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ONDERHOUD aPK REMMEN UITLaTEN baNDEN VELGEN • OOK VOOR ZaKELIJKE RIJDERS

Staat uw maat of merk er niet bij: 
Ga naar onze webShop www.profile.nl

175/65R14 82T Vredestein Snowtrac3 € 55,-
185/65R15 88T Dunlop Winter 3D € 70,-
195/65R15 91T Continental TS850 € 69,-
205/60R16 96H Interstate Winter IWT-2 € 94,-
205/55R16 91H Dunlop Winter 4D € 117,-
*  prijzen geldig t/m 24 december 2012 en zolang de voorraad strekt.  

prijzen incl. btw en montage. excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

aalsmeer, Lakenblekerstraat 28  T 0297 32 82 21
Nieuw-Vennep, Pondweg 2  T 0252 62 11 22
Hoofddorp, Noordmeerstraat 38   T 023 800 99 87

€ 70,-€ 70,-€ 70,-€ 70,-
€ 69,-€ 69,-€ 69,-€ 69,-
€ 94,-€ 94,-€ 94,-€ 94,-€ 94,-

€ 117,-€ 117,-€ 117,-€ 117,-€ 117,-€ 117,-€ 117,-€ 117,-

aL VaNaF 
€55,-*

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

VERHUIZING 
In verband met de ambtelijke samenwerking met Amstelveen verhuist 
het ambtelijk apparaat van de gemeente Aalsmeer van dinsdag 18 t/m 
vrijdag 21 december naar het raadhuis in Amstelveen. Hiermee zal de 
telefonische en fysieke bereikbaarheid van diverse afdelingen sterk ver-
minderen tijdens deze periode. Meer uitgebreide informatie hierover leest 
u op de gemeentepagina in deze krant op pagina 6.

KERST EN OUD & NIEUW
Op 24, 25, 26 en 31 december en op 1 januari 2013 is het gemeentehuis 
gesloten. Op 2 januari zijn de publieksbalies geopend van 11.00 tot 
14.00 uur.

IN 2013 
Vanaf 7 januari 2013 zullen alle telefoongesprekken binnenkomen bij en 
afgehandeld worden door het callcenter in Amstelveen. Het telefoon-
nummer (0297) 387 575 blijft voor de inwoners van Aalsmeer bereikbaar.

Geen enkele reden tot vrolijkheid

Cultuurnota goedgekeurd 
door meerderheid raad
Aalsmeer - De gemeenteraad 
heeft donderdag 6 december te-
gen het middernachtelijk uur de 
Cultuurnota goedgekeurd met de 
stemmen van de fracties CDA, AB 
en PACT voor en de VVD tegen. In 
een stemverklaring gaf de VVD-
fractie aan dat het afwijzen van een 
motie met betrekking tot Het Ou-
de Raadhuis hier aan ten grond-
slag lag, maar eigenlijk toonde nie-
mand heel veel vrolijkheid. In de ge-
noemde motie wordt het college op-
geroepen om samen met de KCA-
werkgroep Oude Raadhuis en ge-
baseerd op een goed businessplan 
in het eerste kwartaal van 2013 met 
een voorstel te komen om Het Ou-
de Raadhuis voor een nader te be-
palen bedrag en onder door de raad 
vast te stellen voorwaarden onder te 
brengen in een stichting. De motie 
is mede ingediend door PACT. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven gaf 
aan dat de formulering wat hem 
betreft te vaag is en dat er moge-
lijk ook een precedentwerking van 
uitgaat. Hij ontraadde de motie dan 

ook. De CDA-fractie ging met de 
wethouder mee nadat eerst nog een 
poging was gedaan om via een aan-
gepaste tekst, via een expliciete ver-
wijzing naar een goed businessplan, 
alsnog mee te gaan met de mo-
tie. Maar veel verder dan te spre-
ken over een ‘sympathieke motie’ 
kwam de CDA-fractie niet. Met ze-
ven stemmen voor en elf tegen werd 
deze motie verworpen. Een tweede 
motie waarin het college wordt op-
geroepen om in het eerste kwartaal 
van 2013 met een voorstel te komen 
over de inrichting van het stichtings-
bestuur van het cultuurpunt, waarin 
plaats is voor een vertegenwoordi-
ger van KCA, mits en voor zover de-
ze voldoet aan de op te stellen com-
petenties, ingediend door de frac-
ties van CDA, PACT en VVD haalde 
het wel met twaalf stemmen voor en 
zes tegen. De AB-fractie sprak over 
te eenzijdig en te mager en steun-
de de motie niet. De klok wees in-
middels circa 23.45 uur aan en met 
een forse hamerslag gaf waarne-
mend burgemeester Theo van Eijk 

aan, dat de rest van de agendapun-
ten op een ander tijdstip in behan-
deling zullen worden genomen, met 
excuses voor het ongemak. De ver-
gadering werd dus geschorst en de 
belangstellenden op de publieke tri-
bune die voor het onderwerp Kader-
nota Jeugd en Gezin 2013-2015 wa-
ren gekomen keerden onverrichter 
zake huiswaarts. En zij niet alleen, 
ook alle KCA-vrijwilligers. Hun ge-
loof in de politiek is zo’n beetje naar 
het nulpunt gezakt. Allen voelen 
zich verslagen. “Er heerst echt een 
grafsfeer”, aldus Annefi e van Itter-
zon van KCA de volgende dag.

Maar het is een feit: De Cultuurno-
ta is vastgesteld en goedgekeurd 
(14 stemmen voor, 4 tegen) en aan 
de uitvoering ervan kunnen de be-
stuurders nu vorm gaan geven. Zo-
als wethouder Gertjan van der Hoe-
ven in een interview in deze krant 
begin november zei: “Serieus me-
ters maken. Na het vaststellen van 
de nota begint het echt. We gaan 
aan de slag!”

Moeder Annique krijgt een leeskoffertje voor dochter Saar van 2,5 maand 
uit handen van wethouder Rik Rolleman. Saar is nu het jongste bibiotheeklid.

Wethouder reikt koffertje uit
Feestelijke start BoekStart
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 11 
december was om vier uur in de 
middag de feestelijke start van het 
leesprogramma BoekStart in de bi-
bliotheek in de Marktstraat. Wet-
houder Rik Rolleman overhandig-

de als offi ciële handeling het eerste 
koffertje, dat bij dit leesprogramma 
hoort, uit aan Annique, de moeder 
van Saar van 2,5 maanden oud. Nu 
het jongste lid van de bibliotheek! 
BoekStart wil het lezen met jonge 

Twintig kandidaten voor burgemeester Aalsmeer
Aalsmeer - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeen-
te Aalsmeer hebben 20 personen 
gesolliciteerd, 5 vrouwen en 15 
mannen. Dit heeft Johan Remkes, 
commissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, meegedeeld aan 
de gemeenteraad van Aalsmeer. 

Van de kandidaten hebben of 
hadden 14 personen een fulltime 
functie in het (lokaal) openbaar 
bestuur, 3 personen hebben een 
soortgelijke functie gecombineerd 
met een andere (hoofd)functie en 
3 personen hebben een functie 
daarbuiten. 

Onderverdeeld naar politieke rich-
ting hebben 9 VVD’ers, 5 CDA’ers, 
3 PvdA’ers, 2 D66’ers en 1 poli-
tiek onbekend gesolliciteerd op de 
functie. 
De nieuwe burgemeester van 
Aalsmeer zal naar verwachting in 
juni 2013 worden benoemd.

kinderen van nul tot vier jaar en hun 
ouders bevorderen door hen actief 
te binden aan de plaatselijke bibli-
otheek. Het leesplezier staat hier-
bij voorop. BoekStart gaat uit van 
de gedachte dat kinderen, die al op 
jonge leeftijd in aanraking komen 
met boeken, een voorsprong (op 
school) ontwikkelen waar ze hun 
hele leven voordeel van hebben. De 
kans dat kinderen vanwege taalach-
terstand het onderwijs eerder moe-
ten verlaten, is hierdoor kleiner. De 
bibliotheek werkt samen met de ge-
meente en het consultatiebureau 
om ouders en kinderen vanaf het 
allereerste begin met het lezen van 
boeken in aanraking te brengen. Als 
een baby zes maanden oud is, ont-
vangen ouders een brief van de ge-
meente met een bon waarmee een 
gratis BoekStart-koffertje met onder 
meer babyboekjes opgehaald kan 
worden in de bibliotheek. Het enige 
wat ze dan wel moeten doen, is lid 
worden van de bibliotheek, maar dat 
is voor kinderen tot en met 14 jaar 
gratis! Wethouder Rik Rolleman: “Ik 
vind het belangrijk dat ouders jon-
ge kinderen stimuleren in hun taal-
ontwikkeling. Taalontwikkeling start 
niet op het moment dat de kinde-
ren naar school gaan, wetenschap-
pelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat ook de voorschoolse periode 
heel belangrijk is in de ontwikkeling 
van een kind. Ieder kind heeft baat 
bij het actief volgen van voorschool-
se programma’s. Dat hoeft niet al-
tijd via de kinder- of peuteropvang, 
maar kan ook lekker samen thuis op 
de bank. Ik heb in ieder geval met 
heel veel plezier heel veel prenten-
boeken met mijn kinderen gelezen.”

Sieraden, laptops en geld weg na woningeninbraken
Aalsmeer - Op woensdag 5 de-
cember is tussen zes en negen uur 
in de avond ingebroken in een wo-
ning in de Willem Alexanderstraat. 
Aan de achterzijde van het huis 
hebben de dieven een cilinderslot 
uitgeboord. De gehele woning is 
doorzocht. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met sieraden en een 
laptop. Ook sieraden, een laptop en 
geld zijn ontvreemd na een inbraak 
in een woning in de Begoniastraat 
op donderdag 6 december. Tussen 
drie uur in de middag en half tien 
‘s avonds hebben dieven zich toe-
gang tot het huis verschaft door het 
voorraam met een koevoet of een 

schroevendraaier te bewerken. Een 
getuige heeft in de bosjes nabij het 
huis twee getinte personen gezien. 
Beiden waren donker gekleed, een 
van hen had een grijs tasje bij zich. 
Op vrijdag 7 december is eveneens 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning aan de Oosteinderweg, hoge 
nummering. Tussen half vijf en zes 
uur in de middag is getracht een 
raam aan de voorzijde open te bre-
ken. Waarschijnlijk zijn de daders 
gestoord tijdens hun klus, want ze 
zijn het huis niet ingegaan. 

Via het dak van de bijkeuken heb-
ben inbrekers een raam op de eer-

ste verdieping weten te openen van 
een woning in de Ampèrestraat te 
Kudelstaart in de avond of nacht 
van vrijdag 7 op zaterdag 8 decem-
ber. De inbraak heeft tussen zes uur 
in de avond en tien uur ‘s ochtends 
plaatsgevonden. Het gehele huis is 
doorzocht. Meegenomen zijn sie-
raden, geld en laptops. Zaterdag 8 
december is verder tussen twee en 
zes uur in de middag ingebroken in 
een woning in de Hugo de Vries-
straat. Om binnen te komen hebben 
de dieven de achterdeur geforceerd. 
Alle kasten in het huis zijn open ge-
maakt. De buit van de inbrekers is 
sieraden en geld.

Aalsmeer - Op zondag 9 december 
rond half een in de middag is op de 
Lijnbaan een invalidenauto te water 
geraakt. 
De bestuurster, een 80-jarige in-
woonster, wilde haar wagen keren. 
In plaats van te remmen bij de wa-
terrand, gaf zij gas. De Aalsmeer-

se is door omstanders op het droge 
geholpen en overgebracht naar fa-
milie. De 80-jarige had geen medi-
sche hulp nodig, wel droge en war-
me kleren. De brandweer en de po-
litie zijn ter plaatse geweest. De in-
validenwagen is door een takelbe-
drijf uit het water gehaald. 

Invalidenauto rijdt het water in

Arm gebroken 
door gladheid
Aalsmeer - Op vrijdag 7 de-
cember om half negen in de 
ochtend is een 66-jarige vrouw 
uit Aalsmeer op de Zwarteweg 
gevallen door gladheid. De in-
woonster is door agenten naar 
de dokter gebracht. Hier bleek 
dat zij haar schouder en arm 
gebroken heeft. De vrouw is 
doorgestuurd naar het zieken-
huis.

Met hartklachten 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op zaterdag 8 de-
cember om kwart voor tien in 
de ochtend werden bezoekers 
aan de Zijdstraat opgeschrikt 
door hulpgeroep van een be-
woner van de winkelstraat. De 
man uit Polen sloeg alarm van-
wege het feit dat een medebe-
woner onwel was geworden. 
De 52-jarige man is met hart-
klachten per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

Wie mist kluis?
Aalsmeer - Op maandag 10 
december hebben medewer-
kers van De Meerlanden in de 
bosschages in de Marsstraat 
een kluisje aangetroffen. In de 
kluis werd een rijbewijs gevon-
den. De eigenaar hiervan is ge-
beld, maar deze man was in 
2009 zijn rijbewijs al kwijt ge-
raakt. Niet bekend is dus wie 
de eigenaar is van de kluis. De 
eigenaar kan zich melden bij 
het politiebureau aan de Dreef.
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.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, 
www.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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Verschijnt donderdag
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AAlsmEEr, 
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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
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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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. dienst, spreker Martijn 
Piet.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. en 16.30u. met ds. K. Mul-
ler.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
in Kloosterhof om 17u. oecumeni-
sche viering en zaterdag 17u. woord 
communieviering, N. Kuiper. Zon-
dag om 10.30u. in kerk dienst olv 
parochianen mmv Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Diensten za-
terdag 17.30u. met Vespers. Zondag 
10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. Tevens kinderkerk. Om 19u. 
kerstzangdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst 3e adventszondag.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. woord communieviering.

Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringen-
horst, Parklaan 26a. Dinsdag 18 de-
cember ‘Christus onze hoop’ met br. 
H.B. Slagter uit Wijk bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Rob Kool. Te-
vens crèche, peuterdienst en meta-
morfose.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker Jan v/d Akker. Tevens 
speciale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met ds. Mieke Wierda. Col-
lecte voor adventproject. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
Popering. Tevens Heilige Boontjes. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag dienst om 10u. met dhr. A. van 
Heusden. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met J. Haeck 
uit Zeist. Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.

Zondag 
16 december

Kerst vier je niet alleen!
Aalsmeer - ‘Kerstdiner Aalsmeer’ 
wordt dit jaar voor de vijfde keer ge-
organiseerd door een groep enthousi-
aste vrijwilligers. De voorgaande jaren 
was het diner een groot succes en ook 
dit jaar zijn de eerste aanmeldingen al-
weer binnen. “Door het kersdiner voel 
ik me thuis in Aalsmeer”, aldus een re-
actie van een vaste gast. “Kerst vieren 
met mensen die dit om wat voor reden 
dan ook niet met hun familie of andere 
naasten kunnen doen, dat is pas kerst 
vieren”, vinden de vrijwilligers. Naast 
de groep mensen die het diner organi-
seert, zijn er ook veel mensen op die de 
avond zelf die helpen, bijvoorbeeld in 
de keuken of in de bediening. Ook aan 
tafel zitten vrijwilligers. Halverwege het 
diner worden er altijd kerstliederen ge-
zongen en een kerstverhaal verteld. Al-
les voor een gezellige kerstsfeer dus. 
Dat het kerstdiner Aalsmeer een suc-
ces is, blijkt ook uit het stijgende aan-
tal deelnemers. Sommige gasten ko-

men al vanaf het begin, anderen zijn 
nu twee keer geweest. Niet iedereen 
zit altijd alleen met de kerst. Toevallig 
deze keer wel? Ook u bent van harte 
welkom! Om vijf uur is de ontvangst 
met koffie, thee of warme chocolade-
melk, waarna een heerlijk 4-gangen-
diner (keuzemenu) wordt geserveerd. 
Wat er op het menu staat, blijft altijd 
een verrassing. Wie een speciaal di-
eet volgt, bijvoorbeeld geen vlees eet 
of niet te veel zout mag, kan dit aan-
geven en zal er rekening mee gehou-
den worden. Het programma loopt tot 
ongeveer 21.00 uur. Aanmelden kan bij 
Freek en Alexandra van der Zwaard via 
de mail: kerstdineraalsmeer@gmail.
com of via de telefoon: 0615859821. 
U krijgt dan een uitnodiging met al-
le belangrijke informatie, zoals locatie 
en tijd. Voor wie niet in staat is om op 
eigen gelegenheid te komen, kan ver-
voer geregeld worden. Het kerstdiner 
wordt geheel kosteloos aangeboden. 

Piet verliefd op de juf 
van de Hoeksteen
Aalsmeer - Op 5 december vormden 
alle leerlingen van PCBS De Hoek-
steen een prachtige erehaag als wel-
kom voor Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Wekenlang was er naartoe geleefd. 
Vol verwachting werden schoenen ge-
zet en liedjes gezongen. Dit jaar was 
er veel te doen rondom een verliefde 
Piet. Telkens weer doken er hartjes op. 
De ene keer op het schoolbord, de an-
dere keer op de ramen. Was deze Piet 
verliefd op een juf van de school ? Vlak 
voor de aankomst van de goedheilig-
man stegen ballonnen in de vorm van 
een hart op. Daardoor werd de span-
ning behoorlijk opgevoerd. Ook de in-

tocht werd opgeluisterd met deze ro-
de, hartvormige ballonnen. Uiteindelijk 
wist de juf, die het hart van Piet harder 
had doen kloppen, duidelijk te maken 
dat hij beter trouw kon blijven aan zijn 
pieten-vriendinnetje. Dat begreep hij 
wel. De juf ontving nog wel een boe-
ket bloemen en een mooie ballon van 
Piet. Na het zingen van enkele liedjes, 
liep de Sint de school binnen en be-
gon zijn tocht langs de groepen. Voor 
alle kinderen waren cadeaus en sur-
prises. Ook de meesters en juffen wer-
den verwend met cadeautjes en lek-
kers. Iedereen kan terugzien op een 
geslaagd bezoek.

Lege flessenactie en stroopwafels
Thuisfront Tinka in actie
Aalsmeer - Na heel wat brainstor-
men heeft het thuisfront van Tinka 
besloten om weer een lege flessen-
actie op te zetten. Deze actie wordt 
van 21 december tot en met 18 ja-
nuari gehouden. Bij de woningen aan 
de Cyclamenstraat 64 en de Stom-
meerkade 42/44 kunnen lege fles-
sen en kratten ingelverd worden. Te-
vens wordt een ééndags verkoop 
overheerlijke stroopwafels gehou-
den. De stroopwafels kunnen echter 
alleen gekocht worden na bestelling 

via tinkahelpt@gmail.com. De bestel-
ling moet uiterlijk morgen, 14 decem-
ber, bij het thuisfront binnen zijn. Op 
21 december, dus voor de kerst, kun-
nen de bestelde stroopwafels opge-
haald worden bij het thuisfront. Een 
pakje van tien stroopwafels kost 2,50 
euro, wie vier pakjes besteld betaalt 9 
euro. De opbrengst komt volledig ten 
goede aan het mooie werk wat Tinka 
en Eduaro doen nu nog in Brazilië en 
vanaf volgend najaar in een heel an-
der werelddeel! Helpt u weer helpen?

Opbrengst 
collecte MS 
Aalsmeer - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
is met twaalf collectanten het mooie 
bedrag van 2.174 euro in Aalsmeer 
en Kudelstaart opgehaald. Met het 
geld dat de collectanten hebben 
opgehaald, blijft het Nationaal MS 
Fonds zich inzetten voor onderzoek 
naar Multiple Sclerose en een be-
tere kwaliteit van leven. Dat doet zij 
echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, do-
nateurs en vrijwilligers. Alle gevers 
en collectanten, die ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad zijn 
gegaan, worden bedankt voor hun 
bijdrage. De collectant gemist? Een 
bijdrage overmaken kan altijd op gi-
ro 5057 te Maassluis! Wilt u de col-
lecte van volgend jaar ondersteu-
nen als collectant? Neem dan con-
tact op met het Nationaal MS Fonds 
via 010-5919839 of www.natio-
naalmsfonds.nl.

Mantelzorg Steunpunt zoekt 
vrijwillige netwerkcoaches
Aalsmeer - Een goed sociaal net-
werk onderhouden en uitbouwen is 
niet voor iedereen even makkelijk. 
Daarom start het Mantelzorg Steun-
punt in Aalsmeer met het inzetten van 
vrijwillige netwerkcoaches voor men-
sen die graag een bredere contacten-
kring willen opbouwen om zo uitein-
delijk meer warmte, hulp, inhoud en 
plezier in het leven te krijgen en te 
geven. De werving van de vrijwillige 
coaches is deze week gestart. Ieder 
mens heeft anderen nodig. Een goed 
sociaal netwerk, mensen om je heen, 
verhoogt de kwaliteit van je bestaan. 
Als de kring om iemand heen kleiner 
wordt door bijvoorbeeld ziekte, man-
telzorg of het wegvallen van naasten, 
dan ligt eenzaamheid op de loer. Een 

netwerkcoach kan net dat belangrij-
ke steuntje in de rug zijn. Door mid-
del van een praktisch stappenplan 
helpt de netwerkcoach iemand om 
meer contacten op te bouwen. Man-
telzorg Steunpunt zoekt vrijwilligers 
die graag netwerkcoach willen wor-
den. De netwerkcoaches krijgen een 
training die bestaat uit een aantal bij-
eenkomsten en start in februari vol-
gend jaar. Mensen met interesse in 
dit vrijwilligerswerk kunnen bellen 
met het Mantelzorg Steunpunt 020-
3335353 of mailen naar mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl. Ook als u 
zelf gebruik wilt maken van de net-
werkcoach of iemand kent voor wie 
dit iets zou zijn, mag u uiteraard con-
tact opnemen. 

Twee ANBO vrijwilligers 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Vrijdag 7 december 
was de Nationale Vrijwilligersdag. 
Een dag waarop vele vrijwilligers 
in Nederland extra in het zonnetje 
worden gezet. 

