planning, financiën,
risico’s en beheersmaatregelen en
er zouden nadere kaders bepaald
worden ten aanzien van de dienstverlening. Tevens zou er een kwaliteitsmeting (0-meting) plaatsvinden. Een weloverwogen besluit van
de gemeenteraad vereist immers
grote zorgvuldigheid en de snelheid van het proces is voor de lokale VVD-fractie dan ook duidelijk van
ondergeschikt belang, zo staat te lezen op hun website.
Openbaarheid
De fractie heeft tussentijds haar zorgen al geuit over de stagnatie in het
proces en de resultaten na het tijdvak van het zomerreces. De daarop verstrekte schriftelijke informatie kon deze zorgen niet wegnemen
en deze werden groter bij het laatste overleg van de bestuursbegeleidingscommissie. Bovendien hecht
de VVD aan de openbaarheid in dit
dossier en om die reden heeft de
fractie Aalsmeer de beslissing genomen de afvaardiging in eerder
genoemde commissie per direct te-

rug te trekken. Dit besluit is schriftelijk aan het College en de Raad kenbaar gemaakt. De VVD is blij met de
reactie vanuit het College dat de geplande commissievergadering van
19 december is omgezet naar een
vergadering waarbij de gehele Raad
voor het eerst breed zal worden geinformeerd. Dit geldt ook voor de
recente publicatie waarin burgemeester Pieter Litjens aangeeft wat
de gevolgen van de samenwerking
voor de Aalsmeerse bevolking zijn.
Stellingname
Het besluit tot het overgaan naar
een ambtelijke samenwerking staat
geagendeerd voor de Raad in januari 2012 en hiermee bevindt dit
dossier zich dus in een besluitvormende fase. Hierdoor zal de informerende en raadplegende rol richting de samenleving onder druk komen te staan en bovendien is de
ruimte voor wijzigingen beperkt. De
VVD-fractie beraadt zich momenteel over haar verdere stellingname in dit dossier en benadrukt dat
zij niet principieel voor of tegen is.
Door de huidige ontwikkelingen in
combinatie met de grote tijdsdruk
komt een goede oordeelsvorming
echter in gevaar. Zeker in dit dossier, waarbij sprake is van een grote
impact voor zowel de ambtelijke organisatie als de samenleving dient
sprake te zijn van volledige transparantie en grote zorgvuldigheid en
het artikel op de website sluit af met
de woorden: de VVD blijft het College kritisch volgen!

VOORTGANG HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN AALSMEER
December 2011

Oosteinderweg

Woonarken
Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Bestemmingsplannen zijn voor elke burger van belang”
“Bijgaand doen wij u de eerste update toekomen over de herziening
van de bestemmingsplannen in Aalsmeer, een belangrijke belofte
uit het coalitieprogramma. Het afgelopen halfjaar hebben we flinke
stappen gemaakt. Zo zijn we begonnen met het opstellen van een
beleidsvisie voor het Uiterweggebied, is voor de Schinkelpolder de
Nota van Uitgangspunten vastgesteld en zijn belangrijke stappen
gezet op weg naar het nieuwe bestemmingsplan voor Woonschepen.
Ook hebben we voor verschillende gebieden - zoals de Stommeer de inventarisatie afgerond.
De aankomende periode komen volgens planning vier bestemmingsplannen vrij voor inspraak: Schinkelpolder, Woonarken, Hornmeer
en Stommeer. Daarnaast zal de beleidsvisie die vooraf gaat aan de
actualisatie van het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers worden
gepresenteerd. Voor bewoners van deze gebieden en bewoners/eigenaren van woonarken is het belangrijk dat zij tijdig op de hoogte
zijn wanneer een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en wanneer zij een reactie kunnen geven. Een bestemmingsplan bepaalt
namelijk wat u als bewoner of eigenaar op een perceel mag doen,
welke (bedrijfs)activiteiten er zijn toegestaan en geeft aan wat de gemeente van plan is
in uw directe omgeving. Een herziening van een bestemmingsplan raakt dus iedereen.
Ik wil daarom alle Aalsmeerders adviseren om de pagina Officiële Mededelingen in de
Nieuwe Meerbode en de website van de gemeente goed in de gaten te houden. Zo weet u
precies wanneer welk bestemmingsplan vrijkomt voor inspraak en binnen welke termijn
u kunt reageren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ook uw reactie en belangen worden meegewogen bij de totstandkoming van het definitieve bestemmingsplan.”

Uiterweg-Plasoevers
Het plangebied betreft globaal het gebied van
de Kleine Poel en de Grote Poel van de Westeinderplassen, met het lint en de Bovenlanden van
de Uiterweg en mogelijk de overige plasoevers.
Op dit moment wordt een beleidsvisie opgesteld waarin de kaders voor een toekomstige
gebiedsontwikkeling worden weergegeven.
Daarvoor is een programmamanager actief die
met alle betrokken partijen spreekt. Voor het
eind van het jaar organiseert de gemeente met
deze partijen een werksessie om meningen te
peilen en bij elkaar te brengen tot één visie. In
het eerste kwartaal van 2012 zal de gemeenteraad over deze visie een beslissing nemen.
Dan kan worden aangegeven welke kaders voor
korte, middellange en lange termijn in uitvoering worden gebracht.

De gemeenteraad heeft in september de Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van woonschepen vastgesteld.
Hierin is aangegeven wat de maximale afmetingen zijn
van de verschillende soorten woonschepen in verschillende
gebieden. De Nota van Uitgangspunten en een zorgvuldige
inventarisatie vormt basis voor het voorontwerpbestemmingsplan dat in concept gereed is. Met individuele jachthavenondernemers wordt op dit moment overlegd over de
concept-planverbeelding. Daarnaast worden eigenaren van
arken aangeschreven met het doel de inventarisatie op juistheid en volledigheid te controleren. Parallel aan de bestemmingsplanwerkzaamheden zal een uitvoeringsprogramma
Handhaving Woonarken worden opgesteld.

Aalsmeer Dorp
Het plangebied komt overeen met de bebouwing van de oude kern van Aalsmeer. Voor de
percelen tussen Molenpad-Zijdstraat is momenteel een nieuwe bestemmingsplanprocedure
gestart. Deze ontwikkeling zal in het nieuwe
bestemmingsplan Aalsmeer Dorp worden opgenomen. Daarmee wordt het bestemmingsplan
grotendeels een conserverend plan.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de
Hoge Dijk en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het huidige bestemmingsplan dateert
grotendeels van 2005. Het is de vraag of het
huidige gemeentelijke beleid herzien moet
worden. Mogelijk kunnen elementen uit de beleidsvisie voor de Uiterweg-Plasoevers worden
geïmplementeerd. Dit wordt eerst onderzocht,
voordat het bestemmingsplan wordt opgesteld.
Stand van zaken:

Het bestemmingsplan is nog niet gestart
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Schinkelpolder
Het plangebied ligt tussen de Oosteinderweg, de Mr. Jac.Takkade
en de Bosrandweg. De gemeenteraad heeft in september de Nota
van Uitgangspunten vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten zet
onder andere in op het positief bestemmen van de legale situaties,
het bestemmen van de woningen in het lint van de Oosteinderweg
als burgerwoningen en het bestemmen van het glastuinbouwgebied met een bredere definitie tuinbouw. Voorwaarde is dat de
combinatie van bestemmingen vanuit milieutechnisch oogpunt
aanvaardbaar is. Op dit moment is de gemeente in samenwerking
met een gespecialiseerd bureau bezig met de vertaling van de Nota
van Uitgangspunten in een voorontwerpbestemmingsplan. Hieruit
zal blijken wat kan en wat niet kan op kavelniveau aan de hand van
een planverbeelding en planregels.
Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Inspraak door burgers en betrokken overheden op het voorontwerpbestemmingsplan.

Opstellen van een projectplan.

Stand van zaken:

Schinkelpolder

Het bestemmingsplan is nog niet gestart.

Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan in
voorbereiding.

Eerstvolgende geplande activiteit:

Projectplan eerste helft 2013.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Oosteinderweg

Inspraak door burgers en betrokken overheden op het voorontwerpbestemmingsplan.

Woonarken

Landelijk
Gebied
Oost

Aalsmeer Dorp

Nieuw-Oosteinde

Stand van zaken:

Woonarken

Voorbereiding beleidsvisie.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Nieuw-Oosteinde

Stommeer

Vaststellen beleidsvisie, opstarten voorontwerp
bestemmingsplan.

Landelijk
Gebied
Oost
Bloemenveiling
Aalsmeer

Hornmeer
Uiterweg-Plasoevers

Het plangebied komt globaal overeen met de
bebouwing van de woonkern Nieuw-Oosteinde.
Nu de verschillende woonwijken zijn gerealiseerd, is het de bedoeling om het hele gebied
van een heldere en eenduidige regeling te voorzien. Daarbij wordt uitgegaan van het vastleggen van de huidige situatie. Dat betekent dat
het nieuwe bestemmingsplan een conserverend
plan zal zijn.
Stand van zaken:

Het bestemmingsplan is nog niet gestart.

bestemmingsplannen en procedures
Wat is een bestemmingsplan?

Procedure

Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat er
op mag worden gebouwd. Alle gemeenten zijn verplicht om voor hun hele
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet
ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar het
bestemmingsplan opnieuw vaststelt.

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk bepaald. In
totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding
en een toelichting. Op de verbeelding, ook wel plankaart genoemd, is met
kleurcoderingen te zien waar welke bestemming geldt. Per bestemming
worden regels gegeven hoe de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor
wonen, bedrijven, tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot
een bouwwerk mag zijn en waar het mag worden geplaatst. In de toelichting
worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of kan een afwijkingsbesluit worden genomen.
De gemeente moet dan uiteraard zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan
en wil verlenen. Vandaar dat een uitgebreide procedure met de mogelijkheid
van rechtsbescherming wordt doorlopen.

Twee vormen: conserverend plan en ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent globaal twee vormen: een conserverend plan
en een ontwikkelingsplan. In een conserverend plan worden de bestaande
functies vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe bestemmingen
mogelijk gemaakt. Sommige plannen zijn een mengvorm.

