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DEZE WEEK:
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de tussenbalans
“Dienstverlening
& Burgerparticipatie”

Maximumsnelheid N196
terug naar 50 kilometer!
Musicals en
kerstvieringen

WWW.aalsMeeRse belanGen.nl

Laadstation voor
uw elektrische auto?

KORT NIEUWS:

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

Vechtpartij en
vernielingen

www.bosse-elektro.nl

Aalsmeer - Om twee uur in
de nacht van zaterdag 7 op
zondag 8 december heeft een
vechtpartij plaatsgevonden in
de Zijdstraat. Ongeveer vijftig
jongeren kregen onderling ruzie en er ontstonden duw- en
trekpartijen. Een groot deel
van de jongeren had behoorlijk veel alcohol gedronken. De
gealarmeerde agenten besloten de straat ‘schoon te vegen’.
Met onder andere hulp van de
politiehond zijn de jongeren uit
elkaar gedreven. Er is één persoon aangehouden wegens
openbare dronkenschap. Onderweg heeft een aantal jongeren diverse vernielingen gepleegd, onder andere op de
Stommeerkade. Hier is de achterruit van een Nissan Micra
ingeslagen. Komend weekend
gaat de politie extra controles
houden in het dorp.

www.pactaalsmeer.nl
Nieuw verdienmodel voor ontwikkeling Green Park

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

tapas

WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode
is een begrip in Aalsmeer en omgeving. Elke week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de plaatselijke politiek tot berichten over het
rijke Aalsmeerse verenigingsleven.
Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen weten, is dat het weekblad ooit begon als politiek orgaan.
In de eerste zeventig jaar van zijn
bestaan, was de krant niets minder
dan een antirevolutionair bolwerk
dat in de wijde omgeving werd verspreid en gelezen. Bij het 125-jarig
bestaan van de Nieuwe Meerbode
is de geschiedenis van de oudste
nog bestaande Aalsmeerse krant
in kaart gebracht. In opdracht van
de krant heeft journalist Constan-

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

125 JAAR

SINDS 1888
125 JAAR NIEUWE MEERBODE VAN POLITIEK ORGAAN TOT VRIEND AAN HUIS

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustraties is het een
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de
lokale (kranten)lezer.

weinige kansrijke strategieën om
binnen de geldende beperkingen
tot een (nieuw) verdienmodel te komen.

Inkomsten genereren
Gelet op de criteria voor ruimtelijke
inpasbaarheid van parkeerterreinen
is een zoekgebied opgezet. Op basis
hiervan is geconcludeerd dat in afwijking van de visie op Green Park
schipholparkeren in deelgebieden 3
en 4 en, voor zover gelegen in zone drie van het Luchtvaartbesluit, in
deelgebied 6 toegestaan kan worden. Vooralsnog blijven de eerdere
initiatieven voor invulling van Green
Park ver achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. De praktijk is dat
Green Park zich eerder als logistiek
bedrijventerrein ontwikkelt dan als
hoogwaardig bedrijventerrein voor
de sierteeltindustrie. Bloomin’ Holland vindt geen doorgang en de inrichting van het Bedrijvenbos, zoals beoogd, zal niet worden gerealiseerd. Juist in genoemde drie gebieden is de kloof tussen visie en werkelijkheid groot. De voorgestane invulling met groen en water afgewisseld met enkele solitaire kantoren
is achterhaald en niet meer realistisch, zo vinden de bestuurders. Om
de doorontwikkeling van Green Park
veilig te stellen is er acute noodzaak
om juist in deze deelgebieden kansen aan te grijpen om inkomsten te
genereren. Schipholparkeren is, zo
stellen de bestuurders, één van de

Geen belasting wegennet
ASSURANTIE & ADVIES
In deelgebieden 5 en 7 in Green
Park zal schipholparkeren niet toegestaan worden, evenals niet in de
zones langs de N201 en langs de
Machineweg. De delen van de gemeente, die voor de ontsluiting op
het hoofdwegennet naar Schiphol op lokale wegen zijn aangewezen, komen vanwege de belasting van het lokale wegennet eveneens niet in aanmerking voor schipholparkeren. Dit geldt voor heel Kudelstaart, voor grote delen van de
wijken Stommeer en Hornmeer, voor
het Uiterweggebied, voor het grootste deel van Aalsmeer-Dorp en voor
de linten van de Oosteinderweg, de
Aalsmeerderweg en de Hornweg en
het gebied daartussen. Op enkele locaties in de Schinkelpolder zou
ook groen licht gegeven kunnen
worden voor schipholparking, maar
adv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd 1
de bestuurders kiezen in deze voor
een verdere ontwikkeling van grootschalige glastuinbouw. De vergaderavond met burgemeester, wethouders en fracties begint 19 deWij zijn met spoed op zoek naar een
cember om 20.00 uur met de Raad
in het gemeentehuis en is openbaar.
Na een schorsing wordt rond 21.00
uur aangevangen met het Beraad,
waarin het schipholparkeren als vijfde agendapunt opgenomen is.
Kudelstaartseweg, Herenweg te Kudelstaart.

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
14-10-2013 17:35:18

BEZORGER/STER
Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil
je wat bijverdienen? Bel tijdens kantooruren
naar Rogier of Marco: 0251-674433.

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Feestelijke presentatie boek
GAMMA
125 jaar Nieuwe Meerbode Aalsmeer

VOOR THUIS

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en
confrontaties, over het hoofd boven water houden onder
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

punt. Aalsmeer is als buurman van
Schiphol een uitstekende uitvalsbasis voor luchthavenreizigers en er is
geen gebrek aan ruimte.

Belangstellenden vrijdag hartelijk welkom

OOK

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

GEVRAAGD

Aalsmeer - De beleidslijn schipholparkeren komt voor de eerste maal
aan de orde in het Beraad van donderdag 19 december. Op verschillende locaties in de gemeente wordt
sinds een aantal jaren bedrijfsmatig
schipholparkeren aangeboden. Het
betreft locaties in de Schinkelpolder,
op Green Park, langs de Aalsmeerderweg en langs de Oosteinderweg
en in de Hornmeer en Stommeer. De
bestaande gedragslijn is om schipholparkeren uit de gemeente te weren.
Echter, een goed en duidelijk beleid
in deze ontbreekt. En dit blijkt met
name een probleem bij de handhaving van deze bestaande, nu nog illegale, parkeerterreinen. Lege terreinen en loodsen aanbieden voor
schipholparkeren vragen tot slot
nauwelijks investeringen. Als een
ondernemer over voldoende ruimte beschikt, kan hij of zij zichzelf
al gauw succesvol in de markt zetten. Prima, zo vinden de bestuurders, maar er moet ‘grip’ komen op
waar wel en waar niet. De bestuurders willen de huidige gedragslijn
van weren uit de gemeente overigens wel heroverwegen en op sommige locaties schipholparkeren juist
toe gaan staan. De structurele vraag
in de markt naar schipholparkeren in de nabijheid van de luchthaven in samenhang met het veranderd perspectief sinds de intrede
van de financiële en economische
crisis geeft aanleiding tot dit stand-

Denk niet langer aan schade dan nodig is

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de
plaatselijke politiek tot berichten over het rijke Aalsmeerse
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen
weten, is dat het weekblad ooit begon als politiek orgaan. In
de eerste zeventig jaar van bestaan, was de krant niets minder
dan een antirevolutionair bolwerk dat in de wijde omgeving
werd verspreid en gelezen.

C1000 Koster

College wil ‘grip’ op beleid rond
schipholparkeren in gemeente

Schade?
Welke schade?

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

Tel. 0297-331132

VAN POLITIEK ORGAAN
TOT VRIEND AAN HUIS

5 EURO KORTING OP BOEK

Naam:
Postcode:

Op vrijdag 13 december

Vrijdag in gemeentehuis
Het boek is getiteld ‘Van politiek orgaan tot vriend aan huis’, wat de
ontwikkeling door de jaren heen
treffend weergeeft. De gebonden
uitgave telt 132 pagina’s op A4formaat en is rijkelijk geïllustreerd.

BON

1888

Constantijn Hoﬀscholte

tijn Hoffscholte een boek geschreven dat de historie belicht vanaf de
oprichting in 1888. Het is een verhaal over idealen en confrontaties,
over het hoofd boven water houden
onder moeilijke omstandigheden en
over bekende medewerkers. En natuurlijk is het ook een verhaal over
Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk
mee verbonden is.

Aanstaande vrijdag 13 december
vindt de boekpresentatie plaats in
de burgerzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer en wordt het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Deze boekpresentatie en feestelijke jubileumreceptie is van 17.00 tot 19.00
uur en belangstellenden zijn van
harte welkom.

Lezersactie en foto’s kijken
Vanaf zaterdag de 14e is het boek
over de Nieuwe Meerbode voor 25
euro te koop bij het Boekhuis in de
Zijdstraat in het Centrum. Via bijgaande bon wordt een lezerskorting
gegeven van 5 euro. Een aanrader
dus om 20 euro mee te nemen naar
de presentatie morgen, want het jubileumboek van de Nieuwe Meerbode is tijdens de receptie te koop voor
dit bedrag. Het boek is ook via de
website van het Boekhuis te bestellen: www.boekhuisaalsmeer.nl. Verder is vrijdag een (lees)bril meenemen eveneens een aanrader, want
er mag gesnuffeld worden in oude foto-archieven van de krant. En
wie zichzelf, een vriend of een buurvrouw herkent, mag de ‘kiek’ gratis
mee naar huis nemen.

open

zondag 15 december

van 10.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49a 1 | (0297) 32 67 51 | www.gamma.nl

© GAMMA

Hondje uit water gevist
Aalsmeer - Op maandag 9 december om twee uur in de middag is bij een jachthaven aan de
Stommeerweg een hondje dat
kwam aanzwemmen uit het water gevist. Het dier is zwart van
kleur en heeft bruine pootjes.
Het is geen rashond. De hond

droeg een halsband met een half
naamkokertje. Het dier is naar de
dierenarts gebracht in de Hadleystraat. Mogelijk is de hond inmiddels weer verenigd met zijn
baasjes. Voor meer informatie
kan contact opgenomen worden
met de politie via 0900-8844.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., 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 mededelingen 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.dierenartsenpraktijkuithoorn-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

Mooie opbrengst collecte MS
Aalsmeer - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds
is het mooie bedrag van 533 euro in
Kudelstaart en 1972 euro in
Aalsmeer met veertien collectanten
opgehaald.
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor
onderzoek naar Multiple Sclerose
en een betere kwaliteit van leven.
Dat doet zij echter niet alleen, maar

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.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Oosteinderweg: Cypers poes met witte bef. Zij is 10 jaar en is fijn gebouwd. Haar naam is Julie.
Gevonden:
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef
en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.
- Graaf Willemlaan: Witte kat.
.

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

Is uw huisdier
zoek?

samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers. Alle gevers en natuurlijk de collectanten, die ook dit jaar weer door weer
en wind op pad zijn gegaan, worden
hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
De collectant gemist? Een bijdrage
kan altijd overgemaakt worden op
giro 5057 te Maassluis. De collecte
volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met Pamela Zaat via 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl.

Met glimlach terug naar Spanje

“Sinterklaasfeest niet alleen
voor kleine kinderen!”
Aalsmeer - Stichting Sinterklaas
in Aalsmeer vindt het belangrijk dat
niet alleen kinderen genieten van het
Sinterklaasfeest door bezoekjes aan
scholen, winkelcentrum, etc. Daarom
zijn de Sint en zijn Pieten dit jaar naar
verschillende instellingen en verzorgcentra gegaan. In zorgcentrum
Aelsmeer werden allen ouderen getrakteerd op bezoek en werd er gezellig gezongen. Maar ook zijn bezoeken
gebracht aan een school voor moeilijk opvoedbare kinderen, en aan gezinnen met down syndroom kinderen.
Verleden week was de Sint in Hospice

Bardo. De mensen, die daar verzorgt
worden, toonden zichtbaar dankbaar
voor het bezoek van Sinterklaas en
zijn Pieten. De Sint en zijn Pieten kregen ook hier iedereen wederom aan
het zingen en lachen. Bijna alle vrijwilligers en verplegend personeel
was aanwezig, want zo vaak komt de
Sint niet op bezoek. Sint vertelde na
afloop: “Natuurlijk is het leuk om te
dansen en feest te vieren met kinderen, maar van dit soort bezoeken krijg
je wel heel veel voldoening.” Met een
glimlach op zijn gezicht is hij op de
boot naar Spanje gestapt.

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Meditatie tijdens
open huis

we jaar is op dinsdag 7 januari. Vanaf 9.45 uur is iedereen van harte
welkom. De koffie met wat lekkers
wordt geheel gratis aangeboden.

Aalsmeer - Op dinsdag 17 december verzorgt dominee Han van Popering in verband met het naderend
Kerstfeest een korte meditatie tijdens het wekelijkse open huis in ’t
Baken in de Sportlaan.
Op 24 december is er geen open
huis. Op 31 december staat de deur
voor de laatste maal open in 2013.
De eerste koffieochtend in het nieu-

Bent u alleen thuis en zou u graag
eens met anderen willen praten?
Kom dan naar het open huis, het
verplicht u tot niets. Voor iedereen,
van welke kerk of religie dan ook, is
plaats. Wie geen mogelijkheid heeft
om op eigen gelegenheid te komen,
kan hiervoor contact opnemen met
Annie Vijfhuizen, tel. 0297-322131,
Annie Stoof, tel. 0297-328326 of
Panc Eikelenboom, tel. 0297-327915.

KERKDIENSTEN

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.

Zondag
15 december

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. Viering met A. Blonk en 15u.
kerstconcert.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst. Spreker Willem
Ouweneel. Tevens crèche en peuterdienst. Donderdag 12 december
19.30u. Leerhuis in Open Hofkerk,
ingang Sportlaan.

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

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker Joost
Vervark.

125 JAAR

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
SINDS 1888
125 JAAR NIEUWE MEERBODE VAN POLITIEK ORGAAN TOT VRIEND AAN HUIS

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met zr. Paulien Walch mmv Cappella Nova Amsterdam. Collecte voor
Adventsproject. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.

VAN POLITIEK ORGAAN
TOT VRIEND AAN HUIS

Cheque van OSA voor
projecten in Nepal

1888

Constantijn Hoﬀscholte

Op vrijdag 13 december
van 17.00-19.00 uur

wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis het

eerste exemplaar
van het bOek
125 jaar nieuwe meerbOde
uitgereikt aan burgemeester jobke vonk-vedder.
U wordt van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
het bOek

e dag ver
is vanaf dez

krijgbaar v

OOr 25 eurO

Aalsmeer - Deze maand zijn er diverse subsidiecheque overhandigd
door de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, onder andere aan Joke van der Zwaan. Ze heeft
middels haar benefietavond van 2
november meer dan 2500 euro ingezameld voor enkele projecten in Nepal. Reden voor de OSA om het bedrag te verdubbelen. De cheque van
2500 euro en het ingezamelde bedrag zijn bestemd voor een medische
check voor de kinderen van Chepang
Hills met levering van tandpasta en
zeep, een nieuwe vloer en startbedrag voor zonnepanelen voor het
kindertehuis Stichting Ketaaketighar Nepaalma en de bouw en inrichting van de Sapana-school in Nepal.

De penningmeester van OSA overhandigde de cheque namens de gemeente Aalsmeer. Meer weten over
OSA en haar subsidiebeleid? Kijk dan
op de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Katholieke kerk
zoekt organist!

een solo zangeres ‘Flosst mein Heiland’ uit het Weihnachtsoratorium
van Bach zingen en graag hiervoor
op korte termijn oefenen met de organist.
De Oud-katholieke kerk beschikt
over een prachtig Knipscheer orgel!
Aanmelden of informatie: corbier.
louman@hetnet.nl of bel Han Louman via 020-6944753

Aalsmeer - De Oud-katholieke
kerk aan de Oosteinderweg zoekt
een organist om de kerstnachtdienst op 24 december te begeleiden. Tijdens deze kerstdienst wil

Zondag Meerontmoeting
Aalsmeer - Komende zondag 15
december is er weer de open Meerontmoeting. Een gezellige middag
voor (nieuwe) ontmoetingen in wijkgebouw Irene in de Kanaalstraat.
Iets drinken en lekker met elkaar
genieten van een heerlijke maaltijd.
Komt u/jij ook? Absoluut iedereen

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Popering. Tevens Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met ds. W.H.B.
ten Voorde uit Almere. Organist: W.
Spaargaren. Om 16.30u. kerstfeest
en kindernevendienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. W.
Dekker uit Oosterwolde. Organist: J.
Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Kees Goedhart. Aparte bijeenkomsten voor kinderen.

is welkom: gezin en alleenstaand,
blond en grijs, etc. Inloop met koffie en thee vanaf 16.30 uur, waarna
rond de klok van 17.00 tot 17.15 uur
het eten gerserveerd wordt. Het kost
niets en aanmelden is niet nodig. De
organisatoren hopen weer velen (099 jaar) te mogen verwelkomen. En
neem gerust ook gasten mee. Voor
vervoer kan gezorgd worden. Informatie te verkrijgen bij Hester Harting, Kathelijne Spaargaren of Robert Heil via 0297-329538.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Diensten zondag
om 10u. ds. J.W. Ploeg uit Asperen en 16.30u. ds. B.J. Eikelboom uit
Barendrecht. Dinsdag 17 december
om 14.30u. kerstviering voor ouderen.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met M. van Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmelkerk
dienst olv parochianen mmv Karmelkoor. Om 14u. zondag Poolse dienst met Christoff in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. Om 10u.
ook kinderkerk.
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officiële mededelingen
Gebruik reGiotaxi amstelland tijdens de
feestdaGen

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 eh Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openinGstijden balie burGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openinGstijden balie bouwen & VerGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
u bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
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 informatie 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.

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of
tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot
minimaal twee dagen van tevoren (dus uiterlijk 22 december
2013) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel
vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u
bestellen via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).
raad en beraad
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 19 december 2013,
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de Raad en wordt na een
onderbreking gevolgd door de Beraadsvergadering.
De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder
raad
tijd

agendapunt
onderwerp

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van de besluitenlijst
van 28 november 2013.
4. Vaststelling van het resumé van 31
oktober 2013, 7 november 2013 en
28 november 2013
5. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen

Gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.

BehANDelsTukkeN
R-2.
R-3.
R-4.

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.

Bestemmingsplan woonarken
Welstandsnota Aalsmeer 2013
Raamovereenkomst verwerving
eigendommen in het kader van het
Project Groenzone
Vaststelling belastingverordeningen 2014
Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) ten behoeve van
inzet Mosquito

R-5.
R-6

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de staatscourant. u kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.
afspraken burGemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in Het beraad oVer een GeaGendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. u kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

sChORsING
beraad
tijd

agendapunt
onderwerp

21.00

B-1.

21.05

B-2.

21.25

B-3

21.45

B-4

21.55

B-5

22.05

B-6

22.20

B-7

22.30

B-8

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter de heer
D. van Willegen
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
28 november 2013
haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling
Fort kudelstaart.
Behandeling in tweede termijn.
Ongestoorde logistieke Verbinding
Greenport Aalsmeer
Behandeling in tweede termijn.
Onttrekking € 50.000 uit Woonfonds
Aalsmeer ten behoeve van uitkoop
lPG-vulpunt
Behandeling in eerste termijn.
Partiële herziening structuurvisie Green
Park ten behoeve van schipholparkeren
Behandeling in eerste termijn.
Reclamebelasting Ondernemersfonds
Ophelialaan
Behandeling in eerste termijn.
Verordening speelautomaten 2013
Aalsmeer en bijbehorende toelichting
Behandeling in eerste termijn.
Veilig te stellen budgetten 2013
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting

22.45

PAuZe / ONDeRBRekING
raad
tijd

agendapunt
onderwerp

22.50

R-7

1. heropening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
Veilig te stellen budgetten 2013

R-8

eVenementenVerGunninG
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de vergunningen verleend voor:
- hervormde Gemeente Aalsmeer Oost, Rozenplein, voor het
houden van een concert van de X-mas band op 18 december 2013 (z-2013/059603);
Datum verzending vergunning 9 december 2013
publiCatie meldinG artikel 8.40
wet milieubeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van
Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de
Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan
gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
aCtiViteitenbesluit wet milieubeHeer
Naam
: hsP BV
Adres
: Aalsmeerderweg 243J
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 21 april 2013
Naam
: Fuego Fireworks
Adres
: Aalsmeerderweg 243A
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 4 december 2013
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
wet alGemene bepalinGen omGeVinGsreCHt
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Clematisstraat thv 27-30, 35-38 en 43 (Z-2013/063088),
het kappen van een boom.
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Zijdstraat 2, 4, 6a, 10, 12, 14, 18, 22 (Z-2013/063454),
het verwijderen van asbest.
Verleende omGeVinGsVerGunninGen,
reGuliere proCedure
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Baanvak 56 (Z-2013/053263), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 10 december 2013);
- Citroenvlinderstraat (Z-2013/059972), het plaatsen van
containers en een schaftwagen (verzonden 10 december
2013);
- hornweg 203 (Z-2013/061243), het kappen van een boom
(verzonden 10 december 2013);
- linnaeuslaan (Z-2013/061155), het kappen van 4 bomen
(verzonden 10 december 2013);
- Mr Jac Takkade 40 (Z-2013/053884), het bouwen van een
schuur (opslag werktuigen/machines), (verzonden 6 december 2013).
een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
u kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. u kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
uitbreidinG Gemeentelijke monumentenlijst
kastanjelaan 2
In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommissie
en de stichting Welstandszorg Noord-holland heeft het college
in haar vergadering van 10 december 2013 besloten om het
transformatorhuisje aan de kastanjelaan 2 (Z-2013/050691)
aan te wijzen als gemeentelijk monument. het besluit met
bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, tot en met 23
januari 2014, ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen.
De mogelijkheid bestaat hiertegen bezwaar in te dienen bij
de gemeente. Dat kan door een gemotiveerd bezwaarschrift te
sturen naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus
4, 1180 BA Amstelveen, t.a.v. Juridische Zaken.
kennisGeVinG ontwerp besCHikkinG,
wet alGemene bepalinGen omGeVinGsreCHt,
omGeVinGsVerGunninG
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- Apollostraat 66 (Z-2013/038382), het brandveilig gebruik
van een dagbesteding;
- Dorpsstraat 15 (Z-2013/032116), het brandveilig gebruik
van een hotel;
- Oosteinderweg 413a (Z-2013/008433), het wijzigen van
een winkelruimte in 2 appartementen;
- Turfstekerstraat 20 (Z-2013/019573), het brandveilig gebruik (logiesfunctie).
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak
via tel. 0297-387575. 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 medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen.
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 ruimtelijke ordeningen en vergunningen via
tel. 020-5404911.
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 verlengd:
- stommeerweg 22 (Z-2013/058068), het bouwen van een
botenhuis (ontvangen 7 november 2013).
inGetrokken aanVraGen
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- stationsweg 8 (Z-2013/059058), het plaatsen van een
deur in de zijgevel (verzonden 5 december 2013).
wet GeluidHinder
het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
wijzigen van een winkelruimte in 2 appartementen op het
perceel oosteinderweg 413a (Z-2013/008433).
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en
Vergunningen, balie 7. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een
medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-14.00 uur.
een afspraak maken kan via tel. 0297-387575. een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Commissie ruimtelijke kwaliteit
(VoorHeen welstandsCommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzaGe
t/m 23012014: Transformatorhuisje aan de kastanjelaan 2
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeentelijk monument)
t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik
van een dagbesteding); Dorpsstraat 15 (het
brandveilig gebruik van een hotel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving ontwerpbeschikking + vaststelling van hogere waarden vanwege het wijzigen van een winkelruimte in
2 appartementen + het wijzigen van een
winkelruimte in 2 appartementen); Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik (logiesfunctie)).

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
‘Door de Mangel’ op Radio
Aalsmeer - Afgelopen maandag
was journalist Han Carpay te gast
in een interessante uitzending
van ‘Door de Mangel’. In deze editie van het radioprogramma, dat
gepresenteerd wordt door Mylène en Elbert Huijts, heeft de Brabander van oorsprong verteld
over zijn werk als journalist, over
zijn studententijd en zijn ervarin-

gen met politiek Aalsmeer, maar ook
sprak hij over zijn reis naar ZuidAmerika. In de editie van maandag
16 december mag communicatieadviseur en tekstschrijver Ilse Zethof vanaf 19.00 uur achter de microfoon plaatsnemen. Han Carpay wil graag weten hoe zij als Brabantse zich tussen de Kudelstaarters staande heeft weten te hou-

den en het waar heeft weten te maken. Ilse Zethof zal komende maandag zelf de muziek samenstellen en
neemt tevens een voorwerp mee
naar de studio welke een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld in
haar leven.
Luisteraars kunnen ook live vragen
stellen aan de gast via het telefoonnummer 0297-325858 of via studio@radioaalsmeer.nl. Daarna volgt
om 20.00 uur het programma ‘De

Top 10 van’. Wekelijks mag een willekeurige (on)bekende Aalsmeerder
zijn of haar persoonlijke top 10 samenstellen en samen met Laurens
van Kessel en Rinus van Itterzon deze nummers aan elkaar smeden. Uiteraard blijft er ook ruimte over om
over andere zaken te praten. Komende maandag is Linda Stoof van
het Davanti koor te gast bij Radio
Aalsmeer. Te beluisteren op 105.9
FM en de kabel op 99.0 FM. Bezoekadres is Van Cleeffkade 15.

