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Kerstexpositie 2014

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 13 december 2014 t/m 
zondag 4 januari 2015

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

ADVERTEREN?
IN DE

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

feestdagenlekkernijen.nl

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

© GAMMA
    Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GAMMA 
Aalsmeer

open
zondag 14 december

van 10.00 tot 17.00 uur

Huldiging kampioenen en warme 
kroketten tijdens ’ijzige’ Raad
Aalsmeer - Met een vrolijke huldi-
ging en een levendige demonstratie 
begon afgelopen donderdag 4 de-
cember de een na laatste raadsver-
gadering in 2014. Zes gouden, zeven 
zilveren en vier bronzen medailles 
hebben negen leden van de Kore-
aanse karateclub Wassanim van Jo-
han van der Nald behaald tijdens het 
Europese kampioenschap in Londen 
en voor deze geweldige prestatie 
zijn de acht jongens en een meisje in 
het zonnetje gezet door burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder. De meesten 
hebben zelfs meer dan een titel be-
haald en dat is toch zeker een staan-
de ovatie in de raadzaal waard. Vin, 
Olivier, Xanader, Tristan, Cain, Dji-
mon, Renzo, Sem en Nienke hebben 
van de eerste burger een oorkonde 
en een cadeaubon gekregen. 
Coach Johan werd bedankt mid-
dels een boeket bloemen. Tijdens 
de daar op volgende raadsverga-
dering werd het kouder en kouder. 
Door een ijzige sfeer kwam dit overi-
gens niet. “De verwarming is al naar 
huis gegaan”, aldus een opmerking 
van een aanwezige. Ronald Fran-
sen van PACT wilde een ordevoor-
stel indienen om te vragen of de ka-
chel weer aan mocht. Maar de toe-
nemend kou was ook net voorzit-
ter Vonk ter ore gekomen en beslo-
ten werd om vijf minuten te schor-
sen om even de benen te strekken 
en warm te lopen. De knop ‘aan’ was 
weer gevonden, waarna gelukkig het 
kwik weer steeg. Zeker toen even 
voor elf uur Sinterklaas de raadzaal 
binnentrad met een cadeautje, voor 
alle bestuurders en aanwezigen een 
warme kroket of een kaassoufflé. Hij 
verdween weer na iedereen nog een 
goede vergaderavond gewenst te 
hebben en de mededeling dat ieder-
een zijn of haar schoen mocht zet-
ten, maar dat hij niet wist of er de 
volgende dag wel wat in zou zitten. 

Landelijk Gebied Oost
Het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost stond voor de derde maal 
op de agenda. Ditmaal mag het on-

Aanvraag vergunning ‘gesprek van de dag’

Kerstbomenverbranding 
met open armen ontvangen!
Aalsmeer - Het idee van de brand-
weer om de kerstbomenverbranding 
te doen laten herleven, is met open 
armen ontvangen door heel veel in-
woners. 
Jarenlang heeft deze traditie plaats-
gevonden op het Surfeiland en kwa-
men inwoners zich in groten geta-
le opwarmen bij het vuur. Kinderen 
gingen gelijk na de kerst op pad om 
bomen te verzamelen voor de vuur-
stapel. Voor elke boom wordt 50 eu-
rocent gegeven, dus een leuk zak-
centje en stoer om te zeggen dat de 
verbranding mede mogelijk gemaakt 
wordt door jouw wel twintig of meer 
verzamelde kerstbomen. De kerst-
bomenverbranding werd alle jaren 
georganiseerd door de vrijwillige 
brandweer van Aalsmeer met als ex-
tra activiteit rondritjes voor kinderen 
in de brandweerwagens. De brand-
weer wil deze traditie terug. De da-
tum is geprikt, vrijdag 10 januari, en 
locatie is het terrein achter sporthal 
de Bloemhof in Greenpark. Het sce-
nario is al helemaal rond. Het wach-
ten is op groen licht van de gemeen-
te. In het gemeentehuis van Amstel-

veen schijnt het te gonzen: Gaan we 
wel of niet de vergunning verlenen? 
Het is in ieder geval het ‘gesprek van 
de dag’. Bekend is inmiddels wel dat 
het enthousiasme in Aalsmeer groot 
is. “We staan te popelen”, laat brand-
weerman Rob Pommerel in een re-
actie weten. “De oproep in de krant 
heeft echt het balletje aan het rollen 
gebracht.” De oproep op Facebook 
door de Nieuwe Meerbode laat ook 
duidelijk zien dat inwoners graag 
deze gezellige activiteit terug willen. 
“Ja”, hebben inmiddels bijna 2.000 (!) 
inwoners laten weten. 

Zendmast
De brandweer is door de gemeente 
overigens op nog één obstakelstuk 
gewezen, maar ook hiervoor is reeds 
een oplossing gevonden. De zend-
mast in de nabijheid kan mogelijk 
beschadigd worden door vuurvlok-
ken. “We blijven uit de buurt van dat 
ding en als nodig schermen we hem 
af met water”, aldus brandweerman 
Rob Pommerel. Helaas kan van-
daag, donderdag 11 december, nog 
geen positief nieuws gemeld wor-

den. Er is nog (steeds) overleg bin-
nen de gemeentemuren. 

Voor kerstdagen
Maar de wens kan verder groei-
en, want, zo vervolgt Pommerel: “Ik 
heb net telefonisch contact gehad 
met de gemeente. Voor zover we 
nu staan, ziet het er positief uit. Ik 
heb ze wel duidelijk gemaakt dat ik 
graag voor de kerstdagen een beeld 
wil hebben welke kant het definitief 
uit gaat. Als de verbranding wordt 
afgewezen dan moet De Meerlan-
den als een gek aan de gang om 
alsnog het versnipperen te regelen. 
Bovendien moeten wij nog het een 
ander regelen om de brandweerrit-
jes met de kinderen van Ons Twee-
de Thuis voor aanvang van de ver-
branding te kunnen laten plaatsvin-
den. De medewerkers van de instel-
ling moeten dat uiteraard ook.” Voor 
het merendeel van de inwoners is 
het eigenlijk wel zonneklaar: Kerst-
bomenverbranding? Ja natuurlijk. 
Doen! Maar, wordt het echt een (vu-
rig) kerstcadeautje van de gemeen-
te? 

derwerp door naar de oordeelvor-
mende Raad op 18 december. Het 
betreft een moeilijk plan, mede om-
dat de gemeente hier te maken heeft 
met illegale bebouwing. De fracties 
benadrukten de wens dat wethou-
der Gertjan van der Hoeven in deze 
zal gaan handhaven naar menselijke 
maat. Allen zeiden nog wel een plan 
van aanpak te missen, want na vast-
stelling gaat het echte ’werk’ begin-
nen en wacht de gemeente de taak 
om dit buitengebied in Oost met veel 
leegstaande kassen goed te gaan 
(her)invullen. Begin 2015 volgt een 
grotere visie, inclusief een discussie 
over wel of niet bebouwing achter de 
linten toe te staan. 