Fase 1: Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden belangenorganisaties nauw betrokken. Vaak maken zij deel uit van de projectorganisatie. De
gemeenteraad stelt de nota vast.
Fase 2: Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter
inzage gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen kan dan een
inspraakreactie indienen. Gelijktijdig overlegt de gemeente met alle betrokken
overheden en partijen.
Fase 3: Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en uit de inspraak worden verwerkt in het
ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de gemeente inzicht in de wijze
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt
ook zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of
mondeling een zienswijze kenbaar maken.
Fase 4: Vaststelling
De gemeenteraad maakt een afweging op basis van alle zienswijzen en stelt
het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw zes weken
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze
tegen het ontwerp is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad
gewijzigd heeft vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Het loket is elke werkdag geopend van 09:00 tot
11.30 uur. Ook kunt u op deze tijden telefonisch contact opnemen met het loket via telefoonnummer 0297 - 387575. 24 uur per dag kunt u terecht op onze website www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Woonarken

Bloemenveiling Aalsmeer

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Het plangebied betreft de Bloemenveiling van FloraHolland, zowel Locatie
Centrum als de nog te ontwikkelen Locatie Oost. Voor Locatie Oost zullen de
twee vrijstellingsbesluiten uit december 2010 om uitbreiding van het veilingcomplex te realiseren vervat worden in een bestemmingsplan. Uitgangspunt
hierbij is dat niet meer ontwikkelingruimte wordt geboden dan in 2010 is
vergund. De herziening van Flora Holland-Centrum zal volgens het actualisatieprogramma pas eind 2013 starten.

Opstellen van een projectplan.

Stand van zaken:

Kudelstaart
op onderdelen
Kudelstaart op onderdelen
Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking
op de onderdelen die nu buiten het bestemmingsplan Kudelstaart vallen door gedeeltelijke onthouding van goedkeuring. Voor deze
gebieden gelden daarom nog de oude bestemmingsplannen. In een aantal gevallen zijn voor
deze gebieden in de toekomst ontwikkelingen
voorzien. In het projectplan zullen deze worden
benoemd. Ook zal beoordeeld worden in hoeverre deze concreet en uitvoerbaar zijn. Dit zal
bepalend zijn voor in welke mate het bestemmingsplan conserverend zal zijn.
Stand van zaken:

Het projectplan is in voorbereiding.

Voorontwerpbestemmingsplan Locatie Oost wordt afgerond.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Inspraak en vooroverleg over voorontwerpbestemmingsplan Locatie Oost.

Stommeer
Het plangebied komt overeen met de bebouwing
van de woonkern Aalsmeer tussen de Stommeerkade
en de Zwarteweg. Recent is de inventarisatie van
het gebied afgerond en een eerste opzet van wijze
van bestemmen gemaakt. Hierin valt op dat extra
aandacht besteed moet worden aan regelingen
voor parkeren op eigen erf en het waarborgen van
karakteristieke kwaliteiten rond de Wilgenlaan,
Berkenlaan en omgeving. De voorgestelde systematiek wordt nu concreet vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan. Inzet is hierbij een flexibele
bouwregeling binnen het ruimtelijke wensbeeld op
kavelniveau.

Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan.

Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Inspraak door burgers en betrokken overheden op
het voorontwerpbestemmingsplan.

Hornmeer
Het plangebied omvat het woongebied, het sportpark en het bedrijventerrein van Hornmeer. De
gemeenteraad heeft op 8 december het projectplan
vastgesteld. In het projectplan wordt voorgesteld
twee concrete ontwikkelingen in het bestemmingsplan mee te nemen: het busstation Zwarteweg/Burgemeester Kasteleinweg en het faciliteren van perifere detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer.
Onlangs is de gemeente gestart met de selectie van
een extern bureau.

Landelijk Gebied Oost
Het plangebied wordt gevormd door het omliggende terrein rond de woonkern Nieuw-Oosteinde en de woonlinten van de Aalsmeerderweg
en Hornweg. Het college heeft op 1 november
het projectplan vastgesteld. Besloten is het
gebied tussen de Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg en de nieuwe N201 toe te voegen aan het
plangebied. Tevens is uitgesproken dat specifieke plandelen zoals de woonlinten, de zone
tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk
en de ‘driehoeken’ ten oosten en zuiden van
Nieuw-Oosteinde behoefte hebben aan nadere
beleidsvorming. Hierna kan dit worden vertaald
in het voorontwerpbestemmingsplan.
Stand van zaken:

Beleidsvorming in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Opstellen Nota van Uitgangspunten, vertaling
naar een voorontwerpbestemmingsplan.

Stand van zaken:

De inventarisatie is gestart.
Geplande activiteiten voor de eerste helft 2012:

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan, inspraak
door burgers en overheden.
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Vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu
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Afsluitende bingo bij UWTC

Eenden van Boerenvreugd
goed de winter door
Aalsmeer - De eenden op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer kunnen dit jaar de winter goed
door komen. De afgelopen winter
hebben de eenden vanwege de winterse omstandigheden soms opgevangen gezeten in hokken die niet

Wisselbeker voor Olaf
Uithoorn - Zondag 27 november vond
weer de jaarlijkse bingo middag plaats
in de kantine van UWTC aan de Europarei. Tussen de bingo ronden werden de uitslagen bekent gemaakt van
het tijdrijden en de clubcompetitie. De
clubcompetitie is altijd wel al bekend
bij de meeste deelnemers, wel leuk dat
je dan nog een mooie beker krijgt. En
deze keer werden de bekers uitgereikt
door twee zwarte pieten! Ze bleven de
hele middag helpen en speelden ook
nog een rondje bingo mee. De uitslag
van het tijdrijden blijft altijd geheim tot
de bingo middag. Dit jaar was het verschil tussen de nummers één en tien
minimaal. Welgeteld 1 seconde! Helaas

goed ingericht waren voor deze watervogels. Voor dit jaar en komende
jaren is onlangs een nieuwe verblijf
gebouwd waar het goed toeven is indien dit noodzakelijk wordt. Het verblijf is wederom een eigen ontwerp
en gebouwd door de vrijwilligers.

FIQAS jongens C3 in het nieuw

voor de nummer één van vorig jaar, hij
is nu tweede geworden. De wisselbeker is deze keer uitgereikt aan Olaf van
der Wijngaard. UWTC heeft als vereniging dit jaar de Piet Ende bokaal gewonnen heeft. Deze wordt toegekend
aan de vereniging die de meeste punten bij elkaar gereden heeft in de BMX
West Competitie. En ook in de Noord
Holland Competitie was UWTC de beste vereniging. Na het spelen van de 4
bingo ronden en het uitdelen van alle
bekers en bloemen kon iedereen met
een tevreden gevoel naar huis. Kijk
voor de volledige uitslag van de clubcompetitie en het tijdrijden op de website: www.uwtc.nl/bmx

De trotse winnaars van de jongste rijders in de clubcompetitie: Rens Grömmel, Joel Rijneker, Jur de Beij, Jessy Soede en Bas v/d Linden.

Aalsmeer - Het jongens C3-team van FIQAS Aalsmeer ziet er helemaal tip
top uit in hun nieuwe wedstrijdkleding. De handballertjes kunnen namelijk
sindskort spelen in een prachtige nieuwe outfit. Het team wil dan ook hun
sponsors FIQAS Software BV en Topsport Anmstelveen hartelijk bedanken: FIQAS voor de kleding en Topsport Amstelveen voor de tassen.

Kom kerststukjes maken
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Aanstaande zondag 18
december is iedereen tussen 11.00
en 14.00 uur van harte welkom om
kerststukjes te komen maken op
kinderboerderij Boerenvreugd in de
Hornmeer. De materialen zijn allemaal aanwezig. Ook liggen tangetjes klaar, maar wanneer men zelf
een schaartje heeft om takjes te
knippen is het handig om die mee

te nemen. De kosten voor het maken van een kerststukje zijn 2 euro. Om in de sfeer te blijven zullen
er deze dag, naast het gebruikelijke assortiment, ook snert en warme
chocolademelk (met slagroom) verkocht worden. Naast deze activiteit
kunnen de kinderen natuurlijk ook
een kijkje bij de dieren nemen en
lekker spelen in de speeltuin.

Sinterklaas arriveert in
cabrio bij Jozefschool
Jeugd van Flower Shuttle
speelt opstartcompetitie!
Aalsmeer - Op zondag 27 november speelde de jeugd van Flower Shuttle de eerste wedstrijd van
de opstartcompetitie. De wedstrijd
werd gespeeld in de Bloemhof. De
jeugd speelde tegen BV Amsterdam
1. De wedstrijden bestaan uit vier
enkel spelen en vier dubbel spelen. Bij de enkel spelen heeft Flower
Shuttle drie wedstrijden gewonnen
en bij de dubbel spelen werd alles
gewonnen! Een hele goede prestatie van de jeugd van de badmin-

tonvereniging! De opstartcompetitie bestaat uit vier wedstrijden, twee
uit en twee thuis en is speciaal bedoeld om de jeugd op een speelse
manier kennis te laten maken met
het ‘echte werk’.
Afgelopen zondag 11 december
speelde het jeugdteam weer een
thuiswedstrijd. Ook dit keer wist
Flower Shuttle de meeste wedstrijden te winnen. Het ziet er naar uit
dat de jeugdspelers rijp voor de
echte competitie!

Aalsmeer - Op maandag 5 december
zou Sinterklaas de Jozefschool bezoeken. Tenminste, als de Pieten de Sinterklaasvlag zouden kunnen vinden.
Eerder was die vlag namelijk al weggewaaid door een storm en waren de
schoenen van de kinderen niet gevuld.
Maar, met een vijfdubbele knoop zat
de vlag aan het hek bij de grote gymzaal geknoopt en vonden de Goedheiligman en zijn Pieten de school zonder
moeite. Dit jaar kwam hij aan in een
blitse cabrio en kon het feest begin-

nen. De groepen 1 tot en met 5 begonnen deze feestelijk dag met ingestudeerde optredens voor de Sint in
de gymzaal. Later op de ochtend volgde ook een persoonlijk bezoek aan
de Sint, waar menig pittige vraag aan
hem werd gesteld. Hoe oud bent u,
hoeveel pepernoten heeft u meegenomen, heeft de steen op uw ring magische krachten? De groepen 6 tot en
met 8 hadden hun eigen gezellige dag
met zelf gemaakte surprises en spelletjes. Wederom was het een groot feest!