Velen realiseren zich niet dat er zo-
veel mensen zijn die zich belange-
loos inzetten. 
Ook de ANBO Aalsmeer stond hier 
graag bij stil, want zij hecht veel 
waarde aan vrijwilligers. Dit jaar wa-

ren Tineke Vreeken en Jan Joore 
aan de beurt. Tineke organiseert om 
de maand ‘Samen uit eten’ voor de 
ANBO leden en helpt met het or-
ganiseren van het Jubileum in april 
2013. Jan Joore doet al een aantal 
jaren tot volle tevredenheid de le-
denadministratie. 

Reden dus om hen een heerlijke 
Kerstkrans aan te bieden voor hun 
inzet.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Anne Frankstraat: Grijs-zwarte cyperse poes met wit befje en witte 

sokjes voor en achter. Zij heeft een chip en heet Whoopie.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Twee poezen. Zwart-witte poes van 3 

jaar en een cyperse kater.
- Kudelstaartseweg: Egaal lichtbruin hangoor konijn. Babbel, 7 maan-

den oud. 
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze 

heet Nietes.

Gevonden:
- Linnaeuslaan: Cyperse poes met wit befje, twee witte achterpoten, 

voorpoten een teen wit, vrij groot.
- Sportlaan: Zwart-witte kater met witte bef en onderbuik
- Fuutlaan: Rood met witte poes, Zij heeft een witte snuit, bef, voor-

pootjes en achter pootjes. Zij draagt een zwart bandje.
- Ophelialaan: Zwart-witte kitten. Witte bef, wit onder mondje en vier 

witte voetjes.

Afscheid leden 
wijkraad Oost

Aalsmeer - Het bestuur en le-
den van wijkraad Aalsmeer-Oost 
komen maandag 17 december 
ter vergadering bijeen in brede 
school De Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Het overleg 
begint om 20.00 uur. Er wordt de-
ze avond afscheid genomen van 
een aantal bestuursleden. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven 
zal hierbij aanwezig zijn. Voor 
meer informatie kan gekeken 
worden op de websites van de 
wijkraad en de gemeente.

Open huis in 
Open Hofkerk
Aalsmeer - Op dinsdag  18 decem-
ber wordt de laatste koffieochtend 
van het open huis in de Open Hof-
kerk van dit jaar gehouden. Domi-
nee Han van Popering zal naar aan-
leiding van het naderend kerstfeest 
een korte meditatie houden. Vanaf 
09.45 uur is iedereen van harte wel-
kom in het Baken aan de Sportlaan. 
De koffie met wat lekkers wordt ge-
heel gratis verstrekt. Alleen thuis en 
graag eens met anderen praten? 
Het kan deze ochtend en het ver-
plicht u tot niets. Iedereen, van wel-
ke kerk of religie dan ook, mag vrij-
blijvend binnen lopen. Wie geen 
mogelijkheid heft om op eigen ge-
legenheid te komen, kan contact 
opnemen met  Annie Vijfhuizen via 
0297-322131, Annie Stoof via 0297-
328326 of Panc Eikelenboom via 
0297-327915. De eerste koffieoch-
tend in het nieuwe jaar wordt ge-
houden op dinsdag 8 januari. 

Uit eten met de ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 29 no-
vember hebben leden van de ANBO 
gezamenlijk gedineerd. De 34 lief-
hebbers kregen een heerlijk 3-gan-
genmenu voorgeschoteld. De koks 
hadden echt hun best gedaan. Het 
was een gezellige avond. In het ka-
der van het 50 jarig jubileum van de 
Anbo gaan leden op donderdag 20 

december lunchen. Voor meer in-
formatie en opgave: Tineke en Kees 
Vreeken, telefoon 0297-326294 of 
mail naar cees.tineke@caiway.nl. 



Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

GemeenteHUis aalsmeer

let op GewijziGde openinGstijden tijdens de 
feestdaGen
18 december is het gemeentehuis om 16.00 uur ge-
sloten.

24 en 31 december is het gemeentehuis van Aals-
meer gesloten en vindt er geen dienstverlening plaats.

2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis 
van Aalsmeer geopend van 11.00-14.00 uur.

ambtelijk samenwerkinG

In verband met de ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen vindt er van 18 t/m 21 december de ver-
huizing plaats van een groot aantal medewerkers van 
Aalsmeer naar Amstelveen. Met uitzondering van de 
afdeling Dienstverlening, het loket wMo en het Loket 
Sociale Zaken, zijn de medewerkers niet bereikbaar 
voor het publiek. Dit geldt zowel voor de telefonische 
als de fysieke bereikbaarheid. Daar waar noodzakelijk 
zullen door de receptie in Aalsmeer terugbelverzoeken 
genoteerd worden.

Vanaf 7 januari 2013 zullen alle telefoongesprek-
ken binnenkomen en afgehandeld worden door het 
callcenter in Amstelveen. Het telefoonnummer 0297-
387575 blijft voor de inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart bereikbaar.

definitieVe bescHikkinGen

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

 
tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, 

ter hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.00 
tot 17.00 uur.

Datum verzending vergunning: 12 december 2012

evenementenvergunning
op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Santarun door Aalsmeer Dorp/Zuid op 22 december 2012 

van 11.00-13.00 uur.
Datum verzending vergunningen 7 december 2012

wet alGemene bepalinGen omGeVinGsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen: 
- Dotterbloemweg 6, het plaatsen van een dakkapel;
- ophelialaan 81, het oprichten van een bezorg- en afhaal-

centrum;
- oude Spoordijk 21, het vervangen van een schuur;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omGeVinGsVerGUnninGen, 
reGUliere procedUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Bilderdammerweg 109, het vergroten van de woning;
- Boomgaard 101, het plaatsen van een trap;
- Herenweg 47, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 119, het kappen van 2 linden en 1 kas-

tanje;
- Kudelstaartseweg 224, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Lunalaan 5, het plaatsen van een dakkapel en het vergro-

ten van de woning;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Turfstekerstraat 13, het wijzigen van de gevels en het 

gebruik;
- Uiterweg 158, het kappen van 2 sparren, 1 ceder, 1 den 

en 2 beuken.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 13 december 2012.   

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de wabo met zes 
weken verdaagt:
- Aalsmeerderweg 255A, ontvangen op 17 oktober 2012;
- Hortensialaan 84, ontvangen op 23 oktober 2012;
- Stationsweg 38, ontvangen op 30 oktober 2012;
- Uiterweg 96, ontvangen op 31 oktober 2012;
- Kudelstaartseweg 16, ontvangen op 7 november 2012;
- Clematisstraat 16, ontvangen op 12 november 2012;
- Clematisstraat 19 t/m 44, ontvangen op 12 november 

2012;
- Uiterweg 220, ontvangen op 15 november 2012;
- Aalsmeerderweg 56, ontvangen op 19 november 2012;
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542, ontvangen op 20 novem-

ber 2012;
- Aalsmeerderweg 247, ontvangen op 24 november 2012.

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Krachtens artikel 3.12, lid 8, van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in artikel 3:18 
eerste lid Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn (6 
maanden) eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. 
De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing 
van artikel 3.12, lid 8 van de wabo met zes weken verdaagt:
- Legmeerdijk 327, ontvangen op 8 november 2012;
- Van Cleeffkade 15C, ontvangen op 19 november 2012.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

officiële mededelingen
13 december 2012

wet op de rUimtelijke ordeninG (wro)

onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 
weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 9. 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 tel. (0297) 387 575.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij voornemens is op grond van artikel 19, derde lid wRo 
vrijstelling te verlenen van:
- Het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Hornmeer 

1976”, voor het veranderen van een bedrijfsruimte en 
een appartement in 13 logiesruimten, Turfstekerstraat 
20-22 te Aalsmeer.

ter inzaGe bij de afdelinG dienstVerleninG, 
balie 5 ( week 50)

t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 wet Ruimtelijke orde-
ning van een Anterieure overeenkomst over grond-
exploitatie;

t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinkel-
polder’;

t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg 
ter hoogte van de N201-tunnel (waterwolftunnel) 
van 12 november tot en met 2 december 2012;

t/m 28-12 Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht A-Z-HZ_wABo-20120295;

t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op 29 
en 31 december 2012 op hoek Pontweg/oostein-
derweg;

t/m 2013
t/m 02-01 het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de 

Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 
2012 tussen 09.00–11.30 uur;

t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels, 
voor het maken van muziek met een draaiorgel op 
de openbare weg in deze gemeente; w.U.N. Hegi, 
voor het maken van muziek met een draaiorgel op 
de openbare weg in deze gemeente;

t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een kle-
dinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e kwar-
taal;

t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 

‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De oude Veiling voor 

31 december 2012 op 1 januari 2013 tot 06.00 
uur;

t/m 17-01 onteigening van een onroerende zaak in de ge-
meente Aalsmeer bestemmingsplan ”oosteinder-
weg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpsha-
ven”;

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen van 
een partytent van 27 tot 29 december 2012 voor 
lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef 
van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00 uur;

t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeelte-
lijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter hoogte 
van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.00 tot 
17.00 uur;

t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 
uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de be-
zwaarschriften Aalsmeer.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen 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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 aan-
spreekpunt 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.
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Ontwerpbestemmingsplan 
‘Stommeer’ ter inzage
Aalsmeer - Vanaf nu tot en met 
11 januari ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Stommeer’ ter inzage. 
Dit is het eerste Aalsmeerse be-
stemmingsplan dat in het kader van 
de actualisering van de bestem-
mingsplannen deze volgende stap 
maakt en als ontwerp de procedu-
re ingaat. Begin 2012 is het voor-
ontwerp ter inzage gelegd en toen 

is er ook een bewonersinformatie-
avond gehouden. Rekening hou-
dend met de opmerkingen van be-
woners en andere betrokkenen is 
het ontwerpbestemmingsplan ge-
maakt en dat ligt nu ter inzage. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“Het bestemmingsplan Stommeer 
loopt voorop in de actualiserings-
slag van bestemmingsplannen. We 

willen immers voor 1 juli 2013 alle 
bestemmingsplannen die ouder zijn 
dan tien jaar herzien. Na de ter in-
zage legging van het ontwerpbe-
stemmingsplan gaan we over naar 
de vierde en laatste stap. Het Colle-
ge en vervolgens de gemeenteraad 
maken een afweging van de inge-
diende zienswijzen op het ontwerp 
bestemmingsplan en stellen dat ver-
volgens vast. Daarna kan men nog 
tegen het plan in beroep gaan bij 
de Raad van State.” Het gebied ont-
werpbestemmingsplan Stommeer 
wordt begrensd door de Stommeer-
kade, de Geijlwijckerweg (voormalig 
fietspad Stommeerkade), de Zwar-
teweg en de Stommeerweg. Uitge-
zonderd zijn het tracé van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de vier 
projectgebieden van het Masterplan 
‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, 
Noordvork, Spoorlaan en Zwarte-
weg. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan is in te zien in het ge-
meentehuis en via www.ruimtelij-
keplannen.nl of via www.aalsmeer.
nl. Tot en met 11 januari kan ieder-
een een zienswijze indienen door 
een brief te schrijven aan het Colle-
ge van B&W, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ‘zienswijze bestem-
mingsplan Stommeer’. 

Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de afde-
ling Ruimtelijke Ontwikkeling via 
0297-387532. 

Gebiedsvisie verder uitgewerkt
Aalsmeer - In november 2009 is 
de gebiedsvisie Aalsmeer vastge-
steld. In die gebiedsvisie staan am-
bitieuze plannen die aangeven hoe 
Aalsmeer er in 2020 uit kan gaan 
zien. De gemeente is van start ge-
gaan met de verdere uitwerking van 
de ‘Gebiedsvisie Aalsmeer 2020’ en 
gaat hiervoor een uitvoeringspara-
graaf opstellen. Verantwoordelijk 
wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“In 2009 zag de wereld er anders 
uit dan in 2012: er was nog geen 
sprake van een kredietcrisis, hui-
zen en winkelpanden werden mak-

kelijk verkocht en projectontwikke-
laars stonden in de rij. Ook als ge-
meente hadden we meer geld te be-
steden. Die omstandigheden zijn de 
afgelopen jaren echter sterk veran-
derd. De uitvoeringsparagraaf moet 
daarom een realistisch onderscheid 
gaan maken tussen haalbare plan-
nen die écht met voorrang moeten 
worden uitgevoerd en wenselijke 
plannen die niet van de allerhoog-
ste urgentie zijn.”

Uitvoeringsparagraaf
Met die wetenschap wordt nu ge-

werkt aan een reële uitvoeringspa-
ragraaf van de gebiedsvisie. Doel 
van de uitwerking is de thema’s en 
de gebieden die genoemd worden 
in de Gebiedsvisie van randvoor-
waarden te voorzien en te vertalen 
naar uitvoerbare (deel)projecten. 
De vijf gebieden die nader worden 
uitgewerkt zijn: levendig waterdorp 
(ontwikkeling van het centrum), wa-
terfront (gebied tussen dorp en fort 
Kudelstaart), De Bovenlanden, Be-
drijventerreinen (met name Green 
Park Aalsmeer en herstructurering 
bedrijventerrein Hornmeer). Het vijf-
de aandachtsgebied wordt gevormd 
door enkele restgebieden in Nieuw-
Oosteinde en Kudelstaart. 

Daarnaast wordt in de uitvoerings-
paragraaf aandacht besteed aan 
bijvoorbeeld de thema’s maat-
schappelijke voorzieningen, infra-
structuur, imago, recreatie en toe-
risme, wonen en bedrijvigheid. In 
de uitvoeringsparagraaf wordt ook 
aangegeven wanneer met een ont-
wikkeling wordt gestart (uitvoe-
ringsagenda) en wat de financiële 
kaders zijn. Zodra meer duidelijk is 
over opzet van de verschillende on-
derdelen van de uitvoering van de 
gebiedsvisie zal daarover worden 
gecommuniceerd met bewoners en 
betrokkenen en zal ruimte worden 
gemaakt voor burgerparticipatie. De 
verwachting is dat dit in de loop van 
2013 zal gaan gebeuren.
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Muziek/theater
Donderdag 13 december:
* Jazzcombo Herman Smit met zan-
geres Joyce San Mateo in Oude Vei-
ling, Marktstraat, 20-23u.
Vrijdag 14 december:
* Party Time in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u. met Marco Koorn.
Zaterdag 15 december:
* Kerstmeezingmiddag in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 16u.
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest 
met dj Jochem van Leeuwen in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jazz van Folker Tettero kwartet in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Arthur Ebeling en Peer Wassenaar 
live in De Oude Veiling v/a 22u.
* Aalsmeerse band Wildcat in The 
Shack, Schipholdijk 253a in Oude 
Meer vanaf 21.30u.
* Basic Night voor 14+ers in N201, 
Zwarteweg. Open v/a 21u.
* Back In (christmas) Time in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 16 december:
* Engelse Jay Tamkin Band in The 
Shack in Oude Meer v/a 15.30u.
* Acoustic Sunday in Oude Veiling, 
Marktstraat met muzikanten uit 
Aalsmeer e.o. v/a 15.30u.
Donderdag 20 december:
* Muziek ‘A warm and white christ-
mas’ met Margriet Eshuijs en Jan 
Leliveld in Crown Theater v/a 20u.
Zaterdag 22 december:
* Kerstconcert Flora in Dorpskerk, 
Kanaalstraat. Aanvang: 20u.
* Film in cultureel café Bacchus, 21u
Dinsdag 25 december:
* Wolga Kozakken Koor in Crown 
Theater, Van Cleeffkade. V/a 14u.
Donderdag 27 december:
* Familievoorstelling Warme han-
den, koude voeten met Dirk Schee-
le in Crown Theater. Aanvang: 14u.
Zondag 30 december:
* Muziekvoorstelling Soul Celebrati-
on in Crown Theater v/a 20u.

Exposities
13 t/m 15 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. 
Zaterdag 15 december:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
15 en 16 december:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. Tot en met 
13 januari.
Vanaf 13 december:
* Grafiektentoonstelling met Bob 
Bonies, Frank Stella en Max Bill in 
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Opening zaterdag 15 december 
16u. door Heleen van Haaften.
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 13 december:
* Kerstkien Vogelvereniging in Wel-

lant College, Linnaeuslaan 2 v/a 20u
* Klaverjassen bij DES in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 14 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat, Cen-
trum van 14 tot 21u.
* Bingo-avond Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan v/a 20u.
* Kerstkien VVA in kantine, Dreef 1. 
Aanvang: 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
Zaterdag 15 december:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Kerstmarkt in Prot.kerk Rijsenhout, 
Werf van 10.30 tot 17u.
* Kerstmarkt in De Spil Kudelstaart 
van 10 tot 15u.
* Boekenmarkt en verkoop kerst-
stukken in Het Kruispunt, Leimui-
den van 10 tot 15u.
Zondag 16 december:
* Kerstconcert en -markt in en bij 
RK kerk St. Jan Kudelstaart, 14-17u.
Maandag 17 december:
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in Het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Filmavond Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 18 december:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kerstspeelavond BV Ons Genoe-
gen in OTT, Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 19 december:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
* Koffie-ochtend Openhof Kerk in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 9.45u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u. Op 17 de-
cember speelavond.
* Kerstkien BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 20 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Koppelklaverjassen Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Zaterdag 22 december:
* Santa Run: Kerstloop voor goede 
doelen. Start 10.30u. bij Crown Busi-
ness Aalsmeer, Van Cleeffkade.

Vergaderingen
Donderdag 13 december:
* Infobijeenkomst Brijder over alco-
hol en 55+ in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 13.30u.
* Informatief beraad over wensbeeld 
Burgemeester Kasteleinweg en ‘De 
Tuinen van Aalsmeer’ in gemeente-
huis vanaf 19.30. Om 21u. Raad.
* Vergadering IJsclub Uiterweg in 
Historische Tuin, Uiterweg v/a 20u.
Maandag 17 december:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in De 
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 20u.
Donderdag 20 december:
* Beraad en Raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Aanvang: 20u.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Verkoopexposities in Oude Raadhuis

Kinderkunst uit Wit-Rusland
Aalsmeer - ‘Dieren’ en ‘Bruidspa-
ren’ zijn de onderwerpen van twee 
verkoopexposities van kinderkunst 
uit Rusland en Wit-Rusland die de 
komende maanden zijn te zien in 
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. 
De opbrengst van de verkoop is be-
stemd voor kinderkunstscholen in 
Rusland en Wit-Rusland. De gou-
aches en batik met dieren wor-
den tentoongesteld vanaf vandaa, 
donderdag 13 december, en kun-
nen bewonderd en gekocht wor-
den tot en met 24 februari. Vervol-
gens zijn de tekeningen van bruids-
paren te bekijken van 28 februari tot 
en met 5 mei. Het Oude Raadhuis 

is iedere donderdag tot en met zon-
dag open van 14.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis. De exposities 
wordt georganiseerd door de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer. 
Het humanitaire project dat er mee 
wordt gesteund is een initiatief van 
de stichting Tsjernina, voor kinde-
ren van Tsjernobyl. Sinds 1991 ver-
leent deze stichting financiële steun 
aan elf kinderkunstscholen en een 
ziekenhuis in de Witrussische stad 
Mogilov. Het geld hiervoor wordt al 
die jaren opgebracht door de ver-
koop van het werk van de leerlingen 
van de scholen. Informatie: www.
tsjernina.nl of www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl

Foto: Erik Jan Geniets.

Margriet Eshuijs en Wolga Kozakken 

Dirk Scheele met ‘Warme 
handen’ in Crown Theater
Aalsmeer - Op donderdag 20 de-
cember zingen Margriet Eshuijs en 
Maarten Peter met de leukste kerst 
kids onder begeleiding van het film-
orkest Timbres Divers de sterren 
van de hemel tijdens het familie-
concert ‘A warm & white Christmas‘ 
in het Crown Theater. Speciale gast 
in de show is de Aalsmeerse zan-
ger Jan Leliveld. Een feest der her-
kenning voor iedere generatie van-
af 20.00 uur. En de Wolga Kozakken 
zorgen voor de ultieme kerstsfeer 
met het Russische koor en virtuo-
ze solisten op dinsdag 25 decem-
ber. De traditie van hun muziek en 
zang, zónder enige geluidsverster-
king, brengt de sfeer zoals kerstvie-
ring bedoeld is. Het concert begint 
om 14.00 uur. 
Op donderdag 27 december van-
af 14.00 uur zingt Dirk Schee-
le in Warme handen, koude voe-
ten prachtige decemberliedjes on-
der de kerstboom over Kerstmis, 
verkouden worden en warme han-
den en koude voeten in het Crown 
Theater. Samen met zijn buurmeisje 
gaat Dirk de kerstboom op een bij-
zondere manier versieren. En als het 
gaat sneeuwen, worden er natuur-
lijk sneeuwballen gegooid. Maar 
wat blijkt nu? De Kerstman heeft in-
eens een dagje vrij genomen en wil 
samen met Dirk en de kinderen in 
de zaal muziek maken. Nou, Kerst-
man, laat maar eens wat horen! Dirk 
Scheele is mateloos populair bij jon-
ge kinderen tussen de 2 en 8 jaar. 
Hij is regelmatig te zien met zijn 
liedjes en televisieprogramma’s op 
Nickelodeon. Van oorsprong is Dirk 
muziektherapeut. Hij schreef lied-
jes voor verstandelijk gehandicap-
ten en ontdekte dat zijn liedjes ook 
bij kinderen een groot succes wa-
ren. Kaarten voor de voorstelling in 
het Crown Theater op 27 december 
vanaf 14.00 uur kosten via sprintprij-
zen 14,50 euro per stuk. Reguliere 
prijs is 17,50 euro.