Scheiden kost geld
De regeling gezamenlijke ombuds-
man metropool Amsterdam is (weer) 
van de agenda gehaald en misschien 
wel goed ook, want de kadernota 
Participatiewet inclusief een vijftal 
verordeningen, de maatwerkvoorzie-
ning voor personen met een chroni-
sche ziekte of beperking en de klach-
tenregeling sociaal domein vergden 
veel tijd en begrijpelijk, het gaat tot 
slot over en om mensen. Wel volgens 
de in het vergaderschema geplan-
de elf uur kon worden aangevangen 

met het voorstel om het samenwer-
kingsverband met Uithoorn te beëin-
digen en de band in deze met Am-
stelveen te verstevigen. Het kost 
Aalsmeer overigens een behoorlij-
ke ‘smak geld’, 536.000 euro. “Geen 
echtscheiding zonder kosten”, aldus 
fractievoorzitter Robert van Rijn van 
de VVD. “Ik hoopte op een zak geld 
van Sinterklaas, maar helaas.“ Alle 
genoemde onderwerpen komen ove-
rigens volgende week donderdag 18 
december opnieuw in de raadsverga-
dering aan de orde. 

Nieuwe griffier
Tot slot is de agenda van de Regi-
oraad besproken waar Robert van 
Rijn van de VVD en Manon Kreeft 
van het CDA namens Aalsmeer 
gaan discussiëren over verkeer en 
vervoer en de nieuwe woningwet. 
Kort nieuws uit de Raad tot slot: Er 
is, na pas een klein half jaar, met 
bloemen en een cadeau afscheid 
genomen van griffier Bauke Schut 
en benoemd tot waarnemend grif-
fier is mevrouw drs. Ing. T.D. van 
Petersen-Bos. Beëdigd tot tijdelijk 
raadslid voor het CDA is Paul van 
Soelen en Leo van Erp mag voor AB 
als tweede man plaatsnemen aan 
de tafel van fractieassistenten. 

Inbrekers trappen deur in 
Aalsmeer - Op zaterdag 6 decem-
ber rond kwart over zeven in de 
avond hebben bewoners van de 
Clusiusstraat een harde klap ge-
hoord. Het bleek een trap tegen de 
voordeur van een woning te zijn. 
Met ferme kracht is de deur open-
getrapt. Het slot werd diep in de 
gang aangetroffen. De inbrekers 
hebben de bovenverdieping be-
zocht en in verschillende kamers de 
kasten en laden doorzocht. Boven 
was een raam open gezet, mogelijk 
om te dienen als vluchtweg. Voor-
alsnog is niet bekend wat uit de wo-

ning gestolen is. Wel hebben om-
wonenden twee jongens hard zien 
wegrennen in de richting van de 
A.H. Blaauwstraat. Er is geen signa-
lement, beiden droegen een capu-
chon of een muts. Vervolgens werd 
door een zilvergrijze auto hard door 
de straat gereden. Van de wagen is 
geen merk bekend, wel dat het ach-
terlicht links kapot is. Mogelijk be-
treft het de vluchtauto van de in-
brekers. De politie onderzoekt deze 
brutale inbraak en hoopt op infor-
matie van getuigen. Bellen kan naar 
0900-8844.
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist. 
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cypers rood-witte Main Coon kater. Hij is 

gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje.
- 2e J.C. Mensinglaan: Grijs-witte kater. Gecastreerd en gechipt. Deze 

kat is erg schuw.
- Uiterweg: Rode kater met witte buik, bef en sokjes. Is 7 jaar oud en 

heet Tommy.
 
Gevonden:
- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 

4 witte poten. Heeft witte streep over de neus.

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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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

AlArMnuMMer 112
www.112.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 Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Marieke Franken. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met kand. J.A. Knol uit 
Oegstgeest en 16.30u. met ds. K.D. 
Huizinga uit Hoorn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communie-viering met M. van Zoe-
len mmv Soli Deo Gloria. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen mmv 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. G.T. Vollebregt uit 
Sassenheim.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Start weer op 6 januari.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Start weer op 5 januari.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Op donderdag 18 
december Leerhuis in Open Hof 
kerk vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
Liesbet Geijlvoet mmv vocaal kwar-
tet Similia. Collecte voor stichting 
Mali. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

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 om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. Meeting Point. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
P. Vroegindeweij uit Ermelo. Orga-
nist: Maarten Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Zondag 
14 december COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Kerstlunch 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 17 december 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee bij de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Even gezellig met elkaar bij-
praten. ’s Middags is er van 12.00 tot 
13.00 uur een feestelijke kerstlunch. 
De commissie hoopt dat er veel stoe-
len bij geschoven moeten worden om 
met elkaar te genieten van al het lek-
kers. Dit is de laatste Oost-Inn van dit 
jaar. Na de kerstvakantie is er van-
af 7 januari 2015 weer elke woens-
dag Oost-Inn! Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Sing-a-long op Rozenplein
Houdt u ook zo van de bekende kerst-
liederen? Op woensdagavond 17 de-
cember van 20.00 tot 21.00 uur wordt 
op het Rozenplein, hoek Konings-
straat en Ruisvoornlaan, in Nieuw 
Oosteinde een Kerst Sing-a-long ge-
houden. Onder het genot van warme 
chocolademelk met elkaar kerstliede-
ren zingen onder begeleiding van de 
X-mas band. Iedereen is van harte 
welkom en neem gerust iemand mee.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 12 december haalt de mu-
ziekvereniging Flora en de Tennis 
Vereniging Kudelstaart het oude pa-
pier op. Gaarne uw papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Voor alle datums kijk op www.de-
supportersverenigingkudelstaart.nl