Jeugdhandbalnieuws

Ruime overwinning voor
jongens A1 van FIQAS

Jeugdbrandweer zondag bij
Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Zondag 18 december speelt de jeugdtheatervoorstelling Spuit Elf (4+) in Schouwburg
Amstelveen. De Jeugdbrandweer
van Amstelveen zal deze dag ook
aanwezig zijn om alle kleine bezoekers kennis te laten maken met een
echte brandweerauto. Wie altijd al
eens een brandweerauto van dichtbij heeft willen zien en heeft willen weten hoe een brand nou precies geblust wordt, kan zondag 18
december naar Schouwburg Amstelveen komen. De Jeugdbrandweer van Amstelveen zal hier tussen 13.00 en 16.00 uur alle vragen
beantwoorden en de auto van binnen en buiten laten zien. De Jeugdbrandweer bestaat uit jongens en
meisjes van 12 tot en met 18 jaar
die veelal in opleiding zijn voor echte brandweermannen en –vrou-

wen. Aansluitend kunnen kinderen
en hun ouders naar Spuit Elf (4+)
van Theater Terra gaan kijken. Deze familiemusical gaat over een olifantje dat, net als grote olifanten, bij
de brandweer wil. Het verhaal over
de grote heldendaden van de kleine brandweerman is van Harmen
van Straaten, die meer dan 250 kinderboeken schreef en illustreerde.
Speciaal voor deze familiemusical
schreef en illustreerde Van Straaten
een nieuw boek dat in september
2011 is verschenen. Na afloop van
de voorstellingen zal Harmen van
Straaten boeken en cd’s signeren.
Spuit Elf (4+) is zondag 18 december twee keer te zien, om 14.00 en
om 16.00 uur in Schouwburg Amstelveen. Voor meer informatie en
kaartverkoop, zie www.schouwburgamstelveen.nl.

Bijeenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 december komen leden van jeugdclub De Zegelkids van de Postzegelvereniging van 19.00 tot 20.30
uur bijeen in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Ingang achterom.
Er is weer plaats voor nieuwe leden, dus kom eens kijken hoe het
er gaat en kijk wat je allemaal kan
leren over postzegels. Neem je
ruilboek, pincet, loep en catalogus
mee als je die hebt. Vrijdagavond
staat de vertouwde kerstbingo met
mooie prijzen op het programma.

Als er nog tijd over is, gaan de kids
op zoek naar zegels van Afrika. Deze opdracht hebben de verzamelaars al gehad. Het is moeilijk en
veel zoekwerk om van elk land een
zegel te vinden. Vergeet ook niet je
oplossing van de puzzel in te leveren. Nieuwsgierig? Kom dan ook.
Willen je ouders meer informatie,
dan kunnen zij contact opnemen
met Ellie via 361819 of Saskia via
569660. Op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl is meer
informatie te vinden over de Zegelkids.

Kampioensbeker voor RKDES E5
Kudelstaart – Zaterdag 10 december speelde RKDES E5 de topper tegen Arsenal E3. Een paar
maanden terug bleek de E4 van
Arsenal een lastige tegenstander, dus de mannen konden in deze kampioenswedstrijd aan de bak.
Met een frisse wind, een temperatuur van 3 graden en een klein
zonnetje kon het alleen maar een
mooie pot voetbal worden. Na een
paar scherpe aanvallen en nadat
alle ouders door het bestuur van
Arsenal achter het hek waren gestuurd, was het Niels die de 0-1
wist te scoren. Na goed verdedigend werk van Vigo en Nick was
het Brad die de 0-2 op het scorebord bracht. Tim Blom lette goed
op toen de keeper de bal los liet

Kinderkien bij
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 28 december, in de kindervakantie, organiseert buurtvereniging Hornmeer
een kinderkienmiddag voor jongens
en meiden tussen de 7 en 12 jaar.
Het kienen is van 14.00 tot 16.00 uur
en is in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Kom jij ook?

en scoorde 0-3. Zou het dan gaan
gebeuren, het kampioenschap?
Bij winst zouden de rood-zwarte tijgers niet meer in te halen zijn.
Na een mooie redding van Rafael
was het Roy die de 0-4 wist te maken. Dat was tevens de ruststand.
Na de limonade weer een aanvallend en gemotiveerd RKDES. Na
een mooie voorzet van Tim Blom
was het Jens die de bal mooi in het
doel tikte: 0-5. Na goed overspelen
van Vigo was het Tim Ofman die de
0-6 wist te scoren. Roy speelde de
bal goed over aan Vigo die de 0-7
scoorde. Brad maakte de 0-8. Ook
in de tweede helft was het genieten geblazen van de boys. De jongens Rafael, Jens, Roy, Nick, Tim O,
Brad, Niels, Tim B en Vigo hebben
het heel goed gedaan en onder het
uitstekende leiderschap van Peter
zijn zij de terechte kampioen!
Terug in de RKDES kantine werden
de jongens onthaald op de muziek
van ‘We are the champions’ zoals
dat bij echte kampioenen hoort en
kregen de kanjers een mooie kampioensbeker overhandigd. Onder
het genot van een patatje en een
AA-tje werd er nog lang nagepraat
over het behaalde kampioenschap.
Na de winterstop een nieuwe competitie met nieuwe kansen.

Aalsmeer - Op zaterdagavond 10 december speelden de jongens A1 van
FIQAS Aalsmeer thuis in de Bloemhof tegen Fulmen Fidelitas. De jongens
werden vooraf door coach Kees gewaarschuwd voor deze ploeg, omdat er
tijdens het veldseizoen niet echt ruim
van ze was gewonnen. Maar deze keer
zijn de Aalsmeerse jongens niet echt in
gevaar geweest. De wedstrijd werd namelijk met ruime cijfers gewonnen: 4125! De meiden A1 hebben afgelopen
zondag hun koppositie in de jeugddivisie verstevigd door uit met 19-29 te
winnen van naaste concurrent NEA.
Deze week staat de thuiswedstrijd tegen Vido op het programma, aanvang
10.00 uur in de Bloemhof. De meiden
A2 van FIQAS heeft afgelopen zondag
een verdiende zege behaald van 2212 op Zaanstreek. Hiermee blijven de
meiden voldoen aan de doelstelling om
bij de top vijf te eindigen. Deze week
staat de lastige uitwedstrijd tegen SDS
’90 op het programma. Voor de meiden B1 stond zondag de thuiswedstrijd
teen JHC op het programma. Ondanks

dat de meiden veel fouten maakten,
balverlies en slordig afsluiten, werd de
wedstrijd gewonnen. De tweede plaats
is na deze overwinning nog steeds stevig in handen van de FIQAS meiden.
Minder fortuinlijk waren de B1 jongens
afgelopen zondag. Met minimaal verschil (29-30) werd verloren van Quintus. De Aalsmeerse jongens waren met
een duidelijke boodschap het veld in
gegaan en het was dan ook vanaf het
beging een mooie partij handbal. De
ploegen hielden elkaar goed in evenwicht en moesten echt strijden. Bij rust
stond er een stand van 14-15 op het
scorebord. Kort voor tijd in de tweede helft kwam Quintus weer één punt
voor en dat konden de Aalsmeerse
jongens niet meer ombuigen. Keeper
Jeremy wist nog wel vanuit zijn doel
de keeper van Quintus, die te ver voor
zijn doel stond, te verrassen. Maar helaas kwam dit schot luttele seconden
te laat, en zo werd de eindstand 29-30
in het voordeel van Quintus.
Foto: Don Ran.
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Sanne en Sinterklaas
spetteren in zwembad

Veel glamour en glitter bij
Binding party in Bon Ami

Aalsmeer -De kleine Sanne Vermeulen van nog geen 3 jaar had
maar één grote wens. Samen met
Sinterklaas in zwembad De Waterlelie spetteren met de voeten in het
water. Voor zo’n bijzondere wens
kwam de Sint graag naar het zwembad toe. Op donderdag 1 december
had hij nog een gaatje in zijn drukke programma. Sanne was samen
met haar broertje, ouders en grootouders in het zwembad aan het spelen, toen Sint hen op kwam zoeken.
Hij trok met plezier zijn schoenen en
sokken uit om de hartenwens van
deze kleine dame in te willigen. Samen spetterden ze er lustig op los,
de tabberd van Sint werd zelfs een
beetje nat. Nadat ook Tim en de
ouders even mee hadden gedaan,
moest Sint er weer vandoor. Hij
droogde zijn voeten af en trok zijn

Aalsmeer - Stichting de Binding
organiseerde vrijdagavond 9 december een glitter en glamour party in Bon Ami voor alle eerste, tweede en derdejaars leerlingen van het
voortgezet onderwijs. De avond begon gelijk goed: Bij binnenkomst
kreeg iedereen een kerstmuts met
lichtjes. De DJ draaide goeie muziek en er werd al snel gedanst,
zodat het binnen de kortste keren

schoenen weer aan. Hij werd uitgezwaaid door de hele familie. Het was
een groot succes. Foto’s zijn te zien
op de facebook-pagina van ESA BV.

RKDES E3 na ruime zege
najaarskampioen

Kinderkerstfeesten Westhill
Aalsmeer - Zondag 18 december wordt met alle kinderen van de
doopsgezinde gemeente en iedereen die het leuk vindt om mee te
doen kerstfeest gevierd. ’s Middags
om 16.00 uur zijn de jongste kinderen (4 t/m 8 jaar) aan de beurt. De
groep gaat met elkaar rondom de
grote kerstboom zitten. Het kerstverhaal van Jozef en Maria wordt
verteld, terwijl de kinderen dit op
hun eigen manier uitspelen. Tussendoor worden allerlei kerstliedjes
gezongen. Het belooft een sfeervol en vrolijk uur te worden. U bent
van harte welkom! De oudere kinderen worden ’s avonds om 19.30
verwacht. Een groep enthousiaste kinderen voert een musical op.
Ze hebben weken lang gerepeteerd, vol vuur gezongen en leven
toe naar een spannende uitvoering van ‘Het Verhaal’: een zoektocht naar het oude kerstverhaal.
Jonas en Lieke gaan met hun ou-

ders kerstmis vieren bij Tante Gerda
in haar oude hotel. Vroeger was dit
een gammele, volle herberg, waar
tevergeefs twee mensen aanklopten. Ook kok Omar heeft zijn verhaal te vertellen. En dan lopen er
nog drie spoorzoekers op speurtocht naar een koning. Alle verhalen komen bij elkaar in hotel De
Herbergh. Een vrolijke musical voor
iedereen die de kerstsfeer alvast
wil proeven. Voor beide kerstfeesten worden kinderen met ouders
uitgenodigd. Heeft u geen binding
met de kerk, maar vindt het voor de
kinderen en uzelf fijn om dit kerstfeest mee te maken? U was in de
Carmelkerk en zag de musical uitgevoerd worden en wil ook een andere versie zien? Bent u gewoon
benieuwd? Schroom niet en kom!
Zijdstraat 55. Een half uur voor aanvang, gaan de deuren open. informatie is in te winnen bij Jan Broere
via westhill@dgaalsmeer.nl.