Soul Celebration
Zondagavond 30 december presen-
teert het Crown Theater: Soul Ce-
lebration – New Year Celebration. 
Mis het niet! Een spectaculair soul-
concert waarbij het dak er gega-
randeerd af gaat. De grootste soul-
hits en discoclassics zullen de re-

vue passeren, van Aretha Franklin, 
the Jackson Five, James Brown, de 
Supremes, Marvin Gaye tot Alecia 
Keys, Stevie Wonder en Tina Tur-
ner. Het publiek kan rekenen op dij-
ken van stemmen en een geweldige 
live band met topmuzikanten, on-
der leiding van Iwan Vanhetten (Sis-
ter Sledge). Kortom: een geweldig 
feest, waarbij het publiek heerlijk 
kan meezingen meeswingen met de 
soepele moves van de brothers en 
sisters. In de afgelopen jaren heeft 
het publiek kennis kunnen maken 
met de sensationele concerten van 
de Soul & Disco Brothers en de Soul 
Sisters. Met overdonderend succes 
wisten ze elke theaterzaal op z’n kop 
te zetten. Zo ook het Crown Theater 
vorig seizoen! Nu hebben de Bro-
thers en de Sisters hun krachten 
gebundeld: een formatie van de-
ze twee groepen zorgt voor een ex-
plosie van soul, swing, disco, glitter 
en glamour. Soul Celebration begint 
zondag 30 december om 20.00 uur 
in het Crown Theater. Kaarten kos-
ten via sprintprijzen 25,50 euro per 
stuk. Reguliere prijs is 32,50 euro. 
Verkoop kaarten voor alle voorstel-
lingen: www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch: 0900-1353 (See 
Tickets). Kaarten kunnen ook aan 
de zaal gekocht worden vanaf een 
uur voor aanvang. Voor sprintprijzen 
geldt: op is op. 

In cultureel café Bacchus
Meezingfeest en funk van 
Tettero kwartet zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 15 de-
cember organiseert Lisa Kaaijk het 
eerste Kerst meezing feest in cultu-
reel café Bacchus. De herdertjes la-
gen bij nachten, Rudolf, So this is x 
mas, Santa Baby, jingle Bells, Stille 
nacht, Away in a manger, klassiek, 
jazz, pop, traditioneel. Er zijn zoveel 
bekende kerstliederen en op een of 
andere manier blijven deze altijd in 
je geheugen. Tijdens het grote mee-
zing kerstfeest in Bacchus laat lo-
kaal talent van zich horen en wordt 
begeleid door de bassist Ehus Loud-
ar, drummer Goos Kaaijk en pianist 
Lisa Kaaijk. Degene die mee wil-
len zingen krijgen een tekstboek-
je. De zaal gaat open om 15.30 uur, 
het concert begint om 16.00 uur. En-
tree, uw gift.

Verfrissend en veelzijdig
En zaterdag 15 december weer een 
KCA-jazzavond in Bacchus met dit 
maal funkmuziek van Tettero. Een 
primeur in het cultureel café is de-
ze verfrissende sound van het nieu-
we kwartet Tettero. Folker Tettero 
is een veelzijdig gitarist en daarom 
zeer actief in zowel het pop- als het 
jazzcircuit. Hij staat bekend als uit-
stekend begeleider en solist. Daar-
naast vanaf zijn studie al bezig met 
componeren en het creëren van zijn 
eigen muziek. Dit komt nu allemaal 
samen in de band Tettero, die verder 
bestaat uit Tico Pierhagen op toet-
sen, Reyer Zwart op bas en Marc 

Schenk op drums. Folker betitelt zijn 
werk als ‘vintage free funk’. In zijn 
muziek lijken deze drie elementen 
steeds weer terug te keren: een vin-
tage benadering van sound en mu-
ziek maken, het zoeken naar vrijheid 
als voorwaarde voor creativiteit en 
funk als basis omdat daar zijn grote 
passie ligt. Want: vrijheid in muziek 
ontstaat op basis van onderling ver-
trouwen. De musici geven elkaar de 
ruimte – lichtvoetig en speels – om 
een eigen stempel te drukken op de 
muziek, die de funk van de jaren ze-
ventig als basis heeft. In de stuk-
ken zijn een goede melodie en een 
subtiele harmonie te horen, waar-
door de muziek steeds naar een on-
verwachte kant gaat. Het KCA jazz-
concert in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat begint zaterdag 
om 21.30 uur. Toegang: uw gift. In-
lichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

In kerststemming met film
Zaterdagavond 22 december is het 
tijd voor een avondje film kijken 
in het culturele café in de Gerbe-
rastraat. Het is Bacchus weer ge-
lukt om een zeer goede en beklem-
mende film te vinden om alvast mee 
in Kerststemming te komen. Als je 
deze film gezien hebt valt dat diner 
met je schoonmoeder ineens reuze 
mee. Zaal open: 20.30 uur. Aanvang 
film: 21.00 uur Entree 3,50 euro.

Gratis toegang voor 23.00 uur!
Weer Basic Night in N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
15 december kan iedereen vanaf 
14 jaar weer terecht in N201 aan 
de Zwarteweg voor een leuk feest-
je! Voortaan elke twee weken Basic 
Night in N201 met de beste hits van 
dit moment. Alles komt voorbij, van 
house tot hiphop, hardstyle en al-
les wat maar hot is. Omdat decem-
ber al zo’n dure maand is, mogen 
bezoekers zaterdag gratis naar bin-
nen. Je moet dan wel een beetje op 
tijd zijn, na 23.00 uur is de entree 5 

euro. Er zijn diverse dj’s en promo-
tors die kaartjes verspreiden waar-
mee gratis consumptiemuntjes ver-
krijgbaar zijn aan de deur. Ook jij 
kunt overigens promotor worden. 
Als je wilt weten wat je daar voor 
terug krijgt en hoe het werkt kun 
je ook contact opnemen met N201 
door een email te sturen. Het feest 
zaterdag begint om 21.00 uur, de 
minimumleeftijd is 14 en legitimatie 
is verplicht. Er wordt alleen alcohol 
geschonken vanaf 16 jaar. 

Met dj’s Joost en Jochem van Leeuwen

Après-skifeesten in Praam
Aalsmeer - Na een druk en gezel-
lig eerste winterwonderland week-
end in de Praam staan er weer al-
lerlei leuke dingen te gebeuren in 
het café in de Zijdstraat. Vrijdag 14 
december start weer met een ge-
zellig apresski borreluur met lekke-
re hapjes vanaf 16.00 uur. Om 22.00 
uur gaat de winterse Praams party 
night beginnen met de Brabandse 
Feestdj Joost. Hij gaat et weer een 
top après-ski feest van maken met 
veel sneeuw en diverse aanbiedin-
gen, waaronder bier uit Oostenrijk.
Zaterdagmiddag 15 december gaat 
vanaf 16.30 uur de gastdj van start. 
Vind je het ook leuk vind om een 

keer gezellig voor vrienden of ken-
nissen te draaien in de Praam? Geef 
je dan op bij barman John. Zater-
dagmiddag staat Lisette Vriend ach-
ter de draaitafels van de Praam. De 
avond staat gereserveerd voor de 
Aalsmeerse dj Jochem van Leeuwen 
en zijn thema dit keer is ‘De Apfel-
korn Aprés-Ski Nigh’. Met natuurlijk 
veel aanbiedingen en giveaways. De 
aanvang is 22.00 uur en de toegang 
is gratis voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Vergeet niet een identiteitsbewijs 
mee te nemen, want zonder geen 
toegang. En kom op tijd om teleur-
stelling te voorkomen, want vol is vol 
en tijd is tijd. 

Gastzangeres Joyce San Mateo
Combo Herman Smit en 
Arthur Ebeling in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
13 december, zingt Joyce San Ma-
teo als speciale gast bij het combo 
van Herman Smit in De Oude Vei-
ling. San Mateo komt uit de Filippij-
nen en is telg uit een muzikaal ge-
zin. Met het orkest van haar vader 
trad zij al vanaf zeer jeugdige leef-
tijd op in de nachtclubs van beken-
de 5 sterren hotels in Manilla, Thai-
land, Hongkong en Japan. Daar 
leerde zij de kneepjes van het vak. 
In Nederland treedt zij regelmatig 
op met befaamde jazzmusici, zo-
als Ruud Jacobs en Martijn Iter-
son. Ook had zij een daverend op-
treden samen met de First Lady of 
Jazz Rita Reys. Met haar grote di-
versiteit aan nummers en haar uit-
stekende performance weet zij het 
publiek altijd snel voor zich te win-
nen. De begeleiding wordt verzorgd 
door het combo Herman Smit. Het 
combo bestaat uit de vier ras musi-
ci Robbert Tuinhof op saxofoon, Dan 
Simon op bas en Ed Zimmerman op 
drums. Het optreden is van 20.00 tot 
23.00 uur.

Happy blues
Op zaterdag 15 december verzorgt 
gitarist en zanger Arthur Ebeling sa-
men met Peer Wassenaar een optre-
den in De Oude Veiling. Arthur be-

hoeft eigenlijk geen verdere intro-
ductie meer, Maar voor wie hem 
toch nog niet kent: Arthur Ebeling is 
gitarist, zanger en componist en een 
van de meest opvallende en charis-
matische muzikanten in Nederland, 
die een groot publiek verdient maar 
de intimiteit en het contact met zijn 
toehoorders prefereert.Arthur’s mu-
ziek is door hemzelf wel omschre-
ven als ‘happy blues’. Het is een 
unieke, herkenbare, tijdloze en pak-
kende mix tussen rauwe en onbe-
vlogen rhythm ‘n blues, rock ‘n roll, 
country-blues – in een jazzy sausje. 
Met Ray Charles deelt hij zijn soul, 
met Tom Waits zijn rauwheid en 
met Eddie Cochran zijn rock ‘n roll. 
Maar bovenal is Ebeling zichzelf: 
een meedogenloze zes-snarenbe-
zweerder met zijn muzikale hart op 
de juiste plaats. Om 22.00 uur gaan 
de spots aan voor de twee muzikan-
ten. De entree bedraagt 2,50 euro 
per persoon. 

Nieuw: Acoustic Sunday
En op zondag 16 december introdu-
ceert De Oude Veiling een nieuwe 
activiteit: Acoustic Sunday met in 
het café live-muziek van Aalsmeer-
se muzikanten. Van 15.30 tot 23.00 
uur is iedereen welkom in de ‘Ouwe’ 
in de Marktstraat.

Zaterdag postzegelbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 15 decem-
ber gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat weer 
om 09.30 uur open voor alle post-
zegelverzamelaars en ruilers. De 
entree is gratis. De ruilbeurs is één 
van de grootste beurzen in de om-
trek van Aalsmeer en is de laatste 
van het jaar. 

Er zijn diverse handelaren aanwe-
zig, dus de verzameling kan ver-
der uitgebreid worden. Ook kun-
nen bezoekers heerlijk snuffelen 
in de ruim 50 stockboeken met 
daarin vijf eurocent zegels. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee, want ruilen kan en mag ook 
op deze beurs.Van de vele ruilta-

fels wordt veelal goed gebruik ge-
maakt. Deze keer kunnen bezoe-
kers een kleine tentoonstelling 
bekijken van ruilbeursleider Cor 
over ‘Ballonnen en Zeppelins’ en 
dat allemaal op brieven en postze-
gels. Verder kan een kijkje geno-
men worden in de kavels die in de 
laatste veiling van november niet 
verkocht zijn. Gewoon even ge-
zellig bijpraten met een kop kof-
fie en een broodje of frisdrankje, 
kan ook. Uiteraard is er ook weer 
een verloting voor hen die met een 
mooie plant thuis willen komen. 
De ruilbeurs duurt tot 15.00 uur. 
Voor informatie: Cor, tel. 343885 of 
Gerard, tel. 322034 of www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl. 

Bob Bonies in Het Oude Raadhuis
Zaterdag opening nieuwe 
grafiektentoonstelling
Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is vanaf vandaag, 
donderdag 13 december, een nieu-
we expositie te bewonderen. De 
grafiektentoonstelling toont wer-
ken van Bob Bonies, Frank Stella en 
Max Bill. Het werk van Bob Bonies 
(1937) voegt zich in de opvattingen 
van de Russische constructivisten, 
Bauhaus en De Stijl. De essentie 
in zijn schilderijen en grafiek is een 
evenwichtige en strikte ordening 
van concrete beeldende elemen-
ten; geometrische vormen, meestal 
rechthoekige vakken en contraste-
rende, primaire kleuren. Iedere geo-
metrische vorm heeft zijn eigen ka-
rakter, samenhang, zeggingskracht 
en wetten. Aanstaande zaterdag 15 
december wordt de tentoonstelling 

om 16.00 uur door Heleen van Haaf-
ten geopend. Bob Bonies zal hier-
bij zelf ook aanwezig zijn. Iedere be-
langstellende is van harte welkom. 
De grafiektentoonstelling is tot en 
met 27 januari te bewonderen in 
Het Oude Raadhuis iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. 

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

TIP:AANBIEDING:

€29,95 €15,50
Microfoonstatief
van €34,95 voor

Viool ‘Leonardo’ 1/8
met koff er & strijkstok

Mondharmonica
Free Blues (Hering)

€125,00

Groot assortiment
kleurrijke ukelele’s
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Opbrengst gaat volledig naar KiKa

Benefiet kerstconcert en 
kerstmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zondagmiddag 
16 december wordt tussen 14.00 en 
17.00 uur een benefiet kerstconcert 
met kerstmarkt georganiseerd in en 
bij de katholieke kerk aan de Ku-
delstaartseweg. De opbrengst van 
dit spektakel gaat volledig naar de 
stichting Kinderen Kankervrij. KiKa 
werft fondsen voor vernieuwd on-
derzoek en andere activiteiten op 
het gebied van kinderkanker, ge-
richt op minder pijn en strijd, meer 
genezing en hogere kwaliteit van le-
ven. Verschillende koren en muziek-
verenigingen hebben de handen 
ineen geslagen om iedereen een 
mooie middag te bezorgen en daar-
bij toch even stil te staan bij kinde-
ren die aan kanker lijden. 

In de kerk wordt een kerstconcert 
gegeven, waarbij vrij in en uit ge-
lopen kan worden. middenkoor Re-
sonans uit Leimuiden, kinderkoor 
de Kudelkwetters, kinderkoor Spe-
lenderwijs, de Brulboeien en ge-

Kerst Amstel Gospel Choir
Aalsmeer - Op dinsdagavond 18 
december om 20.00 uur presen-
teert het Amstel Gospel Choir uit 
Uithoorn een bijzondere muzika-
le vertolking van het kerstverhaal in 
De Mikado in de Catharina Amalia-
laan. Het swingende, maar ook ge-
voelige kerstrepertoire wordt op een 
intense manier worden uitgedragen. 
Heel bijzonder is dat tijdens dit op-
treden deelnemers van de eerder 
gehouden gospelworkshop twee in-

gestudeerde nummers ten gehore 
zullen brengen samen met The Am-
stel Gospel Choir. Na afloop van het 
concert is er gelegenheid in de foy-
er van de Mikado na te genieten on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. 
De entree bedraagt 5 euro voor vol-
wassenen, kinderen t/m 12 jaar be-
talen de helft van de toegangsprijs. 
Kaartverkoop en info via de site: 
www.amstelgospel.nl.

Opbrengst voor stichting Achterste Voren

Sasja Brouwers neemt deel 
aan The Arctic Challenge
Aalsmeer - Van 13 tot en met 20 
januari wordt The Arctic Challenge 
verreden. In acht dagen tijd wordt 
tussen de 6.500 en 7.000 kilome-
ter afgelegd naar een bestemming 
voorbij de Noordpoolcirkel. Voor een 
groot deel bestaat de Tour uit rijden 
over sneeuw en ijs en kun je in heel 
barre omstandigheden terechtko-
men. The Arctic Challenge Tour om-
vat een aantal etappes. Door slim 
te navigeren moet de meest ideale 
route worden gevonden. Daarnaast 
zijn er een aantal klassementsproe-
ven die mede de eindstand van elke 
etappe en uiteindelijk het eindklas-
sement zullen aangeven. Vooraf is 
bij de deelnemers niet bekend wel-
ke route gereden gaat worden. The 
Arctic Challenge Tour is geen snel-
heidswedstrijd. Het is een uitda-
ging. Het komt neer op behendig-
heid, goed navigeren en anticiperen. 
Uiteraard is de Tour wel competitief. 
Het competitie element zit hem in 
het vinden van de meest ideale rou-
te en het afleggen van een etappe 
in een zo kort mogelijke tijd en/of 
zo kort mogelijke afstand. Contro-
le van de gereden route en snelhe-
den geschiedt door middel van een 
trace en tracksysteem. Deze appa-
ratuur wordt in iedere voertuig in-
gebouwd. In de BackOffice kan men 
vervolgens iedere equipe nauwkeu-
rig volgen. Ook de thuisblijvers, be-
langstellenden en deelnemers kun-
nen de verrichtingen van de equipes 
zien, doordat de deelnemers live via 
Internet te volgen zijn. Sasja Brou-
wers is één van de drie vrouwen die 
deze Arctic Challenge Tour gaat rij-
den. De Aalsmeerse zangeres doet 
dit voor de stichting Achterste Vo-
ren. 
Een stichting van Sofie en Emma, 8 
en 10 jaar die naar aanleiding van 
de film ‘Achtste groepers huilen 
niet’ deze stichting zijn begonnen 
om wensen van ernstig zieke kinde-
ren uit te laten komen. Toen ze Sasja 
als ambassadrice vroegen twijfelde 
ze geen moment. Dat is ook de rede 
dat Sasja deze Tour zal rijden voor 
‘Achterste Voren’. U begrijpt dat er 
geld nodig is om de wensen van ve-
le zieke kinderen uit te laten komen. 
Alle wensen zijn mogelijk, van klein 
tot groot. U kunt erop vertrouwen 
dat het gehele bedrag naar deze 

stichting gaat! Er zijn meerdere mo-
gelijkheden om uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen. In december 
heeft Sasja meerdere interviews op 
de radio naar aanleiding van haar 
kerstsingle waarbij ze uiteraard zal 
vertellen over The Arctic Challen-
ge. Op haar website www.sasja-
brouwers.nl komt een aparte pagina 
over de tour waarbij de sponsors al-
lemaal worden uitgelicht. Op de si-
te is ook meer informatie te vinden 
hoe bedrijven Sasja kunnen spon-
soren. Vanaf een klein bedrag kunt 
u al mee op avontuur! Ook op so-
cial media zit Sasja niet stil en zal ze 
aandacht geven aan deze tour èn de 
sponsors via www.facebook.com/
sasja.brouwers en www.twitter.com/
sasjabrouwers1. De tour mag door 
de soms barre omstandigheden niet 
door één persoon gereden worden. 
Daarom rijdt de man van Sasja mee, 
Eric Olij. 

“Het is fantastisch om op zo een bij-
zondere manier geld bij elkaar te 
krijgen voor de stichting Achterste 
Voren. Sofie en Emma zijn zo ge-
dreven, maar we weten allemaal 
dat er geld nodig is om vele wen-
sen van ernstig zieke kinderen uit 
te laten komen. Ik had al eerder ge-
hoord over de Arctic Challenge en 
de combinatie van de enorme uitda-
ging om met vijftig teams een tour 
te rijden voorbij de Noord Pool Cir-
kel en daarbij ook nog eens geld op 
te halen voor de stichting maakt dat 
ik geen moment twijfelde om mee 
te doen aan dit enorme avontuur. Ik 
ben er dan ook trots op dat ik één 
van de drie vrouwen ben die zal 
meerijden”, aldus Sasja.

Eric: “Er werd in de eerste instantie 
aan mij gevraagd of ik het geen uit-
daging zou vinden om mee te rijden. 
Maar omdat ik weet dat Sasja al-
tijd wel in is voor een avontuur en ik 
hierin een kans zag om voor stich-
ting Achterste Voren geld op te ha-
len heb ik Sasja gevraagd of ze mee 
wilde rijden omdat zij de ambassa-
drice is van deze stichting. Ik ver-
wachtte niet dat Sasja zo enthou-
siast zou zijn! Ik vind het zelf na-
tuurlijk een mega avontuur en kijk 
er enorm naar uit.” Doe ook mee en 
sponsor team 26: SasjaBrouwers.nl.

Kerst in de Spil zaterdag
Kudelstaart - Op zaterdag 15 de-
cember organiseert de Samen op 
Weg gemeente Kudelstaart weer 
haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 
tot 15.00 uur in De Spil. Er is weer 
hard gewerkt en het resultaat mag 
er zijn. Mooie creatieve kerststuk-
ken in alle soorten en maten en 
leuke originele vogeldecoraties. 
Ook zelfgemaakte kerst- en andere 
kaarten en overheerlijke zelfgebak-
ken tulbanden en andere lekkernij-
en daarnaast is er een ruime keuze 
aan boeken, kleine cadeautjes, cd’s 
en dvd’s. En dit jaar is de inmiddels 

overbekende SOW kerstwijn er ook 
weer. De inwendige mens kan zich 
trakteren op erwtensoep met heer-
lijk belegde broodjes en natuurlijk is 
er koffie. Alles wordt uiteraard ge-
presenteerd in een sfeervolle kerst-
sfeer. Iedereen is van harte welkom!

Kerstsingle voor 
Sasja Brouwers
Aalsmeer - De uit Aalsmeer af-
komstige Sasja Brouwers, winnares 
van de Halftime Show bij Toppers in 
Concert, heeft een nieuwe kerstsin-
gle gelanceerd: ‘Dat is kerstmis’. Het 
idee voor het nummer is ontstaan 
tijdens haar promotietour van haar 
laatste single ‘Jij hoort bij mij’. Met-
een hierna heeft Sasja Brouwers 
haar producer Edwin van Hoevelaak 
gevraagd om op zoek te gaan naar 
een kerstsingle. Het resultaat is een 
kerstsingle met een vrolijke en aan-
stekelijke feelgood kerstsound. Het 
nummer is geschreven en gepro-
duceerd door Edwin van Hoevelaak 
in Rooftop Studio’s te Holten. De vi-
deoclip is overigens ook erg bijzon-
der, die speciaal is opgenomen in 
Oostenrijk en te zien op Youtube.