Compensatie Eigen Risico en ziektekosten

Onjuiste contactgegevens 
in brief van gemeenten
Aalsmeer - Bijna 4000 inwoners van 
de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 
hebben vorige week een brief ontvan-
gen over de Compensatie Eigen Risi-
co en de collectieve ziektekostenver-
zekering. In enkele brieven zijn on-
juiste contactgegevens gebruikt. Als u 
met ‘verkeerde gegevens’ bent aange-
schreven, hoeft u geen verdere actie te 
nemen. U kunt ervan uitgaan dat de 
gegevens juist in de basisadministratie 
staan. De inwoners van Aalsmeer en 
Uithoorn die in 2013 de Compensatie 
Eigen Risico (CER) ontvingen, hebben 
in juli 2014 een brief (inclusief ant-
woordkaart) ontvangen van het Cen-

traal Administratie Kantoor (CAK) over 
het afschaffen van de CER. Inwoners 
hebben de antwoordkaart terugge-
stuurd naar het CAK en zijn akkoord 
gegaan met het delen van hun per-
soonsgegevens met gemeenten. Ge-
meenten zijn per 1 januari 2015 ver-
antwoordelijk voor een groot deel van 
de zorg en hebben de gegevens no-
dig van de mensen die de CER ontvin-
gen. Daarom heeft de G2 een brief ge-
stuurd naar de inwoners die hun per-
soonsgegevens via het CAK beschik-
baar hebben gesteld. In deze brief leg-
gen zij uit wat de overgangsregeling 
van de CER is en welke eisen er aan 
de regeling verbonden zijn. Zoals aan-
gegeven heeft de G2 de gegevens van 
het CAK gebruikt en deze blijken niet 
in alle gevallen correct. De gemeenten 
zijn druk bezig om uit te zoeken hoe 
het komt dat de verstrekte gegevens 
onjuist zijn.

Meer hulp met 
netwerkcoach 

Aalsmeer - Mist u de warmte, ge-
zelligheid en hulp van mensen in 
uw omgeving? Wilt u dat graag 
veranderen? Maar u weet niet zo 
goed hoe u dat moet aanpakken? 
Of zorgt u intensief voor iemand en 
raakt u daardoor in een isolement? 
Denk dan eens aan een vrijwillige 
netwerkcoach. Hij of zij helpt u met 
het ontmoeten van nieuwe mensen, 
het aanhalen van bestaande con-

tacten, het vinden van leuke activi-
teiten of het organiseren van hulp 
van anderen. 
De netwerkcoach is een vrijwilliger 
van Mantelzorg & Meer die u graag 
helpt om het leven aangenamer te 
maken. Hij of zij spreekt ongeveer 
een keer in de twee weken met u af. 
Denk niet te snel, dat is toch niets 
voor mij. Als u zich eenzaam voelt 
of in een situatie verkeert waarin 
u hulp kunt gebruiken uit uw om-
geving, neem dan snel contact op 
met Mantelzorg & Meer via 020-
3335353 of mail naar info@mantel-
zorgenmeer.nl. 

Cheque OSA voor Sapana 
Village school in Nepal
Aalsmeer - Op 8 december zijn er 
opnieuw subsidiecheques voor ont-
wikkelingssamenwerking uitgereikt. 
Dit keer aan Joke van der Zwaan 
die met haar team weer een bene-
fietavond organiseerde op 1 novem-
ber in N201. Er werd een bedrag van 
ruim 2.600 euro ingezameld voor de 
bouw van toiletgebouwen en was-
ruimtes bij de Sapana Village School 
in aanbouw in Sauraha in Nepal. 

De cheque van 2.500 euro is over-
handigd door Stef Holling, penning-
meester van OSA namens de ge-
meente Aalsmeer. Meer informatie 
over het project is te vinden op www. 
nepalbenefietwebs.com. Mocht u 
meer willen weten over OSA en/of 
ook financiële ondersteuning willen 
voor uw inzameling of project kijk 
dan op de website van OSA voor de 
voorwaarden: www.osa-aalsmeer.nl

Ontmoetingscentrum in 2015 
voor brede groep ouderen
Aalsmeer - Naast de dagbeste-
ding biedt het Ontmoetingscen-
trum in samenwerking met Mantel-
zorg en Meer en Vita welzijn & Ad-
vies ook mantelzorgondersteuning 
door middel van gespreksgroepen 
en informatiebijeenkomsten. Het 
jaarlijks programma voor mantel-
zorgers werd afgesloten met een in-
formatiebijeenkomst op 27 novem-
ber over activiteitenmogelijkheden 
voor kwetsbare ouderen waaronder 
mensen met dementie. Deze pre-
sentatie werd gehouden door Peter 
Spuij van Probiblio. 
Hij vertelde op een boeiende en in-
formatieve manier over de verschil-
lende soorten activiteiten die je zou 
kunnen doen. Hij vertelde ook over 
de verschillende soorten geheugen 
en welke activiteiten daarbij van 
toepassing zijn. Zijn presentatie was 
deels gebaseerd op het boek ‘Waar-
om de tijd sneller gaat als je ouder 

wordt’. Er was veel belangstelling 
voor de bijeenkomst. Ook de ge-
spreksgroep voor kinderen en die 
voor partners is voor het jaar 2014 
afgesloten. De mantelzorgonder-
steuning is onderdeel van het pro-
gramma van het ontmoetingscen-
trum en Mantelzorg en Meer om-
dat uit onderzoek blijkt dat mantel-
zorgers van mensen met dementie 
sneller overbelast zijn en dat zij erg 
gebaat zijn bij contact met lotgeno-
ten en het krijgen van informatie. 
Voor 2015 is er wederom een pro-
gramma. Op 19 februari is het on-
derwerp van deze Informatiebijeen-
komst ‘Welzijn en Zorg in Aalsmeer’. 
Wethouder Ad Verburg, met onder 
andere de zorg in zijn portefeuille, 
komt hierover praten. Nieuw is dat 
in 2015 het ontmoetingscentrum 
zich zal gaan richten op een bre-
dere groep kwetsbare ouderen in 
Aalsmeer.