Aanmelden tot 22 december

Beachkorfbal voor de
jeugd in kerstvakantie
Aalsmeer - Op donderdag 29 december organiseert korfbalvereniging VZOD een kennismaking met
beachkorfbal. Met dank aan The
Beach aan de Oosteinderweg 247a,
waar het evenement zal plaatsvinden. Het beachkorfballen is voor
de jeugd van 7 tot 12 jaar en deel-

ontzettend gezellig was. Zelfs de
kerstman waagde een poging op
de dansvloer! De party duurde tot
00.00 uur. Het was een super leuke avond, dus op naar de volgende keer! Ben je nieuwsgierig, bekijk dan snel de foto’s op www.bonbini-disco.hyves.nl. Voor meer informatie over stichting de Binding
kan een kijkje genomen worden op
www.debinding.nl.

name is gratis. Ben je nieuwsgierig
naar wat Beachkorfbal nu eigenlijk
is of wil je gewoon een middagje
sportief bezig zijn in de kerstvakantie? Meld je dan voor 22 december
aan via @vzod.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie of kijk op
www.vzod.nl.

Kudelstaart – Zaterdag 10 december speelde de E3 de laatste wedstrijd van dit jaar! Stille gespannen blikjes bij alle spelers. Zou RKDES E3 najaarskampioen gaan worden, of zou de titel toch naar Amstelveen gaan, of misschien zelfs
nog naar Legmeervogels? Met 18
punten hadden de Legmeervogels ook nog alle kans, want een
half uur voor aanvang van de kampioenswedstrijd begon, drong het
nieuws door dat Amstelveen verloren had, zodat zij niet meer meededen voor de eerste plaats. Hoe was
het mogelijk, net nu, want Amstelveen had net als RKDES E3 het hele seizoen nog geen wedstrijd verloren. RKDES zou dus aan een gelijk
spel ruim voldoende hebben, maar
de spelers zelf gingen toch voor de
winst. In de kleedkamer werd besloten om een extra sterk middenveld
te creëren, zodat de tegenstander
op eigen helft al vast gezet kon worden en daarvoor werd de spits opgeofferd. Dus met Daan in de goal,
Mauro rechtsachter, Stef linksachter, Tim als midachter, Lucas als
midvoor, Thomas op links en Amir
op rechts. Sean even als invaller.
Nou dat bleek snel succesvol, want
wat hadden de mannen er zin in.
Direct druk zetten en de roodhemden zaten overal bovenop, zodat de
‘vogels’ geen kans kregen om ook
maar te combineren. Eén tikkie takkie aanval en hij lag na 4 minuten

al in het netje, van de tegenstander
wel te verstaan. Mauro wilde de bal
snoeihard naar voren brengen langs
de lijn, maar miste de bal waardoor hij half gelanceerd werd om
zijn eigen as. Daar kon de rechtsachter zelf ook hard om lachen. En
toen ging het heel snel. Onder aanmoediging van alle ouders, familie
en trainer Rob werd al in de eerste
helft gescoord door Amir (2x), Sean,
Tim en Mauro. Ruststand 5-0. Maar
ja, nu wind tegen en weliswaar een
hele ruime voorsprong, maar met
veel zelfvertrouwen. Want de jongens wilden graag in deze opstelling blijven spelen en gaven zelf aan
liever wat meer te gaan verdedigen
dan te proberen de score nog verder
uit te bouwen. En dat deden de Kudelstaarters. De Legmeervogels waren nog wel een paar keer gevaarlijk, maar Daan leverde fantastisch
keeperwerk en liep een aantal keer
prima uit om een aanval af te stoppen. Met nog een paar goede wissels van leider Pablo bleef het bij
5-0, dus het was een absoluut verdiend kampioenschap met uiteindelijk 23 punten uit 9 wedstrijden.
Het feestje werd uitgebreid gevierd
in de kantine met de bijbehorende
‘’We are the Champions’, patatjes en
een AA-tje. Een mooi woordje van
Gerard en Pablo maakten het compleet. Iedereen toog tevreden naar
huis, met voor een aantal het eerste
kampioenschap op zak!

Voorstelling ‘Oervrienden’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdagavond
17 december om 19.30 uur brengt
Esther de Koning haar bejubelde voorstelling ‘Oervrienden’ in het
Amstelveens Poppentheater. Voor
iedereen vanaf 8 jaar. Daar waar alles vandaan komt, wie zou daar niet
naar toe willen gaan? Vertelster Esther de Koning weet waar dat daar
is. Ze vertelt honderduit over giechelende beektrollen en over de albatros die haar koerier en leverancier is. Ze laat een zingend hert opdraven, een hert dat dol is op musicals en dat zich met heel veel show
voor de goede zaak opoffert. Een

oermonster komt pas in volle actie als het zichzelf heeft leren kennen. Zo worden tal van fantasiefiguren aangereikt. En natuurlijk vertelt Esther de Koning over de helden
uit de titel: de oervrienden Olivier en
Matz. ‘Oervrienden’ is een hilarisch
verhaal met heel veel zijwegen die
toch weer samenkomen, met veel
commentaar en zelfrelativering, gespeeld door een energieke actrice
waarin de lol van de stand-up comedian en de humor van de cabaretier schuilen. Kaarten reserveren
kan via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Wat zou ik doen als ik burgemeester was?

Kinderen van De Wegwijzer
op bezoek in gemeentehuis
Aalsmeer - Op 7 december klonken vrolijke kinderstemmen in
het gemeentehuis van Aalsmeer.
Groep 5 en 6 van basisschool De
Wegwijzer kregen een rondleiding
door het gemeentehuis, gingen ‘in
debat’ met de burgemeester en
maakten een quiz over Aalsmeer.
Peter Boogaard van de gemeente leidde de kinderen rond in het
gemeentehuis en uiteraard mochten ze via de wenteltrap even een
kijkje nemen op het dak. Na uitgewaaid te zijn, gingen de kinderen
in de raadszaal ‘in debat’ met de
burgemeester. Als voorbereiding
op dit gesprek hadden alle kinderen een opstel geschreven over:
‘Wat zou ik doen als ik burgemeester was?’. Bram mocht zijn opstel in
de raadszaal voorlezen. Zijn opstel
ging over dat hij als burgemeester
miljarden euro’s kreeg en ook gekroond werd. Dit laatste sprak burgemeester Pieter Litjens wel aan.
Hij is zelf gelijk met Maxima jarig
en zijn vrouw gelijk met WillemAlexander, maar gekroond was hij
nooit. Bram schreef verder in zijn

opstel dat hij het geld zou gebruiken om de wegen en fietspaden
veiliger te maken en een voetbalkooi, bowlingbaan, bioscoop en ijsbaan te bouwen. Ook wilde Bram
graag van het speelplein bij school
één grote trampoline maken. Burgemeester Pieter Litjens haakte hierop in dat als er ideeën zijn
voor Aalsmeer ze besproken worden in de gemeenteraad. Als er genoeg geld voor is en meer dan de
helft van de 21 raadsleden voor het
idee is, wordt het idee uitgevoerd.
Maar er wordt natuurlijk altijd rekening gehouden met de wensen van
alle mensen.
Op de foto
Na het ‘debat’ mocht ieder kind met
de burgemeestersketting (ambtsketen), voorzittershamer en natuurlijk burgemeester Litjens op
de foto en werd nog een quiz over
Aalsmeer gehouden. De winnaar
van de quiz was Nick van Bakel. Hij
kreeg een mooie spaarpot van de
gemeente Aalsmeer die precies bijhoudt hoeveel geld erin zit.

Goede prestaties Oceanus
jeugd bij Speedo deel 2
Aalsmeer - Afgelopen zondag
hebben de zwemmers van Oceanus Speedo deel 2 gezwommen. De
wedstrijd vond plaats in de Waterlelie. De andere deelnemende clubs
waren de Futen, Kon. AZ 1870, de
Amstel en ZPCH. Oceanus had veel
deelnemers en er zijn veel persoonlijke records gezwommen. De oudste kinderen zwommen 200 meter rugslag en 200 meter vlinderslag. Anouk van Noord was eerste van haar serie bij de rugslag en
zwom bijna 5 seconde van haar tijd
af. Ook Lianne Bouwmeester, Lulu-May Verbeek, Dana Bosman en
Isaa Ebbinge lukte het om nieuwe persoonlijke records te zwemmen. Voor Nina van Mastwijk, Beau
van Dommelen en Amber Rademaker was het de eerste keer dat ze
200 meter rugslag in een wedstrijd
zwommen, een prima prestatie. De
jongens zwommen ook 200 meter
rugslag. Tijn de Boer en Olaf van
de Zwaard zetten een prima prestatie neer. Een klein groepje startte voor de 200 meter vlinderslag.
Ook hier deden de zwemmers van
Oceanus het prima. Aage Vermeeren zwom de afstand voor de eerste
keer tijdens een wedstrijd en zwom
de afstand in 3.20,30 seconde. Dennis Weening zwom 1.16,16 en Ruben van Vierzen zwom 1.20,96. Giulia Corsi won de serie bij de meisjes en zwom de afstand in 1.41,43.