Gehoord en gezien: Zandscape
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond werd het wangetje van de zalm
gepresenteerd aan fijnproevers in
Bacchus. Zandscape is de band rond
bassist en componist Mark Zandveld,
die was uitgebreid met vibrafoon.
Degene die denkt dat de vibrafoon
tezamen met Lionel Hampton (1908–
2002) ten grave is gedragen, vergist
zich vreselijk. Gunnar Graafmans bewijst het tegendeel. Met Jeen Rabs
op gitaar en Jurjen Bakker op drums

speelde Zandscape twee sets, bestaande uit werk van de gelijknamige CD en nieuw werk. Tijdens de eerste set creëerde Zandscape woestijnlandschappen, waar het publiek
op rustige, bijna beschaafde wijze
doorheen werd geleid. Gedurende
de tweede set ging de zon brandend
schijnen. Zandscape is van plan om
Bacchus nog eens aan te doen. Laat
die gelegenheid niet voorbij gaan, het
kijken en luisteren meer dan waard!
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Nieuw: The Hobbit en Mees Kees

AGENDA

Leuke films voor elk wat
wils in Crown Cinema!
Aalsmeer - Sinds gisteren te zien
in Crown Cinema: The Hobbit: The
Desolation of Smaug. In de film de
avonturen van hoofdpersoon Bilbo Balings, die samen met de tovenaar Gandalf en dertien dwergen, aangevoerd door Thorin Eikenschild, op weg is naar de Eenzame Berg in het verloren dwergenrijk Erebor. Nadat ze het begin van
hun onverwachte reis hebben overleefd, trekt de groep verder naar het
oosten. Onderweg krijgen ze te maken met de huidverwisselaar Beorn
en een zwerm reuzenspinnen in het
verraderlijke Demsterwold. Nadat ze
bijna door gevaarlijke boselfen gevangen genomen zijn, reizen ze via
Meerstad naar de Eenzame Berg.
Daar moeten ze de strijd aanbinden
met het allergrootste gevaar, het
meest angstaanjagende wezen aller
tijden: de draak Smaug. Niet alleen
hun moed, maar ook hun vriendschap en de zin van de tocht worden hier op de proef gesteld. Totaal

116 minuten genieten en griezelen
kan dagelijks, van donderdag tot en
met woensdag, om 20.45 uur, zaterdag en zondag tevens om 15.30
uur. Ook aanraders: Soof dagelijks
om 18.45 uur, De Nieuwe Wildernis op donderdag en zondag om
20.00 uur en extra voor volwassenen op zaterdag Night Train to Lisbon om 20.00 uur en Chimpanzee
op maandag om 20.00 uur. Ook komend weekend trakteert Crown Cinema weer op een gevarieerd aanbod aan films voor de jeugd. De
deuren voor de kidsbios zijn zowel
zaterdag als zondag vanaf 11.45 uur
geopend voor: Frozen, De Sneeuwkoningin, Midden in de Winternacht,
Spijt! En nieuw: Mees Kees op kamp
zaterdag en zondag om 13.45 uur en
woensdag vanaf 16.15 uur. Adres is
Van Cleeffkade 15. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl. Kijk voor het uitgebreide filmaanbod en -tijden op
www.crowncinema.nl.

Zaterdag Kudelavond in Dorpshuis

Feestavond met Rick van
der Kroon en friends
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
14 december organiseert zanger
Rick van der Kroon weer een Kudelavond! Na de positieve reacties op
het feest van vorig jaar, komt er nu
een tweede feestavond. Dit keer in
het grand café van het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg. Rick organiseert vaker evenementen waar
entertainment en amusement centraal staan. Vorig jaar in oktober
was het zijn eerste Kudelavond.
“Het was toen gelijk al heel gezellig, maar met de veranderingen voor
het feest op 14 december hoop ik
nog meer mensen uit de buurt enthousiast te maken. Zo draait nu ook
DJ Martijn en is er naast mijn optreden ook een zangeres die van zich

gaat laten horen”, vertelt Rick. “Sandra van der Spruit is haar naam en
ze is goed, hoor! Alle genres komen
aan bod, waardoor het voor iedereen vast een hele leuke avond gaat
worden”, geeft Rick enthousiast aan.
“Ik wil graag iets neerzetten in en
voor Kudelstaart, juist in tijden dat
het minder gaat hebben mensen zin
in een gezellig avondje uit.”
Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar voor 10 euro per stuk en de
eerste consumptie is gratis! Kom
ook op 14 december naar de tweede Kudelavond met DJ Martijn, Sandra van der Spruit en Rick van der
Kroon! “Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd”, besluit de zanger zijn verhaal.

Fonkelnieuwe show The
Shirrrs in Oude Veiling
Aalsmeer - The Stirrrs presenteren
met trots aanstaande zaterdag 14
december een fonkelnieuwe show
in De Oude Veiling in de Marktstraat. The Stirrrs gaan zich presenteren met een innovatieve nieuwe
3D techniek. Met deze geavanceerde autostereoscopische technieken
zal het publiek de indruk krijgen dat
de bandleden ‘echt’ op het podium
staan en dat de Lottoballen ‘echt’ op
hun afkomen. Alsof je ze bijna kunt
aanraken. Een extra spannende dymensie bij dit optreden van The Stirrrs. In deze show zullen the Stirrs
zich natuurlijk van hun meest veelzijdige kant laten zien. Duits, Engels,

Frans, Nederlands, Japans, Portugees en nog meer fijne vertalingen
en onverstaanbaarheden van bekende songs zullen in deze show
voorbij komen.
Verder hebben the Stirrrs in deze
nieuwe show vooral veel peper gegeten waardoor een flinke schep
energie op alle liedjes gegooid zal
worden. Meer vlammend gitaarwerk
en knallende duetten zullen in de
inmiddelds honderdvijfendertig minuten durende medley voorbij komen.
The Stirrrs zaterdag 14 december
begint zaterdag om 22.00 uur in De
Oude Veiling. Entree uw gift.

Ladies Night groot succes
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond was het weer gezellig druk bij de Ladies
Night in de Crown Studio’s. De stands waar diverse artikelen werden verkocht,
zijn druk bezocht. Voor en na de bioscoopfilm Soof, kon er lustig geshopt worden voor tassen, sieraden, hoedjes, ponchos, kerstcadeautjes, beauty-producten, kleding, speelgoed en overige accessoires. En het bleef vervolgens nog
lang gezellig in de Sportsbar. Het mag met recht weer een groot succes genoemd worden. Op naar de volgende Night, die overigens zéker niet alleen
voor Ladies zal zijn!’ Foto en tekst: Miranda Gommans

Bingo, zanger Dennis en
feestdj Joost in de Praam
Aalsmeer - De stemming zat er afgelopen weekend goed in. De toon
voor de feestelijke decembermaand
is gezet in danscafé de Praam. En er
wacht nog veel meer feestelijkheid!
Danscafé de Praam is inmiddels zowel binnen als buiten geheel omgetoverd de winterse après-ski sfeer!
Vanavond, donderdag 12 december,
weer bingo in danscafé de Praam!
Geef je nog gauw op door een telefoontje te plegen, je aan te melden
via de facebookpagina of een email
te sturen naar info@cafedepraam.nl
De bingo staat in het teken van de
kerst en er zijn weer mooie prijzen te
winnen. De gastheer en gastdame
voor deze avond zijn Peter en Kelly.
Morgenavond, vrijdag 13 december,
komt vanaf 18.30 uur zanger Dennis Burger optreden in het café in de
Zijdstraat 60. Zijn genre is zeer gevarieerd en gaat van gezelligheid tot
easy listening. De gehele maand december is er overigens weer live entertainment, elke vrijdag van 18.30
tot 21.30 uur zorgt de Praam voor
een optreden van een zanger of
zangeres. De vrijdagavond gaat over
in een Brabantse Après-Skiparty.
Feest DJ Joost is anders geaard de-

ze avond en gaat vol gas over op de
Brabantse après-ski muziek. Op zaterdag 14 december zullen de estafette gast-DJ’s Devin Hoogervorst
en Stefan Levarht voor een fantastische middag gaan zorgen! Mocht
je in het dorp rondlopen, aarzel dan
niet om even binnen te komen voor
wat gezelligheid. De heren zullen
vanaf 16.30 uur achter de draaitafel staan om het stokje vervolgens ‘s
avonds over te dragen aan DJ Jordy voor een swingende Praam’s Partynight. Deze start om 22.00 uur en
kom op tijd, vol is vol.

Zaterdagavond cabaretvoorstelling

René Meurs met ‘Voor de
storm’ in café Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 14 december
presenteert KCA een cabaretavond
in Bacchus met René Meurs. De cabaretier neemt de bezoekers mee
in zijn programma ‘Voor de storm’.
René van Meurs is een intelligente grappenmaker en een taalknutselaar die in een hoog tempo zijn
materiaal op het publiek afvuurt. Hij
heeft een goede timing en tekstoverdracht met verrassende wendingen en weet ook te ontroeren. Van
oktober 2006 tot en met maart 2008
speelt hij bij improvisatiecollectief
‘Op Sterk Water’. Hij leert de kleine kneepjes van het vak, maar flirt
ondertussen met zijn nieuwe liefde:
stand-up comedy. Als hij in 2007 auditie doet bij Comedytrain, wordt hij
daar direct aangenomen. Als goed
getraind improvisator houdt hij zich
makkelijk staande op het Toomlerpodium en ontwikkelt hij zich met
zijn frisse stijl en adembenemend
tempo tot een publieksfavoriet. In
2012 wint hij zowel de jury- als de
publieksprijs van Cameretten, het
oudste cabaret festival voor jong talent in Nederland. Hij schrijft voor
‘Dit was het Nieuws’ en doet wekelijks verschillende radiocolumns.

In ‘Voor de storm’, zijn debuutprogramma, stapt René het podium op
met een goed verhaal en een enorme hoeveelheid grappen. Te zien
en te horen zaterdag in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten kosten 11 euro per stuk en zijn te reserveren via
www.cafebacchus.nl of telefonisch
0297-342657 (na 18.00 uur) en indien voorradig nog te koop aan de
zaal.
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Jamsessies in The
Shack zondag
Oude Meer - De komende weken
en tijdens de feestdagen presenteert The Shack een scala aan liveoptredens. Zo is volgende week zaterdag 21 december het sfeervolle podium voor The Dynamite Blues
Band, komt The Hucksters op kerstavond 24 december optreden en
gaat de Coolcast Band alvast een

Diversen.
Donderdag 12 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Donderdag 12 december:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan v/a 19.30u.
Dinsdag 17 december:
* Jaarvergadering IJsclub Uiterweg
in Historische Tuin, ingang Praamplein v/a 19.30u.
Donderdag 19 december:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein vanaf 20u.

2 Werelden op fundament
van penseelstreken

Aanbieding:

Lessenaar ‘Boston’

Exposities
Vanaf 15 december:
* Expositie ‘Twee Werelde’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Zondag 15u.
opening door Gerda van Ham.
12 t/m 14 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 14 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Sculpturen en
schilderijen van Marianne en Hans
Houtkamp. Open iedere zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.

Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis

STAGE
MUSIC SHOP
Koopje:

Muziek/Film/Theater
T/m 19 december:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 13 december:
* Live optreden Dennis Burger v/a
17.30u. en Après skiparty met dj v/a
22u. in café de Praam, Zijdstraat.
* Kersttheater Herman Boon in
Levend Evangelie Gemeente te
Aalsmeerderbrug v/a 20u.
* Kerstconcert Karmelkoor en koor
Aurora in Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Kerstconcert Davanti in St. Jan
Kerk, Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 14 december:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met
gastdj’s Devin en Stefan en Jordy’s
Praamparty v/a 22u. in de Praam,
Zijdstraat.
* Cabaret van René van Meurs ‘Voor
de Storm’ in Bacchus, Gerberastraat
v/a 21u.
* Feestavond met zanger Rick van
der Kroon in Dorpshuis Kudelstaart.
* Band The Stirrrs live in Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zondag 15 december:
* Concert Cappella Nova in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 12u.
* Moondogs jamsessions in The
Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer
van 16 tot 20u.
* Kerstconcert ‘Meisje met de zwavelstokjes’ in St. Jan kerk, Kudelstaart v/a 16u.
* Kerstconcert koor Song of Joy in
De Spil, Bilderdammerweg, 19.30u.
* Volkskerstzang in De Spil, Kudelstaart, Spilstraat v/a 19.30u.
* Kerstmusical in de Binding, Zijdstraat v/a 19.30u. Op 21 december
in Karmelkerk v/a 16u.
Donderdag 19 december:
* Loud: Dance Experience in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.

* Kerstmiddag PCOB in grote zaal
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Netwerkbijeenkomst BorrelAalsmeer in The Club in studiocomplex
Van Cleeffkade. Inloop v/a 17u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 v/a 20u.
* Bingo-avond in café de Praam,
Zijdstraat v/a 20u.
Vrijdag 13 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 14 december:
* Kerstmarkt in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout, 10-15.30u.
* Kerstmarkt in De Spil, Kudelstaart,
Bilderdammerweg, 10-15u.
* Feestelijke bijeenkomst Cultuurpunt Aalsmeer in bibliotheek in
Marktstraat van 11 tot 15u.
* Kerststukjes maken voor kinderen
in Zijdstraat, 11-15u.
Zondag 15 december:
* Meer ontmoeting in Irene, Kanaalstrat v/a 16.30u.
Maandag 16 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ’t
Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a
19.30u.
* Lezing bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 372a, 20u.
Dinsdag 17 december:
* Kerstkaarten bij BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 18 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. Tevens kerstlunch 12-13u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Kaarsen maken bij Nivon in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 1416.30u.
* Kerstmarkt in Westplas mavo, 1618u. Mensinglaan.
* Speelavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* X-mas sing along op Rozenplein,
Nieuw-Oosteinde, 20-21u.
Donderdag 19 december:
* Kerstmarkt in het Kloosterhof, Clematisstraat van 14.30 tot 17u.

beetje het oude jaar uitzwaaien met
een gezellige concertmiddag op
zondag 29 december. Aankomende vrijdag en zaterdag is The Shack
gesloten, maar zondag 15 december
zijn muzikanten van harte welkom
om mee te komen spelen tijdens de
Moondogs Jamsessions. The Shack
gaat om 15.00 uur open, jammen
kan en mag van 16.00 tot 20.00 uur.
Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer. Meer weten? Kijk op www.
the-shack.info.

Aalsmeer - Twee werelden op een
fundament van penseelstreken:
de beleving van de binnenwereld
bij William Lindhout en de innerlijke beleving van de buitenwereld bij
Suzanne Glerum. Twee deelnemers
aan de nieuwe expositie in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
William Lindhout (1941) en zijn
vrouw Else wonen tweehoog aan
een Amsterdamse gracht. Hun
woonkamer geeft uitzicht op het
kerkgebouw de Duif en Williams
atelier aan huis (dat hij ‘de salon’
noemt) kijkt uit op de Amstelkerk.
Het diepzinnige werk van William
sluit perfect aan op deze locatie.
In zijn aquarellen onderzoekt hij de
krochten van zijn ziel, met een resultaat dat niet alleen de toeschouwer
maar ook de maker moet verrassen. Hij schildert niet op aquarelpapier, maar op lithopapier dat de verf
beter opzuigt, waardoor het beeld
matter en gelijkmatiger wordt. William noemt zich uitdrukkelijk ‘geen
surrealist, maar absurdist’. En dat zie
je. Hij verbindt zonderlinge mensfiguren en merkwaardige voorwerpen met elkaar; de waarneming
verliest zijn vertrouwde dimensies:
het kleine wordt groot en het grote wordt klein. Het perspectief wordt
uit elkaar gerukt; flarden uit verschillende perioden uit de kunstgeschiedenis komen voorbij. Suzanne
Glerum (1960) heeft ‘op de Rietveld’
nog les gehad van William Lindhout.
En als iemand de kans heeft aangegrepen om haar eigen weg te gaan,
dan is zij het wel. Een groter contrast van haar werk met dat van haar
leermeester is niet denkbaar. Haar
atelier bevindt zich in een voormalig kraakpand aan de Overtoom, is
via rommelige gangetjes bereikbaar

op de benedenverdieping en kijkt
uit op een groene achtertuin. Licht
en stilte, met beide benen vast op
de aarde geplant, zo werkt Suzanne. Zij schildert pasteus, met grote streken dik opgebrachte olieverf het licht van het wijde Hollandse land. “Ik ga uit van de materie,
en dat is verf”, heeft Karel Appel gezegd en Suzanne kan hem dat nazeggen. Niet veel kunstenaars kunnen de modder, de watervlaktes en
de aardkluiten zo laten glanzen als
Suzanne dat doet. Zij noemt zichzelf
een laatbloeier, ze was dertig toen
ze de Gerrit Rietveld Academie verliet. En er zijn niet veel afgestudeerden van haar jaargang die zich als
kunstenaar hebben weten te staande te houden. Maar Suzanne wel.
Het schilderen is een permanente levensbehoefte waar ze absoluut
niet buiten kan. De gedrevenheid
spat van haar werk af. Zij is in staat
de toeschouwer haar beleving mee
te laten beleven. De nieuwe tentoonstelling wordt aanstaande zondagmiddag 15 december om 15.00
uur geopend door kunsthisorica
Gerda van Ham. Vervolgens kan tot
en met januari iedere donderdag tot
en met zondag een kijkje genomen
worden in het Oude Raadhuis in het
Centrum tussen 14.00 en 17.00 uur.
Door Pierre Tuning
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Musicals en kerstvieringen

Kerstmarkt op Westplas mavo

Aalsmeer - In de Doopsgezinde
kerk worden aanstaande zondag
15 december twee musicals uitgevoerd voor en door kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar. De eerste
voorstelling is tijdens het jaarlijkse
Kerstfeest rondom de kerstboom.
Iedereen is met de jonge kinderen
tot 9 jaar welkom om aan te schuiven. Er worden liedjes gelezen en
er gaat een kerstverhaal voorgelezen worden. Dit jaar gebeurt dit
op de wijze van de kerstmusical
‘Het mooiste kerstcadeau’. Koning
Balthasar en prinses Yoezra zijn
op zoek naar het kerstkind en volgen de ster. Ze willen cadeautjes
brengen, maar de prinses maakt
van alles mee op haar reis en raakt
steeds een cadeautje kwijt aan iemand die dat nodig heeft. Vindt
ze de stal nog wel? Volg de ster!
Dit sfeervolle kerstfeest begint om
16.00 uur. U mag dit stukje als uitnodiging lezen. ’s Avonds is het de
beurt aan de oudere kinderen. Zij
voeren de musical ‘Kerstmis vier je
samen’ op. Een kleine twintig kinderen hebben weken geoefend:
de ene keer in de Karmelkerk, de
andere keer in de Doopsgezinde
kerk. Het is namelijk een productie
van beide kerken samen. Er is gerepeteerd op de liedjes, de teksten

Aalsmeer – Op woensdagmiddag
18 december organiseert Wellantcollege Westplas mavo een grote en gezellige kerstmarkt in de
school. De aula zal worden ingericht als heus marktplein, waar
bij verschillende kraampjes kerststukjes, armbandjes en andere
sieraden, cupcakes en nog veel
meer te krijgen zal zijn. De ‘businessklas’ van de Westplas mavo
organiseert, in samenwerking met
de leerlingenraad en het techniekteam van de school, de kerstmarkt.
Leerlingen die in de ‘businessklas’
zitten, leren veel over organiseren, presenteren, reclame maken,
marketing en samenwerken. Zo’n
kerstmarkt is dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor de leerlingen om veel te leren van zo’n grote
uit te voeren opdracht. Daarnaast
rekent de ‘businessklas’ er ook op
dat er winst gemaakt gaat worden
met het organiseren van de kerstmarkt en dat die winst vervolgens
weer geïnvesteerd kan worden

uit het hoofd geleerd en geoefend
in toneelspelen. Alle acteurs doen
hun best om er een mooie voorstelling van te maken. Het verhaal
gaat over de familie Van Zonderen
die Kerstmis gaat vieren. Alle spullen zijn van zolder gehaald, inclusief een oud muziekdoosje dat al
generaties in de familie is. Hij doet
het alleen niet meer. Iedereen doet
zijn best om het voor kerstmis gerepareerd te krijgen. De handige buurman Okan en zangeres
Ans, zelfs opa en oma doen een
duit in het zakje. Ook komt er nog
een familie langs die een slaapplaats zoekt. Kortom, een grappige
en mooie opvoering, die natuurlijk
goed afloopt. Deze tweede uitvoering begint om 19.30 uur. Een half
uur voor de voorstelling gaan de
deuren open van de Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55. U bent als publiek welkom. De toegang is gratis; wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan het einde van de
voorstelling. Een week later, op zaterdag 21 december wordt de musical in de Karmelkerk nogmaals
uitgevoerd. De voorstelling begint
dan om 16.00 uur. De deuren van
de kerk zijn vanaf 15.30 uur open.
Ook hier gratis toegang, met graag
een vrijwillige bijdrage.

door de ‘businessklas’ zelf, voor
bijvoorbeeld de aanschaf van tablets, die dan in de lessen gebruikt
kunnen worden. De leerlingenraad
helpt met het versieren en klaarzetten van alle spullen in de aula en het techniekteam zorgt ervoor dat er een gezellig muziekje is en dat de aula sfeervol verlicht zal zijn. Ook binnen het vak
´projectonderwijs´ wordt door de
leerlingen een steentje bijgedragen aan de totstandkoming van
de kerstmarkt. Leerlingen werken
bij projectonderwijs aan grote opdrachten, ´uitdagingen´ genaamd.
Bij een aantal van deze uitdagingen is het de bedoeling dat leerlingen producten bedenken en maken, die op de kerstmarkt kunnen
worden verkocht. De kerstmarkt
is voor iedereen vrij toegankelijk
volgende week woensdag, tussen 16.00 en 18.00 uur. Allen welkom in de aula van Wellantcollege Westplas mavo aan de 1e J.C.
Mensinglaan.

Leerlingen zijn al druk bezig met het maken van kerststukjes

Lekkere hapjes op kerstproeverij

Kerstconcert Karmelkoor
en Aurora in Karmelkerk
Aalsmeer - Vrijdagavond 13 december verzorgen het Karmelkoor
uit Aalsmeer en het koor Aurora
uit Amstelveen een kerstconcert in
de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Zowel klassieke als moderne kerstliederen worden ten gehore gebracht en er is ook volop gelegenheid om mee te zingen. Een
mooie gelegenheid om in de stemming te komen voor de kerstdagen.
De entreeprijs is 3 euro, inclusief 1
consumptie, en het concert begint
om 20.00 uur. De kerk gaat vanaf
19.30 uur open. Kaartjes kunnen
ook besteld worden via: karmeldenktank@gmail.com. Wie niet in
de gelegenheid is om naar dit concert te komen kan ook nog op za-

terdagavond 14 december naar de
Heilige Geestkerk in Amstelveen,
aan de Lindenlaan, gaan waar hetzelfde programma te horen zal zijn.
Ook hier is de aanvangstijd 20.00
uur.
Kerstmusical
Dit concert is een initiatief van de
denktank van de Karmelparochie,
evenals de kerstmusical die op zaterdag 21 december om 16.00 uur
zal worden gespeeld in de Karmelkerk, in samenwerking met de
doopsgezinde gemeente. Kinderen
van beide parochies zetten hierin
hun beste beentje voor. In De Binding wordt deze kerstmusical ten
tonele gebracht op zondag 15 december om 19.30 uur.