Verlichte kramen deze vrijdag
Decembermarkt in Centrum
Aalsmeer - Op vrijdag 14 decem-
ber vindt in het Centrum de jaarlijk-
se Decembermarkt plaats. Tussen 
14.00 en 21.00 uur staan er verlich-
te kramen met kerstspullen en leu-
ke cadeaus aan weerskanten in de 
Zijdstraat en tussen 17.00 en 20.00 
uur kunnen bezoekers zomaar Ru-
dolph het Rendier of de Kerstman 
tegen komen. Tijdens de Decem-
bermarkt zijn alle winkels in het 
centrum geopend. Veel winkeliers 
zijn ook buiten te vinden met een 
kraam, maar er zijn ook standhou-
ders van buitenaf. 
Bij de sfeervol verlichte kraampjes 
kunnen bezoekers terecht voor leu-
ke kerstcadeaus, zoals sieraden, 
parfums, boeken, hobbymateria-
len, sfeerverlichting en kerstversie-
ring. Uiteraard wordt ook de kerst-
gedachte hoog gehouden. Daarom 
is op de Decembermarkt ook een 
aantal goede doelen en verenigin-
gen aanwezig die de kerstgedachte 
onder de aandacht brengen. 

Lions en Hulphond Nederland
Zo staan de dames van Lions-
club Aalsmeer ook weer op de De-
cembermarkt, op het pleintje bij de 
Doopsgezinde kerk. Bezoekers kun-
nen op het verwarmde terras genie-
ten van heerlijke erwtensoep, glüh-
wein en chocolademelk. De kerst-
man heeft zich deze dag vrijge-
maakt om als gastheer op te treden 
en hij neemt een heuse wandelen-
de kerstboom mee! Voor de kinde-
ren zijn er leuke activiteiten, onder 
andere een springkussen, cadeautje 

hengelen en (kerst)ballen gooien. 
Om helemaal in de kerststemming 
te komen treden om 19.30 uur de 
Amstel River Singers op. Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia heeft ervoor ge-
kozen om in het clubjaar 2012/2013 
gelden bijeen te brengen voor Hulp-
hond Nederland. De opbrengst tij-
dens de kerstmarkt komt geheel ten 
gunste aan dit goede doel.

Hapjes en drankjes
Het is niet alleen gezellig winkelen 
en snuffelen in de winkels en bij de 
verlichte kraampjes. Tijdens de De-
cembermarkt kunnen bezoekers bij 
de plaatselijke horeca en de ver-
schillende kraampjes ook genie-
ten van verschillende winterse ge-
rechten, zoals oliebollen, en hapjes 
en drankjes als glühwein en warme 
chocolademelk. De Decembermarkt 
wordt georganiseerd door organisa-
tiebureau Natural Solutions in sa-
menwerking met Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum. Voor meer 
informatie en vragen kan gekeken 
worden op www.aalsmeercentrum.
nl.

Koopzondag
Volgende week zondag 23 decem-
ber opent een groot aantal win-
kels in het Centrum de deuren. Tus-
sen 12.00 en 17.00 uur worden be-
zoekers welkom geheten. Vooral op 
zondag is er meer dan genoeg gra-
tis parkeergelegenheid in de nabij-
heid van de winkels en kunnen rus-
tig alle kerstboodschappen en -aan-
kopen gedaan worden.

Geslaagd leerlingenconcert
Aalsmeer - Zondag 9 december 
gaf Adrie Groenveld met een aantal 
van zijn pianoleerlingen een concert 
in De Oude Veiling. Op deze middag 
werden stukken van onder andere 
Chopin (nocturnes en walsen), Cle-
menti (sonates), Mozart, Schubert 
muzikaal en verzorgd gespeeld. De 
toehoorders konden horen dat aan-
leg, studie ijver en goed pianoles 
van een bevoegd docent tot mooie 
resultaten kan leiden. Een verras-

sing was het solo-optreden van Se-
bastiaan Groenveld die, na het spe-
len van Clementi op. 36:3, enkele 
stukken zong van H. Purcell. Als lid 
van het Nationaal jongenskoor blijkt 
hij ook solo goed te presteren. Ook 
de uitleg over componisten gege-
ven door Adrie Groenveld was inte-
ressant. Kortom een leuke culture-
le middag. 

Ingrid Mulder (oud-leerling)

recensie

Kerstlunch 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 19 de-
cember van 9.30 tot 11.30 uur 
vindt alweer de laatste inloop- 
en ontmoetingsochtend plaats 
bij de Oost-Inn in De Mikado in 
de Catharina Amalialaan. Van 
12.00 tot 13.00 uur wordt een 
kerstlunch geserveerd. Ieder-
een is van harte welkom. Voor 
inlichtingen: 325636, 345413 of 
kijk op www.oosterkerk.info. Het 
nieuwe jaar start Oost-Inn op 9 
januari met ’s ochtends de peu-
terinstuif en ’s avonds een lite-
raire avond.

Zaterdag in The Beach
Back in (Christmas) Time
Aalsmeer - Elke derde zaterdag-
avond van de maand is het feest in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Onder de nieuwe overkoepe-
lende naam Back to the Beats wordt 
elke maand een themafeest geor-
ganiseerd. Zo was er de afgelopen 
maanden bijvoorbeeld ‘Rocktober’ en 
‘November Nineties’. Aanstaande za-
terdag 15 december is er weer een 
ouderwets Back in Time-feest. De 
beste hits en dance classics van de 
afgelopen 40 jaar zullen weer te ho-
ren zijn. Traditiegetrouw staat deze 
editie in het teken van de Kerst. Het 
hele Beach-gebouw en daarmee ook 
de Back In Time-dansvloer zijn in een 
sfeervol kerstdecor geplaatst. Een 
prima moment om gezellig met el-
kaar een feestje te bouwen! Om 21.00 
uur barst het dansfeest weer in alle 
hevigheid los. De bekende DJ’s Cees 
van der Schilden en Meindert van der 
Zwaard zullen een muzikale strik om 
het feest leggen, ook met videoclips 
op het grote scherm. Muziek en ge-
zelligheid staan centraal! Bezoekers 
kunnen weer hun persoonlijke muzi-
kale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze 
inleveren bij de DJ van dienst. Deze 
pikt de leukste suggesties er tussen 

uit om te draaien. Met de verzoek-
nummerkaart wordt in grote mate de 
muziek van de avond bepaald. 

Prijs voor Kerst-outfit
Aan de bezoekers van Back In Time 
wordt gevraagd, maar is niet ver-
plicht, om komende zaterdag in 
Kerst-outfit te komen. Aan de dra-
ger/draagster van het meest orgine-
le kerst-tenue wordt een leuke prijs 
uitgereikt! De dames van het Back In 
Time-promotieteam zullen ook in vol 
kerstornaat aanwezig zijn. De deuren 
staan dus weer open voor iedereen 
die liefhebber is van dansmuziek uit 
het verleden, voor iedereen die ge-
zellig een avondje plezier wil maken, 
een drankje wil komen drinken en/of 
wil swingen op de dansvloer. Back to 
the Beats wordt ook in 2012 elke der-
de zaterdagavond van de maand ge-
organiseerd in The Beach. Voor in ja-
nuari zijn er al vergevorderde plan-
nen voor een ‘Kinky-Beach’-special, 
en ook andere thema’s worden mo-
menteel uitgewerkt. Maar eerst dus 
Back In (Christmas)Time’ aanstaan-
de zaterdag vanaf 21.00 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
De toegang gratis!

Kerst met Flora 
in Dorpskerk
Aalsmeer - Zaterdag 22 de-
cember geeft muziekvereniging 
Flora onder leiding van Dick-Jan 
Veerbeek samen met het Velser 
Operagezelschap Bel Canto on-
der leiding van Marco Bons een 
kerstconcert in de Dorpskerk 
aan de Kanaalstraat. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang om 
een mooi programma samen te 
stellen waarin koor en orkest ie-
der hun deel hebben. De kerk is 
open om 19.30 uur en het con-
cert begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

mengd koor Cum Ecclesia verlenen 
hun medewerking. Ze worden mu-
zikaal bijgestaan door de muziek-
vereniging en het jeugdorkest van 
Flora. Buiten staan tenten op het 
kerkplein met een gezellige Kerst-
markt. IJsclub VZOD uit Kudelstaart 
zorgt voor warme chocolademelk 
en glühwein en kinderen kunnen 
kerststukjes maken of op de fo-
to in de levende kerststal of met de 
kerstman, waarbij ze de foto direct 
meekrijgen. 
Er zijn vele kerstartikelen, kerststuk-
ken en kaarten te koop en ook is er 
een KiKa-stand waar onder andere 
KiKa-beren te koop zijn. Alles wordt 
geregeld door vrijwilligers en de to-
tale opbrengst gaat naar KiKa. De 
entree is gratis, maar er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
KiKa. Iedereen is meer dan wel-
kom om 16 december naar de Ku-
delstaartseweg 247 te komen en te 
genieten van mooie muziek, mee te 
zingen, leuke kerstartikelen te ko-
pen en echt in kerstsfeer te komen. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met Garry 
Scholte via 06-13409523 of garry@
scholte-orchideeen.nl.

Kerstactiviteiten in Rijsenhout
Rijsenhout - De gezamenlijke ker-
ken in Rijsenhout presenteren deze 
weken een gevarieerd kerstprogram-
ma. Doel is om Kerst niet alleen met 
woorden, maar ook met daden ge-
stalte te geven. Er worden verschil-
lende activiteiten voor alle leeftijden 
georganiseerd, evenals diverse kerk-
diensten die allen qua sfeer en reper-
toire wat laagdrempelige zijn en dus 
voor iedereen toegankelijk. Aanstaan-
de vrijdag 14 december begint om 
20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf een ‘feel good movie’ kerst-
film voor volwassenen. Een verfilming 
van een waar gebeurd verhaal in een 
modern jasje. Zaterdag 15 decem-
ber begint om 10.00 uur de jaarlijk-
se kerstmarkt in de Ontmoetingskerk 
met kerststukjes en natuurlijk warme 
erwtensoep. De opbrengst van deze 
dag is voor Casa Ospetiei in Roeme-
nie. Er wordt ook een oliebollenactie 

gehouden voor dit goede doel. Bestel-
len kan naar te bellen naar 345693 of 
stuur een mail naar marcbart@planet.
nl. Zondagavond 16 december wor-
den inwoners uitgenodigd voor de 
kerstzang voor de hele familie. Ge-
zamenlijk gaan bekende kerstliede-
ren gezongen worden. Ook gaat een 
kerstverhaal verteld worden met mu-
ziek verzorgd door Andre Keessen. Ef-
fe zingen begint om 19.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Op woensdag 19 
december wordt kerstfeest gevierd tij-
dens de ouderenmiddag vanaf 14.30 
uur in de Ontmoetingskerk. Er is een 
liturgie en het feest wordt afgeslo-
ten met een maaltijd. Iedere oudere is 
welkom, ook zij die nog nooit geweest 
zijn. En vrijdag 21 december houden 
de kerken speciaal voor de jeugdige 
inwoners kinderkerk met onder ande-
re een puzzeltocht. Aanvang is 19.00 
uur, eveneens in de Ontmoetingskerk.
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Vanavond in gemeentehuis
Informatief beraad over 
Kasteleinweg en ‘Tuinen’
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
13 december, houdt de gemeente-
raad van Aalsmeer een informatief 
beraad van 19.30 tot 21.00 uur. In dit 
informatief beraad liggen de plan-
nen voor ten aanzien van het wens-
beeld van de Burgemeester Kaste-
leinweg en het Masterplan ‘De Tui-
nen van Aalsmeer’. Het informa-
tief beraad wordt gehouden in de 
raadzaal van het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein. De bijeenkomst 
heeft als doel te komen tot informa-
tie uitwisseling tussen belangheb-
benden, raadsleden en het college. 
Belanghebbende inwoners kunnen 
deelnemen aan het gesprek.

Burgerinitiatief in Raad
Na het informatieve Beraad wordt 
om 21.00 uur in de raadzaal aan-
gevangen met de Raadsvergade-
ring onder leiding van waarnemend 
voorzitter Theo van Eijk. Spreek-
volgorde is VVD, AB, CDA en PACT 
Aalsmeer. Eerste onderwerp op de 
agenda is het vaststellen van de ka-
dernota Jeugd en Gezin. Portefeuil-

lehouder is wethouder Rik Rolle-
man. Vervolgens wordt de fracties 
voorgesteld akkoord te gaan met 
het benoemen van de heer A. Veel-
ders als bestuurslid van de stichting 
Auro voor Openbaar Primair Onder-
wijs. Bij het volgende agendapunt 
wordt de partijen gevraagd een be-
drag van 80.000 euro aan de reser-
ve te onttrekken voor verhuis- en 
sloopkosten van de bewoners van 
het pand Kudelstaartseweg 295-
297. Portefeuillehouder is wethou-
der Ad Verburg. Bij het een na laat-
ste agendapunt wordt de fracties 
gevraagd toestemming te verlenen 
aan het college om de taken met 
betrekking tot de WOZ-belastin-
gen uit de gemeenschappelijke re-
geling met Uithoorn te halen en de-
ze onder te brengen in de Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking 
Aalsmeer en Amstelveen. De Raad 
wordt besloten met de behandeling 
en besluitvorming van de verorde-
ning Burgerinitiatief 2013. Publiek is 
welkom. De Raad is openbaar te be-
zoeken.

Veiliger voor al het verkeer op 
en rond Poldermeesterplein
Aalsmeer - Na een gesprek met de 
ondernemers op het Poldermeester-
plein, het wijkoverleg en naar aan-
leiding van een enquête in de wijk 
Nieuw Oosteinde gaat de gemeen-
te de verkeerssituatie op het Polder-
meesterplein veiliger maken. Wet-
houder Verkeer Ad Verburg: “De 
kruising met de Catharina Amali-
alaan zorgt op drukke momenten 
in sommige gevallen voor chaoti-
sche situaties en opstoppingen. Dit 
komt doordat verkeer tegelijkertijd 
het parkeerterrein op en af wil. De 
gemeente gaat deze week éénrich-
tingsverkeer in stellen in de eerste 
weg van het parkeerterrein. Hier-
door komt er een betere doorstro-
ming van het verkeer. 
Deze maatregel is tijdelijk en wordt 
eerst als proef ingezet. Als na drie 
maanden blijkt dat deze maatregel 
een positief effect heeft, dan kan 
deze maatregel permanent inge-
zet worden. Ook zal de voorrang bij 
de nieuwe fietsbrug richting de Ko-
ningstraat worden aangegeven en 
komt er een looproute uit de wijk 
Polderland richting het winkelcen-
trum over het parkeerterrein. 
Deze voorstellen zijn met de winke-
liersvereniging Poldermeesterplein 
en het wijkoverleg afgestemd en zij 
zien deze maatregelen als een posi-
tieve ontwikkeling.” Door het nieu-
we voetpad vanuit Polderland kun-
nen bewoners het winkelcentrum 

bereiken zonder dat men daarvoor 
over de rijbaan van het parkeerter-
rein hoeven te lopen. De route loopt 
vanuit de Duikerstraat ter hoog-
te van huisnummer 11 via een be-
staand stukje groen. Hierbij worden 
ook verlaagde stoepranden aange-
bracht. De brugleuning van de Brug 
bij de Koningstraat zal ingekort wor-
den. Daarnaast zal de voorrang dui-
delijker geregeld gaan worden. Op 
dit moment is het punt bij de brug 
een gelijkwaardig kruispunt, waarbij 
verkeer van rechts voorrang heeft. 
In de nieuwe situatie krijgt het door-
gaande verkeer op het parkeerter-
rein voorrang op het verkeer afkom-
stig van de brug. 
Hierdoor wordt de situatie overzich-
telijker. De voorrang wordt duide-
lijk gemaakt door haaientanden en 
een verkeersbord. Dit is een proef. 
Na drie maanden evalueren de ge-
meente de situatie en bepalen wij 
of de maatregel omgezet wordt als 
permanente maatregel. Ook zullen 
extra borden worden neergezet om 
aan te geven dat er meer parkeer-
plaats is achter de winkels van het 
Poldermeesterplein. 

Het voorste Poldermeesterplein 
staat vaak vol. Hierdoor staan 
wachtrijen van auto’s. Deze auto’s 
kunnen achter de winkels ruim par-
keren. Dit is vaak niet eens verder 
lopen naar de winkels.

Uitleg wethouder Rolleman 
over project ‘Parkmeer’ 
Aalsmeer - Maandag 26 november 
heeft wethouder Rik Rolleman sa-
men met de ontwikkelaar Hugo van 
Luling van Parkmeer BV uitleg ge-
geven aan bewoners over het pro-
ject ‘Parkmeer’. Het project grenst 
aan het project ‘Polderzoom’ en ligt 
aan de Stommeerkade tussen huis-
nummer 79 en het Bielzenpad. Er 
worden in ‘Parkmeer’ vier grote wo-
ningbouwkavels met ruime moge-
lijkheden voor een eigen droom-
huis en representatieve bedrijfska-
vels met zicht op de Noordvork ge-
realiseerd. Wethouder Rik Rolleman: 
“Het mooie aan dit project is dat de 
ontwikkelaar het project zo duur-
zaam mogelijk maakt.’ Zo vertel-
de Hugo van Luling in zijn presen-
tatie dat het puin van de sloop van 
de bebouwing op het terrein verma-
len is tot ‘brokjes’ en straks gebruikt 
wordt om de wegen mee aan te leg-
gen. Ook wordt het bouwzand gere-
cycled en wel op vier plekken her-
gebruikt. Van Luling: ‘door duur-
zaam om te gaan met de bouwstof-
fen is ook minder overlast voor de 
omgeving.”

Beeldkwaliteitskader 
Het beeldkwaliteitskader wordt in 

december 2012 vastgesteld. Hierin 
zijn de kaders vastgesteld voor de 
stedenbouwkundige invulling van 
het project en het materiaal gebruik. 
Zo zullen de bedrijfunits bestaan 
uit meerdere kleinere units, sluit 
het groen en water zoveel mogelijk 
aan bij het water langs de Noord-
vork en zullen de voorgevels van de 
woningen richting de Stommeerka-
de staan. Het materiaal gebruik zal 
zoveel mogelijk bestaan uit zwar-
te houten delen en natuurlijke ma-
terialen om het Aalsmeerse imago 
te benadrukken. De planning is dat 
na het vaststellen op donderdag 20 
december van het beeldkwaliteits-
kader in de Raadsvergadering, in 
maart 2013 het visiedocument naar 
de gemeenteraad gaat. In april 2013 
kan er dan gestart worden met het 
uitwerkingsplan zodat aan het eind 
van 2013 de bouwvergunningen 
verleend kunnen worden. 
Dit laatste is afhankelijk van de ko-
pers. Voor meer informatie over de 
koop van woningen en/of bedrij-
ven kan contact opgenomen wor-
den met EKZ makelaars Eveleens 
via 0297 - 344444 of kijk op de web-
sites www.aalsmeer.nl/parkmeer en 
website www.parkmeer.nl. 

Aalsmeerbaan in de avond 
een half uur eerder dicht!
Aalsmeer - Aan de Alderstafel is 
een akkoord bereikt over een alter-
natief pakket van tijdelijke maatre-
gelen om hinder te beperken in de 
omgeving van Schiphol. Eén van de 
tijdelijke maatregelen uit het pak-
ket is dat het nachtregime eerder in 
gaat. Voor de Aalsmeerbaan bete-
kent dit dat de baan niet om 23.00 
uur, maar om 22.30 uur of 22.40 uur 
sluit. 
Wethouder Rik Rolleman van Schip-
holzaken: “Het is goed nieuws dat 
de Aalsmeerbaan ’s avonds eerder 
dicht gaat. Inwoners kunnen hier-
door eerder van hun rust genieten. 
Het vervolg van een leefbaarheids-
fonds is voor ons ook van groot be-
lang. Als er geen structurele hin-
derbeperking meer mogelijk is in 
Aalsmeer, dan moeten we in ie-
der geval hiervoor gecompenseerd 
worden. Onder compensatie ver-
staan we investeren in de kwaliteit 
van ons dorp en het oplossen van 
individueel gedupeerden. Dat daar-
naast minder nachtvluchten komen, 
is goed nieuws voor de hele regio. 
Hoewel ik tevreden ben met het re-
sultaat van het alternatieve pak-
ket van maatregelen moeten we in 
Aalsmeer niet vergeten dat deze 
maatregelen genomen worden om-
dat er ook meer vliegbewegingen 
komen in de toekomst.”

Minder nachtvluchten
Het alternatieve pakket is gericht 
op een vermindering van het aan-
tal gehinderden in de omgeving 
van Schiphol tussen 20.30 en 23.00 
uur. Dit wordt bereikt door tijdelijk 
het nachtregime eerder in te laten 
gaan en het inzetten van glijvlucht-

landingen vanaf 22.30 uur en buiten 
de piektijden overdag. Daarnaast 
is afgesproken dat er 3.000 minder 
nachtvluchten mogen worden uit-
gevoerd. Het aantal nachtvluchten 
neemt daardoor van 32.000 af naar 
29.000 vluchten per jaar. Het pakket 
komt in de plaats van de oorspron-
kelijke afspraken over glijvluchten. 
Glijvluchten worden nu ’s nachts al 
toegepast voor naderingen op de 
Polderbaan en Kaagbaan. Bij een 
glijvlucht daalt het vliegtuig gelijk-
matig en nadert het de luchthaven 
in een ‘glijvlucht’ met minimaal mo-
torvermogen en is daardoor stiller. 
Daarnaast volgen de vliegtuigen bij 
glijvluchtnaderingen vaste routes 
die zoveel mogelijk boven dun be-
volkte gebieden liggen. In het Al-
dersakkoord van 2008 zijn afspra-
ken opgenomen om de glijvluch-
ten niet enkel ’s nachts, maar ook 
in de periode tussen 20.30 en 23.00 
uur uit te gaan voeren. Dit was tot 
nu toe onmogelijk gebleken. 
Naast het alternatieve pakket zijn 
een aantal eerder gemaakte afspra-
ken herbevestigd en op onderde-
len aangescherpt. Zo is afgespro-
ken dat eerder gebruik wordt ge-
maakt van de regionale luchthaven-
capaciteit. Dit betekent dat vluchten 
eerder naar Lelystad worden uitge-
plaatst om Schiphol te ontlasten. 