Ook Sebastiaan van de Born, Amber Bellaart en Emma van Zanten zwommen de afstand in een
mooie tijd. De jongere deelnemers
zwommen 50 meter vlinderslag en
ook hier deed Oceanus het prima.
Thomas Weening zwom de afstand
in 42,01, Finn Vos in 54,26 , Rick
Moens in 52,92 en Jens van Bakel
in 42,51. Komende week wordt er in
Aalsmeer een drie kamp gezwommen. De zwemmers mogen voor
deze wedstrijd zelf kiezen welke afstanden ze gaan zwemmen. Speedo
deel 3 is op 29 januari in Aalsmeer.
Giulia Corsi, eerste met de vlinderslag.
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Winst voor Dirkjan, Elly, Gert,
Martje en Joke bij Sjoelclub

Handbal Eredivisie

Zwakke beginfase breekt
FIQAS Aalsmeer op
Aalsmeer - Dat het zaterdag in Zwartemeer (Drente) een lastige wedstrijd
zou worden, wisten de mannen van
FIQAS Aalsmeer bij voorbaat al. Eerder in het seizoen was de thuiswedstrijd tegen Kremer/Hurry Up immers
met 21-35 verloren.
Ook nu redde de ploeg van René Romeijn het niet: Hurry Up kende een
bliksemstart en kwam in no time met
6-0 voor. Deze mindere beginfase
zou FIQAS Aalsmeer blijven opbreken, want eigenlijk liepen de mannen de rest van de wedstrijd achter de feiten aan. Er werd wel gestreden, want vervolgens wisten de
Aalsmeerders toch aardig terug te
komen tot 9-6. Verder liet Hurry Up
het echter niet komen, want via 116 werd de ruststand bepaald op 17-9.
Ook in de tweede helft probeerde FIQAS Aalsmeer het nog wel, maar de
achterstand was gewoon al te groot.
Via 21-10 na een minuut of zes werd
de marge nog wel teruggebracht tot
24-17 met nog acht minuten te spelen. Hurry Up kende even een periode waarin het scoren niet lukte, maar
hoewel FIQAS Aalsmeer nu wel flink
wat kansen kreeg werden die niet
benut. In een overtal-situatie deelden de Drenten vervolgens de genadeklap uit, scoorden vijf keer op rij en
wonnen met 32-20. Het levert hen de
tweede plaats op achter Kras/Volendam. FIQAS Aalsmeer staat nog wel
vijfde, maar de slotfase van de reguliere competitie is zwaar: nog vijf
wedstrijden te spelen tegen onder
meer Volendam, Quintus, E&O en de

Lions. Komend weekend wacht eerst
nog een dubbele ontmoeting met
Luxemburgse teams in de BeNeLux
Liga, daarna ligt de competitie stil tot
21 januari.
BeNeLux Liga
Op zaterdag 17 en zondag 18 december spelen de mannen van FIQAS
Aalsmeer in de Bloemhof twee wedstrijden in de BeNeLux Liga-competitie. Hierin komen de beste vier
teams van het vorig seizoen uit Nederland, België en Luxemburg tegen
elkaar uit. De Aalsmeerders treffen
op zaterdagavond vanaf 20.30 uur de
ploeg van HBC Bascharage, op zondag staan ze om 14.30 uur tegenover de mannen van HB Dudelange.
Bascharage staat tweede in groep B
van de BeNeLux Liga, Dudelange op
plaats vier. De onderlinge confrontatie werd echter weer door Dudelange
gewonnen: 31-27. In groep B komen
verder nog Kras/Volendam en de Belgische ploegen van United Tongeren
en Sporting Nelo uit.
Bekerwedstrijd heren 2
Vanavond, donderdag 15 december,
speelt het tweede herenteam van FIQAS Aalsmeer een wedstrijd in de
tweede ronde van het NHV bekertoernooi. De mannen moeten hiervoor naar D.V.C., een ploeg die net
als FIQAS Aalsmeer 2, uitkomt in de
Eerste Divisie.
De wedstrijd wordt gespeeld in
sporthal de Waterakkers in Heemskerk en begint om 20.00 uur.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 december
AALSMEER
Huizen 2 - Aalsmeer 3

12.00 U

Meisjes
Buitenveldert MC.2 - RKDES MC.1 11.15 u
RKDES MD.1 – Waterwijk MD.1
9.30 u

Roda’23 MA.1 – RKAV MA.1

14.30 u

S.C.W.

R.K.A.V.

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Victoria A2 - J.A.United A2
BFC B2 - J.A.United B2
VVC C2 - J.A.United C2
SCW C2 - J.A.United C3
Pupillen
DWV D1 - J.A.United D1
Swift D2 - J.A.United D2
J.A.United D3 – Kon.HC D4
J.A.United D4 – DIOS D3
J.A.United D5 – HBC D5
DSS D6 - J.A.United D6
NFC/Brommer E1 - J.A.United E5
RKDES E7 - J.A.United E9
DSS E18 - J.A.United E10
J.A.United F1 – Buitenveldert F1
J.A.United F4 – Abcoude F4
Buitenveldert F7 - J.A.United F6G
J.A.United F9 – Ouderkerk F5

15.30 u
13.15 u
12.00 u
10.00 u

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

Meisjes
De Meer MC.1 - J.A.United MC.1 10.30 u
Hoofddorp MC.2 - J.A.United MC.2 13.00 u
J.A.United ME.1 – UNO ME.1
9.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Bloemendaal D1
KDO E2 – RKDES E3
RKDES E7 – J.A.United E9
Zwanenburg F1 – RKDES F1
Legm.vogels F 11 - RKDES F7
Dames
Sp.Martinus D.1 - RKDES DA.1
RKDES DA.2 - Altius DA.1

RKAVIC 1 - SCW 1
Pancratius 2 - SCW 3
Roda’23 5 - SCW 4
Buitenboys Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Loosdrecht Vet.1

14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
SCW C1 – DWS C2
SCW C2 – J.A.United C3

10.30 u
10.00 u

Pupillen
Onze Gazellen D7 - SCW D2
RKAVIC E2 - SCW E1
SCW E2 – Overbos E8
SCW E4 – Sp.Martinus E9
SCW F1 – De Meer F2
SCW F2 – Ouderkerk F6
SCW F5M – Badhoevedorp F4

10.45 u
9.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
ZOB DA.1 - SCW DA.1

12.15 u

Meisjes
Concordia MC.1 - SCW MC.1
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1

13.00 u
13.00 u

Zondag 18 december
R.K.A.V.

11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u

14.30 u
11.00 u

RKAV 1 – Altior 1 (Vr.)

13.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Kickers DA.1 (Vr.)

11.30 u

R.K.D.E.S.
Junioren
RKDES A1 – Onze Gazellen A1
RKDES A2 – Roda’23 A5
Volendam C1 - RKDES C2

12.00 u
12.00 u
10.15 u

plaats) en Imca (6e plaats) zich allebei geplaatst voor het NK. Voor Solenne en Selina begon de eerste ronde van het NK in de kampioensklassen. Zij strijden in 3 ronden om een
mogelijke plek voor het WK 2012 in
Zwitserland. Solenne kwam bij het
onderdeel 2-baton uit in de preteen
kampioensklasse. Ze begon geweldig, maar helaas lukte het niet om dit
tot het einde vol te houden. Ze eindigde in deze eerste ronde op een
6e plaats. Bij het onderdeel rhythmic
twirl juvenile kampioensklasse begon Selina ook aan haar eerste ronde. Zij liet een beheerste routine zien
met af en toe een drop. Ze werd hiervoor door de jury beloond met de
eerste plaats. Aan het NK twirlen op
14 en 15 januari mogen deelnemen:
Solo 1-baton: Kim, Solenne en Selina; Solo 2-baton: Selina en Solenne;
Super X-strut: Nikkie, Imca en Kim;
Duo-twirling: Kim en Selina en Imca
en Nikkie; Basicstrut: Julia en Selina;
Rhythmic twirl: Kim, Solenne, Imca en
Selina; Small team twirling en Small
team Dance twirl: het preteenteam
bestaande uit Amber, Eefke, Ramona,
Solenne, Selina en Kim. Voor meer
informatie over twirlen kan contact opgenomen worden per e-mail
twirlen@svomnia.nl of sportpunt@
svomnia.nl
De zaterdag twirlsters Ramona, Yosra, Amber, Imca en Eefke.

In Klasse C wist Martje de Graaf
met 1589 punten de hoofdprijs te
bemachtigen, op twee Hans Schijf
met 1577 punten en op drie Annie
van ‘t Zelfde met 1558 punten. In
Klasse D pakte Joke Eickhoff met
1578 punten plaats één, op twee
Rina Korenwinder met 1519 punten en op drie Thijs Doll met 1463
punten. Aanstaande vrijdag 16 december organiseert sjoelclub Rijsenhout een gezellige avond ter
afsluiting van het jaar in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.
De eerste competitie sjoelavond in
het nieuwe jaar is op donderdag
12 januari.

Handbal Eerste Divisie

Dames FIQAS begint 2e
competitiehelft met winst
Aalsmeer - Voor de dames van
FIQAS Aalsmeer was de reguliere competitie precies halverwege
en zaterdag begonnen ze dan ook
aan de tweede competitiehelft. Tegenstander was DSS, de ploeg waar
Zoran Jovanovic vorig seizoen nog
trainer was en die, na een avontuur
van een jaar in de Eredivisie, terug is
in de Eerste Divisie. Eerder, in september was ‘slechts’ met 30-28 van
dit team gewonnen. Zaterdag was
het een eenvoudiger overwinning, al
maakte FIQAS Aalsmeer het zichzelf
bij vlagen onnodig lastig door slordig spel. De Aalsmeerse dames waren wel van het begin af aan de betere ploeg en gingen dan ook meteen aan de leiding: 6-3 na een minuut of acht. DSS had de dekking in
deze fase goed op orde en kroop terug tot 7-5. Twee break outs op rij –
van Robin Kenter en Milou v.d. Veen
- en FIQAS Aalsmeer leidde met
9-5. Er werd even iets minder nauwkeurig gespeeld en wat te slap geschoten en daardoor kon DSS opnieuw terugkomen in de wedstrijd:
10-8. Maar op het moment dat FIQAS Aalsmeer weer bij de les was
en even gas gaf, werd de voorsprong meteen weer uitgebouwd
en was het binnen een paar minuten 14-8, onder meer door twee
mooie acties van Priscilla Bergman vanaf de cirkel. Voor rust kon

DSS nog één keer scoren en zo was
het 14-9 halverwege. Na de pauze kwam DSS meteen terug tot 1411, maar de Aalsmeerse dames stelden orde op zaken: 17-11 via Alyssa
Alings, een break van Robin Kenter
en een penalty. Weer brak een fase aan waarin teveel fouten werden
gemaakt (18-4), maar ook nu werd
dat hersteld. Ingrid Kuiper nam de
ploeg op sleeptouw. Ze zou in totaal
acht keer scoren en zorgde er voor
dat de marge weer werd verruimd:
23-15. Vanaf dat moment kabbelde
de wedstrijd naar het eind. Hoewel
er voor DSS weinig meer te winnen
viel, profiteerde de Heemskerkse
ploeg wel van de Aalsmeerse fouten: 25-20, maar ook nu was FIQAS
Aalsmeer weer op tijd bij de les en
maakte overduidelijk wie de betere
ploeg was: Ingrid Kuiper en Jessica Neves zorgden voor het maximale verschil: 30-21 met nog zeven minuten op de klok. Hierna brak opnieuw een foutenfestival aan: 30-26,
maar in de slotminuten hield FIQAS
Aalsmeer het hoofd koel en bepaalden Jessica Neves en Yessica v.d.
Kroon de eindstand op 33-27. FIQAS
Aalsmeer blijft aan kop in de Eerste Divisie, maar met nog één (uit)
wedstrijd voor de boeg. Aanstaande zaterdag 17 december speelt FIQAS Aalsmeer bij PSV in Eindhoven.
Deze wedstrijd begint om 19.15 uur.