Verrassende kerst met Stokman
Aalsmeer - “Onze winkel staat
bol van verrassende en smaakvolle ideeën voor een onvergetelijke
kerstperiode”, zo kondigde bloemsierkunst Peter en Marian Stokman vorige week in haar advertentie aan en wie afgelopen zondag
8 december een bezoek heeft gebracht, zal dit alleen maar beamen.
De winkelruimte aan de Hornweg
87 is sfeervol ingericht en biedt
een ruime keuze aan kerstboeketten, kerststukken, kerstbomen en
deurkransen. Maar ook hele leuke en aparte decoratie artikelen
zijn hier te koop, van beeldjes en

hangers tot kaarsenhouders en
onder andere versierselen voor in
de kerstboom. De speciale openstelling op zondag werd luister bijgezet met koffie, thee of een wijntje en voor wie advies wilde, stonden deskundige medewerkers
klaar. Deze ‘profs’ zijn overigens
altijd aanwezig bij Peter en Marian Stokman! Een kijkje gaan nemen en in kerstsfeer komen, is een
aanrader! Kijk voor meer informatie op www.stokmanbloemen.nl of
bel 0297-327838.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Weer een speciale
kerstproeverij hield C1000 Koster afgelopen dinsdag 10 december tussen acht en tien uur in de avond. De
bezoekers werden verwelkomt op de
rode loper door het ‘leuke gasten’
duo in kersttijger outfit. Ze zijn misschien nu wel schor, want heel veel
inwoners in allerlei leeftijden waren
afgekomen op deze feestelijke en
overheerlijke kerstproeverij. De sfeer
was gemoedelijk en relax en vrolijk
werd in de rijen aangeschoven voor
de route langs alle hapjes, gerechtjes en drankjes. De heerlijke geuren nodigden hiertoe ook uit. Wat is
het volgende lekkers? Het aanbod
was divers en gevarieerd, van kerstbrood en oliebollen tot soep, toastje
met salade en garnalen, verschillende soorten ham en tot slot ideeën om
het kerstmaal te eindigen met een
feestelijk dessert. Meer dan dertig
proeverijen totaal en ook nog eens
een professionele horecakok die van
de grill onder andere trakteerde op
vis. De tafel om de kok was aangekleed met diverse inspiraties voor
verrassende kerstmenu’s. De bezoe-

kers waren het na afloop eens: “Lekker, gezellig en verrassend.” Ondanks
dat er geen verkoop plaatsvond ging
niemand met lege handen naar huis.
Iedereen kreeg bij de uitgang een
prachtige kerstster van Duo Plant.
De kerstproeverij van C1000 Koster:
Een groot compliment waard. Heel
geslaagd!
Foto’s: Jacqueline Kristelijn

Rijsenhout - Zaterdag 14 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt
georganiseerd door de MDO van
de Protestante kerkgemeente. Nu
de kerk niet gebruikt kan worden
vanwege de brand, vindt de kerstmarkt plaats in het tegenover de
kerk gelegen dorpshuis de Reede.
Er zijn prachtige kerststukjes, bloemen en planten, waaronder azalea’s, kerststerren en hyacinten, te

Kerstkaartenactie leerlingen

De Hoeksteen bouwt mee
aan school in Malawi
Aalsmeer - In Malawi, een land in
Afrika, ligt een dorpje dat heet Madosa. De mensen daar wonen niet in
huizen van steen, maar van klei met
daken van stro. De mensen verdienen weinig geld. Ze verbouwen zelf
wat mais, bonen, aardappelen en tabak en proberen daar van te leven.
De kinderen moeten soms ook helpen bij het zware werk.
Ze moeten bijvoorbeeld het land omploegen en dat gebeurt dan niet met
machines, zoals in Nederland, maar
gewoon met de hand en wat gereedschap. In Madosa wonen ongeveer 400 kinderen in de leeftijd van
4 tot 12 jaar. Zij gaan naar school,
die ook is gemaakt van klei en riet.
Als het regent lekt het dak en kunnen de kinderen niet naar school.
Op de school werken meestal drie
leerkrachten die les geven in overvolle lokalen. Het is daardoor druk in
de klas en de kinderen kunnen niet
goed opletten wat hun meester of
juf vertelt. Er is een organisatie die
samen met de mensen uit het dorp
een plan heeft gemaakt om dit pro-

Kerstmarkt in Rijsenhout
voor goede doelen

bleem aan te pakken. De organisatie World Servants is gevraagd om te
helpen bij dit plan. In oktober is er
al een groep Nederlanders geweest
en zij heeft een start gemaakt met
de bouw van stenen klaslokalen en
een mooi huis voor de leerkrachten.
Hierdoor zijn de leerkrachten tevreden en blijven ze meerdere jaren op
school werken. Het gebouw en het
huis zijn alleen nog niet af. Er moet
nog meer cement, spijkers, dakplaten etc. komen. Hiervoor zijn de kinderen van basisschool De Hoeksteen
in actie gekomen. Afgelopen maand
hebben zij hard gewerkt aan het maken van kerstkaarten. Deze kaarten
zijn gedrukt en de komende week
zullen de leerlingen gaan proberen
om deze kaarten per setje van 6 te
verkopen. De kinderen kregen een
presentatie te zien van het project
en nu zijn ze klaar om de kaarten te
gaan verkopen. Het kan zijn dat u in
de komende weken wordt benaderd
door één van de kinderen om deze kaarten te kopen. Helpt u de kinderen mee aan het bouwen van een
school voor de kinderen in Malawi?

koop. Kom gezellig langs. Koffie,
thee en erwtensoep staan klaar!
En met uw komst en aanschaf van
kerststukjes en dergelijke worden
twee goede doelen gesteund. De
opbrengst van de kerstmarkt is namelijk voor de naschoolse opvang
van Roma kinderen in Roemenië
en voor de stille armoede in Rijsenhout. De kerkstmarkt is open van
10.00 tot 15.30 uur.

Kerst met ‘Con Amore’
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft een druk
kerstprogramma voor de boeg.
Liefst vijf concerten tot de kerstdagen geven de heren. Aanstaande zaterdag 14 december verleent
Con Amore in een kleine bezetting medewerking aan de kerstviering van de Zonnebloem Aalsmeer
in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg. De viering begint om
14.00 uur. Op zondag 15 december
maakt Con Amore zijn opwachting
tijdens een kerstconcert in de St.
Jankerk in Kaatsheuvel. Er wordt
opgetreden samen met een kamerkoor en een koperkwintet. So-

listen zijn Charlotte Tielrooy en pianist Jaco Kruijswijk. Beide solisten verlenen ook medewerking
aan het kerstconcert op zondag 22
december in de Open Hof kerk in
de Ophelialaan. Het concert in de
kerk geeft Con Amore samen met
Aalsmeers Harmonie en begint om
15.00 uur. Een dag er voor, op zaterdag 21 december, gaat Con
Amore van zich laten horen tijdens de kerstmarkt in AmsterdamNoord van 13.00 tot 16.00 uur. Als
laatste zingt het Aalsmeers mannenkoor tijdens de kerstnachtdienst vanaf 22.30 uur in de Paaskerk in Amstelveen.

Kerstsfeer met olifanten
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
en zondag 8 december is in Studio’s Aalsmeer een kerstmarkt in
olifantensfeer gehouden. Allerlei artikelen van en met afbeeldingen van olifanten werden te koop
aangeboden. Onder andere tafels
met diverse soorten beeldjes van
olifanten, maar ook kalenders en
kaarten. Ook werden workshops

gegeven. De opbrengst van de
kerstmarkt komt geheel ten goede
aan de bouw van een ziekenhuis
voor de weesolifantjes in Sri Lanka.
Het weeshuis hier heeft nauwelijks
faciliteiten om verzwakte of ernstig
verwonde olifantjes te behandelen
en als nodig te opereren.

Kerstlunch in
de Oost-Inn

de Mikado aan de Catharina Amalialaan. Daarna wordt van 12.00
tot 13.00 uur de kerstlunch geserveerd. Het wordt een goede traditie om voor de Kerst samen van een
heerlijke en feestelijke lunch te genieten. Iedere belangstellende is
welkom. Voor inlichtingen: 0297325636, 0297-345413 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Kerststukje maken in Centrum

Kerstkienen
BV Oostend
Aalsmeer - Op dinsdag 17 december organiseerd BV Oostend een
grootse kerstkienavond in gebouw
’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De aanvang is om 20.00 uur.

Er zijn deze avond mooie prijzen te
winnen waaronder staafmixers een
electrische deken, waardebonnen,
koffiezet apparaat en een blender.
Ook wordt deze avond een gratis
ronde gespeeld waarmee een kerstpakket te winnen is. De zaal van ’t
Middelpunt gaat om 19.30 uur open,
zodat iedereen tijd heeft om een
kopje koffie of thee kan drinken.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 december kunnen kinderen tussen 11.00 en
15.00 uur een eigen kerststukje komen maken in de oude winkel van
Small Talk in de Zijdstraat 37. In de lege winkel komen tafels te staan en
onder leiding van het Meer Aalsmeer
promotieteam kunnen kinderen helemaal gratis een mooi kerststukje komen maken. Alles is aanwezig, maar
heb je iets moois wat je graag in je
eigen kerststukje wil verwerken dan
mag je dat natuurlijk gewoon meenemen.
Geen Decembermarkt
Jammer genoeg geen Decembermarkt dit jaar in de Zijdstraat. De regen en de sneeuw van de afgelopen jaren hebben het evenement de
das om gedaan. Maar op vrijdag 20
en zaterdag 21 december wordt het

wel extra gezellig in het winkelgebied
met een levende kerststal, een Dickens koor en glühwein en chocolademelk van Lions Club Ophelia. Op
zaterdag 21 december vindt ook de
Santa Run plaats met start en finish
bij de Crown Studio’s.
Koopzondag
Op zondag 22 december openen een
groot aantal winkels de deuren. Zo
kunt u tijdens de drukke dagen voor
Kerst rustig uw boodschappen in huis
halen, want vooral op zondag is er
meer dan genoeg gratis parkeergelegenheid op het Praamplein, Raadhuisplein en Drie Kolommenplein. Albert Heijn op het Praamplein is overigens iedere zondag geopend van
16.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op onze nieuwe
website: www.aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Woensdag 18 december van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee bij de Oost-Inn in
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Kerstconcert Davanti met
presentatie nieuwe cd

Kersttheaterprogramma
Herman Boon in LEG

Aalsmeer - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti heeft een
kerst cd opgenomen! Een sfeervol voorproefje van de cd is te krijgen tijdens een kerstconcert, waarin de cd ook wordt gepresenteerd,
op vrijdag 13 december. Op de cd
zijn bekende en makkelijk in het
gehoor liggende kerstliedjes te beluisteren, maar ook minder bekende, maar zeker niet minder mooie,
klassieke kerst nummers. Uniek is
het volledige ‘The Christmas Rose’
van Thomas F. Dunhill. Dit complete
werk van tien zangstukken, waarvan de meeste tweestemmig worden gezongen, is nog bijna nooit in
zijn geheel uitgevoerd. Davanti bestaat uit zestien zangeressen, die
met een kritisch oor streven naar
zuiverheid en koorbalans. Sinds de
oprichting in 1993 hebben ze een
grote verscheidenheid aan optredens gedaan en diverse onderscheidingen op festivals behaald. In
2010 mocht Davanti zich het beste

Aalsmeerderbrug - Het grootste
geheim van Kerst is gek genoeg
een geheim dat iedereen mag weten! En cabaretier Herman Boon
gaat in december in zijn gloednieuwe theaterprogramma ‘Schitterend’, tijdens vier optredens door
het hele land, dat geheim onthullen. Eén daarvan is in de Levend
Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug en wel op vrijdag 13 december. Het concert begint om
20.00 uur. Herman Boon is een
evangelist, cabaretier, spreker en
liedjesschrijver voor jong en oud.
Naast zijn programma’s en cds
voor volwassenen heeft hij tientallen kinderliedjes op zijn naam
staan die door het hele land gezongen worden. De afgelopen jaren trekt Herman rond kerst het
land door met een afwisselend
programma (bedoeld voor een publiek vanaf 12 jaar) vol verhalen,
grappen, liedjes en typetjes. Dit
jaar heeft dat programma als titel
‘Schitterend’. “Kerst is het mooiste
moment van het jaar”, zegt Herman. “Het is de geboorte van de
Redder van de wereld. Deze we-

vrouwenkoor van Nederland noemen. Sinds het begin van dit seizoen staat Davanti onder leiding
van de nieuwe dirigente Alice Roes.
Hoewel het koor normaal gesproken voornamelijk a-capella zingt,
zijn op de kerst cd veel stukken met
piano begeleiding te horen, verzorgt door Hanneke Maarse. Het
concert op 13 december begint om
20.00 uur in de RK Kerk St Jan Geboorte in Kudelstaart. Om 19.30 uur
gaan de deuren van de kerk open.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro
en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar.
Toegangskaarten voor het concert
kunnen in de voorverkoop worden gekocht bij Het Boekhuis in de
Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein en slijterij Gall&Gall in
Kudelstaart. Kaarten zijn ook te bestellen via 06-30155387 en via davanti@hotmail.nl. Meer informatie
over het concert, de cd en de verdere (kerst)optredens is te vinden
op www.davanti.nl.

Cappella Nova zondag in
de Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Op zondag 15 december geeft vocaal ensemble Cappella Nova uit Amsterdam een kerstconcert in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat. Het ensemble bestaat uit veertien vocalisten, waaronder de dirigent zelf. Het concert begint om 12.00 uur en is geheel gewijd aan de Kerstvespers
van Monteverdi. Deze Kerstvespers dateren uit de vroege barokke
periode, zo tussen 1610 en 1640.
Hoog en laag, goed en kwaad, rust
en onrust, zwart en wit zijn meteen terug te horen in de muziek.
De Kerstvespers bestaan uit psalmen, die traditioneel elke zondag
worden gezongen, maar ze worden voorafgegaan door gezangen, antifonen geheten, die recht-

streeks verwijzen naar het kerstverhaal. Dat maakt deze vespers
tot een mooie, feestelijke opmaat
naar Kerstmis. Solistische momenten en koorgedeelten wisselen elkaar af. Met een klein ensemble
als Cappella Nova is elke zanger
eigenlijk solist. Het orgel zal worden bespeeld door Piet Hulsbos en
de contrabassist is Robert Franenberg. Wilma Schoenmaker en Paulien Walch maken eveneens deel
uit van dit ensemble. Het geheel
staat onder leiding van Jurjen Vis.
De toegang is een gift. Wie op 15
december niet in de gelegenheid
is te komen, kan op 22 december
naar de Abdij van Egmond waar
Cappella Nova vanaf 15.00 uur een
concert geeft.

Kerstconcert Song of Joy
Aalsmeer - Het Interkerkelijk gemengd koor Song of Joy treedt
twee maal op in de decembermaand. De eerste keer organiseert het koor samen met de commissie Erediensten Kudelstaart
een Kerstzangavond op zondag
15 december vanaf 19.30 uur. De
avond wordt gehouden in kerkelijk centrum De Spil aan de Spilstraat 5 in Kudelstaart. Het koor
brengt een aantal prachtige kerstnummers, waaronder het Halleluja van Händel, ten gehore. Maar,
er kan ook meegezongen worden
met mooie bekende en minder bekende kerstliederen.
Het belooft een sfeervolle avond
te worden. De toegang is vrij, wel

wordt een collecte gehouden ter
dekking van de onkosten. Na afloop kan onder het genot van een
kopje koffie of thee met iets lekkers nog even nagepraat worden.
Song of Joy verleent ook medewerking aan de jaarlijkse Kerstnachtdienst in Leimuiden. Deze
dienst vindt plaats op 24 december in de Dorpskerk van Leimuiden in de Dorpsstraat 49. Aanvang
21.30 uur.
Ook hier zijn belangstellenden van
harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen met mooie
kerstliederen. De kerk is speciaal voor deze avond sfeervol verlicht en ingericht, zodat de kerstgedachte voelbaar is.

‘Komt allen tezamen!’

Kerstconcert Con Amore
en Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - ‘Komt allen tezamen’, dat hebben de besturen van
Con Amore en Aalsmeers Harmonie ook gedacht. Daarom hebben
het mannenkoor en de harmonie
de muzikale uitdaging opgepakt
om een gezamenlijk kerstconcert
te verzorgen op zondagmiddag 22
december. Zowel Con Amore als
Aalsmeers Harmonie zullen eigen
stukken ten gehore brengen en
ook gezamenlijk optreden. Zoals
het een echt kerstconcert behoort
zullen ook samenzangnummers
worden gespeeld. Con Amore in-

troduceert deze middag de soliste
Charlotte van Tielrooij. Zij zal onder andere het Ave Maria zingen.
Het concert is in de Open Hof Kerk
in de Ophelialaan 247 en is gratis
toegankelijk. Er zal een bus bij de
uitgang staan waarin u uw waardering kunt laten blijken.
De aanvang is 15.00 uur en de
kerk is open vanaf 14.30 uur. Voor
meer informatie over de muziekverenigingen en hun activiteiten:
www.amkconamore.nl en www.
aalsmeersharmonie.nl.

Kudelstaart - Op zaterdag 14 december organiseert de Protestantse gemeente haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in
kerkelijk centrum De Spil in de
Spilstraat, zijstraat van de Bilderdammerweg. Er is weer hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.
Mooie creatieve kerststukken in
alle soorten en maten en leuke originele vogeldecoraties. Verder zelfgemaakte kerst- en andere
kaarten, overheerlijke zelfgebakken tulbanden en andere lekkernijen en er kan een keuze gemaakt
worden uit boeken, kleine cadeautjes, cd’s en dvd’s. Ook wordt een
stand ingericht met tweedehands
boeken. En natuurlijk is de inmiddels overbekende kerstwijn weer
volop te koop! Voor de inwendige mens is er koffie met wat lekkers en erwtensoep met heerlijke belegde broodjes. Alles wordt
gepresenteerd in een sfeervolle
kerstsfeer. De moeite waard om de

kerstmarkt te bezoeken. Iedereen
is van harte welkom!

Medewerking wordt verleend door
het AdHoc Koor. Het concert begint om 14.00 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt 10,00 euro per persoon.
Vrienden van de Concertina’s en
volwassenen met 65+pas beta-

len 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar
5,00 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de zaal. Zowel de orkesten als
het koor staan onder leiding van
dirigent Elly Meekel. Zij hopen u
een prettige middag te bezorgen
met een gevarieerd muzikaal programma en samenzang. In de pauze vindt een verloting plaats, waarbij leuke prijzen zijn te winnen. Na
afloop van het concert is het mogelijk nog even na te praten. Voor
meer informatie zie www.concertinas.nl of via 0297-567362.

Amstelveen - Op zaterdag 14 december verzorgt het Christelijk
gemengde koor Cum Laude een
kerstuitvoering in de Pauluskerk
te Amstelveen. Tijdens dit concert
zal het bekende Amerikaanse muziekstuk ‘The Promise of Christmas’ van de componist Dan Burgess worden uitgevoerd.
Dit stuk muziek is een prachtige
weergave van wat Kerst kan betekenen. De belofte is uitgekomen
van de komst van Christus naar
deze aarde. Aan het concert verlenen vele muzikanten medewerking op dwarsfluit, viool, trompet,
hobo, hoorn, slagwerk en natuur-

Aalsmeer - Donderdag 19 december wordt er een winter- en kerstmarkt gehouden in ’t Kloosterhof
in de Clematisstraat. Belangstellenden zijn van 14.30 tot 17.00 van
harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er zullen onder ande-

Boeken- en kerststukjesmarkt

voor een muzikale weeksluiting
in Zorgcentrum Aalsmeer en op
kerstavond 24 december tot slot
wordt een concert gegeven in Verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp.
Op 7 januari hervatten de leden de
repetities in de Beukzaal van de
Open Hof Kerk, ingang Sportlaan
86. Aanvang 20.00 uur. Ook hier
zijn belangstellenden van harte
welkom om mee te komen zingen.

re weer leuke kerstspulletjes, kerstkaarten, 3 D knipvellen, kerststukjes en plantjes en leuke (kleine)
cadeautjes te koop zijn. Ook is de
handwerkgroep van ’t Kloosterhof
aanwezig met mooie zelfgemaakte
spullen door de bewoners. Warme
chocolademelk met slagroom en
een lekker glaasje glühwein staan
klaar, net als uiteraard koffie of
thee met wat lekkers.
wel jong als oud. Een goede manier om op voordelige wijze de nodige boeken te verzamelen voor
de lange winteravonden. Ook dit
keer worden kerststukjes verkocht
welke door de dames die op zondag de bloemen in de kerk verzorgen zijn gemaakt. Na het snuffelen
kan genoten worden van een kopje koffie of thee. De opbrengst van
de markt is bestemd voor onderhoud en instandhouding van de
kerk en kerkelijke gebouwen.

‘Het meisje met de zwavelstokjes’

gel, Jan Sikkema op orgel, Leen
de Borst op trompet, Josefien Wey
op dwarsfluit en Wilko Roodenburg op drums. De toegang gratis. Er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte welkom in de Spil in de Spilstraat 5,
zijstraat Bilderdammerweg.

The Promise of Christmas
met Cum Laude en Caritas
Bovenkerk - De Amstelveense accordeonorkesten van de
Concertina´s geven zondagmiddag 15 december een kerstconcert in het Noorddamcentrum in
Bovenkerk.

Aalsmeer - Zondag 15 december verleent het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer medewerking in de morgendienst van de Open Hof Kerk
in de Ophelialaan 247, aanvang 10
uur. Iedereen is van harte welkom.
Maandag 16 december laat het
Interkerkelijk Koor vervolgens
van zich horen in het Trefpunt in
Nieuw-Vennep. Op vrijdag 20 december gaat het koor zorg dragen

Leimuiden - Op zaterdag 14 december wordt een boeken- en
kerststukjesmarkt gehouden in
kerkelijk centrum de Ontmoeting
in de Dorpsstraat 49, naast de Protestantse Kerk van Leimuiden. De
markt is open van 10.00 tot 15.00
uur. Er is uitgebreid aanbod aan
boeken op velerlei gebied voor zo-

Volkskerstzang in Kudelstaart
Kudelstaart - De Protestantse Gemeente Kudelstaart organiseert op zondag 15 december
een Volkskerstzang in De Spil.
Aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor Song of Joy onder leiding van Hilbert Kamphuis,
Jaap van Muijdenop piano en or-

Kerstconcert Concertina´s

Druk kerstprogramma voor
Interkerkelijk Koor Aalsmeer

Kerstmarkt in
’t Kloosterhof

Kerstmarkt in de Spil

reld is een zooitje, maar er is een
oplossing voor. En die oplossing is
schitterend. Het is de mooiste gebeurtenis die de mensheid is overkomen!” Tijdens de avonden vertelt Herman Boon op zijn geheel
eigen manier het kerstverhaal. Met
de verschillende typetjes, de vele grappen en liedjes voor jong
en oud worden opvallende verhalen verteld. Zoals het verhaal van
een meisje dat een wijze man opzoekt met de vraag waarom mensen zo lelijk doen. Maar de wijze
man heeft een bijzonder medicijn;
een medicijn dat iedereen aardig maakt. Uiteindelijk komt Herman Boon uit bij hét verhaal. “Ieder mens heeft het recht om in ieder geval één keer het echte kerstverhaal te horen” zegt Herman.
“Veel mensen hebben vooroordelen en gedachten over kerst die
niet kloppen, dus het is leuk om
te horen hoe het nu eigenlijk echt
met kerst zit.” Beleef het kerstverhaal als nooit tevoren met ‘Schitterend’! Kaarten kosten 15 euro per
stuk en zijn verkrijgbaar via www.
events4christ.nl of 0297-237171.

lijk piano en orgel. Tevens is uitgenodigd het Interkerkelijk koor
Caritas uit Aalsmeer onder leiding
van Arie Vooys. De solostemmen
worden ingevuld door enige leden van het koor Caritas. De muzikale leiding is in handen van Wim
van Dijkhuizen en het orgel wordt
bespeeld door de eigen organist
Cees Oskam. Gastorganist is Arie
Vooys. De kerk is vanaf 19.30 uur
open, het concert start om 20.00
uur. De toegang is vrij, wel wordt
een collecte gehouden ten behoeve van kosten. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren
en en mee te doen met de samenzang.

Kudelstaart - “Het was afschuwelijk koud, niemand op straat.
Het sneeuwde en het begon donker te worden. In die kou en in dat
donker liep er op straat een arm,
klein meisje zonder muts en op
blote voeten.”
Zo begint het verhaal van ‘Het
meisje met de zwavelstokjes’.
Een indrukwekkend sprookje dat
de rode draad zal zijn tijdens het
kerstconcert dat op zondag 15 december om 16.00 uur in RK kerk
St. Jan Geboorte wordt georganiseerd. Iedereen is welkom aan de
Kudelstaartseweg 247. De kerk is

open vanaf 15.30 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het
gemengde koor Cum Ecclesia,
kinderkoor De Kudelkwetters en
vrouwenkoor Vivace zullen sfeervolle liederen ten gehore brengen.
Zij worden daarbij muzikaal begeleid door Muziekvereniging Flora. En natuurlijk is er volop gelegenheid voor iedereen in de kerk
om gezellig mee te zingen. IJsclub
VZOD zal in een tent op het kerkplein voor de innerlijke mens zorgen met glühwein en warme chocolademelk.