Deze vrijdag met superknallers!
Rode Kruis houdt verkoop
Aalsmeer - Op vrijdag 12 decem-
ber vanaf 9.00 tot 18.00 uur zal de 
verkoopstand met superknallers van 
het Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
staan bij de vooringang van super-
markt Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg 207. De winter is nu echt in 
aantocht. Tijd dus om weer te den-
ken aan warme kleding. Voor het 
winterseizoen zijn er weer een nieu-
we collectie warme sjaals, wollen 
mutsen, mooie truien, kindertrui-
en, vesten en de gebruikelijke gei-
tenwollen sokken beschikbaar. Voor 
de feestdagen zijn er heel mooi ge-
borduurde tafellakens en servetten 
in de aanbieding voor super prij-

zen! En wie de eerste eigenaar wil 
zijn van een mooie en unieke Kerst- 
en Nieuwjaarskaart, moet ook ze-
ker komen kijken in de verkoop-
stand. De kaarten zijn allemaal door 
ouderen en vrijwilligers van het Ro-
de Kruis gemaakt met materialen 
van kaarten van voorgaande jaren. 
Er zijn verbluffend mooie exempla-
ren bij. Wilt u eens iets aparts, iets 
dat niet in de winkel te koop is? Dan 
moet u zeker even bij de Rode Kruis 
stand van Hoogvliet in Oosteinde 
langskomen morgen, vrijdag 12 de-
cember. De vrijwilligers zijn de he-
le dag, van 9.00 tot 18.00 uur, aan-
wezig.

Stijging klanten 
Voedselbank

Aalsmeer - Het aantal klanten van 
Voedselbank Aalsmeer stijgt maar 
door. Een duidelijke oorzaak hiervoor 
is niet aan te geven, al is het aantal 
klanten in de winter altijd hoger dan 
in de zomer. Wel zal nader onder-
zoek gedaan worden en de initiatief-
nemers gaan praten met de gemeen-
te. Op 4 december werd een triest re-
cord bereikt: Het aantal cliënten bij 
de Voedselbank is nu 56, het totaal 
aantal gezinsleden 174.



Muziek
Vrijdag 12 december:
* Eerste hastech party in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 00u.
* Rockjam met Guzz Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 21u.
Zaterdag 13 december:
* Da Capo’s Popkoor op tournee van 
9.30 tot 15.45u. Met optredens op 
Poldermeesterplein, in Ophelialaan 
en winkelcentrum Kudelstaart. 
* Concert Caritas in Karmelkerk, 
Stommeerweg vanaf 20u.
* Tiroler party in Feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u.
* Live Brancha Vocals kwartet, Bra-
zilië in cultureel café Bacchus van-
af 21.30u.
* Optreden band Soulmachine in 
The Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 14 december:
* Exotisch klassiek concert Inui en 
Varvareros in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394 vanaf 15.30u.
* Kerstvieringen Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Om 16u. voor kinderen 
tot 12 jaar en vanaf 19.30u. Musical 
‘De laatste kerstboom’ door groe-
pen 6 t/m 8.
* Optreden Coolcast Band bij FC 
Aalsmeer in kantine Beethovenlaan 
vanaf 16u.
* Live optreden John the Revelator 
in The Shack, Oude Meer vanaf 16u.
* Ronny Wijngaarde, Dutch Lionel 
Richie, in De Walrus in Aalsmeer-
derbrug vanaf 17.
* Kerstconcert Sonority in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 19u.
* Kerstzangavond met Song of Joy 
in de Spil, Kudelstaart vanaf 19.30u.
Woensdag 17 december:
* Concert Trumpets of the Lords 
mmv Nathalie Makoma in de Meer-
se, Hoofddorp vanaf 20.15u.
* Kerst Sing-in op Rozenplein in 
Oosteinde van 20 tot 21u.
Vrijdag 19 december:
* The Voice of Christmas, kerst sing-
in in Karmelkerk, Stommeerweg 
vanaf 19.30u.
Zaterdag 20 december:
* LA The Voices live in Crown Thea-
ter Aalsmeer vanaf 20u.
Zondag 21 december:
* Kerstsamenzang op de Werf, Rij-
senhout met Melomanie, 18 tot 19u.
* Kerstconcert in St. Jan Kudelstaart 
mmv Kudelkwetters vanaf 15u.
Maandag 22 december:
* Kerstconcert mannenkoor Con 
Amore mmv Pur Sang in de Spil Ku-
delstaart vanaf 20u.

Films
T/m 18 december:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Gooische Vrouwen, 
Bon Dieu en 100 Jarige. Voor jeugd: 
Penguins of Madagascar en Mees 
Kees. Ook Wiplala en Flits & het ma-
gische huis. Op woensdag 17 de-
cember: familiefilm Annie om 18.45u

Exposities
11 t/m 13 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zaterdag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
12 t/m 14 december
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 13 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
* Opening nieuwe expositie met te-
keningen van Nynke, foto’s van Hel-
een en beelden van Eytie in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat om 16u. Ex-
positie duurt tot en met 21 janua-

ri. Open: Donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u.
13 en 14 december:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.
* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Donderdag 11 december:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 12 december:
* Verkoop Rode Kruis bij Hoogvliet, 
Aalsmeerderweg van 9 tot 18u.
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 13 december:
* Kerststukjes maken in Centrum, 
Zijdstraat van 11 tot 15u.
* Kerstmarkt in de Spil, Kudelstaart 
van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout van 10 tot 15.30u.
* ‘Vallen voor vrouwen’, actie voor 
Serious Request door judoschool 
Ron van Raaphorst in de Mikado, 
Catharina Amalialaan, 13 tot 13.30u.
* Tombola bij postduivenvereniging 
in clubgebouw Dreef vanaf 14.30u.
Maandag 15 december:
* Montage-avond bij F&VA in Anker, 
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 16 december:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u.
* Koffie-ochtend in het Lichtbaken, 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u. Kerst-
viering voor ouderen vanaf 14.30u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 17 december:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
Kerstlunch van 12 tot 13u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
* Kerstkienavond BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 18 december:
* Sjoelen bij BV Oostend in het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 19 december:
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
19 tot en met 21 december:
* Winterweekend in Zijdstraat, Cen-
trum met diverse extra’s en optre-
dens vrijdag tot en met zondag. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 11 december:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
Zaterdag 13 december:
* Fietsronde Dorpsraad Kudelstaart 
in kader veiligheid. Start 14.30 uur 
bij Dorpshuis.
* Bijeenkomst met D66 coryfeeën 
Joke Geldhof en Ilse Zaal over duur-
zaamheid in de Zotte Wilg, Uiterweg 
van 15 tot 17u.
Dinsdag 16 december:
* Jaarvergadering Ijsclub Uiterweg 
in Historische Tuin, ingang Praam-
plein vanaf 20u.
Donderdag 18 december:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis vanaf 20u. 
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NIEUW:

TIP:

Ketting met
KOOPJE:

Blues van ‘eigen bodem’
Aalsmeer - Op een heerlijk avond-
je met bluesmuziek door gitarist en 
zanger Hein Meijer trakteerde Bac-
chus afgelopen zaterdag 6 decem-
ber. Voor het optreden van deze 
Aalsmeerse muzikant was het cul-
turele café heel goed gevuld. Met 
name liefhebbers van de blues nes-
telden zich in de knusse ruimte en 
lieten zich meeslepen in dit muziek-
genre met veelal toch wel een snik 
en een traan. Maar vrolijkheid voer-
de de boventoon, want heel gezel-
lig was het ook. En Hein Meijer was 
niet alleen naar Bacchus gekomen. 

Op het laatste moment hadden twee 
bevriende muzikanten laten weten 
wel enkele nummer mee te willen 
spelen en ze hebben woord gehou-
den. Gitarist en zanger Gerrit Spaan 
nam enkele nummers plaats op het 
podium en oogstte veel bewonde-
ring met zijn gitaarspel. Remco de 
Hundt op keyboard bracht de vrolij-
ke, maar oh zo rake, noot. Ook een 
goede aanvulling, overigens geen 
nieuwe ontmoeting. Hein en Rem-
co hebben regelmatig samen optre-
dens in het land. Al met al een leu-
ke muziekavond van ‘eigen bodem’. 

Zaterdag begint zomer in Aalsmeer
Braziliaanse muziek met 
Brancka in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 13 decem-
ber is de dag dat de zomer be-
gint in Aalsmeer! Hartverwarmen-
de bossa’s op een koude winter-
avond. Brancka op vocals en met 
haar band bestaande uit Mark Mi-
lan op piano, Marijn van der Linden 
op gitaar, Theo de Jong op bas en 
Olaf Keus op percussie geeft zij de-
ze avond een concert in cultureel 
café Bacchus. Bekoord door het rij-
ke palet aan ritmes en sierlijke me-
lodieën zingt Brancka Braziliaan-
se muziek. Na de toneelschool te 
hebben afgerond heeft ze zich op 
het zingen toegelegd. Geïnspireerd 
door legendarische zangers als Elis 

Regina, Gal Costa en João Gilberto 
brengt zij klassieke samba’s en bos-
sanova’s van grootheden als Jobim, 
Djavan en João Bosco. Deze krijgen 
door Brancka’s gevoelige stem en 
persoonlijke interpretatie een ver-
rassend eigen karakter. Zij wordt 
begeleid door een vierkoppige band 
van zeer ervaren musici, die allen 
hun sporen ruimschoots verdiend 
hebben in de jazz en Latin scene. 
Het KCA jazzconcert in Bacchus aan 
de Gerberastraat begint zaterdag 13 
december om 21.30 uur. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, 
tel. 0297-325304.

Gevarieerd familiefilm aanbod
‘Annie’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember gaat in Crown Cinema de 
familiefilm ‘Annie’ in première. In 
deze moderne versie van de gelief-
de musical klassieker Annie speelt 
Quvenzhané Wallis het vrolijke en 
stoere meisje Annie. Haar ouders 
lieten haar achter toen ze een baby 
was met de belofte haar ooit weer 
op te halen. In de tussentijd heeft ze 
een zwaar bestaan bij haar geme-
ne pleegmoeder Miss Hannigan. Al-
les verandert wanneer de rijke poli-
ticus Will Stacks - op aanraden van 
zijn briljante assistente Grace en 
zijn campagne-adviseur Guy - An-
nie onder zijn hoede neemt. Stac-
ks hoopt hierdoor stemmen te win-
nen en verkozen te worden tot bur-
gemeester van New York. Hij ziet 
zichzelf als Annie’s reddende engel. 
Of is het tegenovergestelde het ge-
val en redt Annie de serieuze politi-
cus met haar ontwapenende karak-
ter en positieve kijk op het leven? 
Om 18.45 uur begint volgende week 
woensdag deze leuke en ontroe-
rende film, die 118 minuten duurt. 
Kaarten reserveren is nu reeds mo-
gelijk! Natuurlijk kan in Crown Ci-
nema ook genoten worden van de 
filmhit ‘Gooische Vrouwen 2’ van-
avond, donderdag, om 20.00 uur. 

Zaterdag wordt de film twee keer 
vertoond, om 19.00 uur en om 21.15 
uur, evenals zondag de belevingen 
van de dames twee keer meege-
maakt kunnen worden, om 16.30 
uur en om 19.30 uur. Ook zaterdag 
kan in de kleine filmzaal plaatsge-
nomen worden voor ‘Bon Dieu!’ en 
zondag voor ‘De 100 jarige die ver-
dween’. Beide avonden vanaf 20.30 
uur.

Wiplala en Mees Kees
Voor de kinderen heeft Crown Cine-
ma dit weekend weer een scala aan 
films op het programma. Natuur-
lijk de nieuwe films ‘Wiplala’ (zater-
dag 12.30 uur en zondag 10.30 uur), 
‘Penguins of Madagaskar’ (zaterdag 
en zondag om 14.30 uur) en ‘Mees 
Kees op de Planken’ (zaterdag 16.30 
uur en zondag 12.30 uur), maar ook 
‘Flits en het magische Huis’ (zater-
dag en zondag om 14.00 uur) en 
‘Koemba de zebra zonder strepen’ 
(zaterdag en zondag om 16.00 uur). 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl en zijn te koop in 
de bioscoopwinkel met popcorn en 
drankjes in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. 