Persoonlijk record voor
Rob Kuypers bij sjoelclub

Spannend weekend voor
twirlsters van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Afgelopen weekend vonden de voorrondes plaats van het NK
twirl in sporthal de Koploper in Lelystad. Er namen totaal negen twirlsters van SV Omnia 2000 deel aan
deze competitie. Op zaterdag reisden
Eefke, Amber, Imca, Ramona en Yosra met trainster Maaike af naar Lelystad met als doel bij de eerste zes van
hun categorie te komen. Imca startte al vroeg met het onderdeel 1-baton in de categorie junior runner-up
en werd heel fraai 10e in een categorie van 43. Eefke kwam uit in de
categorie preteen runner-up die uit
29 deelnemers bestond. Zij behaalde
een mooie 17e plaats. Trainster Valerie was na het lesgeven op zaterdagmorgen direct richting Lelystad vertrokken met de oprichtster van de
productgroep Twirl van SV Omnia
2000, Corine. Zij waren op tijd voor
het onderdeel rhythmic twirl. Ramona en Amber mochten aantreden in
de categorie preteen runner-up. Ramona werd 11e en Amber 21e van
de totaal 26 twirlsters. Yosra en Imca namen het op tegen 37 deelneemsters in de categorie junior runnerup. Yosra behaalde een 28e plaats en
Imca plaatste zich definitief voor het
NK met een mooie 4e plaats! Zondag
was het weer vroeg aantreden in Lelystad voor trainsters Maaike en Valerie en de deelneemsters Imca, Nikkie, Eefke, Amber, Solenne, Kim en
Selina. Het eerste onderdeel was solo 1-baton. Solenne en Kim moesten zich bij de eerste 10 in de categorie preteen intermediate proberen
te plaatsen. Alle 14 deelneemsters
lieten een prima prestatie zien. Uiteindelijk werd Kim 7e en Solenne 5e.
Beide meisjes zijn door naar het NK.
De duo’s Amber en Eefke en Selina
en Kim namen het op tegen 8 deelnemers in de categorie preteen runner-up. Selina en Kim werden 2e.
Helaas hebben Amber en Eefke zich
niet kunnen plaatsen bij de beste 6.
Toch hebben zij een prima prestatie
neergezet voor een duo dat nog maar
zo kort met wedstrijden mee doet. In
de categorie junior beginner namen
Imca en Nikkie het ook op tegen 8
deelnemers. Zij werden verdiend 5e.
Bij het onderdeel super X-strut categorie junior runner-up met totaal
9 deelneemsters hebben Nikkie (4e

Rijsenhout – De laatste speelavond van het jaar vond afgelopen
donderdag 8 december plaats bij
sjoelclub Rijsenhout. In de Hoofdklasse is Dirkjan Baardse met 1964
punten op één geëindigd, op twee
Jan Joore met 1827 punten en op
drie Thomas van Brakel met 1799
punten. In Klasse A behaalde Elly
Lanser met 1691 punten de hoogste eer, op twee Riet Schijf met
1655 punten en op drie Bertus
Baas met 1608 punten. In Klasse B bleek Gert Lanser met 1709
punten de beste sjoeler, op twee
Ruud van Schie met 1573 punten
en op drie Nel Joore 1563 punten.

Handbalcompetitie jeugd

RKDES C1 sluit het jaar
roemrijk af met 15-3
Kudelstaart - Tien minuten later
dan gepland ging de wedstrijd tegen Vriendschap/TOB C1 afgelopen
zaterdag in de Proosdijhal van start.
Binnen vijftien seconden werd de
gastploeg verrast met een prachtige RKDES-actie, want met een
breakout trotseerde Roos de TOB
verdediging en knalde de bal probleemloos in het net: 0-1. Dit beloofde een strijdlustige wedstrijd te
gaan worden, want niet veel later,
met een lastig grondballetje, stuiterde Fremke de bal langs de keeper het doel in: 2-0. En zo ging het
maar door. Per minuut scoorde RKDES er een puntje bij: 0-5. Vanuit
muurpositie ontving Femke de bal.
In plaats van een sprongschot verraste ze de TOB verdediging door
drie stappen opzij te zetten. Ze zag
een héél klein gaatje in de verdediging en scoorde: 0-6. Ook Celine
kon laten zien op de cirkel behoorlijk dreigend te zijn. Haar eerste actie werd jammer genoeg afgefloten,
voet in cirkel. Alsof naar een herhaling gekeken weer een actie wéér
van Celine. Dit keer hield ze rekening met haar voet en wist ze de
TOB keepster te passeren: 0-7. Met
nog vijf minuten te gaan kreeg RKDES een penalty tegen. Verouska
nam positie in. Met haar armen in
de lucht verkleinde ze het doel en
ja hoor, vliegensvlug kwam ze op
de grond terecht en blokte de bal

in spreidstand. Later bleek, dat ze
zelfs in was voor meerdere penaltystops. De eerste helft werd uiteindelijk door Jennifer afgesloten. Nadat de bal werd rondgespeeld bemachtigde ze deze en dolde moeiteloos de verdediging: 8-0. In de
tweede helft lieten de punten even
op zich wachten. Toch was het eerste doelpunt wederom een breakout van Roos. Ondanks een duw
in de rug liet ze zich niet kennen:
9-0. De nulstand van TOB werd met eveneens een breakout - vervolgens teniet gedaan: 9-1. In het
eerste deel van deze helft gingen
de punten over en weer. Het spel
werd daardoor iets spannender.
Toch liet RKDES zien voor TOB te
sterk te zijn. De thuisploeg was in
alles TOB’s meerdere. Er ging weinig dreiging van de gastploeg uit
en dat liet haar publiek – tot hun
ontevredenheid – ook voortdurend
horen waarna ze zelfs voortijdig de
wedstrijd verlieten. Na tien minuten
stond de stand op 12-3 waarvan de
12 door Lieke vanuit hoekpositie
door de benen van de TOB keepster
in het doel belandde. Elke volgende
actie kon RKDES, zonder TOB-dreiging, uitvoeren. De laatste actie betrof een snelle breakout in samenspel met Roos en Thamar. De keepster van TOB belandde op haar verkeerde been waardoor de uiteindelijke stand op 15-3 werd gezet.

Aalsmeer - Op 8 december heeft
sjoelclub Aalsmeer weer haar competitie gehouden. Op deze avond
was er een persoonlijk record voor
Rob Kuypers van 1255 punten en
gooide Sjaak Siebeling in twee beurten 148. De extra steen die hij mocht
gooien mikte hij in de vier, 152 dus.
In de hoofdklasse was Patrick Haring
weer eens de beste met 2797 punten. Op 2 Albert Geleijn met 2718
punten en op 3 Tiny Amsing met
2685 punten. In de A klasse eindigde verrassend Cor Franck met 2655
punten op 1, op 2 Petra Houweling
met 2644 punten en op 3 Kees Kuypers met 2633 punten. In de klasse B was Hans Buijs de verrassende winnaar en scoorde 2510 punten,
op 2 Jacob van ’t Hof met 2467 punten die maar nipt Wijnand Springin’tveld achter zich liet met 2464 punten. In de C klasse heerst Joke Schagen en ze was wederom de sterkste

met 2497 punten, op 2 alsmede door
zijn mooie record Rob Kuypers met
2444 punten en op 3 Lisa Houweling
met 2425 punten. In de D klasse was
Wil van Leeuwen een goede winnares met 2303 punten, met ook een
verrassende Maria Baggen op 2 met
2274 punten en op 3 Dirk Mol met
2267 punten. In de E klasse was het
ook heel spannend, maar toch was
Mirjam van den Berg weer de sterkste met 2232 punten. Jan Geleijn Dzn
eindigde op 3 met 2214 punten. In
de F klasse was de 89 jarige Co Eveleens weer de beste, zij scoorde 2170
punten en op 2 eindigde Nel Zwartendijk met 2103 punten. De volgende clubavond is donderdag 22 december vanaf 20.00 uur in het dorpshuis te Kudelstaart. De sjoelers gaan
gezellig Kerst sjoelen, dus geen competitie. Meer weten? KIJK op www.
sjoelclub-aalsmeer.nl voor meer informatie.

Goede resultaten AVA jeugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11 december namen vier jeugdleden van
AV Aalsmeer deel aan de AV Haarlemmermeer Cross in Hoofddorp. Deze cross maakt onderdeel uit van het
Tata Steel Runnersworld Cross Circuit
en bestaat uit totaal acht wedstrijden. Bij de pupillen kwamen Gregory en Graeme ’t Hoen in actie op de
1,5 kilometer. Gregory werd negen-

de in een tijd van 6.37 minuten. Broer
Graeme werd vijftiende in een tijd van
6.54 minuten. Bij de C en D-junioren,
die 2,5 kilometer liepen, kwam C-junior Corné Timmer tot een mooie vierde
plaats in een prima tijd van 9.23 minuten. Bij de iets oudere A en B-junioren eindigde B-junior Evert Bunschoten op de dertiende plaats in een tijd
van 9.53 minuten over 2,5 kilometer.
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Voetbal

RKAV wint verdiend met
4-0 van S.V.Ouderkerk
Aalsmeer - Veel publiek was er niet
afgelopen zondag bij het treffen van
RKAV en SV Ouderkerk, maar die
er wel waren hebben genoten van
een heerlijke voetbalwedstrijd met
een zeer verdiende winnaar. Reeds
in de derde minuut was het de jarige Barry Springintveld die de aanhang liet juichen. Een aanval opgezet door Steven Boere en Robert
van Leeuwen werd op uitstekende
wijze door Barry Springintveld verzilverd: 1-0. Dit gaf de mannen van
Dirk Cornelissen een geweldige injectie, men ging ervoor. En het resultaat was ernaar. Een vrije trap genomen door Rody Springintveld kwam
in het doelgebied van S.V. Ouderkerk, bij neef Barry die heel listig de
doelman van S.V. Ouderkerk wist te
verschalken: 2-0. RKAV had nu de
touwtjes goed in handen, de uistekend spelende Robert van Leeuwen
was een kwelgeest voor de verdediging van S.V. Ouderkerk. Menigmaal
was hij met zijn snelheid zijn bewakers te snel af. Maar met zijn scho-

ten op doel was hij minder gelukkig, zo ook in de twintigste minuut.
Hij had zich geheel vrij gespeeld,
maar de inzet ging rakelings over.
Even later was Alexander Goes, die
de bal op aangeven van Timo Peters,
net naast schoot. RKAV bleef constant in de aanval, het liep allemaal
naar wens. Een poging van Eric Jansen om de bal van circa dertig meter in het door de doelman verlaten
doel te plaatsen mislukte jammerlijk, het had mooi geweest.Een sterk
opererende Steven Boere en Rody
Springintveld samen met Eric Jansen probeerden het vlak voor rust
na een goed opgezette aanval, maar
de doelman van S.V. Ouderkerk was
een struikelblok. Even was er paniek
in de RKAV gelederen, S.V. Ouderkerk scoorde 2-1. De uitstekend leidende scheidsrechter wees naar het
midden, maar werd door de assistent
scheidsrechter van RKAV erop gewezen dat er buitenspel was geconstateerd. De scheidsrechter keurde op advies van hem het doelpunt