Kerst met ‘Trumpets of the Lord’
Rijsenhout - Het is bijna een traditie: een kerstconcert door het
koor Trumpets of the Lord onder
leiding van Rob van Dijk. Dit jaar
kunnen bezoekers op woensdagavond 18 december helemaal in
kerststemming komen tijdens een
wederom prachtig concert. Vier
geweldige zangeressen zijn uitge-

Kerst op het
Rozenplein
Aalsmeer - Woensdagavond 18
december is er van 20.00 tot 21.00
uur een X-mas Sing-along op het
Rozenplein in Nieuw Oosteinde.
Samen prachtige kerstliederen
zingen onder begeleiding van de
X-mas band in een ongedwongen
sfeer. Er is koffie, thee, chocolademelk en koek. Kom en zing mee.

nodigd om als gasten in het kerstprogramma op te treden. Het wordt
swingen, maar ook verstillen bij
een mooi sfeervol kerstrepertoire.
Het concert begint om 20.15 uur in
schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Kaarten zijn nog beschikbaar via info@trumpetsofthelord.
nl of trumpets@xs4all.nl.
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Beleidsplan Woonarken 2013:

Explosieve dansvoorstelling
‘Loud!’ in Crown Theater

Duidelijkheid voor alle
bewoners van arken

Aalsmeer - Op donderdag 19 december is dé Nederlandse dansvoorstelling Loud! te zien in Crown
Theater Aalsmeer. Met een fenomenale mix van verschillende dansstijlen, een spectaculair decor met onder andere projecties die reageren
op de dansers én speciaal gecomponeerde muziek is Loud! een technisch hoogstandje. Acht Nederlandse topdansers laten het allerbeste zien op het gebied van hiphop, house, moderne dans, poppin’, locking en jazz dance. Topdansers zoals Angelo Pardo, Jessy Kemper, Xisco Riboch en Fabia Witkamp
dansen voor hun leven op de choreografieën van hoofdchoreograaf
en artistiek supervisor Lloyd Marengo en gastchoreografen Vincent Vianen en Ed Wubbe. Daarnaast danst
ook één van de dance kids mee.
Toppers zoals Justen Beer, Luciano
Hiwat en Noah de Vos zullen overweldigen met hun danskwaliteiten.
Lloyd Marengo bedacht het concept en het verhaal en zocht de juiste dansers en creatives erbij. Lloyd
is in binnen- en buitenland bekend
om zijn specialisme in electric boogie, popping en breakdance. Lloyd
kwam voor het eerst in aanraking
met het Scapino Ballet in 1999, toen
hij danste in Twools (tot 2001). Tegenwoordig is hij verantwoordelijk
voor vele choreografieën en conceptontwikkeling. De rode draad in
de voorstelling is een explosief liefdesverhaal over het (eeuwige) leven
en de dood. Volgens Marengo is het
verschil met andere (urban) dansvoorstellingen dat je bij Loud! ondanks het dynamische aspect van
de voorstelling, niet om het verhaal
heen kunt. En het unieke aan Loud!
is dat het voor 100% een Nederlands

Aalsmeer - Als op 19 december
het bestemmingsplan woonarken,
met de daarbij behorende woonarkenverordening 2013 en het beeldkwaliteitsplan woonarken door de
gemeenteraad wordt goedgekeurd,
komt er eindelijk duidelijkheid voor
de ongeveer 400 eigenaren van
woonarken die een ligplaats innemen in onze mooie waterrijke gemeente. Al sinds de jaren ‘50 in de
vorige eeuw liggen er woonarken in
de gemeente Aalsmeer. Eerst nog
op bescheiden schaal, in afmetingen en aantallen. Een woonark was
per slot van rekening een noodoplossing. Ook toen was er al gebrek
aan woningen voor Aalsmeerse jongeren. Veelal lagen deze kleine bescheiden arken afgemeerd in sloten bij de kwekerijen op de Uiterweg en Oosteinderweg en met een
ligplaatsvergunning van de provincie en gemeente mocht men er permanent op wonen.” Zo rond de jaren zeventig en tachtig verschenen er steeds meer recreatiearken in jachthavens rond de kleine
poel waar men vanaf april tot oktober op mocht verblijven en overnachten. De toename van deze recreatiearken, alsmede ook de arken
voor permanente bewoning, namen
zó’n vlucht, dat de gemeenteraad
van Aalsmeer in 1988 een Woonschepenverordening aannam, welke
onder andere de lengte, breedte en
hoogte van een ark regelde.
Het mocht niet te comfortabel zijn,
want het was en bleef een noodoplossing. Maar zoals bij vele verordeningen was er ook in deze schepenverordening een artikel waarbij het
college bij hoge uitzondering gebruik kon maken van hun bevoegdheid een grotere maat toe te kennen: 25 x 6 meter met een hoogte
van vier meter. Een enorme sprong
vooruit in het woongenot van een
arkbewoner. Van deze bevoegdheid is de afgelopen jaren dan ook
op grote schaal gebruik gemaakt.
Bij het toenemen van de waterrecreatie en het toerisme nam ook het
aantal woonarken toe. Om dit be-

product is. De naam Loud! is zorgvuldig door Marengo gekozen. Het
is een term die je wel vaker hoort
in de hiphop scène: “Een uitbundige, korte term, die goed past bij de
thematiek van het verhaal; een liefde zo groot dat ze het van de daken
zouden willen schreeuwen.”
De ondertitel is Dance Experience
Reinvented en hiermee wordt het
dynamische aspect van de voorstelling benadrukt. “De dans staat niet
los van het decor, het decor niet van
de animaties en de animaties niet
van de dans: alles is één geheel”, aldus Lloyd. Volgens Ed Wubbe is de
kracht van de verschillende dansstijlen dat het “puur, direct, onbevangen en virtuoos is. Loud! wordt
een stroomstoot aan energie. Dit
moeten mensen gaan zien.” Kaarten
zijn verkrijgbaar via www.crowntheateraalsmeer of reserveer via 09001353 (45 cpm).

Aalsmeer - De Sinterklaas kleurwedstrijd van Bruna in de Zijdstraat
is gewonnen door Amber Pappot. Zij
heeft uit handen van Gert Post het
Mega Sinterklaasboek van Charlot-

te Dematons uitgereikt gekregen.
Amber was heel gelukkig met deze
prijs. Alle andere deelnemers kregen een leesboekje als troostprijs.
Foto de Boer.

Viering met N201-run zaterdag

Weer nieuwe delen N201 open

Cadeautje grabbelen en snoep in jaszak

Sinterklaas op bezoek in AH
Kudelstaart - AH Alders had vorig
jaar mei tijdens de Veiling voor Kudelstaart het hoogste bod gedaan
op Sinterklaas, die toen in hoogst eigen persoon in het Dorpshuis aanwezig was! Afgelopen woensdag 4
december kwam hij zijn belofte inlossen en heeft een uur lang in de
supermarkt cadeautjes en snoepgoed uitgedeeld.
Het was een drukte van belang. Kinderen die het aandurfden mochten
met de Sint en zijn Pieten op de fo-

Amber wint kleurwedstrijd

to. Daarna konden ze een cadeautje
grabbelen en werden hun jaszakken
vol gestopt met snoepgoed.
De medewerkers van AH Alders willen de Sint en zijn Pieten bedanken voor hun ruimhartigheid en hopen dat de Sint zich aankomend jaar
weer in het Dorpshuis zal melden
voor de veiling van Kudelstaart. “We
zullen dan zeker weer mee bieden
om hem en zijn Pieten weer naar
onze supermarkt te krijgen”, besluit
eigenaar Alders.

Aalsmeer - Op zondag 15 december worden er opnieuw delen van
de nieuwe N201 in gebruik genomen. Het gaat hier om de aansluitingen A4 bij Hoofddorp en de omlegging Schiphol-Rijk, eveneens
in de gemeente Haarlemmermeer.
Met de openstelling kan het verkeer
snel en ongehinderd vanuit Hoofddorp, Uithoorn en Aalsmeer naar de
A4 rijden. De ingebruikname wordt
gevierd met de N201-run die voorafgaand aan de openstelling wordt
gehouden op zaterdag 14 december. Direct na afloop van de N201run gaan de nieuw aansluitingen op
de A4 bij Hoofddorp en de omlegging Schiphol-Rijk open. Daarmee
zijn zes van de zeven projecten, die
onderdeel zijn van de nieuwe N201,
gereed. De aansluitingen op de A4
en omlegging bij Schiphol-Rijk zorgen voor een snellere en veiligere
doorstroming in de regio. De nieuwe N201 wordt daarmee een beter
alternatief voor de oude N201, nu
de N196.
Zuidelijk op- en afritten
De openstelling ‘aansluiting A4’ betreft de nieuwe noordelijke op- en
afritten bij de Hoek in Hoofddorp
en de nieuwe zuidelijke op- en afritten bij Hoofddorp Zuid. Tot aan
kerst kan echter alleen het verkeer
van en naar Rijsenhout gebruik maken van de zuidelijke op- en afritten
op de A4. Verkeer naar Hoofddorp
Zuid en Nieuw Vennep moet nog
even gebruik maken van een alternatieve route in verband met werkzaamheden die de gemeente Haarlemmermeer aan de Bennebroekerweg uitvoert. Verkeer op de nieuwe N201 moet overigens de eerste paar weken na de openstellin-

gen nog wel rekening houden met
enige vertraging. Veel weggebruikers moeten wennen aan de gewijzigde verkeerssituatie, wat enig oponthoud kan veroorzaken. De verwachting is dat in het begin van het
nieuwe jaar het verkeer gewend is
en makkelijk doorstroomt.
Taurusavenue
Tegelijkertijd met de openstellingen
van de nieuwe Aansluiting A4 en
de Omlegging Schiphol-Rijk, opent
de gemeente Haarlemmermeer de
Taurusavenue in Hoofddorp. Maandagochtend 16 december wordt dit
feestelijk gevierd. De Taurusavenue
verbindt de noordelijke aansluiting
van de N201 met de A4 via Beukenhorst, met de Van Heuven Goedhartlaan en wordt daarmee de nieuwe en belangrijkste toegangsweg
van en naar het centrum van Hoofddorp.
Zeven jaren gewerkt
Ruim zeven jaar is er gewerkt aan
de realisatie van de nieuwe N201.
Eind 2006 is de eerste schop de
grond in gegaan. Het eerste project
dat was afgerond, was de Kruisweg.
Vanaf 2011 zijn fasegewijs de andere N201-projecten opengesteld
voor het verkeer. In 2011 was dat de
Fokkerweg en in 2012 de ‘Omlegging Aalsmeer- Uithoorn’. Vlak na
de opening van de Waterwolftunnel
in april 2013 werd de ‘Aansluiting
A9’ in gebruik genomen en nu zijn
de ‘Omlegging Schiphol-Rijk’ en de
‘Aansluitingen A4’ aan de beurt. Het
laatste project, de omlegging Amstelhoek, is begin 2014 gereed. Ook
de op- en afritten van de Zijdelweg
in Aalsmeer zijn dan klaar. Voor informatie kijk op www.n201.info.

ter te kunnen begeleiden, is er in
1995 een notitie verschenen, waarin
voor het eerst het gebruik en maximum aantallen werden genoemd. In
2006 is de draad weer opgepakt en
zijn er vanaf 2006 tot 2009 meerdere plannen aangeboden en enkele
ook aangenomen. Gepoogd is met
het ‘omgekeerd evenredigheidsbeginsel’ een eind te maken aan het
gedogen van het permanent wonen
op een recreatieark. Maar dit heeft
nooit het resultaat gebracht van wat
men er van verwachtte, sterker nog,
het leidde tot een vloed aan rechtszaken. Nu anno 2013 ligt er een bestemmingsplan woonarken. Een
goed doordacht plan, dat wat handhaving betreft, juridisch goed in elkaar steekt. Een plan waarin de ark
een vaste plaats op de plankaart
heeft gekregen en niet meer verplaatst mag worden. Een plan waarin ook de afmetingen, kwaliteit en
vormgeving geborgd is. Een plan
met overgangsrecht in de vorm van
een persoonsgebonden vergunning
bij langdurig gedoogde bewoning
op een recreatieark. “De fractie van
het CDA heeft vanaf 2009 tot 2013
actief meegedacht en meegewerkt
aan het bovengenoemde plan. Diverse voorstellen van het CDA zijn
er ook in verwerkt. En niet onbelangrijk: de arkbewoner weet nu na
50 jaar waar hij aan toe is”, besluit
Raadslid Ton Smit.
Foto: CDA-raadslid Ton Smit: “Voor
de Aalsmeerse woonarken ligt er nu
een goed doordacht plan’’.

Van links naar rechts: Marijn Schoo (penningmeester), notaris Geert Labordus, Bram Heijstek (secretaris) en Gijsbert de Fockert (voorzitter).

Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe politiek partij:
Het Aalsmeers Collectief
Volgende week donderdag Raad en Beraad

Ook reclamebelasting in
winkelgebied Ophelialaan
Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer
- Met een lange vergaderavond
moeten burgemeester, wethouders en raadsleden volgende week
donderdag 19 december rekening
houden, want de agenda kent een
groot aantal onderwerpen. De bijeenkomst in de raadzaal van het
gemeentehuis begint om 20.00 uur
met de Raad. Behandelstukken zijn
het bestemmingsplan woonarken,
de welstandsnota 2013, verwerving eigendommen in kader project
Groenzone en vaststelling belastingverordeningen 2014. Naar verwacht een klein uur wordt de Raad
afgesloten en wordt na een korte
schorsing aangevangen met het Beraad. Eerste agendapunt is het haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van Fort Kudelstaart. Dan
wordt gesproken over de Logistieke verbinding Greenport Aalsmeer
en het verzoek van het college om
50.000 euro te ontrekken uit het
Woonfonds voor uitkoop van het
Shell LPG-vulpunt aan de N196 als
bijdrage aan Timpaan om zo de rea-

lisatie van een blok startersappartementen te bouwen binnen het project Dorpshaven. Vervolgens wordt
groen licht gevraagd aan de raad
voor een herziening van de structuurvisie Green Park om hier schipholparkeren in drie deelgebieden
mogelijk te maken. En na de beslissing om de ondernemers in het
Centrum te belasten met reclamebelasting, willen de bestuurders ook
het winkelgebied Ophelialaan toevoegen aan de onlangs ‘in gebruik
genomen’ verordening. Het Beraad
wordt besloten met de verordening
Speelautomaten en het veilig stellen van budgetten 2013 voor de
programmabegroting in 2014. Onder andere staat volgend jaar herinrichten van het fiets- en voetpad
langs de Hoofdweg op het programma, evenals de aanleg van een rotonde op de hoek Noordvork met de
Aalsmeerderweg. De verwachting is
de vergadering rond 23.00 uur afgesloten kan worden. De vergaderavond is openbaar, belangstellenden zijn welkom.

In de rij voor gratis strooizout
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
december zijn meer dan 2.400 zakken gratis zout opgehaald bij de gemeente.
Al vroeg stond er een rij wachtenden bij de werf van Meerlanden. Wethouder Beheer Ad Verburg
was bij deze uitdeelactie aanwezig. De gemeente wil door het uit-

delen van gratis zout de bewoners
en bedrijven stimuleren hun eigen
stoep sneeuw- en ijsvrij te houden
komende winter. Uitgangspunt bij
de gladheidbestrijding is dat de gemeente zich inspant om de gladheid
tegen te gaan op belangrijke wegen
en fietspaden. Wethouder Ad Verburg: “De gemeente en Meerlan-

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6
december was niet alleen de geboortedag van Sinterklaas, maar
ook de nieuwe politieke partij: Het
Aalsmeers Collectief (HAC). Het bestuur bestaande uit Gijsbert de Fockert (voorzitter), Marijn Schoo (penningmeester), Bram Heijstek (secretaris) en Yasemin Aydin wilt met deze partij mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het
Aalsmeers Collectief (HAC) is een

den zijn ook dit jaar goed voorbereid, maar we kunnen niet alles ijsof sneeuwvrij maken. De gemeente Aalsmeer garandeert niet en kan
ook niet garanderen, dat het overal veilig is bij winterse weersomstandigheden. De gemeente doet
daarom ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers.” Het is niet
mogelijk dat de gemeente alle wegen begaanbaar houdt wanneer
er gladheid is. Wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden worden bijvoorbeeld niet gestrooid. Er
staan onder andere zoutkisten bij
het zwembad, het uitvaartcentrum,
de dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra. En bij heel
veel inwoners liggen nu sinds zaterdag zakken strooizout klaar om de
gladheid te lijf te gaan!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

nieuwe Aalsmeerse politieke partij,
die graag zaken zoals de woningmarkt, sociale huur en communicatie vanuit de overheid naar de burger wilt verbeteren. Maar ook zaken als duurzaamheid, de lokale
economie en het openbaar vervoer
zijn onderwerpen waaraan een andere draai gegeven moet worden,
zo vindt HAC. Transparantie is voor
HAC een belangrijk gegeven. Daarom zijn alle vergaderingen openbaar.
Om een goed beeld te krijgen van
het concept verkiezingsprogramma
heeft het HAC op de braderieën in
september en oktober een enquête
gehouden. Deze enquête is nog niet
gesloten, maar al ruim 300 mensen
hebben deze ingevuld. Ruim tachtig
procent heeft tot nu toe aangegeven geen vertrouwen te hebben in
de huidige politieke partijen. Dit is
één van de belangrijkste punten die
HAC wil aanpakken. Het vertrouwen van de burger in de overheid
herstellen. Het luisterend oor willen
zijn. HAC is van mening dat er een
hoop werk te verzetten is in de gemeente Aalsmeer.
Naast het werven van professionals voor hun denktank is de partij ook op zoek naar kandidaten.
“Het is tijd voor nieuwe politiek”,
aldus het bestuur. Voor meer informatie kan gebeld worden naar
06-33917665 of kijk op de website
www.HetAalsmeersCollectief.nl.
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Nieuws in ‘Oud Nuus’:

Kerstmarkt groot succes
voor Boerenvreugd

Bijzondere oorlogsvlucht
vanuit Kudelstaart
Aalsmeer - Op 14 mei 1940 ( de
dag voor Nederlands capitulatie) vertrokken acht watervliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst
stiekem vanuit hun schuilplaatsen langs de Kudelstaartseweg,
via Frankrijk naar Engeland. Daarbij crasht een van de Fokkers voor
de Kudelstaartse kust. Het verhaal
over deze ontsnapping aan de Duitsers is te lezen in de nieuwste editie van het magazine Oud Nuus van
de stichting Oud Aalsmeer. Dit artikel is het laatste in een vierluik van
Jan Willem de Wijn over bijzondere
gebeurtenissen in de Kudelstaartse geschiedenis. Dat vierluik stond
in het teken van het feit dat 775 jaar
geleden het dorp voor het eerst in
een document wordt vermeld. Een
heel bijzonder verhaal wordt verteld door Janny Herfst van de stichting CRASH 40-45 uit Rijsenhout.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
komen drie Amerikaanse bemanningsleden van bommenwerpers elkaar tegen in het Duits krijgsgevangenkamp Stalag Luft 1. Luitenant
Art Starratt was tijdens een noodlanding met een B-17 Vliegend Fort
in de Haarlemmermeer terecht gekomen en kapitein Raymond Sanford was de enige overlevende van
de crash van de bommenwerper
‘Hell’s Fury’ in het Oosteinde van
Aalsmeer. Ze maken in Stalag Luft 1
kennis met Kolonel Ross Greening,
een van de piloten van de befaamde ‘Doolittle Raid’ op Tokyo. Greening heeft echter ook een kunstopleiding gevolgd aan het Washington
State College of Fine Arts. De Duitse bewakers helpen hem en voorzien hem van waterverf. Zo kan Ross
Greening schilderijen maken van de
voorvallen die zijn collega’s in het
kamp brachten. De omslag van Oud
Nuus toont, in kleur, het neerstorten
van de ‘Hell’s Fury’ boven het Oosten van Aalsmeer. Een schilderij dat
dus in Duitse krijgsgevangenschap
werd gemaakt!

van der Maat anekdotes over BAers (Bekende Aalsmeerders) uit het
verleden. In september 2009 is hij
begonnen met deze serie, waarvan
de laatste aflevering voorzien is in
maart 2014, dus na 4,5 jaar. Verder
besteedt Jacco van der Laarse aandacht aan de Dag van de Aalsmeerse Geschiedenis, gaat Cees Stieva in
op 130 jaar ontwikkeling van Zingschool tot Toonkunstkoor en vertellen Marianne Bunnik, Jozé Maarsen en Annemieke Tukker over tien
jaar Klederdrachtcommissie: “Er zitten echte cadeautjes tussen!” Henk
van Leeuwen gaat in op nieuwe vormen van de beleving van geschiedenis, zoals op de website Je bent
Aalsmeerder als. Auteurs van Oud
Nuus bezohten de Joodse begraafplaats in Ouderkerk en uit de collectie van het Rijksmuseum haalde de
redactie een (paginagrote) afbeelding van de dorpskerk uit 1776. Het
decembernummer van Oud Nuus
bevat nog veel meer interessante verhalen en is vanaf dit weekend
verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels. Wie in de geschiedenis van
Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart
geïnteresseerd is, kan begunstiger worden van de stichting Oud
Aalsmeer. Opgeven kan bij de ledenadministratie: Annigje Leightonvan Leeuwen: 0297-323553.

Aalsmeer - Maandagavond 16 december wordt de laatste clubavond
in 2013 van de Film- en videoclub
Aalsmeer gehouden. De resultaten
van de filmopdracht ‘Maak een re-

clamefilmpje’ gaan bekeken en besproken woorden. De F&VA is nog
steeds op zoek naar nieuwe leden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera zijn
van harte welkom. De clubavond
wordt gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 372a
en begint om 20.00 uur. Informatie
over de F&VA via 023 - 5284564 of
www.videoclubaalsmeer.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Erik Jan en Rob winnen
Blind koppeltoernooi
Kudelstaart - Vorige week zaterdag was het weer tijd voor het eerste,
van de drie, zaterdag toernooien bij de
dartclub Poel’s Eye, namelijk het Blind
koppeltoernooi. Dit toernooi vond
plaats in het, in prachtig kerstsfeer gehulde, Dorpshuis. Bij het Blind koppel
toernooi hoefde men niet met de ogen
dicht te gooien, maar werd elke darter
vijf ronden lang blindelings gekoppeld
aan een dartmaat en twee tegenstanders. Deze loting werd door een computer gedaan en was zichtbaar op een
groot scherm op het podium. Dit ‘darters roulatie systeem’ werkte sfeer verhogend want bijkans iedereen kwam
elkaar vroeg of laat tegen als medeof tegenstander. Elke wedstrijd werden drie legs gespeeld zodat iedere darter nul tot drie punten kon verdienen. Na deze vijf wedstrijd ronden
werd de stand opgemaakt en ging er
een streep doorheen. Zodoende ontstonden twee niveaus, een winnaaren een verliezerronde.
Ook nu herhaalde de darters carrousel
zich, waarna uiteindelijk acht darters
in de halve finales over bleven. Voor
Pietje van Overbruggen, Frank Droogh,
John Kater en Bak bleek dit dan toch
hun eindhalte. Ilona met Victor van

Kudelstaart voor Kudelstaart:

Grote schoonmaak bij RKDES
Kudelstaart – RKDES, voor (zaal)
voetbal en handbal, heeft uit de opbrengst van de veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart van dit jaar een bedrag van 2.750 euro ontvangen. Dat
bedrag is inmiddels besteed aan de
aanschaf van een schrob- en zuigmachine voor het schoon maken
van de kantine, keuken, gangen
en kleedkamers. De oude schoonmaakmachine was aan vervanging
toe, te zwaar en te oud. De machine
wordt gebruikt door een seniorengroep, met name op de maandagochtend. Er was al langere tijd behoefte aan een nieuw, lichter apparaat met als voordeel, dat een nieuw
exemplaar op een accu werkt, dus

geen snoeren meer. Dat is handiger en veiliger. Helaas ontbrak de financiële ruimte voor deze aanschaf.
RK DES werkt met uitsluitend vrijwilligers. De vereniging zorgt voor
goed en veilig materiaal, zodat de
vrijwilligers het werk met plezier
blijven doen. Bovendien kan RKDES op deze manier de accommodatie netjes onderhouden. Regelmatig krijgt men daarvoor complimenten van bezoekers! De vrijwilligers van RKDES zijn heel enthousiast over het nieuwe apparaat. Het
bestuur van RKDES is blij met de
bijdrage van de veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart, waardoor de aanschaf mogelijk werd gemaakt.

Natuurfilm bij
Viva Aquaria

De film is een aanrader voor iedereen die de natuur een warm hart
toedraagt.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom. Meer weten over Viva Aquaria?
Neem dan contact op met de heer
C. Keim via 0297-343854.

Aalsmeer - Op maandag 16 december toont Dick Poelemeijer
één van zijn prachtige natuurfilms
uit zijn grote collectie op het grote
scherm bij aquariumvereniging Viva Aquaria.

Aalsmeerse anekdotes
In de zeventiende aflevering van de
Aalsmeerse Anekdotes belicht Nico

Clubavond
bij F&VA

Richard Buskermolen (links op de foto), bestuurslid van de veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart met Wim van der Meer, één van de vele vrijwilligers bij RK DES.

Schie werden verdienstelijk tweede,
maar uiteindelijk waren Rob Broekhof met Erik Jan Geelkerken de grote
winnaars. Overigens verdedigde Erik
Jan hiermee zijn titel met succes (die
hij vorig jaar samen met Peter van de
Laarse won). In de verliezerronde kwalificeerden Rob Braam en John Guldemond zich voor de finale, maar helaas
voor hen verloren zij die. Het winnende
koppel werden de jeugdige, talentvolle darters Tibor Hogervorst met Daan
Herben, een prima prestatie. Ilona had
net als vorig jaar de hoogste uitgooi
van de avond, nu met een mooie 146
finish. Ook Pietje van Overbruggen
mocht op herhaling. Voor de tweede
keer op rij mocht Pietje gooien voor de
Triple Pot, maar ook deze keer slaagde
hij er helaas niet in de juiste Triple te
raken. Na dit geslaagde toernooi staat
aanstaande vrijdag 13 december weer
een gewone, individuele speelavond
op de agenda in het Dorpshuis. Iedereen van man tot vrouw en van jong tot
oud is van harte welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost
vier euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. Meer informatie over de dartclub
is te vinden op de website www.poelseye.nl.