Ook komt er een vervolg op het leef-
baarheidsfonds voor de directe om-
geving van Schiphol en wordt op 
korte termijn gestart met een on-
derzoek naar mogelijkheden om al 
op een grotere afstand van de lan-
dingsbaan een vaste route te vol-
gen. 

Zoektocht naar 
inbreker
Rijsenhout - Zondagavond 9 de-
cember even voor 22.00 uur kreeg 
de politie een melding dat zo-
juist een inbreker was betrapt bij 
een woning aan het Verremeer. Bij 
thuiskomst trof de bewoner een on-
bekende bij het huis, waarna de in-
breker er vandoor ging. De achter-
deur van de woning bleek te zijn 
geforceerd. Politiemensen hebben 

in de omgeving gezocht naar de in-
breker met onder meer een poli-
tiehond. Helaas werd er geen ver-
dachte meer aangetroffen. 
De politie doet onder meer sporen- 
buurtonderzoek in de hoop de in-
breker alsnog aan te kunnen hou-
den. Mensen die mogelijk getuige 
zijn geweest van de inbraak of die 
een persoon hebben zien rondhan-
gen in de omgeving, worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie in Haarlemmermeer via het 
telefoonnummer 0900-8844.

Controller bij 
secretaristeam
Aalsmeer - Met ingang van 1 ja-
nuari 2013 ontstaat het samen-
werkingsverband Aalsmeer Am-
stelveen (AA). 
Het secretaristeam van de ge-

meente Aalsmeer ondersteunt het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente. Het se-
cretaristeam bestaat uit de ge-
meentesecretaris en twee strate-
gisch adviseurs. Het college heeft 
in haar wekelijkse overleg van 
eind november besloten om vanaf 
het nieuwe jaar een controller toe 
te voegen aan het secretaristeam.

Donaties Schiphol voor Funny 
Horse en Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Het Schipholfonds heeft 
in december 2012 een bedrag van 
108.805 euro geschonken aan 19 in-
stellingen en organisaties op het ge-
bied van fysiek bewegen in de om-
geving van Schiphol. De hoogste 
donaties (van 2.500 euro en hoger) 
zijn afgelopen donderdag 6 decem-
ber op Schiphol uitgereikt door het 
bestuur van het Schipholfonds.(S)
cool on Wheels is een landelijk pro-
ject van Stichting Fonds Gehandi-
captensport, dat kinderen in het re-
guliere basisonderwijs bekend en 
vertrouwd maakt met gehandicap-
tensport. Ook stimuleert de stich-
ting kinderen met een handicap om 
te gaan sporten. Het Schipholfonds 
doneert aan Stichting Fonds Ge-
handicaptensport een bedrag van 
15.000 euro ten behoeve van 20 cli-
nics op scholen in en rondom Am-
sterdam. Paardensportvereniging 
Funny Horse heeft van het Schip-
holfonds een donatie van 3.715 eu-

ro gekregen voor de viering van haar 
jubileum volgend jaar. En de stich-
ting Jeugdsportfonds Aalsmeer is 
getrakteerd op een bedrag van 4.500 
euro.

Maatschappelijk betrokken
In 1994 is op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol het ‘Schip-
holfonds’ opgericht, met als doel 
de maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Daartoe ont-
vangt het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. Het Schip-
holfonds steunt sinds het begin van 
2012 projecten die als thema ‘fysiek 
bewegen’ hebben. Het bestuur van 
het fonds en de directie van Schip-
hol Group hebben voor dit thema 
gekozen omdat activiteiten die spor-
ten en bewegen stimuleren, bij uit-
stek mensen verbinden. Meer infor-
matie is beschikbaar op de website 
www.schipholfonds.nl.

Filmavond bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 17 decem-
ber trakteert Dick Poelemeijer op een 
filmavond over de mooiste gebieden 
in Congo tijdens de verenigingsavond 
van Viva Aquaria. Ten westen van de 
Serengeti ligt het op één na grootste 
rivierensysteem, zo groot als Europa, 
en de rivier herbergt meer exotische 

Maak kans op kar vol cadeaus
Eerste winnaars ‘Bon in Ton’
Kudelstaart - De eerste winnaars 
van de actie ‘Bon in de Ton’ in win-
kelcentrum Kudelstaart zijn ge-
trakteerd op een kar vol cadeaus. 
Maandagmiddag zijn de eerste win-
naars getrokken uit de grote stapel 
ingeleverde kassabonnen. Verbaas-
de gezichten bij de winnaars toen zij 
de prachtig gevulde winkelwagens 
zagen. “Is dat allemaal voor mij? Ik 
dacht, ik krijg een kerstdoos gevuld 
met cadeaus en die zetten ze in een 
winkelkar”, aldus de reactie van één 
van de winnaars. Alle ondernemers 

in het winkelcentrum geven de ko-
mende weken prijzen af bij AH en 
hiermee worden drie winkelwagens 
per week gevuld. 

Meedoen aan de actie ‘Bon in de 
Ton’ is eenvoudig. Schrijf uw naam, 
adres en telefoonnummer op de 
kassabon van een winkel in het cen-
trum en deponeer deze in de blau-
we zuil op het plein of in de speciale 
dozen in de winkels. En wie weet is 
de volgende kar voor u! De volgen-
de trekking is 15 december. 

dier- en plantensoorten dan de gras-
landen van Oost-Afrika. 
De Congo leert anno 2012 heel veel 
over de ecologie van het regenwoud, 
over de evolutie van het leven en de 
ontwikkeling van de eerste mensach-
tigen. 
De filmavond bij de aquariumvereni-
ging begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. 
Voor meer informatie: C. Keim, tel. 
0297-343854. 

Wildcat en Jay Tamkin 
Band live in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 december is weer een week-
end vol live-muziek in The Shack. 
Zaterdagavond staat een Aalsmeer-
se rockformatie op het podium in 
Oude Meer. Wildcat is een rockfor-
matie bestaande uit Rein v/d Zee op 
vocals en gitaar, Michel de Wit op 
bas en Jan Zwetsloot op de drumkit. 
Naast covers van onder andere The 
Rolling Stones, CCR, Steppenwolf, 
Bad Company en W. Dixon speelt 
Wildcat ook eigen werk in dezelf-
de lijn als de covers. Rock met een 
bluesy tintje! Zondag 16 december is 
het de beurt aan Jay Tamkin’ band. 
Jay Tamkin’ band stond ruim drie 
maanden geleden al op het Shack-
podium en op veler verzoek is de-
ze super-multi-talented and young 
bluestrio terug in The Shack. De-
ze jongens gaan héél groot worden 
en de kans om ze nu nog een keer 
te zien én horen in de gezellige, in-

tieme sfeer van The Shack is uniek! 
De driemanformatie speelt verschil-
lende stijlen. Jay Tamkin is een 22 
jarig gitaarwonder en multi instru-
mentalist van de gelijknamige Jay 
Tamkin Band uit de UK waar zij in-
middels razend populair zijn en niet 
voor niets op de grotere festivals en 
clubs On Stage staan. Zijn beheer-
sing van het gitaarspel is overweldi-
gend! Deze man staat nu al bekend 
om zijn zeer energieke optredens, 
dus dat belooft wat! De Jay Tam-
kin Band is op gitaar en vocals Jay 
Tamkin, op drums Nick Ramos Pinto 
en op toetsen Rik Christiansen. The 
Shack is op zaterdag vanaf 19.00 uur 
geopend, aanvang concert van Wild-
cat is om 21.30 uur. Zondag gaan de 
deuren open om 15.00 uur en begint 
Jay Tamkin’ band om 15.30 uur. En-
tree is 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Sneeuwpret voor één dag!
Aalsmeer - Geen ijzel, gelukkig 
geen harde wind, maar de weers-
voorspelling voor vrijdag 7 decem-
ber kwam wel uit: Sneeuw. In de 
loop van donderdagnacht was het 
gaan sneeuwen en dit zorgde voor 
een prachtige witte wereld in de 
ochtend. Tot het middaguur bleef 
het dwarrelen en er ontstond een 
behoorlijk pak. Voor kinderen ge-
noeg om sneeuwpret te hebben met 
een sneeuwballengevecht en/of 
het rollen van een sneeuwpop. Het 
was helaas voor alle jeugd en lief-
hebbers slechts sneeuwpret voor 1 
dag, want reeds zaterdag steeg de 
temperatuur en was het regen wat 
uit de lucht kwam. De winter moet 
nog beginnen, dus wie weet valt 

er de komende maanden nog wel 
een keer een pak sneeuw. Van de-
ze ene dag is in ieder geval geno-
ten of niet…

Cheque RKDES handbal
Kudelstaart - Vorige week hebben de bestuursleden Arie de Vos en Mar-
louk Sparnaaij van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart een cheque uitge-
reikt aan RK DES afdeling handbal. De handbal heeft 1.500 euro ontvangen uit 
de veilopbrengst voor aanschaf van trainingsballen, een ballenwagen en twee 
tjoekbalnetten. De cheque is dankbaar in ontvangst genomen door voorzitter 
Debbie van Grieken van RKDES afdeling handbal onder toeziend oog van een 
groepje jeugdleden.
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Informatiedag zonnepanelen 
bij Bosse Elektrotechniek
Aalsmeer - Al bijna tien jaar be-
staat het elektrotechnisch installa-
tiebedrijf van Robert Bosse. Vorig 
jaar zijn ze verhuisd naar een ander 
pand op de Witteweg in Aalsmeer. 
De kantoorruimte is een stuk rui-
mer zodat tevens het magazijn uit-
gebreid kon worden. “De tijd gaat 
zo snel. Eind 2011 maakten Bos-
se Elektrotechniek deze stap.” Al-
dus de directeur zelf en hij vervolgt: 
“Samen met drie monteurs, vaste 
ZZP-ers en mijn vrouw, die de ad-
ministratie verzorgt, zitten we hier 
prima op onze plek.” De hoofdac-
tiviteiten van Bosse Elektrotech-
niek zijn onder andere het instal-
leren en onderhouden van elektro-
technische installaties voor particu-
lieren en bedrijven, verlichting voor 
binnen en buiten, inbraakbeveili-
ging, datanetwerken en energiebe-
sparingen in het algemeen. Daar-
naast levert en installeert het be-
drijf zonnepanelen. “Vier jaar gele-
den zijn we daar eigenlijk al mee be-
gonnen en het komt steeds meer in 
opmars. Er zijn ook zoveel voorde-
len op te noemen van zonne-ener-
gie. Het is tegenwoordig een zeer 
goede investering. Binnen tien jaar 
heb je het als particulier het aan-
schafbedrag al terugverdiend op de 
energiekosten (bij bedrijven kan dit 
al tussen de vier en zeven jaar zijn) 
en daarna is het alleen nog maar 
winst. Er is geen bank die momen-

teel meer rendement geeft. Daar-
naast is het natuurlijk ook nog eens 
goed voor het milieu. Een zonnepa-
neel geeft immers veel minder CO2 
uitstoot dan bijvoorbeeld een ener-
giecentrale. Ook heeft een zonnepa-
neel weinig onderhoud nodig en het 
heeft een levensduur van wel dertig 
tot veertig jaar. Ze kunnen geplaatst 
worden op zowel schuine als platte 
daken, aanbouwen en dakkapellen. 
Wij komen graag vrijblijvend de si-
tuatie bij de klant bekijken om een 
juiste prijsopgave te doen.”

Zaterdag informatiedag
Om meer informatie te verkrijgen en 
zelfs voor mensen die alleen maar 
nieuwsgierig zijn naar de mogelijk-
heden van zonnepanelen bij hen 
thuis of op het werk, organiseert 
Bosse Elekrotechniek B.V. een spe-
ciale informatiedag. Op zaterdag 15 
december van elf tot drie uur bent u 
van harte welkom om voorbeelden 
te zien, er zal demonstratiemateriaal 
aanwezig zijn en er zijn adviseurs 
om al uw vragen te beantwoorden. 
Robert Bosse tot slot: “We willen het 
zo laagdrempelig mogelijk houden, 
dus voel u niet bezwaart om even 
aan te komen boven op ons kantoor 
aan de Witteweg 58. De koffie staat 
klaar.” Info: www.bosse-elektro.nl en 
0297-331132.

Door Miranda Gommans

Robert Bosse op het dak van zijn kantoor aan de Witteweg 58.

Innovatief en persoonlijk 
bouwen aan Spoorlaan
Aalsmeer - Aan de Spoorlaan wor-
den op innovatieve wijze vrijstaan-
de en halfvrijstaande woningen ge-
realiseerd. De eerste woningen zijn 
sinds twee maanden in aanbouw en 
de dakpannen liggen er al op! Door 
samen te werken met vaste leve-
ranciers en de toepassing van een 
unieke planningsmethodiek, reali-
seert Home Wonen de woningen in 
100 werkbare werkdagen. De ko-
per kan daarbij de woning volle-
dig op zijn persoonlijke wensen af-
stemmen. Zo kan er een keuze wor-
den gemaakt in de grootte, de in-
deling en de afwerkingmogelijkhe-
den. De wensen worden in een 3D-
informatiemodel van de woning ver-
werkt, waarmee de keuzes ruimte-
lijk inzichtelijk zijn. Na goedkeuring 
van de koper wordt de omgevings-
vergunning aangevraagd en gestart 
met de bouw. Alle bouwkundige 
elementen worden op basis van het 
3D-model onder geconditioneerde 
omstandigheden gemaakt en op de 
bouwplaats gemonteerd. Dit draagt 
bij aan de korte bouwtijd en de ho-
ge kwaliteit van het eindproduct. De 
werkwijze heeft tevens als voordeel 

dat de koper de start bouw van zijn 
woning kan afstemmen op persoon-
lijke omstandigheden, bijvoorbeeld 
de verkoop van zijn huidige woning. 
Bij een traditioneel nieuwbouwpro-
ject is dit niet mogelijk, waarbij de 
start- en oplever¬datum over het 
algemeen wordt bepaald door het 
moment dat 70% van de woningen 
is verkocht. 
Bij de woningen, die momenteel in 
aanbouw zijn, wordt als nieuwste 
techniek een toegang- en camera-
systeem toegepast, waardoor het 
mogelijk is nog meer controle op het 
proces en de kwaliteit van het eind-
product uit te oefenen. Op www.fa-
cebook.com/bohemenbv is het mo-
gelijk de voortgang van de bouw te 
volgen. Ook kan contact opgeno-
men worden met de heer Weijers 
van Home Wonen voor een per-
soonlijke afspraak, telefoonnum-
mer: 0297-366029 of via een e-mail-
bericht aan: weijers@homewonen.
nl. Op dinsdag en donderdag tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur zijn be-
langstellenden van harte welkom 
in het Wooncentrum aan de Stom-
meerweg 1.

De supermarkt van C1000 Koster in de Ophelialaan is aan de buitenkant ge-
heel in kerstsfeer gebracht met kerstbomen en -takken en veel lichtjes. 

Genieten op kerstproeverij!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 11 
december hield C1000 Koster weer 
de jaarlijkse kerstproeverij en aan 
de uitnodiging aan inwoners om 
ideeën op te komen doen en ken-
nis te maken met allerlei lekkernij-
en was goed gehoor gegeven. Heel 
goed zelfs, het was druk en de hap-
jes en drankjes vonden gretig aftrek. 
Van lekkere sapjes, fris fruit en aller-
lei verschillende tussendoortjes tot 
heerlijke vleesgerechten. Een top-
kop was ingehuurd om in de win-
kel een complete maaltijd te berei-
den. De bezoekers mochten proe-
ven en natuurlijk was de kok bereid 
om tips te geven om alles zo sma-
kelijk en feestelijk op tafel te kun-
nen zetten met de kerst. De rou-
te in de winkel was overigens zorg-
vuldig uitgestippeld. Eerst drank-

jes, voorgerechten en tussendoor-
tjes, een complete maaltijd en tot 
slot nagerechten met kaas, bijzon-
der brood en ijs om de vingers bij af 
te likken. De kerstproeverij was niet 
alleen lekker, maar ook heel gezel-
lig. Er werd namelijk heel wat bijge-
praat met, soms lange tijd niet ge-
sproken, bekenden. De winkel ver-
laten konden de bezoekers niet zon-
der langs de kramen te gaan van het 
Rode Kruis en de Dorcas. Een prima 
initiatief van eigenaar Kees Jan Kos-
ter om ook goede doelen onder de 
aandacht te brengen. Uiteraard was 
er passende muziek, live muziek 
zelfs van een zingende Kerstvrouw 
en een drummende Kerstman. En 
wie uiteindelijk naar huis ging, werd 
met een kaarsje bedankt voor zijn of 
haar bezoek. Geweldig!

Maak kans op 2 kaarten voor 
kerstshow in Crown Theater
Aalsmeer - Donderdag 20 de-
cember treedt Jan Leliveld op als 
speciale gast bij de kerstshow van 
Margriet Eshuijs en Maarten Pe-
ters in het Crown Theater. 

De Aalsmeerder zingt enkele 
kerstnummers, waaronder zijn ei-
gen kersthit ‘Vrolijk Kerstfeest’, 
waarin hij wordt begeleid door 
het filmorkest Timbres Divers. De 
kerstshow is een familie kerst-
concert, een feest der herkenning 
voor iedere generatie. In de show 
worden o.a. de kerstliedjes gezon-
gen op de muziek van Micheal Bu-

ble, uit de ‘Harry-Potter’ films, uit 
de musical ‘Annie’, maar natuurlijk 
ook bestaande hits als ‘Dreaming’, 
‘White Christmas’ en ‘Let it snow’. 
Jan verloot twee kaarten voor de-
ze show via twitter. Op maandag 
10 december heeft Jan hierover 
een tweet verstuurd. Iedereen die 
deze tweet, opnieuw verzendt, of-
wel retweet, maakt kans om deze 
kaarten voor de show te winnen. 
Jan maakt op maandag 17 decem-
ber de winnaar via twitter bekend. 
In de tweet staat ook de link van 
de videoclip ‘Vrolijk Kerstfeest’ om 
alvast in de kerstsfeer te komen. 

Nu verkrijgbaar!
Aalsmeerse vlaggen en 
wimpels voor feesten
Aalsmeer - Om de Aalsmeerse 
driekleur bij festiviteiten uit te kun-
nen dragen, zijn vanaf heden vlag-
gen en wimpels in de kleuren zwart, 
rood en groen verkrijgbaar. De kleu-
ren van de Aalsmeerse vlag gaan te-
rug op historische waarden van dit 
dorp uit de tijd toen er volop aard-
beienteelt was in de gemeente. De 
kleur zwart staat voor de aarde, 
groen voor het blad en rood voor de 
aardbei. Het wapen van Aalsmeer 
wijst op een ander typisch product 
van de gemeente: De aal. De oran-
je leeuw op de blauwe achtergrond 
heeft een aal in zijn poten vast. De 
promotie vlaggen en wimpels kun-
nen bij allerlei activiteiten gebruikt 
worden, bijvoorbeeld bij (internatio-
nale) toernooien en speciale evene-
menten als bandjesavond, de kuns-

troute en de pramenrace. De pro-
motievlag is verkrijgbaar in drie ma-
ten, 100 bij 150 centimeter, 150 bij 
225 centimeter en 200 bij 300 cen-
timeter en kosten respectievelijk 40, 
70 en 150 euro. De promotiewimpel 
voor jacht, boot of fiets is in twee 
maten te koop, 40 bij 60 centime-
ter en 30 bij 45 centimeter. De kos-
ten hiervan zijn 18 en 16 euro. Zowel 
organisaties als particulieren kun-
nen de vlaggen en de wimpels be-
stellen bij Dirk van Leeuwen van de 
stichting Promotie Aalsmeer via 06-
51094994 of d.n.v.l.@hetnet.nl. Een 
deel van de opbrengst van de ver-
koop gaat naar onderhoud van de 
Hoge Dijk en een ander deel wordt 
gebruikt om het Aalsmeerse vereni-
gingsleven een financieel duwtje in 
de rug te geven. 

Twintig tasjes, twintig huizen, 
twintig jaar Wereldwinkel
Aalsmeer - Het begon met een pak 
rietsuiker, meer dan veertig jaar ge-
leden. Vanuit hun huis verkoch-
ten enkele inwoners eerlijke kof-
fie en suiker. Dat was het begin van 
de Wereldwinkel in Aalsmeer. In het 
voorjaar van 1992 werd de Stich-
ting Wereldwinkel Aalsmeer opge-
richt met het doel een echte win-
kel met eerlijke handelsartikelen te 
gaan openen. Met de hulp van velen 
werd de winkel ingericht en in het 
najaar van 1992 opende de Wereld-
winkel Aalsmeer haar deuren in de 
Zijdstraat 59. De Wereldwinkel werd 
een succes en verhuisde drie jaar 
geleden zelfs naar een nieuwe win-
kel met een groot assortiment fair-
trade levensmiddelen en cadeauar-
tikelen, opnieuw in de Zijdstraat, op 
nummer 15. Omdat de Wereldwinkel 
dit jaar dus al weer 20 jaar bestaat 
ontvingen 20 bewoners wonen-

de op huisnummer 20 in Aalsmeer 
vorige week een brief. Op vertoon 
van deze brief konden deze bewo-
ners een gratis tasje met inhoud op-
halen in de Wereldwinkel Aalsmeer. 
Eén van de gelukkigen was Jo-
sé Stam uit Aalsmeer Centrum. Jo-
sé komt regelmatig in de Wereld-
winkel en was blij verrast door de-
ze actie. Toevallig is haar zus, Tine-
ke Veenswijk, zelfs één van de op-
richtsters van de stichting Wereld-
winkel Aalsmeer. José Stam ontving 
het verrassingstasje uit handen van 
Henny Lanser, één van de 45 vrijwil-
ligers die werkzaam zijn in Wereld-
winkel Aalsmeer. Beiden hopen dat 
in de toekomst nog veel meer men-
sen de weg naar de Wereldwinkel in 
de Zijdstraat 15 zullen vinden, waar-
door producenten en hun kinderen 
hier ver vandaan een beter bestaan 
kunnen opbouwen.