Gelijk spel voor AAS 1 in
landelijke schaakcompetitie
Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub AAS heeft in de derde
ronde van de landelijke schaakcompetitie een 4-4 gelijkspel gespeeld
tegen het eerste team van ZSC-Saende. Gezien het verloop van de wedstrijd was dat een gerechtvaardigde uitslag, waar misschien AAS een
heel klein beetje meer kans op het
volle pond had. Door het gelijke spel
neemt AAS 1 nu de zesde plaats in
de groep, al staat er een heel peloton op 3 matchpunten. Het lijkt erop dat het dit seizoen om de details in de wedstrijden zal gaan.Henk
Noordhoek speelde een solide partij en werd op het juiste moment actief. Hij speelde zijn stukken handig
richting de witte koning, waarna een
loperoffer in ieder geval remise forceerde. Henk keek nog even of er
ook meer in de stelling zat maar op
winst spelen bleek uiteindelijk te gevaarlijk, Henk koos voor de remise.
Marco de Groot leek wat voordeel te
hebben nadat hij vanuit de opening
een kleine voorsprong in ontwikkeling had, maar een promotie combinatie deed Marco uiteindelijk de das

om. Mark Trimp lukte het vervolgens
om de stand weer recht te trekken.
Paul Schrama had een pion geofferd, al kan met ook zeggen dat hij
het kleinood weggaf. Toen Paul als
compensatie de zwarte koningsstelling verzwakte, had hij remise al in
de hand. De zwarte stukken waren
toch niet al te ver van de koning, dus
op winst spelen zat ook hier niet echt
in de stelling; tussenstand: 2-2. Jasper van Eijk besliste zijn partij in de
tijdnoodfase. In eerste instantie leek
de opening van de stelling zich tegen Jasper te keren, maar een handige naai leverde juist een kwaliteit op, waarna het een kwestie was
van de 40e zet halen om de Azen op
voorsprong te zetten. Olaf Cliteur
stond wat onder druk, maar dat was
nog wel te behappen geweest als
hij zijn koning maar niet op het verkeerde veld had gezet. Nu zat er een
combinatie in de stelling waarna een
aftrekschaakje een stuk kostte. Olaf
sputterde nog lang tegen maar met
een stuk minder was er geen houden aan.De wedstrijd werd beslist
door twee toreneindspelen. Jeffrey

alsnog af. Zodoende bleef de stand
2-0 voor de thuisploeg. Na de thee
was er een meer aanvallende S.V.
Ouderkerk. De ploeg ging meer en
meer in de aanval. Maar de hechte
verdediging met Fabian Waayman,
Tom Schrama en de altijd zeer solide spelende Timo Peters gaven de
gasten weinig kans. Antoine Groot
stond aan de basis van de 3-0. Samen met Robert van Leeuwen werd
de aanval door het midden opgezet.
Groot gaf de pass op van Leeuwen
die met een geweldige solo de gehele verdediging van S.V. Ouderkerk
zijn hielen liet zien inclusief de doelman: 3-0. RKAV ging even later door
het oog van de naald, bij een hoekschop ging de bal over Tom Schrama en kwam tegen de paal weer het
speelveld in. Af en toe moet je geluk
hebben. Alexander Goes kreeg in de
88ste minuut loon naar werken, met
één van de mooiste doelpunten van
de wedstrijd. Hij wist de stand op
4-0 te zetten. Even later was het einde wedstrijd, de zeer verdiende punten waren binnen. De vreugde was
groot in het RKAV kamp. Het team
had er gezamenlijk voor gevochten,
een groot compliment waard. Voorlopig zijn er geen wedstrijden, de
winterstop gaat van start.
Theo Nagtegaal
van Vliet had een iets beter eindspel
en met wat handige zetjes maakte hij
daarin al snel een pion buit. Toen de
overige witte pionnen ook nog eens
ten prooi leken te vallen aan Jeffreys
stukken, gaf zijn opponent zich gewonnen.Nu was het aan AJ Keessen om de winst in de wacht te slepen, remise was hiervoor genoeg en
er stond een gelijkstaand (toren-)
eindspel op het bord. Gelijk wil echter nog niet zeggen dat het remise
was en ‘invaller’ IM Hans Klarenbeek
had nog een beetje onder druk in de
stelling. In eerste instantie verdedigde AJ zich goed, maar het missen
van een kleinigheidje zorgde ervoor
dat het pionneneindspel, wat geforceerd op het bord kwam, gewonnen
was voor wit. Daarmee werd de uitslag 4-4, gezien het verloop van de
wedstrijd terecht. De Azen moeten
nog even aan de bak om zich los te
werken van het peloton. Over het algemeen was het vertoonde spel bemoedigend, dus er zijn er weinig die
zich zorgen maken. Schaakclub AAS
schaakt van begin september tot
eind mei op de 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:
0297-324459 of 268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD houdt punten weer
in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
moest de hoofdmacht van VZOD
het opnemen tegen Atlantis uit
Mijdrecht. Al jarenlang een wedstrijd met een extra tintje. VZOD,
die de afgelopen zeven ontmoetingen in winst had omgezet, startte
vol vertrouwen op een goede afloop
aan de wedstrijd. Het tweede, die
de wedstrijd tegen Atlantis 2 vlak
voor de wedstrijd van VZOD1 met
winst had afgesloten, gaf de burger
moed. Maar het liep niet zoals het
zou moeten lopen. VZOD opende de
score, maar kon geen vuist maken
tegen het minder spelende Atlantis en nam ondanks het betere spel
slechts een 5-3 voorsprong mee
naar de kleedkamer. Vlak na rust
een ander Atlantis, scherper en met
het idee dat er punten te pakken
waren. VZOD speelde beter speelde, maar geen doelpunten maakte.
Binnen 5 minuten in de tweede helft
was Atlantis al naast VZOD geko-

men. Tot 7-7 konden de gasten uit
Mijdrecht bij blijven, maar toen was
het ook afgelopen. Sterke aanvallende acties van VZOD werden eindelijk omgezet in doelpunten, waardoor VZOD in 11 minuten uitliep
naar een comfortabele voorsprong
van 11-7. Met nog maar 7 minuten
op de klok leek er geen vuiltje meer
aan de lucht voor VZOD. Concentratie gebrek of wat het ook mocht
zijn, maar met nog 1 minuut te spelen was de stand door Atlantis terug
gebracht tot 11-10. De laatste minuut werd door VZOD uitgespeeld
zodat de punten in Kudelstaart bleven. De achtste overwinning op rij
tegen Atlantis, maar wel de lastigste. De aanvallende lijnen worden
met de week duidelijker. “De overwinning kan met meer overtuiging als we op de juiste ogenblikken kunnen blijven doordrukken”,
sprak Frits Visser na de wedstrijd.
Doelpuntenmakers voor VZOD: Jo-

Aalsmeer na overwinning
op gedeelde eerste plaats
Aalsmeer - Dankzij een 5–2 overwinning op TOB sluit Aalsmeer het eerste gedeelte van de competitie af met
een gedeelde eerste plaats. Castricum
en AFC, dat verloor van Castricum met
0 – 3, houden Aalsmeer gezelschap.
Hoewel Aalsmeer de meeste wedstrijden tegen TOB wel in winst heeft omgezet gaat dat nooit gemakkelijk. Dat
gebeurde ook nu weer. TOB is fysiek
sterk en wint vaak de man tegen man
duels. Vooral Ferry Noordhuis en Kwamé Cruden zijn hier meesters in. Ze
loeren op de kleine overtredingen om
daarna met vrije schoppen (hun sterke wapen) te scoren. Aalsmeer, nog
zonder Burak Sitil, creëerde zijn eerste kans in de 4e minuut. Op aangeven van Stefan van der Dussen schoot
Peter Neuvel hard over. Uit het niets
kwam de 0–1 in de 8e minuut. Zwak

uit verdedigen van Aalsmeer was daar
debet aan. In een kluwen van meestal Aalsmeer spelers wist Jesaia Lisseur de 0–1 over de doellijn te plaatsen. Maar Aalsmeer had het antwoord
gauw klaar. Vanaf de aftrap verlengde
Salih Yildiz de bal op Harmen Colijn.
Zijn voorzet werd door Peter Neuvel in
de korte hoek geschoten: 1–1. En dit
allemaal in dezelfde minuut. Een kans
van Stefan van der Dussen in de 16e
minuut belandde recht in de handen
van keeper Mathijs Kempen. TOB loerde op de counter. Vooral Kwamé Cruden maakte het Aalsmeer erg lastig.
De weer sterk spelende Calvin Koster zag zijn kans in de 27e minuut. Uit
een corner van Salih Yildiz verlengde
hij de bal en schoot raak in de uiterste
benedenhoek, 2–1. Maar TOB gaf zich
niet gauw gewonnen. Uit een wegge-

Kerstkien bij BV
Hornmeer
Aalsmeer - 1Op woensdag 21 december is er weer een hele gezellige kerstkien bij buurtvereniging
Hornmeer. Met fantastische prijzen,
een verrassingsronde en natuurlijk
de alom gewilde mand. Iedere kienliefhebber is van harte welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.00 uur is de
zaal open en staat de koffie klaar.
De eerste kienronde is om 20.00 uur.

De deelnemers van de hardloopclinic in 2010. Foto: AV Aalsmeer.