Foto: De winnaars van het koppeltoernooi: Erik Jan (links) met Rob.

Sterke verhalen in Boekhuis
Aalsmeer - De KLM deelt al sinds
de jaren vijftig in de Business Class
Delfts blauwe huisjes uit. Deze replica’s van echt bestaande monumenten worden wereldwijd gezien
als een icoon van Nederland. Over
de beroemde huisjes en de verhalen achter de gevels is een luxe uitgevoerd boek verschenen, met een
uniek overzicht van 500 jaar Nederlandse geschiedenis en architectuur. Auteur Mark Zegeling geeft
donderdag 19 december een lezing
in het Boekhuis. ‘Sterke Verhalen
voor bij de borrel’ biedt een exclusief kijkje in het leven van de bewoners van de huizen, die model hebben gestaan voor de KLM-collectie.
Het zijn portretten van pioniers,
stoere avonturiers en andere kleurrijke landgenoten die hun stempel
hebben gedrukt op Nederland. Uitgebreid archiefonderzoek en interviews met (bouw)historici en de huidige bewoners leverden een schat
aan mooie anekdotes en unieke
verhalen op. De verhalen berusten
allemaal op werkelijkheid, al lijken
ze soms te mooi om waar te zijn. De
titel ‘Sterke Verhalen’ verwijst ook
naar de jenever van Bols, die in de
KLM-huisjes zit. Het boek is rijk geillustreerd met ruim 1.900 (historische) foto’s en schilderijen van nationale en internationale musea. Een
deel van het beeld-materiaal komt

uit privé-collecties en is nooit eerder gepubliceerd. Auteur Mark Zegeling is van beroep televisiemaker
en liep aanvankelijk met een idee
rond voor een documentaire over
de geheimen achter de gevels van
de KLM-huisjes. Al snel besloot hij
eerst een boek te schrijven, want hij
kwam zoveel mooie verhalen tegen
dat die niet allemaal in een documentaire zouden passen.
Donderdag 19 december geeft hij in
Boekhuis Aalsmeer (Zijdstraat 12)
een lezing over zijn bijzondere boek.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5 euro.
Graag reserveren via: boekhuis@ctchoffscholte.nl of 0297-324454.

stijl en trokken veel bekijks, terwijl
Leontien Zethof van Uzepia de bezoekers informeerde over de zeepjes op basis van geitenmelk. Hovenier Bert Schuurman mocht kerstbomen verkopen en deed dat met
vrouw en zoon met veel plezier. En
er was ook een prachtige rendierkop te bewonderen van Henk Snoek
uit De Kwakel. Ook Boerenvreugd
zelf stond met eigengemaakte producten op de markt. Ondertussen waren voor de inwendige mens
Ton en Rietje (Spinning On Wheels)
druk met het verkopen van verse
stroopwafels en werd er oop warme chocolademelk en glühwein geschonken. De kraamhouders hebben een deel van hun opbrengsten
geschonken aan de kinderboerderij
die daar uiteraard erg blij mee is. Iedereen die wilde kon met de kerstman op de foto en in de hooiberg
waren er spelletjes voor de kinderen. Er konden verschillende werkjes geknutseld worden. In de tent
vrolijkte het kinderkoor van Spelenderwijs de kerstmarkt muzikaal op.
Het was goed weer en het bezoek
bleef tot 15.00 uur binnenkomen.
Boerenvreugd kan trots terugkijken
op een geslaagd evenement en een
fantastisch jubileumjaar. Voor volgend jaar is er alweer een nieuw activiteitenprogramma gemaakt. Zie
ook www.boerenvreugd.nl.
Foto’s van: www.kicksfotos.nl.

Cursus filosofie van de
levenskunst bij ANBO
Aalsmeer - Binnenkort start bij de
ANBO een vervolgcursus over de filosofie van de levenskunst, waarin de antwoorden van filosofen op
de socratische vraag ‘hoe te leven?’
besproken zullen worden. Socrates beriep zich op een hogere werkelijkheid. En vanuit die overtuiging
ontstonden de ethische theorieen van de Oudgriekse levensscholen, die in de middeleeuwen geherinterpreteerd werden in de christelijke kerkleer.
Maar vandaag de dag overtuigen
die traditionele antwoorden op grote levensvragen niet meer zoals
vroeger. Daardoor is een hernieuwde belangstelling voor de klassieke
levensscholen ontstaan. Dit heeft
geleid tot de hedendaagse levenskunstfilosofie. Deze populaire filosofie is te omschrijven als een mix

van klassieke ethiek en moderne ideeën waarin de zelfdenkende
mens als maat van alle dingen wordt
gezien. In deze cursus worden traditionele ethische theorieën en hedendaagse levenskunstfilosofie kritisch behandeld. De lessen worden
gegeven in buurthuis Hornmeer in
de Roerdomplaan 3 en de cursus
begint op donderdagavond 9 januari. De volgende lesavonden zijn vervolgens om de veertien dagen op
23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20
maart, steeds van 19.30 tot 21.30
uur. De lessen worden gegeven
door Frits Koopman. Iedereen is van
harte welkom (lidmaatschap van de
ANBO is niet nodig). Aanmelden
kan via email: afd.aalsmeer@anbo.
nl of jsoosterloo36@tiscali.nl of telefonisch bij Janny Oosterloo 0297327731.

Zaterdag officiële opening

Open huis Cultuurpunt

ingezonden
Strooizout halen voor hele buurt of
straat stimuleert sociale samenhang
Elk jaar is de uitdeelactie voor een
zak gratis strooizout er weer en
staan de auto’s in lange rijen op de
Zwarteweg. Best aandoenlijk dat
zoveel mensen in de rij gaan staan
voor een zak zout, die ze wellicht
niet nodig hebben, maar dat terzijde. De actie vanuit de gemeente is
zeer sympathiek te noemen en in
het artikel op de voorpagina van de
Nieuwe Meerbode doet de gemeente tekst en uitleg wat zij wel en niet
kan en uit tevens wat het van de bewoners verwacht indien het zover
komt dat er inderdaad sneeuw en
ijzel ligt. De zak zout komt dan goed
van pas. Kritiek heb ik wel op de
wijze van uitdelen. Eén zak op vertoon van legitimatie is prima. Maar
de gemeente kan er meer uit halen.
Waarom kan ik niet samen met mijn

Aalsmeer - De eerste kerstmarkt
die door kinderboerderij Boerenvreugd is georganiseerd, afgelopen zondag 8 december, is een
groot succes geworden. Honderden bezoekers hebben genoten van
de producten van de kraamhouders, de spelletjes, het knutselen, de
warme drankjes en het kinderkoor.
Rond 11.00 uur in de ochtend hadden de kraamhouders, met hulp van
tientallen vrijwilligers van de kinderboerderij, de kerstmarkt ingericht en kwamen de eerste bezoekers binnen. Die waren enthousiast
over de waar die werd aangeboden.
De decoratiematerialen van Diggels
enzo, SjaanStijl en de familie Eickhoff waren een aanwinst voor ieder huis. Aan de kaartjes en knuffels van Wiets Naber, had ze veel tijd
besteed, terwijl haar man Roel, de
imker, een volledige kraam had met
honing- en wasproducten. De Wereldwinkel uit de Zijdstraat stalde
haar Fairtrade-producten uit en ook
overbuurvrouw Ali van Dillewijn was
present met haar 3D-schilderijen op
steigerhout. Mevrouw Vita verkocht
veel van haar zelfgemaakte kerstkaarten en de kerststukjes van Ellen
Touwslager kregen ook veel aandacht. De Werkschuit kwam haar
creatieve cursusprogramma aan de
man/vrouw brengen en gaf de kinderen de mogelijkheid om zelf iets te
verven. De poppenkleertjes van Ollie Poppenmode waren ook in kerst-

buurman voor de hele straat met
daarin wellicht minder mobiele bewoners een zakje halen? Het verkort de lange rijen op de Zwarteweg
en is beter voor het milieu, want er
staan geen honderd auto’s met stationair draaiende motoren. Maar
bovenal is het gezamenlijk ophalen
voor de straat of buurt een prachtig
middel om de sociale samenhang te
stimuleren. Juist in deze tijd waarin mensen meer op elkaar worden
aangewezen is het een mooi middel
mensen met elkaar te laten communiceren in plaats van dat ik in mijn
achteruitkijkspiegel zie dat mijn
buurman zich zit te vervelen.
Wim Appelman
Ampèrestraat 50
Kudelstaart
w.p.appelman@gmail.com

Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer
is op initiatief van de gemeente opgericht met als doel het verzorgen
van het muziek-, dans- en dramaonderwijs voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd en het ondersteunen van het culturele leven
in Aalsmeer. Op zaterdag 14 december houdt het Cultuurpunt open
huis en wordt de locatie officieel geopend. In augustus is Cultuurpunt
Aalsmeer van start gegaan. Bijna
150 basisschoolleerlingen hebben
zich ingeschreven voor de eerste
oriëntatiecursussen muziek, dans,
toneel en musical, die inmiddels zijn
begonnen. Met het culturele amateurveld is een eerste kennismakingsronde gehouden. Nu ook de
inrichting van het kantoor voltooid

is, nemen de medewerkers van het
Cultuurpunt hun intrek op de nieuwe locatie boven de Bibliotheek
Aalsmeer, onderdeel van de Bibliotheek Amstelland. Reden voor een
feestelijke bijeenkomst. Op 14 december houdt het Cultuurpunt van
11.00 tot 15.00 uur open huis in de
Markststraat 19a. Om 11.30 uur zal
wethouder Gertjan van der Hoeven
van cultuur de officiële openingshandeling verrichten. Het team van
het Cultuurpunt nodigt belangstellenden van harte uit om zaterdag
aanstaande de nieuwe locatie te komen bezoeken.

Radiogesprek
rondreis
Kaars versieren over
Aalsmeer - In oktober hebben onmet de Nivon

Aalsmeer - Op woensdag 18 december wordt er een Nivon-activiteit georganiseerd in buurtcentrum
Hornmeer in de Roerdomplaan 3,
waar het Nivon Aalsmeer een vaste plek heeft. Van 14.00 tot 16.30 uur
is iedereen welkom. De kosten zijn 2
euro voor leden en 3 euro voor nietleden, inclusief koffie of thee. Op het
programma staat een kaars versieren en luisteren naar wat literaire inbreng met licht karakter door enkele
deelnemers. Neem vooral een niet te
dunne kaars mee. De overige materialen en uitleg zijn voorhanden.

geveer 25 inwoners van Kudelstaart
en Aalsmeer deelgenomen aan een
12-daagse rondreis in Israël en Jordanië. Bezocht zijn veel Bijbels-historische en culturele plaatsen, waaronder de steden Jerusalem en Petra. Op dinsdag 17 december tussen
20.00 en 21.00 uur komen 2 deelnemers, Hans van Dalen en Wim
Poortvliet , naar de studio van Radio
Aalsmeer om in het door Henk Heil
gepresenteerde gastenprogramma
te vertellen over hun indrukken van
deze boeiende reis. Radio Aalsmeer
is te beluisteren op 105.9 FM en de
kabel op 99.00 FM. Voor informatie
www.radioaalsmeer.nl.
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Project voor economische impuls
Bovenlanden door Universiteit
Aalsmeer - Naar aanleiding van
een vaartocht eerder dit jaar zijn
door Robert van Rijn, fractievoorzitter VVD Aalsmeer, contacten gelegd met de Hogeschool In Holland. Via de Groene Hart Academie zijn uiteindelijk 4 master studenten van Wageningen Universiteit
aan de slag gegaan. Hoewel in eerste instantie de baggerproblematiek
het onderwerp van het project zou
worden, is uiteindelijk door de studenten gekozen voor de sector recreatie en toerisme en met name
de watersport. De studenten, 1 uit
China, 1 uit Duitsland en 2 Nederlanders, gaan volledig autonoom te
werk, hun coach vanuit Wageningen
is Professor Dr. Josette Jacobs. Hierbij een tussentijds verslag, op 19 december bieden de studenten hun
bevinding aan tijdens een bijeenkomst op de Historische Tuin: Op dit
moment zijn vier internationale en
interdisciplinaire studenten van de
Wageningen Universiteit bezig met
een project, om te kijken naar nieuwe ideeën voor een economische
impuls in het gebied De Bovenlanden van Aalsmeer. Binnen enkele
jaren zullen veel van de telers uit het
gebied vertrokken zijn. Al meerdere malen zijn er onderzoeken uitgevoerd en zijn er verschillende plannen gemaakt voor de toekomst van
Aalsmeer. Er bleek echter toch nog
een obstructie te zijn die deze plannen tegenhoudt, aangezien er weinig gerealiseerd is. Daarom heeft

de Stichting Aalsmeer Westeinder
Promotie (SAWP) deze groep ingehuurd, om als buitenstaanders naar
een oplossing te zoeken. Na een
eerste gesprek werd duidelijk dat
het team zich vooral gaat richten op
de sector toerisme en vrije tijd, met
de nadruk op watersport. De vele eilanden, kleine en grote meren en de
Ringvaart naar Amsterdam, zullen
dus het nieuwe promotiemateriaal
van Aalsmeer moeten worden. Aangezien de vier teamleden van verschillende studierichtingen komen,
kijken zij van verschillende kanten
tegen het onderwerp aan. Er zal onderzocht worden welke ideeën er al
bestaan of bedacht zijn en waar deze tekort schoten. Ook zullen vergelijkbare situaties in andere steden
onderzocht worden en ook interviews met betrokken partijen in de
regio zullen bijdragen aan de conclusie in het eindrapport. Het team
heeft niet de intentie om met dé oplossing te komen voor Aalsmeer,
maar wellicht kunnen aangebrachte
ideeën verder ontwikkeld worden of
huidige plannen verbeterd worden.
Het project team, Junhong, Florian,
Amber en Bram.
De samenloop met het opstellen
door Gemeente en belanghebbenden van de Structuurvisie Uiterweg
en Westeinder is louter toevallig.
Wellicht gaat het eindrapport een
onverwachte invalshoek bieden, die
alsnog meegenomen kan worden in
de visie.

Boom ‘kopje kleiner’ gemaakt
Aalsmeer - Op zondag 8 december om kwart voor twee in de middag is de hulp van de politie en de
brandweer gevraagd bij een omgevallen boom op de hoek van de Mozartlaan met de Handelstraat. De
geknakte boom hing gevaarlijk boven de weg. De straat is afgezet en
de brandweer heeft de boom vak-

kundig een ‘kopje kleiner’ gemaakt.
Na ongeveer een half uur kon de
weg weer vrijgegeven worden voor
doorgaand verkeer. De omgevallen
boom heeft geen schade veroorzaakt aan nabij staande auto’s en
opstallen.
Foto: www.kicksfotos.nl.

gemeester Kasteleinweg) te verbeteren. Vanaf 7 december mag er op
de N196 niet meer harder dan 50
kilometer per uur gereden worden
binnen de bebouwde kom.

Maximumsnelheid N196
terug naar 50 kilometer!
Aalsmeer - De provincie NoordHolland heeft met ingang van 7 december de snelheid op de N196 ver-

laagd naar 50 kilometer per uur. De
maatregel is genomen om de verkeersveiligheid op de N196 (de Bur-

Deel Aalsmeerderweg open!
Aalsmeer - De Machinetochtbrug gaat vrijdag 13 december weer
open voor het verkeer. Op maandag 14 oktober zijn renovatiewerkzaamheden gestart aan de Molenvlietbrug op de kruising Aalsmeerderweg en Stommeerkade Oost en
de Machinetochtbrug bij de kruising Machineweg. Deze vernieu-

wing van deze bruggen was hard
nodig en kon niet meer wachten. De
werkzaamheden zouden ongeveer
twee maanden duren. De verwachting is dat de Molenvlietbrug een
week later, op 21 december, weer
voor het verkeer zal worden opengesteld. Het brugdek van de verkeersbrug over de Molenvliet wordt

Minimaal 2.500 euro aan
vernielingen in oktober
Aalsmeer - In de maand oktober
hebben vandalen in de gemeente
voor minimaal 2.500 euro vernield
of beschadigd. Het gaat hier om
schade die opzettelijk is toegebracht
aan gemeentelijke eigendommen.
Zo hebben vandalen straatnaamborden en straatmeubilair vernield
en is bij de brede school De Mikado brand gesticht bij een speeltoestel. Het herstel zal enkele duizenden euro’s kosten. Het totale bedrag
is nog niet bekend, daarom worden
deze kosten nu niet in de vandalis-

memeter opgenomen. De gemeente
is dit jaar al zeker 15.000 euro kwijt
aan kosten als gevolg van vandalisme. De kosten van vernielingen van
gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair, komen voor
rekening van de gemeente. En dus
voor rekening van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak
brengt de gemeente Aalsmeer elke
maand de kosten in beeld. Boven-

Verbeterde Informatie over
baangebruik Schiphol
Aalsmeer - Begin november is het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(BAS) een test gestart met een online publicatie van het ‘Verslag van
de dag’.
Op www.bezoekbas.nl wordt in
hoofdlijnen samengevat hoe het
baangebruik die dag is geweest en
waarom is gekozen voor de specifieke start- en landingsbanen. Vertegenwoordigers van het BAS wonen dagelijks de ochtendbriefing
bij de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) bij, ontvangen alle
prognoses over capaciteit en hebben toegang tot operationele systemen. In deze testfase kunnen
ook bezoekers van de site hun re-

acties geven, zodat de invulling van
het ‘Verslag van de dag’ eventueel
nog kan worden aangepast. Daarnaast heeft ook het LVNL haar informatievoorziening verbeterd. Op
www.lvnl.nl.nl/over-ons/veiligheidbij-lvnl.html is sinds kort een apart
onderdeel met algemene informatie over veiligheid vinden. Het betreft onder meer informatie over het
veiligheidsmanagementsysteem, de
invloed van weer op de luchtvaart,
veiligheidsprocedures, etc. Wethouder Schiphol Rik Rolleman: “Vanuit
de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ook aangedrongen op verbetering van de informatie. Door
deze vernieuwde websites wordt nu

Participatietraject voor
Hornmeerpark van start
Brand in woning door bliksem
Amstelveen - In de avond van donderdag 5 december is brand uitgebroken in een woning langs de Legmeerdijk. De brandweer was snel
ter plaatse en heeft het vuur geblust. De brand bleek ontstaan te

zijn in de meterkast, mogelijk door
inslag door de bliksem. De zeven
mensen in de woning zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis in verband met rookinhalatie.
Foto: Ronald van Doorn

‘Kopstaart’ op Bosrandweg
Amstelveen - Op de Bosrandweg
(N231) tussen Schiphol en Amstelveen heeft maandag 9 december
rond 18.15 uur een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Een vrachtwagen is achter op twee stilstaande personenauto’s geknald. Bij de
voorste personenauto sloeg de motor af waardoor de auto’s plots stilstonden. De vrachtwagenchauffeur
heef,t volgens de politie, niet meer
op tijd kunnen remmen en knalde

achterop de achterste auto, daarbij
werd ook de voorste personenauto
geraakt. De bijrijder van de achterste personenauto is met onbekende verwondingen afgevoerd naar
een ziekenhuis. De bestuurders van
de auto’s, de bijrijder van de voorste auto en de vrachtwagenchauffeur werden ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.
Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Het College van B&W
start op korte termijn met een participatietraject over de renovatie van het Hornmeerpark. Onderdeel van dit participatietraject is
het formeren van een klankbordgroep van betrokkenen en gebruikers van het park. Aanleiding is de
aanstaande renovatie en herinrichting van het Hornmeerpark. Deze
herinrichting is enerzijds een gevolg
van de aanleg van het nieuwe voetbalcomplex van FC Aalsmeer en anderzijds van de grote hoeveelheid
achterstallig onderhoud aan het
park. Daarnaast kan de klankbordgroep zich buigen over een mogelijke kwantitatieve compensatie van
een deel van het parkgebied op het
vrijkomende VVA terrein. Via de
pers, de website www.aalsmeer.nl,
het netwerk van wijkoverleg Hornmeer en door middel van informatiebordjes in het park, worden belangstellenden opgeroepen zich
aan te melden voor de klankbordgroep. Dit kan door aanmelding via
email l.maarsen@amstelveen.nl of
via de telefoon 020-540 4185. Voorstel is om na de samenstelling van
een klankbordgroep begin januari een wandeling door het gebied te
gaan maken. De klankbordgroep inventariseert dan samen met boomen groendeskundigen de kwaliteit
van het groen en kijkt naar de belangrijkste verbeterpunten. Daarna zal de Klankbordgroep in werksessies aan de slag gaan met plannen voor het resterende deel van
het Hornmeerpark. Wethouders Ad

Verburg, groenbeheer en Gertjan
van der Hoeven, wethouder project
Hornmeer, zijn beide betrokken bij
de renovatie van het Hornmeerpark.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Na overleg met de initiatiefnemers van de petitie over het Hornmeerpark en het wijkoverleg Hornmeer, hebben we gezamenlijk besloten dat het verstandig is om nu
een participatietraject te gaan starten. Daardoor krijgen we een goed
beeld van de wensen en verlangens
van de gebruikers van het Hornmeerpark. Dat kunnen we de gemeenteraad in een later stadium
bij de besluitvorming over het project Hornmeer voorleggen.“ De aanjager voor het Hornmeerproject is
de fusie van de voetbalverenigingen
VVA, RKAV en JAU. De gefuseerde
voetbalvereniging FC Aalsmeer gaat

Het gaat hierbij om het tracé tussen de Ringvaart en de Zwarteweg.
De verlaging van de maximum snelheid is de tweede maatregel die de
provincie Noord-Holland neemt om
de verkeersveiligheid op de N196 te
verbeteren. Al eerder werd de groene golf op deze provinciale weg uitgezet. De twee maatregelen zijn
genomen naar aanleiding van het
zware ongeluk op de kruising Ophelialaan-N201 (de huidige N196)
op 22 juli 2013.
De nieuwe N201 maakt het mogelijk om vooruitlopend op de herinrichting van de N196 nu al maatregelen te treffen. De verlaging van
de maximum snelheid is genomen
door middel van een verkeersbesluit, waarop nog de mogelijkheid
bestaat om bezwaar in te dienen.
vervangen. Tijdens de werkzaamheden kwamen een aantal tegenvallers naar voren waardoor de werkzaamheden iets langer duren. Na de
sloop van het brugdek werd duidelijk dat de elektrakabels vervangen
moesten worden. De openstellingsdata zijn bij normale weersomstandigheden. Mochten er zich de komende weken winterse omstandigheden voordoen dan kan de planning gewijzigd worden.
dien worden elke drie maanden de
kwartaalcijfers bekend gemaakt via
de vandalismemeter, waarmee iedereen in één oogopslag kan zien
hoeveel de gemeente heeft moeten
uitgeven aan reparatie en schoonmaak.
De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met
hun kinderen over te praten of melding te doen van vernielingen. Een
melding vergroot namelijk de pakkans van de daders. Wie een vernieling ziet gebeuren, mag direct
112 bellen. Gevolgen van vandalisme kunnen gemeld worden bij de
politie via 0900-88 44 of bij de Servicelijn van de gemeente via 0297387575.
veel meer informatie beschikbaar.
Ik denk dat dit voor inwoners van
Aalsmeer van groot belang is.” Onder de naam “Vliegverkeer InZicht”
kunnen omwonenden ook op de
website: http://inzicht.bezoekbas.
nl van de luchthaven onder meer
zien waar, hoe snel en hoe hoog
de vliegtuigen rond Schiphol vliegen en waar ze in de wereld naartoe gaan of vandaan komen. Deze
informatie is gebaseerd op radaren vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en
is daarmee vollediger en nauwkeuriger dan andere websites op internet die vliegtuigbewegingen rond
de luchthaven Schiphol tonen. Het
BAS, een stichting van Schiphol en
LVNL, is het eerste aanspreekpunt
voor omwonenden van Schiphol. Zij
kunnen hier terecht voor informatie over Schiphol en het melden van
overlast.
voetballen op een nieuw, modern
voetbalcomplex op de locatie waar
nu RKAV speelt. Op het vrijkomende VVA-complex komt onder andere een nieuw schoolgebouw van de
gefuseerde basisscholen De Hoeksteen en de Wegwijzer. In de directe
omgeving van zwembad De Waterlelie komt ook een vierde sporthal.

Aalsmeer - Op donderdag 5 december is tussen vier uur in de
middag en negen uur ‘s avonds
ingebroken in een woning in de
Hugo de Vriesstraat. Toen de bewoners thuis kwamen, kregen zij
de voordeur niet open. Aan de
achterzijde werd door een geforceerd raam ontdekt dat er
was ingebroken. Het hele huis is
doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met een kluisje dat
verborgen was in de slaapkamer.
De voordeur konden de bewoners niet om, omdat de sleutel in
het slot was gestoken. In de tuin
is een deken gevonden. Mogelijk
is deze gebruikt om de kluis te
vervoeren.