Wooncheque Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op 2 november heeft 
Montel Amstelveen officieel haar 
deuren geopend. De nieuwe meu-
belzaak aan de Binderij, met een 
prachtige collectie zitmeubelen, is 
een goede aanvulling op de meubel-
boulevard in Bovenkerk. De twee ei-
genaren van Montel, Remco van der 
Schilden en Jeroen van der Schil-
den, zijn enorm tevreden over de 
eerste reacties van de klanten. “Het 
publiek reageert bijzonder enthou-
siast op onze winkel en de collec-
tie”, aldus Remco. Op het openings-
feest was het een drukte van belang 
met familie, vrienden en genodig-
den. In plaats van cadeaus hadden 
de twee ondernemers uit Aalsmeer 
gevraagd om een gift voor de stich-
ting Ons Tweede Thuis. “Bij Woonp-

laza van der Schilden in Aalsmeer 
mochten wij al vaak bewoners van 
deze stichting helpen aan nieuwe 
meubelen. 
Zo doende zijn wij betrokken ge-
raakt bij de stichting en haar be-
woners”, vertelt Jeroen. Afgelopen 
maandag 10 december kon een 
mooie wooncheque ter waarde van 
liefst 2.000 euro overhandigd wor-
den. “Hiermee kunnen de bewoners 
mooie, nieuwe meubelen uitzoeken 
voor de gezamenlijke ruimte”, ver-
volgt het tweetal. De neven kwa-
men niet alleen de cheque aanbie-
den, maar bleven ook gezellig kof-
fie drinken bij de bewoners aan de 
Hortensialaan en natuurlijk hadden 
zij lekkere gevulde koeken meege-
nomen voor iedereen.

Strategische samenwerking 
Solidoe en Villa Amstelhof 
Aalsmeer - Kinderopvang Solidoe 
en Amstelhof gaan een strategische 
samenwerking aan waarbij Solidoe 
de exploitatie overneemt van bui-
tenschoolse opvang Villa Amstelhof. 
Frank Vahle, eigenaar van Amstel-
hof Sport & Health Club BV, en Mo-
nic van Diemen, directeur van Soli-
doe, zijn zeer tevreden over de over-
eenkomst die gesloten is en zien ve-
le mogelijkheden. Frank Vahle: “Als 
Villa Amstelhof hebben we con-
tact gezocht met Solidoe. Wij me-
nen dat de continuïteit en professi-
onaliteit van de buitenschoolse op-
vang, als onderdeel van ons totale 
pakket, ook naar de toekomst ge-
borgd moeten zijn. De steeds veran-
derende markt, met name door po-
litieke keuzes, vraagt veel expertise 
op dit specifieke terrein om te zor-
gen dat de opvang op een hoog ni-
veau kan blijven plaats vinden. Met 
Solidoe hebben we een goede part-
ner gevonden, die immers helemaal 
gericht is op kinderopvang en al-
le regelgeving eromheen.” Monic 
van Diemen vult aan: “Bewegen is 
goed voor kinderen. Op al onze lo-
caties dagen we de kinderen uit om 
veel in beweging te zijn. Locaties 
die specifiek gericht zijn op sport 
en bewegen zijn voor ons erg inte-
ressant, vandaar dat we graag met 

Frank in gesprek zijn gegaan. Uit-
breiding van ons BSO-aanbod met 
Villa Amstelhof betekent dat er een 
hele mooie BSO-locatie bij komt. 
Amstelhof heeft als Sport & Health 
club natuurlijk nog veel meer te bie-
den en wij gaan de mogelijkheden 
die we zien, samen met de mensen 
van Amstelhof Sport & Halth Club 
BV, verder uitbouwen.” Er zijn in de 
afgelopen periode diverse gesprek-
ken gevoerd tussen Solidoe en Am-
stelhof, waarbij alle facetten van de 
samenwerking en de overname van 
BSO Villa Amstelhof aan de orde 
zijn geweest. 
Daarna zijn medewerkers en ouders 
geïnformeerd. Frank Vahle: “Zowel 
de medewerkers als de oudercom-
missie gaven aan dat dit een juis-
te en terechte stap is. Medewerkers 
zien de voordelen van een grotere, 
professionele organisatie. Het scho-
lingsprogramma van Solidoe is bij-
voorbeeld voor hen erg interessant. 
Ouders zien de expertise van Soli-
doe als toegevoegde waarde. Kort-
om: voor Amstelhof een juiste stap.” 
Ook bij Solidoe louter positieve re-
acties. Van Diemen: “Amstelhof en 
Solidoe hebben beiden kwaliteit 
hoog in het vaandel staan. Dat is de 
beste basis onder deze samenwer-
king.” 

Nieuwe films in 
Crown Cinema
Aalsmeer - Allemaal nieuwe films 
zijn vanaf dit weekend te zien in 
Crown Cinema aan de Van Cleeffka-
de. Hoog zijn de verwachtingen van 
de film ‘The Hobbit, (3D): An Uex-
pected Journey’. Vandaag, donder-
dag 13 december, draait deze film 
voor het eerst in de Aalsmeerse bi-
oscoop. Vanaf 19.30 uur kan, met 
3 D-bril op, genoten worden van 
dit avontuur. The Hobbit wordt ook 
vrijdag, zaterdag, zondag, maan-
dag en dinsdag om 19.30 uur ver-

toond. Jeugdige bezoekers kun-
nen eveneens naar The Hobbit. Voor 
hen start de filmband zondag tevens 
om 16.00 uur. Deze zaterdag 15 de-
cember is om 15.00 uur de nationa-
le première van de familiefilm Ho-
tel Transsylvanië, een hotel vol mon-
sters in 3D. Crown Cinema toont dit 
weekend ook de nieuwe familiefilms 
‘Wreck-It Ralph’(3D en Nederlands 
gesproken) op zaterdag om 11.30 
uur en zondag om 13.15 uur en ‘De 
Groeten van Mike’ zondag om 11.15 
uur. Kaartjes voor de première en 
andere voorstellingen zijn te koop 
via www.crowncinema.nl of www.
studiosaalsmeer.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Pindakaas en vogelzaad 
in de kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen zondag 9 
december was het op kinderboer-
derij Boerenvreugd een gezellige en 
nuttige boel. Hoewel buiten de dooi 
was ingevallen, liet toch een aan-
zienlijk aantal bezoekers zich in-
formeren over vogels in de winter. 
Tijdens deze activiteit konden kin-
deren zelf een vogelvoederhuis-
je knutselen van melkpakken, den-
neappels, pindakaas en vogelzaad. 
Bij het spelletje ‘Wie ben ik’ werden 
kinderen uitgedaagd om erachter 
te komen welke vogel zijzelf op hun 
voorhoofd hadden. De speurtocht 

over vogels viel enigszins in het 
water, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De bezoekers vermaakten 
zich prima, ook met een film over de 
huismus in de speciaal hiervoor in-
gerichte bioscoop. Vanzelfsprekend 
was er ook veel te leren over wat 
vogels in de winterse omstandighe-
den moeten doen om in leven te blij-
ven. In het jubileumjaar 2013 staan 
de activiteiten in het teken van feest! 
Om te beginnen zal er op 10 februari 
een ‘Feest der Liefde’ plaatsvinden. 
Meer foto’s en informatie op www.
boerenvreugd.nl.

Uitreiking Grote 
Clubactie Omnia
Aalsmeer - Donderdagavond 29 no-
vember is de prijsuitreiking geweest 
voor de drie beste lotenverkopers van 
de Grote Club Actie namens SV Om-
nia 2000. Serena Eg, Marloes Wiel-
art, GuoXin Verhoeff en Tara Ozinga 
werden ontvangen door Dennis v/d 
Burgt en Wil Weijers op het Sport-
punt. Nog niet wetende wie welke 
prijs in ontvangst mocht nemen, wa-
ren de meisjes stil in afwachting van. 
Serena en Marloes ( PG Dans) heb-
ben samen 43 loten verkocht, dit was 
goed voor de derde prijs Guo Xin ( 
PG Turnen) heeft met 1 lot meer, 44 
loten verkocht, wat de tweede prijs 
heeft opgeleverd. Tara (PG Twirlen) 
spant de kroon met 77 loten, met re-
sultaat de eerste prijs. Alle verkopers 
en kopers worden bedankt voor hun 
steun aan de vereniging!

Optreden voor Sinterklaas 
en Pieten op De Wegwijzer
Aalsmeer - Sinterklaas had beloofd 
om 5 december met twee Pieten 
langs te komen op basisschool De 
Wegwijzer. Vol verwachting stonden 
alle kinderen met hun ouders deze 
ochtend op het plein om hen te ver-
welkomen. De verbazing was groot 
toen Sinterklaas niet op een paard, 
maar in een grote vrachtwagen ar-
riveerde! En wat bleek? Sint was al-
leen! Na wat speurwerk van enke-
le kinderen, werd er een zwarte Piet 
gevonden in de laadbak van de au-
to. Maar de andere Piet was nog 
steeds zoek. Toch was het de hoog-
ste tijd om aan het feest te begin-
nen, dus ging Sint maar met één 
Piet naar binnen. In de zaal werd 
hij welkom geheten door alle kin-
deren van groep 1 en 2 en hun ou-
ders. Daar ontdekten de kinderen 
de tweede Piet. Hij lag te slapen in 
een bed op het podium! De afgelo-
pen weken was hier voor Piet een 

kamer gemaakt, waar het af en toe 
uit kon rusten. Piet was zo moe van 
het harde werken, dat hij zich ver-
slapen had. Sinterklaas was erg blij 
dat zijn Pieten weer bij hem wa-
ren. Want zonder de hulp van de-
ze Pieten is het toch geen echt Sin-
terklaasfeest! De kleuters deden 
nog een dansje en een opzegvers-
je en gingen toen naar hun eigen 
lokaal, waar Sinterklaas ook nog 
even langskwam. Na de pauze wa-
ren groep 3, 4 en 5 aan de beurt. Zij 
hadden voor Sinterklaas ook ver-
schillende optredens ingestudeerd. 
Sinterklaas genoot er zichtbaar van! 
Aan het eind van de ochtend werd 
natuurlijk ook nog even een bezoek 
gebracht aan de hogere groepen. 
Zij hadden Sint een handje gehol-
pen door zelf surprises en gedichten 
te maken. Zo hadden Sinterklaas en 
de kinderen gelukkig toch een hele 
gezellige ochtend op De Wegwijzer.

Sinterklaas in ‘t Roefje
Rijsenhout - Met de komst van sinter-
klaas en zijn Pieten was het een span-
nende tijd in speelzaal ‘t Roefje. De 
kinderen hadden een bericht gekre-
gen van zwarte piet dat er een envelop 
in de brievenbus was gedaan. Toen de 
brievenbus open ging, was daar inder-
daad een envelop. In de kring hebben 
de kinderen gauw gekeken wat er in 
de envelop zat. Alle jongens en meisjes 
warden uitgenodigd voor het verjaar-
dagsfeest van sinterklaas op 3 decem-
ber in de speelzaal. Maar dat was nog 
niet alles, want nadat de zelf gemaak-

te laarsjes bij de haard waren gezet en 
heel veel liedjes waren gezongen, was 
zwarte piet gauw binnnen geweest tij-
dens het buiten spelen om de laarsjes 
te vullen met pepernoten en een ca-
deautje. Het sinterklaas verjaardags-
feest was een heel gezellige happe-
ning. Er is gedanst en gezongen en al-
le kinderen zijn op de foto gegaan met 
de jarige. Sint had ook nog cadeautjes 
meegenomen om mee te spelen in ‘t 
Roefje en voor elk kind een pakje voor 
thuis. Hopelijk komt sinterklaas vol-
gend jaar weer langs!

E-pupillen Jong Aalsmeer 
zoekt nog enkele spelers
Aalsmeer - Jong Aalsmeer United 
is de jeugdvoetbalvereniging voort-
komend uit een fusie van de jeugd-
afdelingen van de voetbalvereni-
ging R.K.A.V en V.V. Aalsmeer. Jong 
Aalsmeer is een zelfstandige vereni-
ging die speelt op de velden van beide 
moederverenigingen. Op dit moment 
heeft JAU twaalf E-pupillenteams. 
Hiervoor zijn nog drie tot vier spe-
lers tekort. Voor de tweede seizoens-
helft is de club daarom op zoek naar 
spelers uit de leeftijdcategorie 9 tot 
11 jaar. Op dit moment bestaat Jong 
Aalsmeer uit meer dan 550 leden. 
Jongens en meisjes die ieder zaterdag 
hun kunsten vertonen op de voetbal-
velden bij RKAV en V.V. Aalsmeer of 
bij een uitwedstrijd bij andere club in 
de regio. Afgelopen half jaar hebben 2 
teams bij de E-pupillen maar net vol-
doende spelers gehad om te kunnen 
spelen. Het is lekker om een wissel er-
bij te hebben, zeker in de wintermaan-
den als nog weleens een speler afvalt 
vanwege ziekte. Jong Aalsmeer Uni-
ted wilt daarom een oproep doen aan 
jongens van het geboortejaar 2002 of 
2003. Voetbal je graag op het school-
plein of na school met je vrienden, 
maar heb je nog nooit een echte wed-
strijd gespeeld? Vind je het leuk om 
doordeweeks te trainen met je voet-
balvrienden om zo beter te worden en 
plezier te maken? Meld je dan aan bij 

de coördinator E-pupillen van Jong 
Aalsmeer, Wouter Koster en stuur een 
e-mail naar info@jongaalsmeeruni-
ted.nl.Ben je niet van deze leeftijdsca-
tegorie? Maar wil je ook graag voet-
ballen, kijk dan ook op de website 
www.jongaalsmeerunited.nl. 

Weer gezellige kinderdisco 
Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag was er weer kinderdisco in 
de Proosdijhal. Alle kinderen in 
de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar 
waren welkom en konden genie-
ten van een spetterende licht- 
en geluidsshow. Een reeks vrij-
willigers en de beheerder van de 
Proosdijhal zetten zich iedere keer 
weer in om voor de kinderen iets 
moois neer te zetten. De entree 
is een euro, maar de limonade is 
wel gratis. Ook ouders zijn wel-
kom, voor hen is de entree gratis 
en is de bar geopend voor een lek-

ker hapje en drankje. De volgende 
kinderdisco vindt plaats op vrijdag 
4 januari en heeft ‘Nieuwjaarsga-
la’ als thema. Alle kinderen kun-
nen in hun mooiste gala kleren op 
een echt galabal komen, compleet 
met kinderchampagne en glitter-
bollen. Om de kosten zo laag mo-
gelijk te houden, is de organisatie 
nog op zoek naar vrijwilligers die 
deze avond willen ondersteunen. 
Opgeven kan via de facebook pa-
gina. De kinderdisco Kudelstaart 
is te volgen via facebook.com/kin-
derdiscokudelstaart.

Westhill kinderkerst en musical 
zondag in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 16 
december is er voor kinderen het 
kerstfeest in de doopsgezinde kerk. 
Om 16.00 uur lopen de kinderen als 
een slinger door de kerk met licht-
jes, waarna er in een kring verwon-
derd naar de grote boom wordt ge-
keken. Er worden kerstliedjes ge-
zongen en een aantal kinderen 
heeft een mini-musical voorbereid: 
‘Het profetenkwartet’, die zich af-
speelt in supermarkt ‘Altijd Fijn’. Het 
belooft zoals elk jaar een sfeervol 
uur te worden, waarin de kinderen 
centraal staan. Feest vieren de kin-
deren niet alleen, dus neemt iede-
re bezoeker een houdbaar levens-
middel mee voor het Jeannette No-
elhuis. Aanmelden kan bij west-
hill@dgaalsmeer.nl. Voor het avond-
programma heeft een groep van 15 
kinderen de musical ‘de jeugd van 
tegenwoordig’ ingestudeerd. In dit 
verhaal staat een geschiedenisle-
raar centraal die met pensioen gaat. 
Hij neemt de kinderen in zijn laat-

ste les mee naar het jaar 1969. Een 
tijd waarin veel actie werd gevoerd. 
De klas staat ook op het punt ac-
tie te voeren voor Khadiza en Noor, 
twee Irakese meisjes, die uitgepro-
cedeerd zijn en terug moeten naar 
hun land. Een gegeven dat vorig jaar 
landelijk bekend werd door de jon-
gen Mauro. De scènes worden af-
gewisseld met popliedjes, filmbeel-
den en grapjes. De groep oefent de-
ze week nog heel hard om een goe-
de show neer te zetten. Kom alle-
maal kijken en luisteren. De musical 
begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 
19.00 uur open. De toegang is gra-
tis, maar ook deze avond wordt aan 
iedereen gevraagd een houdbaar 
levensmiddel mee te nemen voor 
het Jeannette Noëlhuis in Amster-
dam. Daar vind een groep geïlliga-
liseerde asielzoekers onderdak. De 
doopsgezinde gemeente zamelt elk 
jaar een voedsel-kerstpakket voor 
hen in. Dit keer helemaal passend in 
het thema van de musical.

Bingo voor De Zegelkids 
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 de-
cember is de laatste bijeenkomst 
van postzegeljeugdclub De Zegel-
kids. Ook voor de jeugd wordt het 
jaar afgesloten met een bingo-
avond. Er zijn weer vele prijzen te 
winnen, waaronder ook zegels. De 
bijeenkomst is in Het Parochiehuis 
aan Gerberastraat 6 van 19.00 tot 
20.30 uur, ingang achterom. Neem 
ruilboek, pincet, loep en catalogus 
mee, als je die hebt. De jeugdleid-
sters hebben anders vast wel een 
catalogus van Nederland voor nieu-
we verzamelaars. Als je deze spul-
letjes meeneemt verdien je daar-
mee punten en ook met opdrach-

ten, waarmee je later zegels kan ko-
pen op de jeugdveiling. Het kost je 
dus niets, alleen maar je verdiende 
punten. Als er tijd over is na de bin-
go, mogen de jongens en meisjes 
nog even snuffelen in de grote berg 
met zegels.Vergeet niet je familie 
te vragen om de enveloppen met 
december(Kerst)zegels voor je te 
bewaren voor de volgende opdracht 
in februari. Nieuwsgierig? Je ou-
ders mogen ook meekomen. Willen 
je ouders meer informatie of jij, dan 
kunnen zij contact opnemen met El-
lie via 361819, Saskia via 569660 of 
kijken op de website www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl.

Sinterklaas op pcbs de Brug!
Aalsmeer - Dinsdag 4 decem-
ber was een spannende dag voor 
de kinderen van pcbs de Brug. Het 
grote Sinterklaasfeest zou gevierd 
worden. Zou Pietje Verliefd meeko-
men met Sinterklaas? En had Sin-
terklaas nu eigenlijk wel cadeautjes 
om aan de kinderen te geven? Drie 
weken lang hebben de leerlingen 
met veel spanning naar het Sinter-
klaasjournaal gekeken. Er gebeur-
de heel veel: Pieten die met het geld 

van Sinterklaas strooiden, het paard 
dat nog even zoek was, Pietje Ver-
liefd die zijn vriendinnetje kwijt was 
en Sinterklaas die allemaal vreem-
de dingen van zijn geld ging kopen. 
Alles kwam op het nippertje goed 
en Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
kwamen om even voor 9 uur in een 
tuktuk aangereden. Na een warm 
welkom werd het Sinterklaasfeest 
groots gevierd met pepernoten en 
natuurlijk cadeautjes!

Zuidooster danst voor Sint
Aalsmeer - Op 3 december zouden 
Sinterklaas en zijn Pieten een be-
zoek brengen aan OBS De Zuidoos-
ter. Even leek het erop dat de Sint 
vanwege de sneeuw de school niet 
had kunnen bereiken, want op het 
moment dat alle kinderen buiten 
stonden kwam er alleen een Zwarte 
Piet het schoolplein op fietsen. De-

ze Zwarte Piet had een groot hart bij 
zich en bleek op zoek te zijn naar 
Pietje verliefd. Gelukkig kwam na 
een paar minuten de Sint met lui-
de sirene ook het schoolplein oprij-
den. Na het ontvangst hebben alle 
530 kinderen de ‘Zwarte Pietenstyle’ 
voor de Sint gedanst en is het feest 
binnen verder gegaan. 

Leuk in de kerstvakantie
Workshop ‘Maak je eigen 
videoclip’ in bibliotheek
Aalsmeer - Je eigen videoclip ma-
ken, wie wil dat nou niet. De Bibli-
otheek Amstelland organiseert in 
de kerstvakantie op 24 en 27 de-
cember en op 2 en 3 januari leuke 
workshops voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar. Tijdens de drie uur 
durende workshop gaan de deelne-
mers aan de slag om een liedje te 
leren en daarna maken ze hun ei-
gen videoclip. Voor de clip worden 
de liedjes van Kinderen voor Kin-
deren gebruikt. Het wordt een leu-
ke muzikale workshop, even lekker 
wat anders doen dus in de kerstva-
kantie. Neem wel een broodje mee, 
voor drinken wordt gezorgd. Zing 
jezelf in beeld en geef je snel op. De 
workshops worden op 24 decem-

ber in de bibliotheek Westwijk ge-
geven, op 27 december in de ver-
nieuwde bieb in de Marktstraat in 
Aalsmeer, op 2 januari is het Stads-
plein van Amstelveen aan de beurt 
en als laatste bibliotheek Uithoorn 
op 3 januari. De kosten bedragen 
12,50 euro voor drie uur. Pashou-
ders betalen tien euro en in de voor-
verkoop geldt nog eens een korting 
van een euro. Kaartjes zijn in de bi-
bliotheken te koop of online te be-
stellen via de website www.debi-
bliotheekamstelland.nl. Hier staan 
ook de exacte aanvangstijden. Alle 
informatie is terug te vinden via de 
app ‘Bibliotheek Amstelland’, gratis 
te downloaden via iTunes store en 
voor Android via GooglePlay.