Sportief het nieuwe jaar door

AV Aalsmeer start acht
Aalsmeer - Aan het begin van het
nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een 8 weekse hardloopclinic. Vanaf zaterdag 7 januari
begint er 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 ze 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 blessurepreventie. 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 hardlo-

pen. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het verbeteren van
de looptechniek, snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Na afloop
van deze clinic kunnen deelnemers,
als zij dat willen, gratis deelnemen
aan de Westeinderloop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10 kilometer wordt
op zondag 4 maart georganiseerd
door Atletiek Vereniging Aalsmeer
in samenwerking met de Westeinder
Advies Groep. Gezamenlijk trainen
voor één doel wordt altijd als gezellig,
inspirerend en motiverend ervaren.
En bovendien: met de juiste begeleiding en ‘een stok achter de deur’ ga je
zeker je doel halen! De trainingen vinden plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer aan de Sportlaan.
De eerste training is op zaterdagochtend 7 januari van 10.30 tot 12.00 uur.
De kosten voor de gehele clinic bedragen 30 euro per deelnemer. Kijk
op www.avaalsmeer.nl voor alle informatie en het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 31 december bij Marjan van Ginkel via email marjan.vg@
hetnet.nl of telefonisch: 06-12204492.

Langebaan schaatsen

Myrthe Brommer naar NK?
Kudelstaart - De VZOD schaatsster
Myrthe Brommer van het gewest
Noord Holland- Utrecht heeft het
afgelopen weekend in Utrecht bij
de plaatsingswedstrijd voor het NK
sprint voor senioren laten zien dat ze
op de 500 en 1000 meter goed mee
kan met de subtoppers van Nederland door op een dertiende plaats te
eindigen. Op de zaterdag waren de
omstandigheden in Utrecht goed en
reed Myrthe op de 500 meter naar
een tijd van 41.30 en de elfde tijd.
Op de 1000 meter eindigde ze met
een tijd van 1.23.18 op een veertiende plek van de 34 deelneemsters.
In het tussenklassement na de eerste dag stond Myrthe op een twaalfde plek. Op de zondagavond werden
dezelfde afstanden nogmaals gereden. De verschillen waren klein tussen de concurrenten die streden om
een ticket voor het NK sprint. Gezien
de gereden tijden waren de weersomstandigheden nog iets beter als
op de zaterdagavond. Myrthe reed
op deze tweede dag 40,79 op de
500 meter. Dit was een nieuw persoonlijk record! Met deze tiende tijd
op deze afstand bleef ze in de tussenstand na drie afstanden op een
twalfde plek staan. Op de laatste afstand, de twee keer 1000 meter, ging
ze er voor de vierde keer dit weekend vol voor! Met een tijd van 1.22.87

Wouter Vermeulen altijd goed voor
een paar punten.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

sine Verburg 4x, Wouter Vermeulen
3x, Anika van Os en Willem Mast ieder 2x. Er speelden deze zaterdag
8 VZOD-teams. Slechts één team
moest de punten met de bezoekende vereniging meegeven. De andere uitslagen: VZOD 2-Atlantis 2 1310, VZOD 3-Badhoevedorp 2 15-13,
VZOD A1-ZKV A1 8-12, VZOD B1KZ B3 10-5, OVVO D3-VZOD D2
1-3, Thor E1-VZOD E1 3-5, Luno E3VZOD E2 2-7.

Aalsmeer - Op donderdag 22 december houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan de laatste klaverjasavond van dit jaar. Om 19.30 uur
worden de kaarten verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg
273a. Klaverjasliefhebbers zijn welkom. Het klaverjassen op 8 december
is gewonnen door Irma Mandemaker
met 6804 punten, gevolgd door Martha Raadschelders met 6516 punten
en Gre van Heteren met 6498 punten.

geven vrije trap schoot specialist Ferry
Noordhuis grandioos in vanaf 25 meter, 2–2. TOB putte weer moed uit dit
doelpunt en gooide alles in de strijd.
De goed leidende scheidsrechter Peter Hilgers had toch een makkelijke
middag en hoefde weinig in te grijpen.
Uit een voorzet van Peter Neuvel in de
44e minuut raakte Calvin Koster de bal
op een typische manier, maar doelman Kemper had toch het nakijken,
3–2. Vlak voor rust een opsteker. De
tweede helft begon op identieke wijze als de eerste helft. Aalsmeer moest
het meestal hebben van de voorzetten
van Salih Yildiz en het doorjagen van
Thomas Harte. TOB deed het ook niet
verkeerd en hield de Aalsmeer defensie constant aan het werk. Jeffrey Blikslager was overal aanwezig en loosde
de achterhoede door enkele moeilijke
momenten. Na goed doorzetten van
Salih Yildiz In de 59e minuut werd zijn
schot door keeper Kemper tot corner
verwerkt. Ook TOB kreeg in de persoon van Kwamé Cruden een grote
kans in de 57e minuut. Vrij voor doelman Bakker schoot hij naast. De kan-

sen van Aalsmeer verdwenen meestal in een woud van benen van TOB.
Het scorebord bleef op 3–2 staan. De
krachten bij TOB begonnen langzaam
te slinken. Toen Thomas Harte met de
bal in het strafschopgebied werd gevloerd, schoot Peter Neuvel onberispelijk de penalty in 4–2 en was de
wedstrijd gespeeld. Kansen van Thomas Harte en Salih Yildiz in de 69e
en 72e minuut werden niet benut. Het
mooiste doelpunt aan Aalsmeer kant
kwam in de 81e minuut. Mitch Geldorp speelde zich goed vrij op de linkerkant. Zijn voorzet werd door Salih
Yildiz vanaf 25 meter uit stand in de
kruising gejaagd, 5–2. Het laatste wapenfeit was in de 91e minuut. Uit een
vrije trap van Vincent Krabbendam
kopte Peter Neuvel rakelings over. Het
was geen al te beste wedstrijd, maar
als je die ook weet te winnen dan zit
het wel goed. Aalsmeer speelt zijn
volgende wedstrijd op 21 januari in
Zaandam tegen Hellas Sport. Locatie:
Sportpark Hoornseveld, Sportlaan 4.
Jack van Muijden

noteerde de Kudelstaartse de vijftiende tijd, waardoor ze uiteidelijk op
de dertiende plek in het eindklassement eindigde. Het is nog niet zeker
of ze het NK sprint voor senioren,
dat gehouden wordt op 29 en 30 december in het Thialf stadion in Heerenveen, heeft gehaald. In de loop
van de week zal dit duidelijk worden
en zal zij dit melden op haar website
www.myrthebrommer.nl. Nu is Myrthe met het gewest Noord Holland/
Utrecht vertrokken naar Erfurt om
zich voor te bereiden op het eventuele NK sprint.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
16 december is er weer kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Klaverjassen en rummicuppen staan op het
programma. Vanaf 19.30 uur staat de
koffie klaar in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Om 20.00
uur start het kaarten. Iedere klaverjasliefhebber is welkom. Het koppelkaarten op 9 december is gewonnen
door Henk Been en Frits de Jong
met 5697 punten, gevolgd door Nico Besselsen en Bep van Netten met
5367 punten en Cees en Carla met
5101 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Meindert van de Terp en
Siem Burgers met 3829 punten.

Rinus wint op
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
21 december vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 7 december is
gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5256 punten. Op twee is Griet
Maarsen geëindigd met 5242 punten en op drie Dirk Tromp met 5165
punten.

Programma ZABO
ronde zeven
Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie van de ZABO Aalsmeer wordt zaterdag 17 december voortgezet met de
zevende speelronde van het seizoen in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. De toegang tot de sportzaal is
gratis en publiek is welkom. Om 18.35
uur begint Accon/AVM tegen Sportcafé de Midi’s. Om 19.20 uur is de aftrap van LEMO/Piller tegen Choeki’s
Hairsalon. Om 20.05 uur start SC Rijsenhout tegen Amsec Beveiliging. Om
20.50 uur speelt HV-BV tegen LEMO
Gaat Los en om 21.35 uur tenslotte is
er als afsluiter het duel tussen Schijf
Grondboringen en Bruin Café Bonaire.

Willem wint bij
ouderensoos

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond op
6 december van bridgeclub Strijd en
Vriendschap.
Groep A:
1. Marianne Joore en H Raggers
2. Juul en Matje Wentzel
3. Wil Groot en Trudy Stokkel
4. Anny van Buyten en Tiny Neij
5. Jan en Jaap Geleijn
6. Theo Blom en Ko van Es
7. Jan en Krijnie Joore
8. Jan Doeve en Rietje vd Zwaard
9. Alie v Verseveld en T v Zijverden
10. Gré Aartse en Jasper Blom

63,21
53,21
52,86
52,86
51,43
51,43
51,43
50,00
47,14
44,64

Groep B:
1. Rob Raggers en Oege de Jong
2. André Lanser en Joris vd Zwaard
3. Guus en Mieke van Neijenhof
4. Gerard Vermeer en Jan Oor
5. Joke Delfos en Alex Pannekoek
6. Martha en Theo Teunen
7. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
8. Angela Korenromp en G Lubbers
9. Jan van Ginkel en Trees de Jong
10. Nelly Mul en Marry Tulp

64,88
58,63
58,04
54,46
51,49
51,19
49,70
49,11
48,21
44,94

Groep C:
1. Bep Brockhoff en A Roodenburg
2. Ruud Doeswijk en T Peperkoorn
3. Pieter en Erna Jongkind
4. Gerrit en Coby van Leeuwen
5. Miep en Wim Bakker
6. Ton Celie en Loes Oosterwijk
7. Klaas Maarse en Adri otto
8. Henny v d Laarse en E Vermeer
9. Hein en Alie Bosman
10. F Blommestijn en H v Mastwijk

62,95
59,38
53,13
51,79
51,79
49,55
49,11
42,41
41,96
37,95

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
8 december is het klaverjassen gewonnen door Willem Buskermolen
met 5353 punten, gevolgd door Piet
van As met 5307 punten en Jan Weij met 5161 punten. Bij het jokeren
behaalde Marie van der Jagt met
180 punten de hoogste eer, op twee
is Janny Lubbert geëindigd met 208
punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Iedere woensdagavond om 20.00 uur wordt er gezellig geklaverjast in Het Dorpshuis te
Kudelstaart. Motto is: Gezelligheid
is troef. Wie ook zin heeft om op de
woensdagavonden te kaarten, is van
harte welkom. Op 30 november is
Bert van der Jagt eerste geworden
met 5516 punten, Jaap Stevens werd
tweede met 5373 punten en Justin
Woerden derde met 5279 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Paulien Kant met 3483 punten.

Boutkaarten in
het Spant

Leimuiden - Zaterdag 17 december organiseert judovereniging Sotai Renshy een
boutklaverjasavond in het Spant te Leimuiden. Er wordt op z’n Amsterdams gekaart en de eerste twintig winnaars gaan
in ieder geval met een vleesprijs naar huis.
De zaal is open vanaf 19.30 en om 20.00
uur start de kaartavond. Opgeven kan bij
Tiny Lunenburg via 0172-509794.