Portefeuille uit
jas gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 3 december rond twee uur in de middag is van een 88 jarige inwoner
de portefeuille uit zijn jaszak gestolen. In de bruine portemonnee zaten onder andere twee
bankpassen en een contant
geldbedrag van rond 15 euro. De
zakkenrollerij heeft plaatsgevonden op het Drie Kolommenplein
nabij een groot winkelbedrijf. De
diefstal is gelukkig snel ontdekt,
met hulp van de bank zijn de
passen direct geblokkeerd.

Zakkenroller in
Zijdstraat actief
Aalsmeer - Op maandag 9 december tussen twee uur en half
drie in de middag is een 81 jarige inwoonster slachtoffer geworden van een zakkenroller. Toen de
vrouw bij de kassa in een winkel
in de Zijdstraat wilde afrekenen,
ontdekte ze dat haar portemonnee met geld en bankpassen gestolen was. Direct is de bank gealarmeerd om de passen te blokkeren. De vrouw vermoedt dat
zij beroofd is door een man van
veertig tot vijftig jaar die zich in de
winkel nogal opvallend gedroeg
in haar nabijheid. De man is rond
de 1.60 meter en is van buitenlandse origine.

Beroofd van
vuurwerk
Aalsmeer - Het verkopen van illegaal vuurwerk aan twee potentiële klanten is voor een 15 jarige inwoner anders verlopen dan
verwacht. Rond acht uur in de
avond op woensdag 4 december had de jongen met twee geinteresseerden afgesproken bij
de sporthal in de Beethovenlaan.
Om het vuurwerk te kunnen laten zien, lichtte de 15 jarige bij
met zaklamp van zijn iPhone. Op
dat moment werd de inwoner gedwongen zijn vuurwerk af te geven, evenals zijn mobieltje. De
twee zijn er vervolgens snel vandoor gegaan. De politie heeft de
beroving in onderzoek.

Met hoofdwond
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op maandag 9 december rond half zeven in de
avond zijn hulpdiensten gealarmeerd om naar de Beatrixstraat
te gaan alwaar een inwoner onwel zou zijn geworden. De 76 jarige Aalsmeerder bleek tijdens
het neerzetten van de rolcontainer gestruikeld te zijn en was op
het hoofd gevallen. De inwoner
is met een hoofdwond vervoerd
naar het ziekenhuis.

Gesignaleerde
in kraag gevat

Inwoner bedreigt met wapen
Aalsmeer - Even voor half vier in
de vroege ochtend van zondag 8
december is een 21 jarige inwoner voor zijn woning in de Hadleystraat bedreigd door vier personen.
De Aalsmeerder stapte uit de taxi
en werd direct omringt door de vier
mannen.
Een van hen dreigde vervolgens met
een op een vuurwapen lijkend voorwerp. De 21 jarige liet zich niet intimideren en is in de aanval gegaan. Samen met zijn vader is hij
vervolgens achter de vier weg hol-

Kluis uit huis
gestolen

lende mannen aangegaan. Een van
hen, een 34 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, wisten vader en zoon te overmeesteren. De
man is overgedragen aan de politie
en moet voor de rechter verschijnen
voor bedreiging en openlijke geweldpleging. Agenten hebben een
zoektocht op gang gezet met speurhonden in de omgeving van de Ophelialaan, maar de andere drie bedreigers zijn niet meer aangetroffen. De recherche doet verder onderzoek.

Aalsmeer - Op donderdag 5 december rond vijf uur in de middag
werden agenten naar aanleiding
van een melding naar een woning aan de Aalsmeerderweg gestuurd. In de woning troffen zij een
man uit Polen aan, die zo bleek
na navraag internationaal gesignaleerd te staan wegens inbraken en drugsbezit. De man wacht
in zijn thuisland een gevangenisstraf van anderhalf jaar. De Pool
is meegenomen naar het politiebureau voor overdracht aan collega’s van de internationale dienst.
Tijdens een rookpauze op de binnenplaats heeft de man geprobeerd te vluchten door over het
hek te klimmen, maar agenten
waren hem te snel af. De Pool is in
afwachting van uitlevering.
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Veiling FloraHolland in november:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Minder omzet snijbloemen,
prijswinst kamerplanten

Cor Millenaar B.V.: Lokaal
sociaal meer dan motto!

Aalsmeer - November telde één
veildag minder dan dezelfde maand
van vorig jaar. Mede hierdoor was
de omzetteruggang bij snijbloemen
aanzienlijk. Bij deze productgroep
is het aandeel verkopen via de klok
verreweg het grootst. Ook het weer
gedroeg zich onopvallend. Het tuinplantenseizoen loopt tegen het einde en vooral het aanbod liep terug. Verder duiken bij alle groepen
de typische seizoenproducten weer
op. Met name bij de kamerplanten
waren deze nadrukkelijk aanwezig.
De totale omzet was 3,3% kleiner
uit bij een 5,4% kleiner volume dan
in 2012. De omzetontwikkeling van
veel snijbloemen werd in november in rode cijfers geschreven. Roos
leverde met 8,5% in de top 10 het
meeste in. Ook Tulpen bleven met
bijna 7% minder omzet fors achter.
Snijorchidee en Lisianthus krompen
beide ruim 6% in omzet ten opzichte van november 2012. Twee positieve uitschieters waren Pluischysant en Lelie. Geplozen Chrysant realiseerde een prijswinst en de Le-

Aalsmeer - In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de inzet op duurzaamheid voor Mercedes-Benz partner
Cor Millenaar B.V. recent geleid tot
een TÜV certificering voor de CO2
prestatieladder, als eerste automotive onderneming in Nederland. In
gesprek met Cor Millenaar komt het
sociale aspect van een lokale onderneming in beeld. “Ik voel een betrokkenheid bij de gemeenschap waar
onze onderneming gevestigd is”,
begint de ondernemer zijn verhaal.
“Dat geldt zowel voor het beperken,
en in een later stadium neutraliseren, van de CO2 uitstoot als voor de
sociale verantwoordelijkheid om lokale clubs en evenementen te steunen. Nu de overheid terugtreedt, is
het van het grootste belang dat we
met elkaar activiteiten gaande houden die belangrijk zijn voor onze samenleving. Daarover communiceren
we helder .” Welke activiteiten sponsort Cor Millenaar B.V.? “Cor Millenaar B.V. is sponsor van sport, evenementen, lokale tradities en cultuur. Omdat vooral onder kinderen
beweging belangrijk is, sponsoren
we zowel het natuurzwembad het
Oosterbad in Aalsmeer als de voetbalclub SCW in Rijsenhout. Zo kan
het belang van sport voor de jeugd
nog breder worden uitgedragen en
dicht bij huis worden aangeboden.
Om sporten te stimuleren, steunen
we ook de Amstel Goldrace financieel en ook dat geeft een goed gevoel. Met gepaste trots zien wij ‘ons’
team voorbij flitsen.” Na het wegvallen van de hoofdsponsor werd het
Bloemencorso Aalsmeer bedreigd
in haar bestaan. “Ondenkbaar!”, aldus Cor Millenaar. “Wij zijn een trou-

lie boekte een omzetplus van ruim
7%. November sloot voor snijbloemen af met 5,5% minder omzet.
Maar de kamerplanten boekten een
prijswinst. Van de seizoenproducten
vertoonde Potamaryllis een positieve omzetontwikkeling. Pothyacinth
en vooral Poinsettia hadden te maken met een kleiner aanbod dan in
2012. De lidcactus deed het wel beter in prijs bij een aanmerkelijk kleiner aanbod. Potanthurium en Bromelia krompen in omzet. Potanthurium groeide in omzet, maar duikelde in prijs, terwijl bij Bromelia het
omkeerde gebeurde. Cyclamen waren in trek. Bij ruim 5% meer potten
liep de middenprijs ruim een stuiver op. Kamerplanten leverden een
half procent minder omzet op bij
3,2% minder stuks dan in november
2012. Het tuinplantenaanbod is fors
teruggevallen. De Kerstroos is een
typisch seizoenproduct. De 1,4 miljoen planten (+5,4%) brachten bijna
6 cent minder op dan in 2012. Tuinplanten brachten in totaal 1% minder op bij ruim 8% minder stuks.

Kerstpakket voor Voedselbank?
Aalsmeer - Krijgt u van uw werkgever een kerstpakket, maar heeft
u dat eigenlijk niet nodig? De klanten van Voedselbank Aalsmeer zijn
er blij mee! Voor deze gezinnen betekent het voedselpakket dat ze wekelijks van de Voedselbank krijgen
dat ze weer een paar dagen eten
op tafel hebben. Iets extra’s voor
de feestdagen is er meestal helemaal niet bij. De Voedselbank is
dan ook blij met ieder kerstpakket
dat ze krijgt om door te geven aan
deze gezinnen. Ook aangebroken

pakketten zijn welkom. Een kerstpakket doneren aan de Voedselbank kan door deze in te leveren in
de Wereldwinkel in de Zijdstraat, bij
Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 en bij Tennisvereniging
All Out in de Sportlaan 43. Bedrijven, die kerstpakketten over hebben en deze willen doneren, kunnen contact opnemen met de Voedselbank via 06-37471838, of voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.
nl. Kijk voor meer informative op
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Gelukkige eerste winnaars
actie ‘Bon in de ton’
Kudelstaart - De actie ‘Bon in de
ton’ heeft drie eerste winnaars.
Maandag zijn drie winkelwagens
overhandigd aan de gelukkige winnaars. “Oh, wat een volle kar. Ik
dacht dat we een boodschappenmandje hadden gewonnen”, aldus
de reactie van één van de gelukkige. Michel Alders van de AH had

er weer voor gezorgd dat de karren goed gevuld waren. Ook zaten er extra prijzen in van de andere winkeliers. De actie ‘Bon in
de ton’ draait nog twee weken, dus
doe mee. Het is heel simpel: Naam
en telefoonnummer op de kassabon
en doe deze in de ton of doos bij de
Bakker of AH.

Dutch Credit Brokers
spreekt de taal van de klant
Aalsmeer - Wat direct opvalt bij
binnenkomst in het kantoor, in de
voormalige Studio’s aan de van
Cleeffkade, is de gemoedelijke
sfeer. Zakenpartners Jeroen Wesseling en Ralph Reinders zitten er ontspannen bij aan de robuuste vergadertafel van steigerhout. “Dat is
ook precies wat we willen uitstralen: laagdrempeligheid.” Aldus beide heren. “Dutch Credit Brokers
is dan wel een assurantiekantoor
in kredietverzekeringen, maar dat
hoeft nog niet te betekenen dat we
dagelijks strak in het pak naar kantoor hoeven. We spreken de taal
van de klant.” Het team dat in totaal
bestaat uit zes mensen (plus twee
in Luxemburg) kan bogen op ruim
tachtig jaar kredietverzekeringervaring. Eigenlijk waren Jeroen en Ralph concurrenten, voordat ze elkaar
in oktober 2007 opnieuw tegen het
lijf liepen. Ze zijn gaan brainstormen
hoe ze voor zichzelf konden beginnen. En in januari 2008 was het zover, zij werden partners. Eerst vanuit Amstelveen en vanaf november 2011 dus in Aalsmeer. Dan zitten ze, zoals ze zelf zeggen, ‘dichter
op het vuur’. Veel van hun klanten
komen namelijk van de bloemenveiling en Jeroen en Ralph wonen ook
in Aalsmeer.
Bedrijfsstructuur
Dutch Credit Brokers heeft zich gespecialiseerd in de bemiddeling van
kredietverzekering en aanverwante
producten zoals bedrijfsinformatie,
incasso, debiteurenbeheer en detachering van management personeel. Daarnaast beschikken zij over
kundige en betrouwbare partners
en bemiddelen bij alle verzekeringen en zakelijke financieringen. Zij
spelen in op de behoefte aan een
totaaloplossing die bij ondernemers
bestaat. De actieve partners leveren
service aan hun bedrijfsmatige relaties vanuit een ondernemersgeest
die zich kenmerkt door een benadering waarin het belang van de klant
centraal staat. Ralph: “We zijn tussenpersoon en begeleiden en onderhandelen met respect naar bei-

de kanten toe. Er is bij ons altijd duidelijkheid en overleg. We zitten niet
tegenover de klant, maar náást de
klant. Dat maakt het verschil. Wij realiseren ons ter degen dat het een
zware tijd is, maar de open structuur
en de eerlijkheid waarnaar wij streven is in deze tijd juist zo belangrijk.
Die korte lijnen, dat is wat men nodig heeft. U bent bij ons geen nummer, nee, als er met ons kantoor gebeld wordt, weten alle collega’s met
wie ze te maken hebben.” Jeroen
vult aan: “Nee, we zijn niet voor de
massa, persoonlijke aanpak staat
bij ons heel hoog in het vaandel. De
goede sfeer op kantoor draagt daar
natuurlijk aan bij. We proberen iedere dag met plezier naar ons werk
te gaan en dat brengen wij over
op de klanten. Dat wordt gevoeld.
Geen polis ‘prietpraat’, maar nogmaals, een open, eerlijke structuur.
Wat gaan we met die polis doen,
hoe kunnen wij de klant helpen, dat
werk. Waar betaal je eigenlijk voor
en kan dat niet veel goedkoper?
We duiken er met ziel en zaligheid
in. Ook al heeft de klant reeds een
kredietverzekering, wellicht krijg je
er bij Dutch Credit Brokers wel veel
meer voor terug. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe. Het is
het proberen waard!” Dutch Credit
Brokers heeft tevens internationale
klanten en ze is marktleider in Denemarken met Danish Credit Brokers. Ze maakt, waar nodig, gebruik
van gespecialiseerde partners, zodat lokale gebruiken en marktomstandigheden op de juiste waarden
worden gewogen bij de totstandkoming van internationale contracten.
Tenslotte beschikt het kantoor als
makelaar in assurantiën uiteraard
over alle wettelijk voorgeschreven
vergunningen. Kijk voor meer informatie op www.dutchcreditbrokers.nl. Bezoek het sfeervolle kantoor aan de Van Cleeffkade 15 of
maak een afspraak via 0297-753710.
De gemotiveerde mannen sluiten af
met hun slogan: “Tja, verkoopt u gewoon de boot of gaat u in zee met
ons?”
Door Miranda Gommans

naar uit Aalsmeer is Jan Alderden!
Jan Alderden komt vaak bij Ridder
& Co, en was zeer verrast en verguld
met 100 Staatsloten! Hij poseerde
graag voor de foto, en terecht, want
met zijn 86 jaar staat hij nog volop in
het leven! Tabaktief Ridder & Co feliciteert Jan Alderden, en hoopt dat
de 100 Staatsloten datgene opleveren wat Jan had gehoopt!

Pinnen, ja graag’ deelt cadeautjes uit

Supermarkten stomen op
naar 1 miljard pinbetalingen
Rijsenhout - Klanten die op 16 december aanstaande tussen 12.30
en 13.30 uur boodschappen doen
bij Coop Dekker én pinnen krijgen
een cadeautje. Aanleiding is de actie ‘Keihard voor 1 miljard’ die het
record wil neerzetten van 1 miljard
pinbetalingen over heel 2013 in de
Nederlandse supermarkten.
De supermarkten hopen voor de
Kerst dit magische getal bereikt te
hebben. Klanten betalen steeds vaker met hun betaalpas in de supermarkt. Elk jaar neemt het aantal pinbetalingen toe. Tussen 2005 en 2012
verdubbelde het aantal pinbetalingen royaal tot 933 miljoen eind
2012. Dat komt vooral doordat klanten ook kleine aankopen vaker pinnen. Van de supermarkten mag dit
nog meer een gewoonte worden.
Eén van de pinnende klanten wint
tijdens het genoemde uur de hoofdprijs: een gratis boodschappenpakket aangeboden door de supermarkt. De supermarkt stelt bovendien 10 waardebonnen van 15 euro
ter beschikking aan Stichting Zorgzaam Rijsenhout, die de Stichting
weer weggeeft aan mensen die dat
goed kunnen gebruiken. Ook Maes-

tro, het merk achter de meeste pintransacties in Nederland, draagt bij
aan de actie. Als de 1 miljard vóór
Kerst wordt gehaald, dan stuurt de
organisatie 150.000 maaltijden naar
schoolkinderen in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt via het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De deelnemende supermarkt draagt het Super Supermarkt Keurmerk. Met het SSK laten zelfstandige supermarktondernemers zien dat zij een duurzaam
beleid voeren in en rond hun supermarkt. De actie ‘Keihard voor 1 miljard’ is onderdeel van de campagne ‘Pinnen, ja graag’. Met deze landelijke campagne wordt de sterke
voorkeur van ondernemers en banken voor betalingen met pin, ook bij
kleine bedragen, onder de aandacht
gebracht. Allereerst ter bevordering van de veiligheid, minder contant geld maakt winkeliers minder
aantrekkelijk als doelwit voor overvallen. Maar ook vanwege de snelheid en het gemak van pintransacties. De pincampagne is een initiatief van Betaalvereniging Nederland, de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, banken, koepelorganisaties, Maestro en V PAY.

Voedselbank houdt inzameling
bij C1000 zaterdag

100 Staatsloten gewonnen
door Jan Alderden!
Aalsmeer - In november hield Tabaktief Ridder & Co uit de Ophelialaan een interessante actie, waarbij men door het kopen van 30 euro aan Staatsloten ook nog eens 100
gratis 1/5 Staatsloten kon winnen!
Er was veel belangstelling voor deze
actie. Onlangs heeft de Staatsloterij uit alle ingeleverde formuliertjes
de winnaar getrokken. En de win-

we financiële steunpilaar geworden.
Daarnaast stellen wij jaarlijks onze
stoere G-Klasses beschikbaar om
praalwagens te trekken. Door de
inzet van velen zien wij deze lokale traditie weer aan kracht winnen.”
Voor het eerst in 2013 is het Concours Hippique Haarlemmermeer
gecombineerd met de NK dressuur.
Voor zo’n groot evenement is een
fors budget nodig. Naast de sponsorbijdrage heeft Cor Millenaar B.V.
een G-klasse Cabrio ter beschikking
gesteld om de Young Riders rond te
rijden in de arena tijdens de huldiging voor het winnen van het Europese Kampioenschap. “Met een bescheiden bijdrage aan de Pramenrace en de konijnententoonstelling
in Aalsmeer helpen wij deze traditie in stand te houden, maar ook
een draaimolen voor de allerkleinsten en een Charles Dickens kerstkoor voor de kerstfair in Rijsenhout
kunnen alleen maar gerealiseerd
worden met een bijdrage van lokale ondernemers, zoals wij. De culturele sector wordt onevenredig hard
geraakt en moet zelf op zoek naar
sponsors maar cultuur heeft, anders dan sport, geen massabereik.
Het meest recente voorbeeld is het
Crown Theater in Aalsmeer. Het
heeft een moeizaam traject afgelegd om de financiële touwtjes aan
elkaar te knopen. Toch is het van
groot belang dat een lokaal theater
kan blijven bestaan. Het is een sociaal smeermiddel voor lokale bewoners. Daarom hebben wij besloten ook hier een sponsor bijdrage
te leveren”, besluit de MercedesBenz man zijn uitleg. Lokaal sociaal
is voor Cor Millenaar B.V. duidelijk
meer dan een motto!

Fotobijschrift: Gertjan van der Hoeven overhandigt het boek ‘De grachten van
Amsterdam’ aan Christine Kempkes en Corrie de Boer van de bibliotheek.

Boek in te zien in bibliotheek

400 Jaar bouwen, leven aan
Amsterdamse grachten
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven heeft op donderdag
5 december het boek ‘De grachten van Amsterdam’ aan Christine
Kempkes en Corrie de Boer van de
Amstelland Bibliotheken geschonken. Het boek is gedurende een
maand in te zien voor alle bezoekers van de bibliotheek in de Marktstraat. Het wordt daar op een prominente plek tentoongesteld, zodat iedereen erin kan lezen en genieten van de prachtige illustraties.
Daarna is het ook mogelijk om het
boek te lenen om het thuis eens rus-

tig te kunnen lezen. Het monumentale boek is gemaakt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van
de Amsterdamse grachten. De gemeente Amsterdam heeft al haar
buurgemeenten een exemplaar van
het prachtige boek cadeau gedaan,
met daarbij het verzoek om zoveel
mogelijk inwoners te laten genieten van dit grachtenboek. Wethouder van der Hoeven heeft het boek
aan de Aalsmeerse bibliotheek geschonken zodat alle Aalsmeerders
het boek kunnen bekijken en op termijn kunnen lenen.

Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer
houdt zaterdag 14 december van
9.00 tot 16.00 uur een voedselinzameling in de winkel van C1000 aan
de Ophelialaan. Winkelend publiek
krijgt bij de ingang een boodschappenlijstje aangeboden. Daarop
staan alleen houdbare producten,
welke centraal in de winkel gepresenteerd zullen zijn. Klanten wordt
gevraagd om één of meer producten van het lijstje te kopen en deze bij de uitgang aan de Voedselbank te doneren. De Voedselbank
Aalsmeer wordt voor deze gelegenheid hartelijk welkom geheten
in C1000 Koster in de Ophelialaan,
welke al volop in Kerstsfeer is gebracht.
Recent mocht de Voedselbank
Aalsmeer ook rekenen op de belangeloze steun van deze C1000 tijdens
de klanten-spaaractie voor een speciaal boodschappenpakket. Van de
ingezamelde boodschappen worden basispakketten gemaakt, welke
op de dag van uitgifte worden aangevuld met verse groenten, vleeswaren en brood. De gedoneerde
boodschappen blijven derhalve in
de eigen gemeente. De Voedselbank Aalsmeer is nu een jaar actief.
Gemiddeld wordt er in Aalsmeer en
Kudelstaart door ongeveer 36 ge-

zinnen ofwel 115 personen wekelijks gebruik gemaakt van de zeer
noodzakelijke hulp.
Ondanks de strenge regelgeving
zijn er nog iedere week vele nieuwe aanmeldingen van mensen die
soms door domme pech in schrijnende situaties terecht zijn gekomen, maar er stromen gelukkig ook
cliënten uit. Met de kerstdagen in
het vooruitzicht, zal de Voedselbank
Aalsmeer samen met uw hulp hopelijk in staat zijn om de wekelijkse
pakketten een feestelijk tintje te geven. Zowel de plaatselijke middenstand als particulieren met een eigen groentetuin zetten zich hier al
voor in.
Geen collecte!
Recent kwamen er bij de plaatselijke politie meldingen binnen van
mensen die zich voordoen als collectanten voor de Voedselbank.
Graag maakt de VBA van de gelegenheid gebruik hiertegen te waarschuwen: de Voedselbank Aalsmeer
collecteert nooit!
Hulp is en blijft altijd welkom en
komt nooit te laat: Heeft u een leuk
idee of initiatief wat u met de VBA
wilt delen of wilt u graag zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op
via info@voedselbankaalsmeer.nl.
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kinder- en jeugdkrant

Pietenfeest bij Boerengrut

E7 van JAU kampioen!

Aalsmeer - Woensdagochtend 4
december arriveerden twee zwarte Pieten met veel toeters en bellen
in een kleine brandweerauto bij de
peuters van Boerengrut in zorgcentrum Aelsmeer. Uit de brandweerauto kwamen twee zakken met cadeautjes, die de kinderen binnen in
de grote zaal uit mochten pakken.
Hier werden ook, samen met de ou-

Aalsmeer - De E7 van Jong Aalsmeer
United is afgelopen zaterdag 7 december ongeslagen kampioen geworden van de najaarscompetitie. Slechts
1 wedstrijd werd gelijk gespeeld. Toch
was het zaterdag nog spannend, want
om kampioen te worden moest er minimaal gelijk gespeeld worden. De
spanning op de gezichten van de jonge voetballers, alsmede op die van
de coach en de ouders, was duidelijk
zichtbaar. Er moest toch gespeeld worden tegen de nummer vier in de competitie, Argos. De wedstrijd begon direct al spannend met een paar lastige schoten op het doel van JAU, echter keeper Fabian stond zijn mannetje en tikte de ballen steeds een stukje naast het doel. Ook door JAU werd
in de eerste minuten door schoten op
doel geen succes geboekt. Pas na 10
minuten kwam JAU op 1-0 voorsprong

deren, liedjes gezongen. En op het
podium kregen de jongens en meiden pietengym van de zwarte Pieten. De grote brandweerauto kwam
de pieten weer ophalen, maar vertrok pas nadat alle Boerengrutters
de auto van binnen bekeken hadden. Het was een geslaagde en gezellige ochtend voor zowel de kinderen als de bewoners van Aelsmeer.