Dolfijn trakteert in Kloosterhof
Aalsmeer - Op dinsdag 27 novem-
ber zijn de kinderen van BSO De 
Dolfijn naar het zorgcentrum gelo-
pen. De kinderen hebben de bewo-
ners van de Hofkamer verrast met 
een zakje zelfgemaakte peperno-
ten. De kinderen hadden goed hun 
best gedaan om de zakjes feeste-
lijk te kleuren. En maandagmiddag 
rook het heerlijk naar zelfgemaak-
te pepernoten bij de Dolfijn. Dins-
dag zijn de pepernoten in de zak-
jes gedaan en zijn vier kinderen met 

leidsters naar de bewoners van het 
’t Kloosterhof gegaan. De bewoners 
waren aangenaam verrast. De lek-
kernij werd graag in ontvangst ge-
nomen. 
Als toegift hebben de kinderen 
ook nog een paar Sinterklaaslied-
jes gezongen. De bewoners geno-
ten zichtbaar van de zelfgemaakte 
pepernoten en de aanwezigheid van 
de kinderen. Dinsdag 18 december 
gaan de kinderen opnieuw langs, 
maar dan met kerstversiering!
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Zaterdag 15 december
AALSMEER
VEW 4 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – RAP 7 14.30 u
 Aalsm./RKAV Vet.1 – SCW Vet.3 14.30 u

RKAV 
Aalsm./RKAVVet.1 – SCW Vet.3 14.30 u

Meisjes
Victoria MA.1 - RKAV MA.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A2 – SVIJ A2 12.30 u 
J.A.United C2 – DSOV C2 12.30 u
J.A.United C3 – Zandvoort C2 14.30 u
J.A.United C4 – Alliance’22 C5 12.30 u
J.A.United C5 – Real United C1 14.30 u

Pupillen
Pancratius D2 - J.A.United D1 13.15 u
J.A.United D6 – Overbos D9 11.15 u
J.A.United E4 – AFC E8 11.00 u
RKDES E3 - J.A.United E5 11.00 u
Sp.Martinus 4 - J.A.United E7 9.00 u
DSOV E6 - J.A.United E8 10.00 u
Muiderberg E3 - J.A.United E10 8.45 u
J.A.United E11 – Hillegom E 12 11.00 u
Legm.vogels F4 - J.A.United F3 9.00 u
Overbos F10 - J.A.United F6G 8.45 u
Roda’23 F10 - J.A.United F7G 11.00 u
Amstelveen F5 - J.A.United F10 9.00 u

Meisjes
Overbos MD.2 - J.A.United MD.1 15.00 u
RKDES MD.1 - J.A.United MD.2 11.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Pancratius D3 11.00 u
RKDES D2 – Roda’23 D8 9.30 u
RKDES E1 – AJAX E2 11.00 u
RKDES E3 – J.A.United E5 11.00 u
Ouderkerk E7 - RKDES E4 11.15 u
Pancratius E13 - RKDES E5 9.00 u
RKDES E6 – Zandvoort E7 11.00 u
RKDES E7 – RKAVIC E6 9.30 u
RKDES F3 – SportingAlmere F8 11.00 u
RKDES F4 – GeuzenM’meer F6 9.30 u

RKAVIC F4 - RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – KDO F5 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.2 – Diemen VR.1 11.00 u

Meisjes
RKDES MD.1 – J.A.United MD.2 11.00 u
RKDES ME.1 – DSS ME.1 9.30 u

SCW
Argon 4 - SCW 2 14.30 u
SCW 3 – NieuwSloten 2 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
De Dijk C2 - SCW C2 15.00 u

Pupillen
DSOV D2 - SCW D1 10.30 u
SCW D2 – Hillegom D6 9.30 u
SCW E1 – DIOS E2 9.30 u
SCW F1 – AS’80 F6 9.30 u
SCW F3 – Vogelenzang F2 9.30 u

Vrouwen
Roda’23 VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
Buitenveldert MB.1 - SCW MB.1 10.30 u

Zondag 16 december
RKAV
RKAV 6 – Zuidoost United 2 11.30 u

RKDES
RKDES 2 – Soest SO 2 11.00 u
RKDES 4 – VVA/Spartaan 3 13.00 u
RKDES 5 – Sloten/Rivalen 3 14.00 u
RKDES 7 – Bloemendaal 5 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – WV-HEDW A1 12.00 u
RKDES B1 – Sporting Almere B1 14.00 u
RKDES B2 – Legm.vogels B3 12.00 u
RKDES C1 – VVA/Spartaan C2 10.00 u
RKDES C2 – Waterwijk C7 12.00 u
Abcoude C3 - RKDES C3 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Turnsters Nadia en Liza zijn 
Nederlands kampioen teams!
Aalsmeer - Afgelopen zondag von-
den in Alphen aan den Rijn de Ne-
derlandse kampioenschappen tur-
nen voor teams plaats. 
Nadia Beijnvoort en Liza Tichelaar 
hadden zich twee weken eerder in 
Maarheeze met hun team als eer-
ste geplaatst voor deze titelstrijd. 
Beide Aalsmeerse turnsters komen 
uit voor Bato-Pax Gymnastics. Liza 
turnde in het team een vierkamp 
en begon goed op het onderdeel 
sprong met een ruim uitgevoerde 
gehoekte tsukahara. Op het onder-
deel brug was zij iets minder in vorm 
dan twee weken geleden, maar toch 
wist zij haar oefening, op een paar 
schoonheidsfoutjes na, goed door te 
komen. Bij de kwalificatie in Maar-
heeze moest Liza de tien centime-
ter smalle balk nog één keer vroeg-
tijdig verlaten, tijdens de finale turn-
de ze haar oefening zonder een val 
uit. Op het laatste onderdeel van 
de wedstrijd, de vloer, had Liza in 
haar eerste acrobatische serie iets 

te veel snelheid over, en moest zij 
twee stappen buiten de vloer zet-
ten. Verder turnde zij een nette oe-
fening op nieuwe muziek en nieuwe 
choreografie. Voor Nadia was de-
ze wedstrijd haar allerlaatste wed-
strijd. Zij turnde zondag twee toe-
stellen voor het team. Haar oefe-
ning op brug was strak en goed uit-
gevoerd. Deze keer zonder val, net 
als haar oefening op balk. Een sta-
biele oefening met een mooie hoe-
pel-flik flak en loopoverslag leverde 
voor het team goede punten op. Na-
dia kan heel tevreden zijn met haar 
prestatie op deze laatste wedstrijd 
van haar turncarrière. 
Mede dankzij de goede presta-
ties van Nadia en Liza stond het 
team vanaf het eerste toestel al op 
de eerste plek en daar konden alle 
andere teams niet meer toe reiken. 
Het team van Bato-Pax Gymnastics 
werd, met maar liefst vier punten 
verschil, dan ook glansrijk Neder-
lands Kampioen Teams! 

Nadia (midden) en Liza (tweede van links) met het team.

Sjoelavond in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen sjoel-
club Rijsenhout, speelavond op 
donderdag 6 december. Eer-
ste in de Hoofdklasse: Dirk-
jan Baardse 1954 punten, 2. 
Thomas van Brakel 1827 pun-
ten en 3. Jan Joore 1821 pun-
ten. Klasse A: 1. Nel Lagerburg 
1764 punten, 2. Arnold v/d Lin-
den 1705 punten en 3. Leo van 
Faassen 1696 punten. Klasse B: 
1. Alie van Tol 1658 punten, 2. 
Joke Eickhoff 1571 punten en 
3. Els v/d Linden 1564 punten. 
Klasse C: 1. Elisa Arendse 1502 
punten, 2. Karel Eekhoff 1498 
punten en 3. Femmy Korte 1494 
punten. De laatste sjoelavond 
van 2012 is aanstaande vrijdag 
14 december vanaf 20.00 uur 
in dorpshuis De Reede in de 
Schouwstraat.

Hardloopclinic bij AVA
Aalsmeer - Aan het begin van het 
nieuwe jaar organiseert Atletiek-
vereniging Aalsmeer een 8 week-
se hardloopclinic. Vanaf zaterdag 
5 januari begint er een serie trai-
ningen voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. Weke-
lijks trainen de deelnemers 1,5 uur 
onder leiding van ervaren trainers. 
Daarnaast worden zij tijdens de-
ze clinic onder andere voorzien van 
een trainingsschema en ze leren 
van alles over diverse onderwerpen 
die met hardlopen te maken heb-
ben, zoals hardloopstijl, kleding en 
schoenen, voeding en afvallen, trai-
nen met een schema, blessures en 
blessurepreventie. Voor de begin-
nende hardlopers hebben de trai-
ningen het karakter van Start to Run 
waarbij er van nul af aan wordt toe-
gewerkt naar 5 kilometer hardlopen. 
De nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-
terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. De meer geoefende 
hardlopers worden tijdens de clinics 
voorbereid op 10 kilometer hardlo-

pen. Hierbij wordt er onder ande-
re aandacht besteed aan het ver-
beteren van de looptechniek, snel-
heid en specifieke wedstrijdvoorbe-
reiding. Na afloop van deze clinic 
kunnen de deelnemers gratis deel-
nemen aan de Westeinderloop. De-
ze wedstrijd over 1, 5 of 10 kilome-
ter wordt op zondag 3 maart geor-
ganiseerd door Atletiek Vereniging 
Aalsmeer in samenwerking met de 
Westeinder Adviesgroep. Gezamen-
lijk trainen voor één doel wordt altijd 
als gezellig, inspirerend en motive-
rend ervaren. En bovendien: met de 
juiste begeleiding en ‘een stok ach-
ter de deur’ ga je zeker je doel ha-
len! De trainingen vinden plaats op 
en rondom de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. 

De eerste training is op zaterdag-
ochtend 5 januari van 10.30 tot 12.00 
uur. Enthousiast? Kijk op www.
avaalsmeer.nl voor alle informatie 
en het inschrijfformulier. Aanmel-
den kan tot 31 december bij Marjan 
van Ginkel via marjan.vg@hetnet.nl 
of telefonisch via 06-12204492.

Een aantal deelnemers van de hardloopclinic 2012 in de sneeuw. Foto: AV 
Aalsmeer.

Schaakcompetitie klasse 2B
AAS1 verliest nipt van HWP
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de vier-
de ronde van de landelijke schaak-
competitie een nipte nederlaag gele-
den tegen Het Witte Paard uit Haar-
lem. In de knusse kantine van Honk-
balclub Kinheim werd het 4,5–3,5 
voor de thuisploeg. Dit overigens pas 
na lange strijd en niet zonder kan-
sen voor de Azen. De wedstrijd be-
gon met een remise van AJ Kees-
sen. Ad van den Berg kwam goed uit 
de opening en had wat druk opge-
bouwd. Hij nam de vrijheid om een 
tempo te gebruiken om zijn stel-
ling wat te stutten, maar juist dit ene 
tempo liet zwart ontsnappen. Daarna 
was er niet veel meer aan de hand en 
liet de remise niet lang op zich wach-
ten. Dennis van Vliet kon het op het 
tweede bord niet bolwerken. Hij was 
wel ok uit de opening gekomen maar 
de witte aanval kwam langzaam 
maar zeker op gang tegen zijn ko-
ning Mark Trimp had een pion geof-
ferd voor activiteit en die ook in rui-
me mate gekregen. Een afwikkeling 
leidde tot een eindspel met pluspi-
on voor zwart, maar nu waren de wit-
te stukken zo actief dat ook hier niet 
aan remise te ontsnappen viel. Paul 
Schrama trok de stand weer in even-
wicht. Een kleine domper was de ne-
derlaag van Jeffrey van Vliet. Jasper 
van Eijk had een dominerende stel-
ling opgebouwd. Hij leek de zwarte 
aanval gestopt te hebben en daarbij 
zijn actievere stukken tot gelding te 
kunnen gaan brengen. Maar juist in 

tijdnood zette zwart dusdanig lasti-
ge complicaties op dat Jaspers ko-
ning over de h-lijn beslissend onder 
druk kwam te staan. Ook een da-
me-offer mocht geen redding meer 
brengen. Daarmee was de stand 4,5 
– 2,5 in het voordeel van HWP en 
bleven de punten bij de thuisploeg. 
De uitstekende manier waarop Mar-
co de groot zijn partij won (hij sloeg 
bij wijze van spreken een homerun) 
bleek alleen nog goed voor de statis-
tieken. Met een 50% score doet AAS 
1 nog steeds mee in de middenmoot 
van klasse 2B van de KNSB compe-
titie. Meespelen voor het kampioen-
schap lijkt niet meer mogelijk, maar 
een goede eindklassering lijkt ze-
ker niet te hoog gegrepen. Schaak-
club AAS schaakt van begin septem-
ber tot eind mei op de vrijdagavond 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Training en les wordt gegeven 
van 19.15 tot 20.00 uur, waarna tot 
00.00 uur de competitie plaatsvindt. 
Info: 020-7371420 of 0297-268954. 
Homepage: http://www.aas.leisb.org.
 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op woens-
dag 19 december vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Het is tevens de laatste 
soosmiddag van het jaar. In 2013 is 
de eerste kaartmiddag op 9 janua-
ri. Het klaverjassen op 5 december 
is gewonnen door Jan Alderden met 
5352 punten, op twee Dirk van Dam 
met 5333 punten en op drie Cobie 
Bruinsma met 5188 punten.

ZABO ronde 7 
in Proosdijhal
Aalsmeer - De zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer 
wordt zaterdag 15 december aan-
staande voortgezet met de zeven-
de speelronde. Speellokatie is dit-
maal de Proosdijsporthal aan de 
Edisonstraat 6 in Kudelstaart. Pu-
bliek is van harte welkom en de toe-
gang tot de tribunes van de sport-
zaal is gratis. Om 19.00 uur speelt 
als eerste Amsec Beveiliging tegen 
Polish Shooter. Om 19.45 uur Pot-
tenshop tegen FC East Europe. Om 
20.30 uur LEMO tegen Lemo Gaat 
Los. Om 21.15 uur Odido tegen Pil-
ler Sport en om 22.00 uur tenslot-
te Choekie’s Hairsalon tegen Heem-
horst Watersport. Stand vooraf: Pil-
ler Sport 6-16 LEMO 6-12, FC East 
Europe 6-11, Choekie’s Hairsalon 
6-11, Odido 6-9, Heemhorst Water-
sport 6-8, LEMO Gaat Los 6-8, Po-
lish Shooter 6-7, Amsec Beveiliging 
6-3, Pottenshop 6-0.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 17 de-
cember organiseert buurtvereni-
ging Allen Weerbaar voor liefheb-
bers een kaartavond. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma. Er wordt gekaart vanaf 20.00 
uur in Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Om 19.30 uur gaat de 
zaal open voor inschrijving en wor-
den koffie en thee geserveerd. Het 
klaverjassen op 3 december is ge-
wonnen door Nico Besselsen met 
6015 punten, gevolgd door Fran-
klin Dolk met 5464 punten en Paul 
Könst met 5279 punten. De beste 
jokeraars bleken Jopie de Vries en 
Emmy Schuit.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis door leden van klaverjasclub 
De Geluksvogels. Iedereen is wel-
kom, om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Het klaverjassen op 5 
december is gewonnen door Ben 
Bon met 5306 punten, gevolgd door 
Teuny van Klaveren met 5232 pun-
ten en Jan Raadschelders met 5166 
punten. 

Klinkende winst voor 
Basketbalmannen HS 1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond speelden BV Apollo uit Am-
sterdam en BV Aalsmeer tegen el-
kaar in de Apollohal in Amsterdam. 
Deze teams, respectievelijk zevende 
en derde, spelen in de eerste klas-
se Amsterdam wat na de regionale 
competitie het hoogste niveau is in 
deze omgeving. 

Doordat de arbiters, vanwege de 
sneeuwtoestanden die dag, niet wa-
ren komen opdagen werd in onder-
ling overleg besloten de wedstrijd 
door te laten gaan en te laten leiden 
door aanwezige arbiters van de ei-
gen clubs. In het eerste deel was de 
wedstrijd redelijk in balans. Echter 

na het eerste kwart hadden de heren 
van Aalsmeer, door goed samenspel 
en een paar schitterende acties, een 
ruime, verdiende voorsprong van 
8-19. In het tweede kwart vielen 
vooral de driepunters goed, waarna 
de voorsprong werd uitgebouwd tot 
25-44 en de wedstrijd voor het ge-
voel een gelopen race was. Dit bleek 
ook zo te zijn getuige de ruime eind-
zege van Aalsmeer met 43-81. Uit-
blinkers waren Jeroen Vendrik met 
26 punten waarvan 3 driepunters 
en Ershad Yousofzai met 13 punten 
waarvan 3 driepunters. Interesse 
om te basketballen bij BV Aalsmeer:  
info@bvaalsmeer.nl of bel het se-
cretariaat: 326893.

NK trampolinespringen teams 
mooie afsluiting seizoen
Aalsmeer - Op 8 december vonden 
in Hoogezand de Nederlandse Kampi-
oenschappen trampolinespringen voor 
teams plaats. Voor SV Omnia 2000 
hadden zich twee teams geplaatst. In 
de drukbezette D-klasse sprongen Se-
rena Arendzen, Fleur Brommer, Joy-
ce de Weile en Bonita Goede mee. Sa-
men vormden zij team D3. Na twee 
mooie oefeningen behaalden zij uit-
eindelijk een achtste plaats. Een knap-
pe prestatie voor de jonge springsters. 
Serena Arendzen behaalde hier tevens 
een individuele zevende plaats, in een 
groot deelnemersveld van 47 deelne-
mers. Het tweede team van SV Om-
nia 2000, bestaande uit Max de Vries, 
Marvin Arendzen en Rowana Moe-
nis nam deel in de C-klasse. Het vier-
de teamlid, Sabine de Jong, kon he-
laas niet meedoen vanwege een bles-

sure. Dit hield het team echter niet te-
gen en na drie mooie oefeningen be-
landde zij nét buiten het podium, op 
een vierde plaats. Het scheelde echter 
maar 0,4 punten met de derde plaats. 
Het Nederlands Kampioenschap was 
tevens de laatste wedstrijd van 2012 
en vormde een mooie afsluiting met 
goede prestaties voor alle springers. 
Zij kunnen nu weer hard gaan trainen 
voor het komende seizoen.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 14 decem-
ber is er weer een kaartavond 
bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Het 
koppelkaarten op 7 december 
is gewonnen door Is Huijkman 
en Wil Piet met 5345 punten, 
gevolgd door Joke en Bert Buis 
met 5324 punten en Manfred 
de Grauw en Lia van Bemme-
len met 5034 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Anton 
van de Polder en Paul van Aalst 
met 3340 punten.

Kerstkien
Na de zeer succesvolle Sint Ni-
colaaskien organiseert buurtver-
eniging Hornmeer op woensdag 
19 december weer haar traditi-
onele kerstkien. Er zijn prach-
tige prijzen te winnen. De zaal 
gaat open om 19.30 uur, het kie-
nen begint om 20.00 uur in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Iedereen is van harte welkom.

Jeugd Oceanus zwemt goede 
tijden bij Speedo deel 2
Aalsmeer - Op zondag 9 december is 
in Aalsmeer Speedo deel 2 gezwom-
men. Oceanus was met een grote 
groep zwemmers goed vertegenwoor-
digd. Een enthousiaste club kinderen 
kwam aan de start en veel zwemmers 
zwommen nieuwe persoonlijke re-
cords. De andere deelnemende vereni-
gingen kwamen allen uit de omgeving. 
Amber Celie en Giulia Corsi zwommen 
beide een nieuw clubrecord. Amber op 
de 100 meter rugslag en Giulia op de 
200 meter vlinderslag. De allerjongsten 
deden het eveneens goed. Dawid Bar-
tecki en Jayden van der Bijl verdeel-
den de winst eerlijk. Dawid werd eer-
ste bij de 50 meter vrije slag en Jayden 
werd eerste bij de 50 meter rugslag. 
Op de 50 meter vrije slag voor meis-
jes zwom Anouck Ramdjanamsingh 
met een persoonlijk record naar een 
overwinning van het programmanum-
mer. Op de 50 meter vlinderslag werd 
ook goed gezwommen. Thomas Wee-
ning won de serie, maar ook Finn Vos, 
Luuk Scheuer, Viggo Jongkind, Jort 
Kemp, Luca Bacchis, Jochem van Zan-
ten en Gijs Hockx zwommen een per-

soonlijk record. Op de 100 meter vlin-
derslag waren veel zwemmers, die de-
ze afstand voor de eerste keer gin-
gen zwemmen. Aan de resultaten kon 
je zien dat er veel geoefend was. Jens 
van Bakel, Rick Moens, Anouk Hil-
gers, Loïs Bosman en Jane Sommeling 
zwommen de afstand moeiteloos uit. 
Voor de oudere deelnemers waren er 
de 200 meter afstanden. Bij de jongens 
won Dennis Weening het programma-
nummer en bij de meisjes won Lian-
ne Bouwmeester. Als uitsmijter werd 
de 200 meter vlinderslag gezwommen. 
Een zware klus die prima geklaard 
werd met een mooi resultaat. Lian-
ne Bouwmeester, Giulia Corsi en Em-
ma van Zanten waren de deelnemen-
de dames. Alle drie volbrachten ze de 
afstand met een mooi resultaat. Bij de 
jongens zwommen Dennis Weening, 
Ruben van Vierzen en Daan Somme-
ling de afstand voor de eerste keer en 
alle drie behaalden meteen een hart-
stikke goede tijd. Volgende week is er 
voor de zwemmers in Nieuw Vennep 
een driekamp en in Amersfoort een li-
mietwedstrijd. 