Vrijdag, zaterdag en zondag live
Rockjam, Soulmachine en 
The Revelator in The Shack
Oude Meer - Ook in de maand de-
cember staan er weer topconcerten 
in The Shack agenda! Dit weekend 
maar liefst drie avonden live-muziek 
met voor ieder wat wils! Vrijdag 12 
december begint er weer een nieu-
we reeks van Rock-Jams onder lei-
ding van niemand minder dan Guzz 
Genser (voormalig drummer bij Her-
man Brood and His Wild Romance) 
Samen met twee professionele mu-
zikanten legt Guzz de basis voor een 
weergaloze jamavond! Ook zin om 
mee te spelen of gewoon te luiste-
ren? Dan kan je vrijdag laten zien 
en horen wat jij kan! Het enige wat 
je mee neemt is je instrument en/of 
stem, inpluggen en de rest spreekt 
voor zich! Aanvang is 21.00 uur en 
de toegang is gratis. 
Zaterdag 13 december terug in The 
Shack: Soulmachine! Deze fantás-
tische band vormde in maart van 
dit jaar, samen met het publiek één 
dampende Soulshow in The Shack! 
Soulmachine is één van de weinige 
bands in Nederland die alle soul- en 
funkhits nog speelt zoals ze in de ja-
ren zestig tot tachtig gespeeld wer-
den. De elf koppige band met bla-
zerestrio speelt pure authentieke 
soul en funk met krakers als I’m A 
Soulman, I Feel Good en andere on-
vergetelijke hits van onder andere 
James Brown, Otis Redding, Aretha 
Franklin en Tina Turner. The Shack 

gaat open om 20.00 uur, het optre-
den begint rond 22.00 uur en de en-
tree is 7,50 euro.
En ook zondag 14 december staat 
een juweeltje op het Shack podium 
in Oude Meer: John the Revelator. 
Maar liefst veertig jaar blueserva-
ring, waarin deze band onder ande-
re gejamd heeft met niemand min-
der dan Peter Green, Snowy White, 
Chris Farlow en een reeks van le-
gandarische Nederlandse Bluesgi-
ganten. In 1966 woonde Tom Huis-
sen, zanger en bassist van John The 
Revelator, in Londen. Hij werd vrien-
den met Peter Green en was toen-
tertijd getuige van de eerste repeti-
ties van Peter Green’s nieuwe band 
Fleetwood Mac. Meteen na zijn te-
rugkomst in Holland stelde hij sa-
men met een stelletje bluesfreaks 
een bluesband samen genaamd 
John The Revelator, een band ge-
modelleerd naar Peter Green’s 
Fleetwood Mac. In augustus 2014 
stond de band nog op Haarlem Jazz 
en in maart 2015 reizen de man-
nen af naar Australië waar ze op het 
Blues Festival West Australia staan. 
Maar eerst speelt dit vijftal zondag-
middag 14 december in The Shack 
vanaf 16.00 uur. Open vanaf 15.00 
uur. Entree 7,50 euro per persoon. 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Exotisch klassiek zondag 
in Oud-Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 14 december 
kunt u weer terecht in het Oud-Ka-
tholieke kerkje aan de Oosteinder-
weg 394 voor een bijzonder klassiek 
concert. De exotische namen van de 
uitvoerenden klinken al vol muzikale 
beloften. Violist Noé Inui en pianist 
Vassilis Varvaresos zullen die belofte 
ook zeker waar maken. Het belooft 
een mooie winterse middag te wor-
den waarbij bekende componisten 
als Mozart en Ravel voorbij komen, 
maar ook de prachtige suite ‘Much 
ado about nothing’ van Korngold. 

Inui en Varvaresos zijn internatio-
naal bekend. Zij hebben gestaan op 
podia in België en Duitsland, maar 
ook in Japan. KCA is vereerd met dit 
optreden. De mooie akoestiek van 
het kerkje en de intieme sfeer zul-
len zeker bijdragen aan dit muzika-
le hoogtepunt.
Het concert begint zondag om 15.30 
uur, de zaal is open vanaf 15.00 uur. 
Kaarten inclusief één consumptie 
kosten 15 euro per stuk. Voor in-
formatie kunt u terecht bij Tini Man 
0297-329592.

Eerste ‘hastech’ in de Bok
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
12 december gaat Feesterij de Bok 
van start met de eerste editie van 
#hastech#. Met Glen Alexis, Nista 
en Chip ‘n Dale achter de knoppen 
gaan de bezoekers weer een ste-
vig avondje tegemoet. Deze avond 
geen aprés-ski knallers, maar lekker 
vol gas aan de Techno en de Deep-
house. Overigens gaat de Bok de-
ze avond later open dan gewend. Tot 
00.00 uur is er een besloten feest, 
maar daarna is iedereen weer wel-
kom. Uiteraard is de entree geheel 
gratis. De bezoekleeftijd is 18 plus. 
Zaterdag 13 december geeft de Bok 
een heuse Tirolerparty met DJ Lek-
sie. De dirndles en de lederhosen 
kunnen weer uit de kast voor weer 
een mooi avondje Bok.

Live muziek en Serious Request
Donderdag 18 december is het weer 
tijd voor een Live avondje. Met een 
dikke band op het podium kan ie-
dereen met een beetje verstand van 
zingen of spelen het podium op ko-
men ‘leuken’ met zijn of haar bes-
te nummers. Het weekend van 19 
en 20 december staat geheel in het 
teken van Serious Request. De Bok 
gaat samen met het Rode Kruis 24 
uur geld ophalen voor het goede 
doel. Gestart wordt vrijdag 19 de-
cember om 20.00 uur en het finale-

feest is vanaf 20.00 uur op zaterdag 
20 december. Na deze spectaculai-
re 24 uur kunnen de bezoekers vol 
de nacht in met het äprès-skifestival 
Powered by Malibu. 
Kerst en laatste werkdag
Als je denkt dat het hiermee ge-
noeg is voor deze maand dan heb 
je het goed mis, de Bok is namelijk 
alle kerstdagen geopend tot 05.00 
uur, zelfs op kerstavond gewoon 
tot 05.00 uur. Na al het kerstge-
weld geeft de Feesterij op zaterdag 
27 december gewoon weer een af-
terkerstfeest. En dinsdag 30 decem-
ber opent de Bok al om 13.00 uur 
de deuren voor de Laatste werkdag. 
Een gedeelte van de line-up is al be-
kend. Zo trapt DJ Stayfan de middag 
al om 13.00 uur af en komt er tus-
sendoor nog een leuke special quest 
optreden. De avond gaan de bezoe-
kers in met Danny Terp en Franky B, 
ook wel bekend van Cooldown Café 
en de nacht met DJ Andrea die van 
00.00 uur tot 04.00 een mooie after-
party op zijn naam gaat zetten. Ui-
teraard is de gehele dag de entree 
gratis. En dan is er nog één laatste 
feest dit jaar. Tijdens Oud en Nieuw 
gaat de Feesterij aan de Dreef knal-
lend het nieuwe jaar in. De kaarten 
voor Oud en Nieuw gaan aanstaan-
de zaterdag in de verkoop en kosten 
maar een tientje. 