Sint en Pieten arriveren in
dubbeldekker op de Brug
Noodlanding met helikopter

Sinterklaasfeest Samen Een
Aalsmeer - Sinterklaas kwam dit
jaar op een heel bijzondere manier
aan bij OBS Samen Een. Hij was
met een helikopter gekomen, maar
de pilotenpiet had een noodlanding moeten maken in de Historische Tuin! Omdat zijn tabberd daarbij vuil was geworden, hebben de
leerkrachten de Sint een paar moderne kledingstukken laten uitproberen, maar de mooie, rode tabberd

was toch de beste outfit! Sinterklaas
was de hele ochtend op school en
vierde feest met de kleuters en de
groepen 3 en 4.
Er is gezongen, gedanst en er zijn
stukjes opgevoerd. Voor iedereen
was er een cadeautje. In de bovenbouw zijn surprises uitgepakt met
verborgen cadeautjes. Het was een
heel gezellig feest voor alle kinderen
van Samen Een.

Aalsmeer - Vol verwachting klopte de harten van de kinderen van de
Brug afgelopen donderdag! Na vele
weken knutselen en het Sinterklaasjournaal volgen was het dan hopelijk eindelijk zover. En, ja hoor. Sinterklaas en de Pieten kwamen dit jaar
met de welbekende Londense dubbeldekker. Door de zware storm was
het aardig koud op het open bovendek. En ondanks de Pietenpet die
weg was gewaaid, waren ze toch
goed aangekomen. De Sint ging op
bezoek bij de groepen 1 tot en met

4 met goed gevulde zakken voor
de kinderen, die natuurlijk allemaal
heel zoet waren geweest het afgelopen jaar. Sinterklaas was goed op
de hoogte van veel nieuws. Zoals de
broertjes en zusjes die de kinderen
hadden gekregen, de WK karate titels die behaald waren en zelfs de juf
mocht bij Sinterklaas op schoot! Bij
de bovenbouw werd gekeken naar
de schitterende creaties die de kinderen hadden gemaakt als surprises.
Het was een geslaagde dag. Tot volgend jaar Sinterklaas.

Hockeycompetitie jeugd

Promotie Qui Vive JD1
Sint en Pieten op Hoeksteen

Feestelijke Pietenochtend
Aalsmeer - Op woensdagochtend
27 november was er voor de groepen 1/2 van basisschool Samen Een
een gezellige Pietenochtend. De
meeste kinderen kwamen als Piet
verkleed naar school. Er wachtte een
druk programma: Pietengym met allemaal pakjes vervoeren, pepernoten bakken, lekker knutselen en een

mooie pietenmuts maken. De knutsels versieren de school voor het komende Sinterklaasfeest. Alles werd
gedaan in een circuit, de kinderen uit de kleutergroepen waren in
groepjes door elkaar verdeeld. Bij
alle onderdelen waren ouders om te
helpen. Daarmee was het een feestelijke ochtend voor de kinderen.

Aalsmeer - Ook dit jaar maakten
Sint en Piet tijd voor een bezoek aan
basisschool De Hoeksteen. De kinderen van de school stonden ’s morgens klaar op het versierde schoolplein en zongen uit volle borst. En ja
hoor, na enige tijd kwam Sinterklaas
het plein oplopen. Tot ieders verbazing was hij alleen. Geen zwarte pieten. Wie het Sinterklaasjournaal gevolgd heeft, wist het al: dit
jaar raakt van alles kwijt. Elke keer
raken er dingen zoek sinds de Sint
in het land is. Zijn staf is al kwijtgeraakt, zijn boek, de pakjes en dit

keer waren dus ook zijn pieten zoek.
De Sint wist raad: luidkeels zingen,
en dat gebeurde.
Daarop werd een pakket afgeleverd op het plein. Het was een bijzonder pakket: een enorme doos,
rijk versierd met allerlei kleuren. Wat
zou daar nu inzitten? Het pakket
werd voorzichtig open gemaakt en
twee pieten sprongen uit de doos.
Per post afgeleverd bij De Hoeksteen. Gelukkig maar, het feest van
cadeautjes, surprises en gedichten
kon beginnen. Alles was toch weer
goed gekomen.

De Kwakel - Nadat de jongens van
JD1 in de Topklasse voorcompetitie,
tegen een aantal “grote tegenstanders” als Rood-Wit JD1 en Hurley JD1,
zich hadden kunnen handhaven voor
de Topklasse in poule C, gingen ze
in de tussencompetitie voor promotie
naar de Topklasse B! Na drie gewonnen wedstrijden (waarvan eentje met
15-0!) en één verloren wedstrijd, kon
deze promotie ze eigenlijk al niet meer
ontgaan, maar ze waren er op gebrand
om ook de laatste wedstrijd van zaterdag, tegen Overbos JD1, te winnen!
Na een ongemakkelijk begin was het
direct raak uit de eerste counter van
Qui Vive JD1. Een snelle uitbraak op
de rechterflank werd doeltreffend onder de keeper doorgeschoven. De jongens uit Beverwijk rechtten echter gelijk hun rug en zo kwam de gelijke
stand 1-1 op het scorebord. Maar ge-

lukkig was het even later alweer raak
voor Qui Vive, door opnieuw een uitbraak over rechts. Een rebound werd,
met een hoge push langs de keeper
geduwd (2-1). Vlak voor de rust werd
het aan de andere kant toch nog 2-2.
Na de pauze knalde de jongens uit de
startblokken en vonden ze steeds vaker de vrije ruimte. De 3-2 kon niet
lang uit blijven en die kwam er ook, via
een dodelijke backhand in de kruising.
Door het goed spel kwam Qui Vive ook
enige tijd later op 4-2 en besliste daarmee de wedstrijd. Maar er was nog
een ‘toetje’. Een magistrale solo, ingezet op de eigen helft werd afgerond
met een snoeiharde backhand en daar
ging de 5-2 tegen de touwen! Overbos kwam nog wel op 5-3, maar al met
al een fijne overwinning van Qui Vive
JD1 en een verdiende promotie naar
Topklasse B!

Pupillen van de Week bij VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stonden Laura Amelsbeek en Isabelle Ruessink in de spotlights tijdens
de korfbalwedstrijd VZOD tegen Ten
Donck. Zij werden uitverkozen tot pupillen van de week, een hele eer natuurlijk voor deze jonge spelers. Laura
vindt korfballen heel leuk en ze doet
altijd haar best om nieuwe dingen te
leren. Ze heeft zelfs al een paar doelpunten gemaakt! Isabella is altijd enthousiast en haar wil om te winnen is
groot. In de wedstrijd raakt ze soms
haar maatje wel eens kwijt, maar daar
is ze hard mee bezig om aan te werken. Nadat ze de bal aan het begin
van de wedstrijd een keertje mochten
overgooien, keken ze toe hoe VZOD

op het nippertje wist te winnen van
Ten Donck. Volgende week zijn er
weer twee nieuwe pupillen van de
week, beiden met een eigen verhaal!

lijkheid waarmee de meesten zeer
goed overweg kunnen. Deze keer
hebben 25 spelers de cursus gevolgd. Vrijdag 15 november was
er een theorieavond met aansluitend het theorie-examen, bestaande uit tien kennisvragen en vijf vragen over spelsituaties. Op zaterdag
16 november waren de eerste acht
spelers aan de beurt voor hun praktijkexamen. En afgelopen zaterdag 7

december zijn de laatste acht deelnemers glansrijk geslaagd en hebben een mooi certificaat ontvangen. Meer weten over voetbalvereniging J.A.U. of informatie over wat
scheidsrechter zijn inhoudt? Kom
dan gerust eens langs op zaterdagochtend aan de Dreef bij voetbal vereniging Jong Aalsmeer United. De eerste wedstrijden beginnen
om 08.45 uur

Eerste bezoek Sinterklaas
Aalsmeer - Op 4 december kwam
sinterklaas voor de eerste keer op
bezoek bij kinderdagverblijf Magiek,
in het dorp. De kinderen hebben samen hun ouders de sint welkom geheten. Er was alleen een klein pro-

Scheidsrechtercursus afgerond
Aalsmeer - In de afgelopen maand
heeft Jong Aalsmeer United voor de
C-junioren weer een cursus Pupillen
scheidsrechter georganiseerd. Dit is
een mooie cursus voor de jongens
en meisjes van 14 à 15 jaar. Zij leren
op deze manier hun steentje bij te

door een doelpunt van Tim. En gelukkig, na enkele minuten na de eerste
treffer tekende Pepijn Beek de tweede
treffer aan 2-0. Toen ging het hard. De
kampioensploeg kreeg vleugels en bij
de rust was het door doelpunten van
Tim, Pepijn en Luke inmiddels 7-1 geworden. Ondanks deze voorsprong
werd er in het spelbeeld en opstelling
geen verandering aangebracht. Ook in
de tweede helft toonde de JAU E7 zich
een waar kampioen. De verdedigers
bleven goed verdedigen, de middenvelders bleven storen en de aanvallers
probeerde het doel te bereiken. Mooie
treffers van Luke, Gijs en linksback Pepijn (2X) zette de eindstand uiteindelijk
op 11-2. Het kampioensfeest kon beginnen met friet en limo in de kantine.
Hulde aan de spelers, maar zeker ook
aan de trainers Margo en Andy en de
bezielende coach Eric.

dragen aan de vele taken die er bij
een voetbalwedstrijd komen kijken.
Het jeugdbestuur van J.A.U. vindt
het een belangrijke ontwikkeling
voor de jongenlui om op deze leeftijd een stukje eigen verantwoordelijkheid te geven. Verantwoorde-

bleem, zwarte Piet durfde niet naar
binnen te komen, hij was nog nooit
op Magiek geweest. De kinderen
hielpen de bange Piet om binnen te
komen en uiteindelijk werd het toch
nog groot feest voor iedereen.
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Voetbalwedstrijd zaterdag

Onnodig puntenverlies voor
Aalsmeer bij Forum Sport
Aalsmeer - Twee persoonlijke fouten en het niet verzilveren van een
paar goede scoringskansen deden
Aalsmeer bij Forum Sport in Voorschoten de das om, eindstand: 2-1.
Met Peter Neuvel op de bank (ziek
geweest) begon Indy van Koert in
de basis. In de laatste wedstrijd tegen Alexandria ’66 was hij de grote man met twee doelpunten en een
assist. De eerste 20 minuten waren rommelig aan weerszijden. Hard
werken, maar veel balverlies op het
prima bespeelbare kunstgrasveld.
Bij Forum Sport bepaalde spits Regilio Bezemer het beeld. Deze enorme kolos was niet snel maar eenmaal op gang was hij niet te stoppen. Vooral bij corners en vrije trappen was hij een constant gevaar.
De beide goede buitenspelers Osman Lamin en ‘buitelaartje’ Steven
Kenepa legden alle ballen direct op
de spits. De verdediging in de eerste helft bij Aalsmeer stond goed.
Ray Smidt moest pas in de 16e minuut aan de bak, toen Nychel L’ Ami
van dichtbij inschoot, maar hij tikte de bal tot corner. Ook in de 18e
minuut voorkwam hij erger op een
schot van Steven Kenepa. Aalsmeer

had meer balbezit, maar kon voorin geen potten breken. De meeste ballen werden ook te onzuiver
aangespeeld. Salih Yildiz was aan
Aalsmeer kant de gevaarlijkste man.
Maar hij dreef het spelletje te lang
door om echt dreigend te worden.
Uit een corner in de 36e minuut van
Steven Kenepa haalde Chico van
Soelen de bal van de lijn. Een steekbal van Mark Ruessink in de 40e
minuut bracht Indy van Koert in een
vrije doorgang naar doelman Davy
Schilperoort.
Het duurde echter te lang en de
kans was voorbij. Gelijk daarna
floot de goed leidende scheidsrechter Merkestein (geen gele kaarten)
voor de 0-0 ruststand. Aalsmeer begon goed aan de tweede helft. Uit
een pass van Mark Ruessink was
het eerst Indy van Koert die de keeper op zijn weg vond en kort daarna tikte Davy Schilperoort een schot
van Salih Yildiz tot corner. De beste kans om de wedstrijd te openen
voor Aalsmeer kwam in de 53e minuut toen Indy van Koert uit een
voorzet van Salih Yildiz de hoek kon
opzoeken om Aalsmeer op voorsprong te brengen. Het ‘gogme’ ont-

Donateurs mogen slag
slaan bij damclub K & G
De Kwakel - Zaterdagmiddag kunnen de damliefhebbers vanaf 13.00
uur in ’t Fort de Kwakel terecht. De
plaatselijke damvereniging Kunst &
Genoegen organiseert dan voor de

twintigste maal het donateur damtoernooi. Vele donateurs steunen deze club al vele jaren met een donatie van drie euro, hier is K&G heel blij
mee. De damclub nam daarom het

Op de foto: Rob Broekman links tegen Wim Keessen.

Voetbal zondag

Tegenvallend RKDES verliest
verdiend van Zwanenburg
Kudelstaart – RKDES kon goede
reeks van de laatste weken niet waar
maken. Tegen het goed klasseerde
Zwanenburg verloren de Kudelstaarters na een 0-0 ruststand, de wedstrijd
met 2-0. Trainer Hajo Hendriks had zijn
opstelling iets aangepast. Voor de geblesseerde Steef Hoogwerff Kroon
speelde verdediger Daimian Veldman
in de aanval. Zwanenburg startte de
thuiswedstrijd goed en zette de verdediging van RKDES vanaf het beginsignaal onder druk. De Zwanenburgers
kregen een aantal uitstekende kansen. De goed keepende RKDES doelman René Jonker voorkwam een voorsprong van de Zwanenburg. Na een
kwartier spelen de eerste kans van
RKDES. Uit een corner kopte verdedi-

ger Mark Schut maar net naast. Beide teams zochten de aanval, maar veel
balverlies voorkwam dat de doelpunten uitbleven. Een 0-0 ruststand was
dan ook een juiste afspiegeling van
deze wedstrijd. Zwanenburg sloeg in
de 48e minuut, net na aanvang van de
tweede helft toe, een prima aanval, uitstekend afgerond door Zwanenburger
Stephan Blok, gaf de thuisploeg een
1-0 voorsprong. Een zekere handsbal
van een speler van Zwanenburg in het
strafschopgebied, werd door scheidsrechter Meeuwenoord in de 50 minuten anders beoordeeld. Zo miste het
team van trainer Hajo Hendriks een
ideale kans om op gelijke hoogte te
komen. RKDES had vooral in de tweede helft moeite om de bal in de ploeg

Prijzen open klaverjastoernooi
blijven op de Hornweg
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is alweer voor de zesde keer het Hornweg open klaverjastoernooi gespeeld.
Waar vorig jaar nog een niet stormwaardige partytent stond, was dit jaar
een houten veranda getimmerd. En
niet alleen de locatie was professioneler, ook de deelnemers bleken beter
voorbereid dan hiervoor. Vrijdagavond
werd op het allerlaatste moment nog
een masterclass klaverjassen gegeven
door oud winnaar Marcel Mieremet.
De spelregels, speltermen en ‘de doe
en de dont’s’ werden nog even in detail doorgenomen. Deelnemers aan de
clinic waren een stuk zelfverzekerder
dan andere jaren. Dat leek voor één
ronden ook terecht, maar daarna bleek
het toch moeilijk om klassieke fouten

te voorkomen. Ondanks een aantal afzeggingen van vaste deelnemers en
zieke Hornweg-bewoners waren er
weer negen tafels bemand en ging
om 20.30 uur de jaarlijkse kaartwedstrijd van start. José Vreeken en Edwin
Geleijn waren in de eerste ronden aan
elkaar gekoppeld en met 2309 punten de grootste kanshebbers voor de
eindzege. In de tweede ronde scoorde
José 165 punten meer en waande zich
even de tweede vrouw die de beker
van Annemiek van der Laarse, winnares van 2012, over mocht nemen. Door
in de laatste ronde 168 punten meer
dan José te scoren bleek Edwin niet
alleen de winnaar, maar met een totaal
van 5667 punten ook de nieuwe houder van het puntenrecord. Dit stond

brak bij de jonge spits en de bal
ging naast. En de wet in het voetbal ‘als jij niet scoort doet de tegenstander het wel’ werd bewezen in de 56e minuut. Te laat ingrijpen van Burak Sitil in een normale situatie bracht Matthijs Seilberger vrij voor Ray Smidt. Zijn harde
knal ging via de vingertoppen tegen
het net, 1-0. Wissel 59e minuut: Peter Neuvel voor Indy van Koert. Een
vrije trap van Nick Duijn in de 65e
minuut ging helaas voor Aalsmeer
via de keeper die de bal uit de hoek
tikte tot corner. Wissel 69e minuut:
Harmen Colijn (terug van weggeweest) voor Nick Duijn. Niet alleen
het weer werd somber, ook aan de
kant van Aalsmeer werd het donker
toen Thomas Harte te lang draalde en de bal verspeelde aan Osman Lamin, die het hoofd vond van
–wie anders- Regilio Bezemer: 2-0.
Aalsmeer ging met Thomas Harte
en Harmen Colijn in de spits spelen en dat leverde aan weerszijden
kansen op. Wissel 84e minuut: Bart
de Jong voor Stefan van der Dussen. Uit een voorzet van Peter Neuvel in de 90e minuut werd Thomas
Harte binnen de 16 meter ten val
gebracht. Uit de penalty bepaalde
Burak Sitil de eindstand op 2-1. De
overige kandidaten onderin haalden wel punten. Komende zaterdag kan men hier iets aan doen als
Voorschoten ’97 naar de Dreef komt.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden
initiatief om wat terug te doen. Voor
dit jubileumtoernooi worden dan ook
weer vele donateurs verwacht die
onderling een potje komen dammen.
Ook voor de kinderen van de donateurs wordt een competitie georganiseerd. In de onderlinge competitie heeft Rob Broekman de koppositie van Wim Keessen overgenomen.
Wim speelde remise tegen Adrie
Voorn en Rob behaalde een moeizame zege op Jos Harte. Het was maandagavond een mooie damavond in
het fort, maar liefst zeven partijen.
Henk Spring in het Veld kreeg van
Wim Konst nog een klap toe, Henk
was zaterdag namelijk tot ridder geslagen. Leo Hoogervorst probeerde
Piet Terlouw met een gambiet te verslaan, maar Piet was gewaarschuwd.
Als Leo namelijk een schijf achterstaat is hij op zijn sterkst, Piet weerstond de storm en kon met remise
ontsnappen. In de onderste regionen
vechten Jan Bartels en Bert van Wermeskerken voor hun eerste punten,
steeds moeizamer komen hun opponenten tot winst tegen deze trouwe
damliefhebbers.
te houden. Zwanenburg was op het
middenveld heer en meester en zette de verdediging van de Kudelstaarters onder druk. Een enkele keer kwam
RKDES er nog uit, maar dit beperkte
zich tot een aantal kleine kansen. Daar
stonden goed uitgespeelde kansen
van Zwanenburg tegenover. In de 87e
minuut besliste Rick van Veen de wedstrijd door fraai in te schieten, RKDES
op een 2-0 achterstand. In de slotfase kon het team van Hajo Hendriks
geen vuist meer maken en was een
verdiende nederlaag een feit. RKDES
kon helaas deze wedstrijd niet overtuigen. Vooral werd op het middenveld de
wedstrijd verloren en was het team van
Hajo Hendriks erg onrustig aan de bal,
met als gevolg veel balverlies en onnodig veel lange ballen, die de aanval niet
bereikte. Zondag zal het beter moeten
tegen hekkensluiter Sporting Martinus, vooral om de aansluiting met de
subtop te heroveren. Deze wedstrijd
op het hoofdveld aan de Wim Kandreef begint om 14.00 uur.
Ad Verburg
nog op naam van Hein van Wieringen
en dateerde uit 2008. José eindigde op
twee met slechts drie punten achterstand. Jan Geleijn, vorig jaar nog winnaar van de marsenprijs, moest het
dit jaar doen met een eervolle vermelding op een derde plaats. Daarna ontstond even verwarring, want er waren wel vier spelers met drie pitslagen.
Onder lichte dwang werd een controletelling op pitslagen gevraagd en
bleek het protest gegrond. Niet alleen
de tweede pitslag van de tweede ronde, maar ook de twee pitslagen uit de
eerste ronde bleken niet op het scoreschema verwerkt. Met maar liefst zes
pitslagen - dankzij maten Rene Maarse, Eric Mool en Jaap Geleijn - bleek
Gert Loogman voor de tweede keer de
marsenkoning van de Hornweg Open.
Nog nooit eerder was een speler ook
negen keer nat gegaan.
Dit was echter niet genoeg om ook in
aanmerking te komen voor de rode
lantaarn. Deze is uitgereikt aan Mar
Eveleens. Met 3344 punten bleek zij
de deelneemster met het minste aantal punten en mocht met een prijs naar
huis waar de laatste jaren harder om
gestreden wordt dan de hoofdprijs.
Niet alleen de rode lantaarn, maar ook
de beker van de winnaar blijven dit
jaar dus op de Hornweg. Om 02.30 uur
gingen de gaskachels uit en konden
organisatoren Esther, Bianca, Hein
en Mark terugkijken op een geslaagd
evenement.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 14 december:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Voorschoten” 97 1
Aalsmeer 2 – WV-HEDW 3
WV-HEDW 15 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 19
Waterwijk 5 - Aalsmeer 6
Aalsm/RKAV.Vet.1 – AS’80 Vet.1

Junioren
SCW A1 – AMVJ A2
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – AS’80 Vet.1
JONG AALSMEER UNITED

14.15 u
13.00 u
11.30 u

Pupillen
EDO D4 - J.A.United D3
AFC D6 - J.A.United D4
DIO D1 - J.A.United D5
DSS D 11 - J.A.United D6
Argon D7M - J.A.United D7
J.A.United E1 – Voorland E1
Amstelveen E8 - J.A.United E12

Pupillen
SCW F3 – Hertha F3

9.00 u

Vrouwen
Ouderkerk VR.2 - SCW VR.1

2.00 u

Zondag 15 december:
14.30 u

Junioren
Alliance’22 C1 - J.A.United C1
HBC C3 - J.A.United C2
Hillegom C5 - J.A.United C3

14.00 u

12.00 u
9.00 u
10.00 u
9.45 u
8.45 u
11.00 u
9.00 u

RKAV
Nautilus 1 - RKAV 1
Pancratius 7 - RKAV 3
Ouderkerk 3 - RKAV 5
RKAV 6 – Nautilus 6

14.00 u
11.00 u
12.00 u
11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Sp.Martinus 1
RKDES 2 – Roda’23 2
RKDES 3 – Geinburgia 2
RKDES 4 – Nieuw West 212.00 u
RKDES 6 – Ouderkerk 5
RKDES 7 – Ouderkerk 6

14.00 u
11.00 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES B1 – Ouderkerk B2

14.00 u

Meisjes
SDOB MA.1 - J.A.United MA.1
J.A.United MB.1 - KDO MB.1

12.00 u
12.30 u

RKDES

Pupillen
Kon.HFC D8 - RKDES D2
12.30 u
DIOS D8 - RKDES D3
14.00 u
Waterwijk D9 - RKDES D4
10.00 u
Pancratius E2 - RKDES E1
9.00 u
JOS/Watergr.meer F2 - RKDES F3 9.00 u

Meisjes
Hillegom MC.1 - RKDES MC.1

11.30 u

SCW
VVA/Spartaan 1 - SCW 1
Almere 3 - SCW 3
AFC Vet.1 - SCW Vet.2
Overbos Vet.2 - SCW Vet.3

14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Darten met Sint
Aalsmeer - Het was een gezellige dart
avond met de sint op 3 december. Hij
had voor iedereen in ieder geval een
chocoladeletter en een gedicht. Er is
goed gedart. Er wordt door het vele spelen steeds eerder uitgegooid en
er worden ook vaker 180-ers gegooid
door de leden van de club. Toch wist Tibor Hogervorst weer eerste te worden.
Op de tweede plaats Kees de Lange en
Sebastiaan Dolk werd dit maal derde.
Er wordt dit jaar niet meer gedart. De
laatste was op 10 december. Het nieuwe dartjaar wordt op dinsdag 7 januari
vanaf 20.00 uur ingeluid in het Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Goede sfeer, maar toch
verlies schakers Aalsmeer
Aalsmeer - De schaakwedstrijd tegen de mannen van Aartswoud is
iedere jaar één van de gezelligste
wedstrijden. Het bier wordt al vroeg
soldaat gemaakt en de stemming zit
er dus al vroeg in. Zo ook dit jaar.
Na wat grappen heen en weer werden de eerste punten verdeeld. Na
een felle strijd werd op de eerste
vier borden remise bereikt. Een kleine overwinning voor de bezoekers,
want zij hadden twee sterke spelers achter de hand gehouden. Terwijl de kopmannen (Theo Hendriks,
Rik Konst, Willem Hensbergen en
Piet Geertsema) vanaf de bar aan-

moedigingen riepen, vochten de
overgebleven matadoren voor wat
ze waard waren. De spanning steeg.
Zou het de lokale helden lukken om
de titelfavoriet te stuiten? Vincent
Jongkind wist inderdaad te winnen en even stond SCA voor. Toen
was helaas de koek op. Koen Beentjes, Elham Wasei en uiteindelijk ook
Huup Joosten konden het niet bolwerken tegen hun sterke tegenspelers. SCA 1 tegen Aartswoud 1 werd
3-5. Gelukkig bood de bar troost
en was het nog lang onrustig. Met
dank aan wedstrijdleider Clemens
Koster voor de strakke leiding.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD haalt winst binnen
na bizarre slotfase
Kudelstaart - Dit weekend stond
weer een belangrijke wedstrijd op
het programma voor de korfballers van VZOD. De ploeg uit Kudelstaart moest winnen om zich
staande te houden in de middenmoot. Ten Donck uit Ridderkerk,
momenteel hekkensluiter van de
competitie, was dit keer de tegenstander. Desalniettemin is onderschatten nooit een goede zaak, en
ook dit zou weer een zware wedstrijd worden. Voordat de scheidsrechter floot voor aanvang, werden eerst nog de pupillen van de
week aangekondigd: Laura Amelsbeek en Isabelle Ruessink mochten
mee oplopen tijdens de presentatie.
De wedstrijd zelf kwam wat moeizaam op gang voor VZOD. Na een
minuut scoorde de tegenstander de
0-1. Een tegenreactie kwam al snel,
Josine Verburg tekende voor de 1-1
met een mooi afstandsschot. De
eerste helft ging zo’n beetje gelijk
op. Ten Donck kwam iedere keer op
een voorsprong, waarna VZOD de
stand vaak weer gelijk kon trekken.
Aan het einde van de eerst helft was
het echter andersom, waarna VZOD
met een 8-7 ruststand de kleedkamers in ging. De doelpuntenmakers
waren: Josine Verburg (4x), Donja Passies (3x) en Eric Spaargaren.
In de tweede helft leek VZOD uit te
lopen op een flinke voorsprong. Bal
na bal vloog door het mandje en al
snel stond het 12-8 in het voordeel
van de Kudelstaartse korfballers.
Ten Donck zette vervolgens een extra stapje bij, waardoor de ploeg uit
Ridderkerk op gelijke hoogte kwam.
Ze kwam zelfs op een 12-13 voorsprong. Met nog een minuut te spelen stond het 13-14 en het team
van Frits Visser leek af te stevenen
op meerdere verliespunten. Toch
was het VZOD die het aan langste
eind trok. Dankzij een schot en een
doorloopbal van Nils van Os en Josine Verburg, kon VZOD nog maar
net de winst binnenslepen. Eindstand: 15-14 in het voordeel van de
thuisclub. De doelpuntenmakers in

de tweede helft waren: Barry van
Limpt, Josine Verburg (2x), Nils van
Os (3x) en Dineke Westerhof. Volgende week speelt VZOD uit tegen
Conventus, een ploeg die eveneens
in de middenmoot staat.
VZOD-speler Nils van Os zeer belangrijk in hectische slotfase.