Supporters Vereniging schenkt 
recordbedrag aan verenigingen
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart heeft in seizoen 
2011/2012 een record bedrag van 
19.000 euro aan de Kudelstaartse ver-
enigingen geschonken. Ondanks de 
daling van de kiloprijs van het oude pa-
pier heeft de S.V.K. toch een goed fi-
nancieel seizoen achter de rug. Voor 
de S.V.K. is naast de kaart en kienavon-
den het oude papier de belangrijkste 
bron van inkomen. Maar liefs zes gro-
te kraakwagens rijden op de eerste vrij-
dagavond van de maand door het dorp 
om het oude papier op te halen. En van-
af januari 2013 zal het aantal tonnen al-
leen maar toenemen, want de gemeen-
te Aalsmeer stopt vanaf bovenstaan-
de datum met het oude papier opha-
len in Kudelstaart. Dit betekent dat al 

het oude papier in Kudelstaart wordt 
opgehaald door de Supporters Vereni-
ging. Het bestuur bedankt dan ook al-
le inwoners van Kudelstaart en de ver-
enigingen die het oude papier ophalen 
voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 
Sportvereniging RKDES is door de Sup-
porters Vereniging getrakteerd op een 
bedrag van 4.650 euro, muziekvereni-
ging Flora op 3.232 euro, turnvereni-
ging Omnia 2000 op 2.900 euro, korf-
balvereniging VZOD op 2.582 euro, ten-
nisvereniging Kudelstaart op 2.250 eu-
ro, ijsclub VZOD op 1.600 euro, jeugd-
club ’t Gilde op 800 euro, bejaarden-
soos Kudelstaart en schaakclub ’t Ka-
lende Pionnetje elk 400 euro en kaart-
club De Geluksvogels kan 175 euro ex-
tra uitgeven.
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Aalsmeer – Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
dinsdag 4 december.

Uitslagen:

A lijn: 
1 Theo Blom en Ko van Es 65,00
2 A Lanser en Joris vd Zwaard 58,33
3 M Joore en Herma Raggers 56,25
4 F Daudel en Wil Stokman 55,83
5 Gré Aartse en Jasper Blom 52,14

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Piller Sport 4 punten 
los na zege op LEMO
Aalsmeer - Tijdens de zes-
de speelronde van de plaatselij-
ke ZABO zaalvoetbalcompetitie 
stond onder meer de topper Pil-
ler Sport tegen LEMO op het pro-
gramma, oftewel de nummers 1 
en 2 van de ranglijst. Dit duel was 
gelijk de openingswedstrijd in de 
Proosdijhal en zou spannend blij-
ven tot en met de laatste minuut. 
In de eerste helft liep Piller Sport 
uit naar ruime 3-0 voorsprong. De 
spanning keerde snel terug want 
LEMO had voor de rust het ant-
woord klaar met drie treffers op 
rij. Stand bij de wissel: 3-3. In de 
tweede helft bleef het spelbeeld 
net als in het eerste bedrijf op en 
neer golven met goed temporijk 
zaalvoetbal en continue kansen 
voor beide doelen. 

Piller Sport scoorde in de 27e mi-
nuut en kwam opnieuw op voor-
sprong. De stand 4-3 bleef ge-
handhaafd tot de slotminuut. In de 
laatste minuut drong LEMO sterk 
aan en kreeg nog twee mogelijk-
heden op de gelijkmaker. De doel-
man van Piller Sport pareerde bei-
de inzetten vakkundig en in de al-

lerlaatste seconde viel er nog één 
doelpunt. Scheidsrechter Van Mil-
tenbrug floot af bij de eindstand 
van 5-3 voor Piller Sport. Ver-
volgens trad Heemhorst Water-
sport aan tegen Polish Shooter. 
Deze wedstrijd had een minder 
spanningsgehalte dan de vorige. 
Heemhorst Watersport leidde bij 
de rust met 4-0 en won de partij 
uiteindelijk ruim met de cijfers van 
9-1. De derde wedstrijd van het 
avondje ZABO ging tussen LEMO 
Gaat Los en de ploeg van Odido. 
Het pubiek zag goed zaalvoetbal 
met mooie acties en aanvallen. 
LEMO Gaat Los had bij de wissel 
een 4-0 voorsprong opgebouwd. 
In de tweede helft werd door bei-
de teams tweemaal gescoord en 
tenslotte won LEMO Gaat Los ver-
diend met 6-2. Na dit duel volg-
den nog twee wedstrijden. Choe-
kie’s Hairsalon had zoals op voor-
hand verwacht geen moeite met 
het team van Pottenshop. Choe-
kie’s Hairsalon boekte een ruimte 
14-3 overwinning en ook FC East 
Europe pakte de volle buit van drie 
punten door Amsec Beveiliging te 
verslaan met 10-4.

Eerste helft doet VZOD 
korfballers de das om
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
trad het eerste elftal van VZOD/vd-
Boon aan tegen het altijd lastige 
Dijkvogels, een ploeg uit Maasdijk. 
Het beloofde een zware wedstrijd te 
worden, zeker met oog op de posi-
ties van beide ploegen. Zo bungelen 
de Kudelstaarters vrijwel onderaan 
het lijstje, terwijl Dijkvogels zich on-
derhand kampioenskandidaat mag 
noemen. De wedstrijd stond in te-
ken van de overleden grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen. Voor hem 
werd een minuut stilte gehouden, 
een minuut die volwassen werd ge-
dragen door beide elftallen. De eer-
ste helft begon uitermate zwak. De 
ploeg van Frits Visser kreeg doel-
punt na doelpunt om de oren. VZOD 
schoot niet zuiver genoeg om het 
zijn tegenstander moeilijk te maken. 
Het geluk ontbrak in de afwerking, 
en verdedigend viel er nog een hoop 
te winnen. Met slechts drie treffers, 
gemaakt door Josine Verburg (2x) 
en Bart Verheul, floot de scheids-
rechter voor het einde van de eer-
ste helft. Dijkvogels maakte er ech-
ter tien, waardoor VZOD zich kon 
opmaken voor een onmogelijke op-
gave. Na een donderpreek van Frits 
Visser kwamen beide teams weer 
vol goede moed het veld op. Anika 
van Os tekende al snel voor de 10-4. 
De wedstrijd liep vervolgens aardig 
gelijk op, met enerzijds een doel-
punt van Dijkvogels en anderzijds 
een doelpunt van VZOD, op naam 
van Bart Verheul. De Maasdijkers 
namen het heft echter weer in ei-
gen hand, waarna de wedstrijd de-
finitief begon te keren. Alle beetjes 
hoop werden de grond ingestampt 
door het goede spel van Dijkvogels, 

niet voor niets kampioenskandidaat 
van deze poule. VZOD deed het ve-
le malen beter dan in de eerste helft, 
maar dit bleek niet genoeg voor een 
overwinning. Er werden nog wel 
acht doelpunten toegevoegd aan de 
score, met dank aan Anika van Os 
(3x), Bart Verheul, Wouter Vermeu-
len, Donja Passies, Josine Verburg 
en Eric Spaargaren, maar Dijkvogels 
deden het tevens goed in de tweede 
helft met wederom tien doelpunten: 
20-11 was de eindstand. 

Coach Frits Visser zag een ploeg die 
moeite had met scoren: ‘’Als je na 
de rust acht keer scoort en voor de 
rust maar drie, dan zegt dit genoeg.’’ 
Kort, maar krachtig. Volgende week 
speelt VZOD een uitwedstrijd tegen 
Olympia, een club uit Spijkenisse. 
Olympia deelt samen met Dijkvo-
gels en RDZ de koppositie, dus men 
mag de borst weer nat maken. Meer 
info op www.vzod.nl.

Anika van Os scoort 3 keer.

Funverschieting bij HBV Target
Kudelstaart - Bij Handboogvereni-
ging Target werd afgelopen donder-
dag 6 december een funwedstrijd 
georganiseerd in het kader van de 
Sinterklaasweek. Eén van de leden, 
Cor de Jong, had zich belast met de 
organisatie van deze jaarlijkse lu-
dieke wedstrijd. Er was veel animo 
voor deze wedstrijd en ook nu weer 
was Cor de Jong erin geslaagd om 
het de schutters moeilijk te maken. 
Ze moesten op diverse blazoenen 
schieten met verschillende motie-
ven en moeilijkheidsgraden, waar-
bij zelfs een kunststof lynx en ever-
zwijn een rol vervulden. Het adder-
tje onder het gras was dat de laat-
ste pijl, die op het makkelijkste bla-

zoen werd geschoten, juist in min-
dering kwam op het totale punten-
aantal, wat verrassende scores ople-
verde. Winnaar bij de barebow klas-
se werd Frank de Haan, bij de com-
pound klasse Brandon Vijzelaar en 
bij de recurve schutters plaatste or-
ganisator Cor de Jong zich als eer-
ste. De winnaars konden huiswaarts 
keren met een grote speculaaspop. 
Bij HBV Target worden regelmatig 
dit soort wedstrijden door leden ge-
organiseerd. Nieuwsgierig naar HBV 
Target? Stap gerust eens binnen in 
de hal van de handboogvereniging 
op sportpark Calslagen op dinsdag- 
of donderdagavond of neem een 
kijkje op www.hbvtarget.nl.

De winnaars van links naar rechts: Cor de Jong, Frank de Haan en 
Brandon Vijzelaar.

Poel’s Eye in Dorpshuis 
Grote avond voor Ilona Bak
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de zevende dartavond van de 
Poel’s Eye. Het (oranje) weeralarm 
weerhield meerdere darters om te 
komen. Maar terwijl de vorst bui-
ten toe sloeg, steeg de temperatuur 
in het Dorpshuis tot grote hoog-
te. In de poule fase viel al het no-
dige vuurwerk te noteren. Poule D 
was de ‘poule des doods’. Zoals ge-
woonlijk bij de Poel’s Eye was het 
vier niveau systeem van kracht. Aan 
het eind van de avond bleken maar 
liefst drie van de vier winnaars af-
komstig uit Poule D. Ilona Bak won 
de speelavond, Davey Monsees won 
het tweede niveau en Ronald Baars 
won het vierde niveau. Het werd dus 
de grote avond van Ilona. Hoewel zij 
een gerespecteerde dartster is bij 
de Poel’s Eye was haar vorige (en 
tot deze speelavond, de enige) over-
winning alweer drie seizoenen ge-
leden. In de tussen tijd bereikte zij 
wel drie keer de finale, maar deze 
gingen allen verloren. Ondertussen 
eindigde zij de afgelopen twee sei-
zoenen in de Top Tien (op de vijfde 
en zesde plaats) Nu mocht zij dan 
eindelijk weer eens het zoet van de 
overwinning proeven. Voor de ver-
liezende finalist was zijn laatste fi-
nale op het hoogste niveau nog lan-
ger geleden. Zes seizoenen gele-
den won Marco Cornelisse voor 
het laatst. Het was zijn vijfentwin-
tigste overwinning ooit, wat nog 
steeds een record is bij de Poel’s 
Eye. Hoewel Marco deze lijst op de 

afgelopen speelavond niet kon uit-
breiden was hij (terecht) blij terug 
te zijn op het podium. Danny de 
Hartog en Erik Jan Geelkerken be-
reikten de halve finale. Erik Jan had 
ook nog eens de hoogste uitgooi 
van de avond. Zijn knappe 157 fi-
nish bleek tevens de hoogste van dit 
seizoen tot nu toe. Het tweede ni-
veau werd dus een prooi voor Da-
vey Monsees. De verliezende finalist 
was Fred Wilde jr. Onderweg naar 
de finale versloeg hij enkele goede 
darters. Wat finales betreft scoorde 
Fred honderd procent. Bij zijn twee-
de optreden in het Dorpshuis stond 
hij voor de tweede keer in de fina-
le. Helaas verloor hij ze allebei. De 
halve finalisten van het tweede ni-
veau waren Gilbert van Eik en Huib 
Gootjes. Het derde niveau werd als 
enige niet gewonnen door een dar-
ter afkomstig uit Poule D. Victor van 
Schie won van Rick Fransen. Joris 
Voorn en Gerard Bak bereikten de 
halve finale. Oscar Gootjes was het 
laatste slachtoffer van een ‘D’ dar-
ter, hij verloor de finale van het vier-
de niveau van Ronald Baars. Peter 
Bakker en John Guldemond strand-
den bij de laatste vier. 
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 21 december in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Mis-
schien bepaalt de loting wel dat u 
in Poule D terecht komt. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. 

Winnares Ilona (links) naast finalist Marco.

Overtuigende winst voor 
AVA-atleet Corné Timmer
Aalsmeer - Met 7 lopers in totaal 
was een kleine AVA delegatie pre-
sent op de Haarlemmermeer Cross 
in Hoofddorp afgelopen zondag 9 
december. Bij de pupillen waren 
dit Julie Witteveen, Graeme ’t Hoen 
en Naomi Verhoef. Bij de Junioren 
waren dit Gregory ’t Hoen en Cor-
né Timmer en bij de Masters had-
den John ‘t Hoen en Jacques Ver-
hoef zich ingeschreven. De pupil-
len moesten één ronde van 1,5 kilo-
meter lopen. Graeme ’t Hoen was de 
man in vorm bij de AVA pupillen. In 
de eindsprint wist hij nog wat plaat-
sen te pakken en met 6:52 eindig-
de hij op een mooie zevende plaats. 
Naomi Verhoef was binnen in 7:18 
en de nog maar 7 jaar oude Julie 
Witteveen deed het ook heel goed 

op de korte cross. Met een tijd van 
7:59 deed zijn prima mee in het veld. 
Bij de Junioren was het Corné Tim-
mer, die direct bij het begin het hele 
deelnemersveld op sleeptouw nam. 
Met soepele loopstijl en naar het 
leek met weinig moeite bleef hij ie-
dereen de baas en voor de gro-
te ronde van 2,5 kilometer had hij 
slechts 9:40 nodig. Gregory ’t Hoen, 
een paar jaar jonger, finishte in 12:06 
en was daarmee een goede midden-
moter. De Masters werden verwend 
want zij mochten maar liefst vier 
keer het leuke parcours lopen. John 
’t Hoen liet zien dat crossen hem 
goed ligt en eindigde in de mooie 
tijd van 44:46. Jacques Verhoef deed 
een paar minuten langer over de 10 
kilometer en finishte in 48:04. 

De jeugdige deelnemers van AVA aan de Cross, van links naar rechts Julie 
Witteveen, Naomi Verhoef, Graeme en Gregory ‘t Hoen.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
B lijn: 
1 Martha en Theo Teunen 62,50
2 Gerrit en Coby van Leeuwen 59,64
3 Pieter en Erna Jongkind 55,00
4 Klaas Maarse en Adri Otto 54,64
5 H d Graaf en Trees de Jong 52,14
C lijn: 
1 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 59,29
2 Joke Delfos en A Pannekoek 55,71
3 Lilian Schmitz en Hein Bosman 54,64
4 Henny vd Laarse en E Vermeer 52,50
5 Gerard Pouw en Jan Oor 51,43

Jaarvergadering IJsclub 
Aalsmeer - Het bestuur van IJsclub 
Uiterweg nodigt leden en begunsti-
gers van harte uit om vanavond, don-
derdag 13 januari, de jaarvergadering 
bij te komen wonen. De vergadering 
wordt gehouden in de corridor van 
de Historische Tuin aan de Uiterweg 
en begint om 20.00 uuur. Vanaf 19.30 
uur staan koffie en chocolademelk 
klaar. Onder andere vindt deze avond 
een bestuursverkiezing plaats. Aftre-
dend en herkiesbaar zijn Kees Joore, 

Jos Persoon en Gert Lanser. Ook op 
de agenda: Jaarverslag,verslag van 
de penningmeester en benoeming 
van de kascommissie. Ook wordt het 
laatste nieuws bekend gemaakt over 
de organisatie van de Westeinder-
toertocht. Tot slot worden enkele ijs-
vermaak films vertoond die zijn ge-
maakt door één van de leden op de 
Topvoorste baan en op Westeinder 
afgelopen winter. Voor meer informa-
tie: www.ijsclubuiterweg.nl.

NK-plaatsing Nikkie en Imca
Aalsmeer - Zondag 9 decem-
ber reisden de zeven twirlsters Ali-
cia, Amber, Eefke, Imca, Julia, Nik-
kie en Rachel van SV Omnia 2000 af 
naar sporthal Leidschenveen in Den 
Haag om zich tijdens de voorrondes 
te plaatsen voor het NK Twirl 2013 
op 12 en 13 januari in Amsterdam. 
Totaal mochten de twirlsters veer-
tien keer de vloer op. Als eerste ging 
Eefke de vloer op met het onderdeel 
1 baton en kwam uit in de catego-
rie Junior Runner up. Hierna volg-
den Imca met 2 baton in de catego-
rie Junior Runner up, Imca met 1 ba-
ton in de categorie Junior Intermedi-
ate, Nikkie met het onderdeel Super 
X-strut Senior in de categorie Run-
ner up, Amber en Eefke bij het on-
derdeel duo twirling in de categorie 
Junior Runner up en Imca en Nik-
kie ook met het onderdeel duo twir-
ling, maar dan in de categorie Seni-
or Runner up. Al deze onderdelen is 
twirlen op verplichte muziek en zijn 
onderdelen gebaseerd op techniek.
Hierna kwamen de twirlsters uit met 
het onderdeel rhythmic twirl. Eef-
ke en Alicia kwamen uit in dezelf-
de categorie Junior Runner up, Ra-

chel in de categorie Juvenille Run-
ner up, Nikkie in de categorie Seni-
or Runner up, Imca in de categorie 
Junior Intermediate en Julia kwam 
als laatste van SV Omnia 2000 op 
de vloer uit in de categorie Preteen 
Runner up. Na een lange wedstrijd-
dag volgde om 19.00 uur eindelijk 
de bekendmaking van de top 6 en 
de top 10. Bij drie onderdelen is het 
gelukt bij deze top te eindigen. Im-
ca behaalde bij het onderdeel 2 ba-
ton een vierde plaats en bij het on-
derdeel rhythmic twirl een negende 
plaats. Nikkie behaalde bij het on-
derdeel super X-strut zelfs de eer-
ste plaats! Komende zaterdag 15 
december gaan de twee geplaatste 
teams naar het NK twirlen in Almere 
en zondag 16 december komen de 
drie twirlsters Kim, Solenne en Seli-
na uit op de voorrondes om zich ook 
nog te plaatsen voor het NK in Am-
sterdam. Deze voorrondes zijn ook 
in Den Haag. Lijkt het je ook leuk om 
te komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kun je contact op-
nemen met de Productgroep Coördi-
natoren Sandra Kok of Linda Neder-
stigt per e-mail twirlen@svomnia.nl 

De twirlsters van Omnia: Achter van links naar rechts: Alicia, Imca en Nikkie 
en voor van links naar rechts: Rachel, Eefke, Julia en Amber.

Dartavond in 
Middelpunt
Aalsmeer - Iedere dinsdag wordt in 
‘t Middelpunt een dartavond geor-
ganiseerd. Inmiddels heeft een be-
hoorlijke groep mensen deze hob-
by opgepakt en worden de pijlen 
wekelijks met veel plezier ter hand 
genomen. Nieuwe darters zijn ove-
rigens van harte welkom. Iedereen, 
die zin heeft in een gezellige avond, 
wordt uitgenodigd dinsdag 18 de-
cember naar ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat te komen. Het dar-
ten begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. 
De competitie op 11 december is 
gewonnen door Franklin Dolk, op 
twee Sebastiaan Dolk en op drie 
Kees Kooyman. 

Kerstkien bij 
V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - Voetbal Vereniging 
Aalsmeer wil u uitnodigen voor haar 
jaarlijkse Kerstkien op vrijdag 14 
december! Tijdens deze gezellige 
avond zijn mooie prijzen te winnen. 
Tussen de keinrondes door, wordt 
een verloting gehouden. Bij deze 
verloting is de hoofdprijs een mooie 
LED-televisie! De kerstkien begint 
om 20.00 uur in de kantine van d 
voetbalvereniging aan de Dreef 1. 
Wees op tijd, want vol is vol!

Kaarten D.E.S.
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
13 december, houdt buurtvereniging 
D.E.S. een speelavond. Klaverjas-
sen en domineren staan op het pro-
gramma. Er wordt gekaart in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
vanaf 19.30 uur. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Het klaver-
jassen op 15 november is gewonnen 
door mevrouw Bloemer met 5452 
punten, gevolgd door mevrouw van 
der Meulen met 5363 en de heer La-
gerburg met 5262 punten. P. Beets 
boekte het beste resultaat met do-
mineren, op twee F. Korte.

Koppelklaverjas
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 20 de-
cember houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers weer een klaver-
jasavond. Het is een koppelwedstrijd 
en de avond staat geheel in het te-
ken van de kerst. Om 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld in Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Van-
af 19.30 uur is de deur los en staan 
koffie en thee klaar. Het klaverjas-
sen afgelopen donderdag is gewon-
nen door Piet Schuit met 5675 pun-
ten, gevolgd door Jan de Nooy met 
5538 punten en Lida de Nooy met 
5423 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Max Tulp met 3272 punten.

Kerstspeelavond 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Dinsdag 18 december 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen een Kerstdrive kaart- en spe-
lavond en de traditionele kerstloterij 
staat op het programma. De koffie en 
thee staan klaar en is bij de entree-
prijs van 3 euro per persoon inbe-
grepen. Iedereen gaat met een prijs-
je naar huis. De Kerstdrive met onder 
andere klaverjassen en rummicup-
pen vindt plaats in Ons Tweede Thuis 
in de Hortensialaan en begint om 
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. 

Programma van 
handbal Fiqas
Zaterdag 15 december:
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
– Hellas (eredivisie)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
– Eurotech/Bevo (eredivisie)

Zondag 16 december:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
A2 – SDS’99
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 
– Zeeburg
12.20 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 
– Venus/Nieuwegein
14.25 uur: Legmeervogels 
– FIQAS Aalsmeer, dames 4 
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