Theatershow op 20 december
LA The Voices in Aalsmeer
Aalsmeer - LA The Voices tourt 
met haar theatershow ‘Dit zijn wij’ 
door de Nederlandse theaters. “Na 
anderhalf jaar zijn we weer te be-
wonderen in het theater en we heb-
ben er veel zin”, aldus de mannen 
van LA The Voices, die niet kun-
nen wachten het theater in te gaan. 
Theatertour ‘Dit zijn wij’ belooft een 
mooie combinatie op hoogstaand 
niveau van pop en klassieke mu-
ziek te worden, waarin natuurlijk 
nummers van het gelijknamige al-
bum voorbij komen. In deze show 
doen Remko Harms, Richy Brown, 
Roy van den Akker en Peter Stry-
kes daar nog een schepje bovenop 
en vertellen een verhaal waarin ze 
meer dan ooit laten zien en horen 
wie zij zijn. Op zaterdag 20 decem-
ber geeft LA The Voices een voor-
stelling in Crown Theater Aalsmeer. 
In ‘Dit zijn wij’ gaan LA The Voices 
meer van zichzelf laten zien op per-
soonlijk vlak. “Het wordt een show 

waarin we het uiterste van onszelf 
vragen op vocaal gebied met zowel 
repertoire van onszelf als bekende 
verrassende wereldhits. En dat alle-
maal onder begeleiding van een live 
orkest, wat tegenwoordig in thea-
tershows een unicum is.” Na afloop 
van de voorstelling vindt een Meet 
& Greet plaats. Kaarten voor deze 
voorstelling zijn te koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl en bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Espago 
in de Ophelialaan en Primera op het 
Poldermeesterplein en telefonisch te 
reserveren via 0900-1353. En wie nu 
kaarten koopt, maakt kans op één 
van de vijftig cd’s van ‘Dit zijn wij’. 
Je hoeft niets anders te doen dan 
kaarten te kopen voor de voorstel-
ling. Een paar dagen voor de voor-
stelling worden de winnaars ge-
trokken en ontvangen zij een email 
waarmee zij bij de info-balie van het 
theater de CD kunnen afhalen. Een 
mooi december cadeau!

Zangers Rick en Eric op tv
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 13 december is zangtalent uit 
Aalsmeer en Kudelstaart live te zien 
en horen bij het televisieprogramma 
‘The Winner Takes It All’, het nieu-
we, interactieve muziekprogramma 
waarin gezocht wordt naar de al-
lerbeste sound-a-likes. Zanger Rick 
van der Kroon uit Kudelstaart kruipt 
in de huid van Neil Diamond waarbij 
hij zijn tegenstander met het num-
mer ‘Hello again’ hoopt te verslaan. 
Daarnaast is in dezelfde uitzending 

Eric Olij uit Aalsmeer in de race als 
Bon Jovi. Het beloven dan ook twee 
spannende duels te worden, waar-
bij het zelfs mogelijk is dat de twee 
muzikale heren het uiteindelijk te-
gen elkaar moeten gaan opnemen. 
Het beste talent strijdt op 27 decem-
ber mee in de grote finale. Mis het 
niet zaterdagavond om 21.00 uur op 
SBS6 en stem gratis op uw favo-
riet (natuurlijk uit Aalsmeer of Ku-
delstaart of allebei) via de ‘Winner 
Takes It All’ app. 

Lionel Richie in 
De Walrus?
Aalsmeerderbrug - Zondag 14 de-
cember vanaf 17.00 uur in de mid-
dag komt Ronny Wijngaarde een 
groot aantal nummer van Lionel Ri-
chie zingen in eetcafé De Walrus, 
maar ook van veel andere arties-
ten. Ronny Wijngaarde is ontdekt 
door Joop van den Ende (Sound-
mixshow 1986) en is sindsdien een 
veel gevraagd artiest in Nederland 
en Duitsland. 

Ronny is in het buitenland ook be-
kend geworden met de groep Ta-
vares en in Nederland en daarbui-
ten ook als The Dutch Lionel Ri-
chie! Lionel Richie noemt hem zelfs 
zijn enige echte ‘look a like’ met een 
fantastisch stemgeluid. Het uitge-
breide repertoire van Ronny bevat, 
disco, soul, evergreens en heden-
daagse popmuziek, kortom zijn op-
treden staat garant voor een mega 
swingend optreden! Uiteraard is de 
entree gratis. De Walrus is te vin-
den net voor fort Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
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Nieuw: VaNaf 1 jaNuari Het Sociaal loket

Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over 
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en in-
komen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij 
het Sociaal loket. 

Per 1 januari 2015 wordt de samenwerking G2 (Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. 
Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal 
loket. U krijgt per 1 januari dus geen brieven meer 
van de G2, maar direct van uw gemeenten. 

Nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg 
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken 
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hier-
over kunt u terecht bij het Sociaal loket.

U kunt bij het Sociaal loket per 1 januari ook terecht 
voor:
-  Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
-  Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
-  Inkomensondersteuning voor mensen met een 
    laag inkomen
-  Bijstandsuitkering
-  Schuldhulpverlening
-  Leerlingenvervoer.

ter iNzage

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer) 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmings-
plan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stuk-
ken ter inzage. Ontwerp van de structuurvisie 
Uiterweg.

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 09-0115 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stuk-
ken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden 
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 
(oneven nummers).te Aalsmeer.