PAST lessen
in januari
Aalsmeer - Het PAST project van
Sportservice Haarlemmermeer voor
de lichamelijk, verstandelijk beperkte en/of autistische sporters gaat in
januari 2014 van start. Vier verschillende sporten kunnen worden uitgeprobeerd, om te kijken welke sport
PAST. Op deze manier wordt kennis
gemaakt met de sport en de vereniging en wordt de drempel om lid te
worden kleiner. De deadline om in te
schrijven sluit al 20 december, dus
wees er snel bij! Deelnemen kan voor
een kleine eigen bijdrage. Voor meer
informatie en\of aanmelding: www.
aangepastsporten.info of neem contact op via past@sportservicehaarlemmermeer.nl of via 023-5575937.

Speelavond met
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 16 december houdt buurtvereniging Allen
Weerbaar de laatste kaartavond van
het jaar in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal gaat om 19.30
uur open voor koffie of thee en inschrijving. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Het klaverjassen
op 2 december is gewonnen door
Kees Meekel met 5749 punten, op
twee Bep van Bemmelen met 5728
punten en op drie is Nico Bekkers
geëindigd met 5623 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Adri Groenendijk. Bij het jokeren is de hoogste
eer behaald door Marty Groenendijk.

Winst Dirkjan
bij Sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub Rijsenhout, speelavond op woensdag 4
december. Eerste in de Hoofdklasse: Dirkjan Baardse 2024 punten, 2.
Jan Joore 1814 punten, 3. Corry Balder 1722 punten. Klasse A: 1. Til Vermeer 1752 punten, 2. Arnold v/d Linden1698 punten, 3. Leo van Faassen
1641 punten. Klasse B: 1. Alie van Tol
1610 punten, 2. Hans Schijf 1607 punten, 3. Martje Baardse 1563 punten.
Klasse C: 1.Frans Kolsteeg 1582 punten, 2. Marc Holleman 1573 punten en
3. Karel Eekhoff 1527 punten. De volgende sjoelavond is op donderdag 13
december vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart – Het hele jaar door
komen leden van de Geluksvogels
op woensdagavond vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis bijeen voor een gezellige klaverjasavond. Iedere kaartliefhebber is welkom om wekelijks
of af en toe aan te schuiven en mee
te spelen. Het klaverjassen op 4 december is gewonnen door Martha Raadschelders met 5856 punten,
op twee Jan Ramp met 5568 punten en op drie is Bert v/d Jagt geëindigd met 5366 punten. De poedelprijs was deze week voor Ria van ‘t
Schip met 3820 punten.

Marry wint bij
ouderensoos

ZABO ronde 7
in Bloemhof
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO wordt zaterdag 14
december in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg voortgezet met de
zevende speelronde. Publiek is van
harte welkom en de toegang is gratis. Om 18.35 uur begint La Furia Roja tegen Polonia Aalsmeer. Om 19.20
uur is de aftrap van Heemhorst Watersport tegen Schijf Grondboringen. Om 20.05 uur speelt Amsec
Beveiliging tegen LEMO. Om 20.50
uur treedt VVZS aan tegen Holex
en om 21.35 uur is er ter afsluiting
Lemo Gaat Los tegen Piller Sport.
Stand vooraf: Schijf Grondboringen
6-16, VVZS 6-16, LEMO 6-12, La Furia Roja 6-10, Piller Sport 6-8, Heemhorst Watersport 6-7, Holex 6-7, Polonia Aalsmeer 6-6, Amsec Beveiliging 6-3, Lemo Gaat Los 6-1.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in het Dorpshuis. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma, er
is ook gelegenheid voor rummicub
en hartenjagen. Op donderdag 5 december is het klaverjassen gewonnen
door Marry Akse met 5579 punten, op
twee Bets Romkema met 5320 punten en op drie is Wim Buskermolen
geëindigd met 5160 punten. Bij het
jokeren behaalde Gerard de Wit de
hoogste eer met 218 punten. Belangstelling voor deze gezellige middag?
Kom eens langs. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 18
december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 4 december is gewonnen door Jan Alderden met 5848
punten, op twee Joop Biesheuvel met
5237 punten en op drie is Antoon van
Rijn geëindigd met 5204 punten.
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Voor minder valide en valide zwemmers

Handbal eredivisie heren

Eerste Lenie van der Meer
Bokaal voor Vincent en Lianne
Aalsmeer - Afgelopen zondag is
in zwembad De Waterlelie de Lenie
van der Meer Bokaal 2013 gezwommen. Dit is een zwemtoernooi voor
minder valide en valide zwemmers
uit heel Nederland. De Lenie van der
Meer Bokaal is tot stand gekomen
op initiatief van Gerda Stokkel van
de afdeling minder valide zwemmen van Oceanus die samen met de
Stichting Meer Armslag (een stichting die financiële ondersteuning
biedt aan minder valide zwemmers
die zwemmen in clubverband bij
Oceanus) de organisatie heeft opgepakt. Hierbij geholpen door een
groot aantal sponsoren. De naamgeefster van de zwembokaal is Lenie van der Meer. Lenie, in het voorjaar van 2013 overleden, heeft heel
veel betekend voor zwemvereniging
Oceanus; in het bijzonder voor de
minder valide zwemmers. Lenie gaf
niet alleen training aan deze zwemmers, ze begeleidde hen ook tijdens
wedstrijden en organiseerde allerlei
activiteiten. Lenie was voor zwemvereniging Oceanus een drijvende kracht en een waar boegbeeld.
De opzet van de Lenie van der Meer
Bokaal is om de minder valide en
valide zwemmers samen in de series te laten zwemmen en dan aan
het einde van de dag aan de hand
van een IPC/FINA klassementstelling een overall winnaar uit te roepen. De minder valide sporters, die
tijdens de Lenie van der Meer Bokaal in actie mochten komen voor
Oceanus, waren Naresh Murli, Bram
Grootjans, Rein Merlijn, Thymen
van Dijk, Mike Engel, Lorenzo Kliffen en Puck Teunissen. Verder hadden zich nog acht andere verenigingen ingeschreven met minder valide sporters. Naresh, Bram, Rein en
Thymen begonnen met de 50m vrij
waarbij Bram bijna een seconde van
zijn persoonlijke record af kon snoepen en Thymen zijn tijd ook met iets
meer dan een halve seconde kon
verbeteren. Mike Engel zwom de
100m rug in een prima 1:31:01 en
werd hierdoor derde. Puck Teunissen zwom haar 100m vrij naar een
prima persoonlijk record waarbij ze
maar liefst zes seconden van haar

tijd af kon halen. De 100m vrije slag
voor heren werd gezwommen door
Lorenzo, Thymen, Mike en Naresh.
Mike en Naresh konden ook hier
hun persoonlijk record verbeteren
en Mike won hier een bronzen medaille. De 100m vlinder werd door
Naresh, Lorenzo en Bram gezwommen waarbij ze alle drie een mooie
verbetering van hun tijd konden realiseren. Waarbij Lorenzo maar liefst
zes seconden van zijn tijd af kon halen. Naresh werd hier eerste, Lorenzo zwom naar een prima zilveren medaille en Bram won brons.
Een prima prestatie! Puck Teunissen
zwom vervolgens haar 50m vrij en
ondanks de spanning van de 100m
vrij kon ze nu weer een persoonlijk record zwemmen en kreeg ze
haar vertrouwen weer helemaal terug. Rein en Thymen kwamen weer
in actie bij de 100m schoolslag. Rein
zwom een prima tijd van 2:18:66 en
Thymen zwom naar een persoonlijk record van 2:54:12 en won hiermee een bronzen medaille. Als laatste afstand voor de heren aangepast zwemmen stond de 200m wissel op het programma. Bram wist
zijn persoonlijk record maar liefst
met 20 seconden te verbeteren van
5:05:29 naar 4:44:40. Puck mocht
als hekkensluiter de 100m schoolslag nog zwemmen. Helaas kon ze
na twee mooie persoonlijke records
hier geen persoonlijke besttijd neer
zetten. Mede door de bijdragen van
een groot aantal sponsoren is het
een prima verlopen wedstrijd geworden waarbij valide en minder
valide zwemmers tegen maar vooral met elkaar hebben gezwommen
zwemmen.
De Lenie van der Meer Bokaal 2013
ging bij de heren naar Vincent Moolhuijsen en bij de dames naar Lianne
Bouwmeester. Oceanus clubrecords
werden er gezwommen door Lianne Bouwmeester (200 meter wisselslag), Amber Celie (100 meter vrije
slag) en tweemaal door Bart Sommeling (50 meter en 100 meter vrije
slag). Wegens het grote succes zal
er volgende weer gezwommen worden om de Lenie van der Meer Bokaal.

Aalsmeer dubbele koploper
na winst bij Volendam!

Vergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Het bestuur van IJsclub
Uiterweg nodigt leden en begunstigers van harte uit om de jaarvergadering bij te komen wonen op dinsdag 17 december in de Historische
Tuin, ingang via Praamplein. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en chocolademelk klaar, waarna om 20.00
uur de vergadering aanvangt. Aan
de orde komen onder andere notulen van vorig jaar, het jaarverslag
en de bestuurs verkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Mieke
Buis-Spaargaren en Willem Groene-

wegen. Hiervoor zijn kandidaten benadert en zij stellen zich op de vergadering voor. Vervolgens op de
agenda het jaarverslag,verslag van
de penningmeester en de benoeming kascommissie. Ook het laatste
nieuws over het komende jubileum
van de ijsclub, namelijk het 125 jarig bestaan. Aansluitend enige nieuwe plannen van de sportcommissie
voor de seringenslee-toertocht en
het prikburren. Kijk op www.ijsclubuiterweg.nl voor de laatste mededelingen.

Lopen voor goede doelen
tijdens de Santa Run
Aalsmeer - Om 13.00 uur gaat volgende week zaterdag 21 december
de Santa Run van start vanaf de studio’s Aalsmeer aan de van Cleeffkade 15. Het belooft een ware happening te worden met deelname van
honderden kerstvrouwen, mannen
en kinderen, die de Ophelialaan en
de Zijdstaat rood en wit zullen kleuren. Dit alles zal worden omlijst door
kraampjes en muziek. Het gaat hierbij vooral om de gezelligheid tijdens
de warming-up, de wandeltocht en
het après-skifeest in de studio’s
Aalsmeer. Een feest waaraan Jan
Leliveld zijn medewerking verleent.
Ook de kinderen worden niet vergeten met voor hen een springkussen
en versnaperingen. Prijzen liggen
klaar voor de jongste deelnemer, de

origineelste deelnemer of groep van
deelnemers, de deelnemer met het
hoogste sponsorbedrag en het bedrijf, instelling, vereniging of club
met de meeste inschrijvingen.
Iedereen die meedoet, loopt voor
twee goede doelen, die te maken hebben met moeder en kind:
De Aalsmeerse Moederverwendag
en de Stichting Hoogvliegers. Een
kerstpak voor volwassenen kost 15
euro en voor kinderen tot en met 12
jaar 10 euro.
Afhaalpunten zijn bij het Boekhuis
in de Zijdstraat, Espago in de Ophelialaan en Gall en Gall in winkelcentrum Kudelstaart.

Aalsmeer - Bij de derby tussen FIQAS Aalsmeer en Kras/Volendam
stond meer op het spel dan alleen
de punten. De winnaar van deze
topper zou namelijk koploper blijven
of worden. Vooraf stonden de Volendammers bovenaan in de eredivisie
met slechts één punt voorsprong op
FIQAS Aalsmeer. Eerder in het seizoen hadden de Aalsmeerders de
thuiswedstrijd ook al gewonnen en
van de Volendamse ploeg is bekend
dat ze het altijd moeilijk hebben met
het Aalsmeerse spelletje. Dat was
deze zaterdag niet anders. Vanuit
een solide dekking opende FIQAS
Aalsmeer in de Volendamse sporthal Opperdam meteen de score 0-1,
maar zag Volendam daarna nog
even aan de leiding komen (2-1 en
3-2) om vervolgens het heft in handen te nemen en het eerste gaatje
te slaan: 4-6. Dat wisten de Volendammers niet meer te dichten. Sterker nog: FIQAS Aalsmeer vergrootte de marge naar vier: 6-10. In de
slotfase kon de thuisclub eerst nog
iets terug komen (9-10), maar twee
doelpunten op rij maakten het verschil weer groter: 9-12. De ploegen
gingen rusten bij een 12-14 stand.
Na de pauze werd het duel harder
en één keer kwam de landskampioen nog op gelijke hoogte met FIQAS Aalsmeer: 17-17. Daarna nam
de ploeg van René Romeijn opnieuw de leiding en stond die niet
meer af. Na de 19-21 wisten de
Aalsmeerders - met nog acht minuten te gaan - het verschil zelfs opnieuw naar vier doelpunten te brengen: 19-23. Dat bleek de nekslag
voor Volendam, waar frustraties de
kop op stoken: zowel Matthijs Vink
als trainer/coach Mark Schmetz
werden met rood van het veld gestuurd. En hoewel Volendam in de

laatste vijf nog terug wist te komen
tot 24-25, was het slotakkoord én de
winst voor FIQAS Aalsmeer. Frank
Lübbert bepaalde de eindstand op
24-26 door een prachtig lobje vanaf
zeven meter. De winst en de punten
waren binnen en de vele Aalsmeerse supporters op de tribune in Volendam konden een feestje gaan
vieren. Maar belangrijker, hierdoor
neemt FIQAS Aalsmeer nu niet alleen de koppositie in de eredivisie
in, maar is ook leider in poule B van
de BeNeLux Liga! Aanstaande zaterdag 14 december spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer, de nieuwe
koploper in de eredivisie, de laatste
thuiswedstrijd van dit kalenderjaar.
Om 20.30 uur staan de mannen in
de Bloemhof tegenover de nummer
vier van de ranglijst, Eurotech/Bevo. Eerder in het seizoen werd in de
uitwedstrijd van deze ploeg verloren
en dat was tot nu toe het enige verlies. Tijd voor revanche!
Demonstratiewedstrijd dames
Op zaterdag 14 december aanstaande vindt in sportcentrum de Vosse in
Hillegom een speciaal handbalevenement plaats, waaraan wordt deelgenomen door de dames van FIQAS
Aalsmeer. Er wordt in de namiddag gestart met een clinic voor de
jeugdleden vervolgens is er een clinic voor niet-jeugdleden met daarna een mooie wedstrijd tussen de
jeugdteams van SV Hillegom en FIQAS Aalsmeer. Als afsluiting van het
programma is er om 19.10 uur een
demonstratiewedstrijd, die wordt
verzorgd door de dames van FIQAS
Aalsmeer. De Aalsmeerse dames
zijn door SV Hillegom benaderd is
om dit evenement mede vorm te geven en doen dat graag!

Inschrijven kan via de website:
www.aalsmeer.rotarysantarun.nl.

Bridgen: Iedereen kan het leren
Leimuiden - Bridge is één van de
boeiendste kaartspelen ter wereld.
Bridge is een sociaal spel en een
gezellige teamsport. U speelt altijd
met een partner en een goede communicatie is dus van belang. Iedereen die het spel speelt, beleeft er
veel plezier aan en het kan tot op
hoge leeftijd worden gespeeld. Bij
omroep Max wordt momenteel ieder woensdagmiddag op Nederland 2 een televisiecursus uitgezonden. Iedereen die dit kaartspel spe-

lenderwijs onder de knie wil krijgen, is bij Bridge ’86 aan het juiste
adres. Bridgecoach Femke Frietema
start maandag 20 januari met lessen
bij café Keijzer in de Dorpsstraat 30
te Leimuiden. De cursus omvat 12
lessen, iedere maandagavond van
19.45 tot 22.00 uur. U kunt zich individueel of met partner opgeven.
Informatie en/of opgeven kan bij:
Truus v.d. Meer via 0172-508936 en
Maria Straeter via 0172- 507233 of
mail naar mstraeter@hotmail.com.

Voetbal zondag

RKAV verliest van UNO
Aalsmeer - Een wedstrijd RKAV
onwaardig. Wat als een normale
wedstrijd begon, eindigde na 44 minuten in een situatie die, en dat is te
hopen voor RKAV, nooit meer voorkomt. RKAV begon zonder de nog
steeds geblesseerde Robert Jansen,
Alexander Goes en Fabian Waayman. Het eerste gevaar kwam van
UNO, een vrije trap, rand zestien
meter gebied, werd op vakkundige
wijze door Yannick Rosenboom van
alle gevaar ontdaan. RKAV was gewaarschuwd. Even later was er de
kopkans voor Joost van der Zwaard,
maar ook daar wist de doelman van
UNO wel raad mee. Een vrije trap
genomen door Erc Jansen werd

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 17 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen haar zesde speelavond van
dit seizoen in het gebouw van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten voor het klaverjassen en rummicubben verdeeld. Vanaf 19.00 uur
is de zaal open voor koffie, thee en
inschrijving. Iedereen is welkom en
iedereen gaat met een prijsje naar
huis. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door
Maaike Spaargaren met 5087 punten, op twee Ria Bos met 5039 punten en op drie Geertje Koopstra met
4846 punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen is behaald door Riet
Bekkers met 39 punten. sport

maar te nauwer nood tot hoekschop
verwerkt. RKAV bleef proberen een
doelpunt te maken. Vlak voor rust
een inzet van Barry Springintveld,
die maar net over ging. En toen was
het over en uit met de wedstrijd.
Een vrij trap aan RKAV gegeven
was aanleiding voor Nick van den
Broek om op zeer onsportieve wijze
zich met de leiding te gaan bemoeien. Een discussie tussen hem en
scheidsrechter Oskamp, leverde van
der Broek een gele kaart op. Meneer was het daar totaal niet mee
eens, en dat was nogmaals geel,
dus rood. Over respect gesproken.
Na verwijdering van het speelveld
werd er door de speler vast begonnen met de sloop van de kleedkamers.
De tweede helft gaf een mat en
aangeslagen RKAV te zien. Lang
wisten zij de 0-0 te handhaven, tot
de tachtigste minuut, een verdedigingsfout was er voor nodig om
UNO op 0-1 te zetten en na enige
minuten werd het ook nog 0-2, over
en uit. Komende zondag tegen Nautilus zullen de punten toch echt gepakt moeten worden, want anders
zakt RKAV teveel naar onderen!

Kaartavond OAB
Aalsmeer - Op dinsdag 17 december houdt buurtvereniging OAB de
derde kaartavond van het komende winterseizoen. Er wordt gekaart
in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Vanaf 19.30 uur staat de
deur open, om 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Leden en kaartliefhebbers zijn welkom.

F5 van JAU toch kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 7 december was de laatste wedstrijd van de
competitie voor de voetballertjes F5
van Jong Aalsmeer United. Na tien
overwinningen stonden de mannen
op de eerste plaats. De dag begon
druilerig en dit had grote invloed op
de wedstrijd. Om kampioen te worden en niet afhankelijk te zijn van
nummer twee moest er dus nog één
wedstrijd worden gewonnen. Maar
zoals de laatste tijd ook bij PSV, de
jongens gingen aan de druk ten onder en er werd met 2-1 verloren van
Abcoude F7. JAU creëerde kans na
kans, maar helaas de bal ging er
niet in. Toen counterde de mannetjes van Abcoude en pats boem
het was 1-0. Het ging er fel aan toe
en tot aan de rust bleef het spannend. In de rust hebben de leiders
van J.A.U. van alles geprobeerd om
de jongens op te peppen en enkele tactische aanwijzingen te geven.
Helaas heeft het allemaal niet mo-

gen baten en stonden de voetballertjes na 15 minuten in de tweede
helft na weer een counter met 2-0
achter. Dat hadden de jongens deze competitie nog niet meegemaakt
en in de laatste vijf minuten ging het
ongeveer hetzelfde als de eerste 35
minuten: Niet al te best. Toch ging
er nog één bal in door topscoorder
Kai Hofman en eindigde de wedstrijd in 2-1 voor Abcoude. Toen was
het spannend, kampioen of geen
kampioen? Eén van de leiders belde naar Nieuw Sloten waar de wedstrijd tussen de nummers twee en
drie gespeeld werd. En daar was
de uitslag de Aalsmeerders gunstig gezind: Ondanks het verlies is
de F5 toch kampioen geworden! In
de kantine gingen de mannen patat eten en limonade drinken, tevens
kregen ze allemaal een bekertje en
een teamposter mee naar huis. De
jongens blij, hun ouders en leiders
begrijpelijk heel trots.

Aqualiners vallen samen
meer dan 50 kilo af
Aalsmeer - Zwembad de Waterlelie en Deli Line zijn op 19 september
gestart met een gezamenlijke project: AquaLine. AquaLine bestaat
uit 12 weken sporten in De Waterlelie en een persoonlijke en groepsbegeleiding door een diëtiste en gewichtsconsullente van Deli Line. Na
10 weken is alvast een tussenbalans
opgemaakt en in totaal zijn de deelnemers al meer dan 50 kilo afgevallen! Alle 14 deelnemers zijn enthousiast over het programma. Van
zwembad de Waterlelie kregen ze
een Aquasportpas, waarop zij, naast
een keer vast Aquajoggen op donderdagavond, desgewenst elke dag
konden gaan zwemmen. In de tussentijd begeleidde de gewichtsconsulente en diëtiste van Deli Line de deelnemers naar een gezonder voedingspatroon. Voor iedereen
werden weekmenu’s samengesteld

en zijn er evaluatiegesprekken gehouden waarin alle vragen werden
beantwoord. In deze periode zijn er
door de diëtiste van Deli Line ook
vier leerzame en inspirerende workshops gegeven. Dat dit programma
werkt, blijkt wel uit het voorlopig resultaat. Veel van de deelnemers zijn
zo enthousiast dat ze met de nieuwe cursus vanaf 9 januari weer gaan
meedoen.
Wilt u ook meedoen, bent u benieuwd naar de kosten of wilt u
meer weten over de cursus? Neem
contact op met zwembad de Waterlelie via 02973-22022 of bel Deli Line 02975-22824. Vaak wordt een
deel van de kosten vergoed door uw
zorgverzekeraar. Zorg en Zekerheid
heeft een overeenkomst met zwembad de Waterlelie waardoor zij 75%
vergoeden wanneer u bijvoorbeeld
AV-top bent verzekerd.

Koppelkaarten
in Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 13
december is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00 uur, zaal

open vanaf 19.30 uur. Zin om me te
kaarten? Kom gerust en geen maat?
Geen probleem. De kaartavond
start met koffie en thee.
Het klaverjassen op 6 december is
gewonnen door Rijk van Egdom met
5551 punten, op twee Grada Groeneveld met 5355 punten en op drie
Marja van den Burg met 5240 punten. De poedelprijs was voor Frits
Zeldenthuis met 3531 punten.