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

- Aalsmeerderweg 111 (Z-2014/069555), het verwijderen 
van asbest uit een woning;

- Graaf Willemlaan 10 (Z-2014/069780), het verwijderen 
van asbest uit een mutatiewoning;

- Legmeerdijk 313, Flora Koelcel C138 (Z-2014/069869), 
het verwijderen van asbest;

- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070027), het slopen van een 
woning;

- Seringenpark 7 (Z-2014/070276), 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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Bernhardstraat 14 (Z-2014/066041), het kappen van 3 

populieren (verzonden 4 december 2014);
- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het vergroten 

van de woning dmv een opbouw (verzonden 9 december 
2014);

- Vlasakkerlaan 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Z-2014/059981), het 
bouwen van 6 waterwoningen (verzonden 3 december 
2014).

weigeriNg omgeViNgSVerguNNiNg *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Ophelialaan 89 en 91 (Z-2014/057886), het wijzigen van 

een bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van ar-
beidsmigranten (verzonden 5 december 2014).

iNgetrokkeN aaNVrageN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 248 (Z-2014/062837), het bouwen van een ga-

rage, berging en carport (verzonden 27 november 2014);
- Stationsweg 17 (Z-2014/062852), tijdelijke bewoning 

voormalig postkantoor (verzonden 27 november 2014).

geaccepteerde meldiNg(eN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 111 (Z-2014/069555), het verwijderen 

van asbest (verzonden 8 december 2014);
- Graaf Willemlaan 10 (Z-2014/069780), het verwijderen 

van asbest (verzonden 8 december 2014);
- Japanlaan 4 (Z-2014/065855), melding activiteitenbe-

sluit voor het oprichten van een inrichting (verzonden 8 
december 2014);

- Kudelstaartseweg 247 (Z-2014/065406) melding brand-
veilig gebruik (verzonden 4 december 2014);

- Legmeerdijk 313 (Z-2014/069869), het verwijderen van 
asbest (verzonden 8 december 2014);

- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070027), het slopen van een 
woning (verzonden 9 december 2014);

- Seringenpark 7 (Z-2014/070276), het verwijderen van 
asbest (verzonden 9 december 2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commiSSie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeeN welStaNdScommiSSie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1  
te Amstelveen. 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

eVeNemeNteNVerguNNiNg

- Vuur en Licht op het Water op 5 september 2015 van 
20:00 uur tot 24:00 uur, Kudelstaartseweg nabij de wa-
tertoren (Z-2014/059738);

- Laatste Werkdag op 30 december 2014 van 14.00-
22.00, uur Chrysantenstraat hoek Weteringstraat (Z-
2014/060655).

collecteS

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

officiële mededelingen
11 december 2014

raad VaN aalSmeer 
doNderdag 18 december 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 18 december 2014, in de raad-
zaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en 
wordt na een onderbreking gevolgd door de besluitvormende 
Raadsvergadering.

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mevr. J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda
20.05 Ro-2 Kadernota Participatiewet 2015-2018
20.15 Ro-3 Maatwerkvoorziening voor personen met 
  een chronische ziekte of beperking
20.25 Ro-4 Klachtenregeling sociaal domein
20.35 Ro-5 Uitvoeringsagenda en Uitvoerings-
  paragraaf Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
21.15 Ro-6 Aanvullend krediet Sportcomplex 
  Beethovenlaan 120
21.45 Ro-7 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
  Aalsmeer 2015-2020
22.05 Ro-8 Vaststellen ‘Rioolaansluitverordening 
  gemeente Aalsmeer 2015’
22.15 Ro-9 Veilig te stellen budgetten 2014
22.25 Ro-10 Vaststelling Belastingverordeningen 2015
22.40 Ro-11 Moties vreemd aan de orde van de dag
22.50  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt 

23.10 Rb-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mevr. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
 Rb-2. Benoeming lid Regioraad Stadsregio 
  Amsterdam

  SLUITING 

geSloteN

1e en 2e kerstdag 
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

avondopenstelling
De avondopenstelling op woensdag 24 december en 
woensdag 31 december vervalt. De balies gaan dan 
om 14.00 uur dicht.

1 januari 
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten. 

eeNmalige koopkracHttegemoetkomiNg 2014 

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar mogelijk recht 
op extra geld van de gemeente. Het kabinet heeft besloten 
eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwo-
ners met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is 
gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven 
bij inwoners met hogere inkomens. 

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachtte-
gemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen op www.
laaginkomen.nl van de Rijksoverheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u 
vinden op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl. Daar vindt u 
ook de voorwaarden en het aanvraagformulier. 

wet algemeNe bepaliNgeN omgeViNgSrecHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Berkenlaan 19A (Z-2014/070178), het uitbreiden van de 

woning;
- Dreef 7a (Z-2014/069756), permanente vergunning voor 

een gebouw tbv kinderdagopvang;
- Helling 49 (Z-2014/069774), het verplaatsen van een 

brug en het kappen van 3 bomen;
- Hornweg 219 (Z-2014/070176), het plaatsen van dak-

kapellen op het zijdakvlak;
- Oosteinderweg 270 (Z-2014/069047), het kamergewijs 

verhuren van de woning;
- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070035), het bouwen van 

een woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

gemeeNte aalSmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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.

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.

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 bestuurssecretari-
aat. 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SerVicelijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteiteNtelefooN
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

VerkeerSbeSluiteN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

wet algemeNe bepaliNgeN omgeViNgSrecHt
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 8.30-12.00 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer iNformatie: www.aalSmeer.Nl
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Echte Bob&Gon middag: Blues 
en poetry van Astrid en Erwin
Aalsmeer - Zondag 7 december 
was het publiek opnieuw in gro-
te getalen aanwezig in het Thea-
ter Excusief bij Bob & Gon. Vol ver-
wachting van zangeres Astrid Se-
riese en Erwin van Ligten, een gita-
rist van werkelijk eenzame hoogte! 
De middag begon leuk en origineel 
met songs van Tom Waits, Mahalia 
Jackson en Duke Ellington. Daar-
na volgde de mooiste hommage die 
een dochter haar vader kan geven. 
Zijn Indonesische ervaringen wer-
den de rode draad door het totale 
programma heen, ontroerende en 
geestige herinneringen vermengd 
met prachtige blues die soms tot 
diep in het hart raakte. 

Men kwam steeds meer onder de 
indruk van deze good looking wo-
man die ook nog eens kan toveren 
met haar stem. Tja…sommige men-
sen worden door Moeder Natuur 
wel heel goed bedeeld! De beschil-
derde doeken aan de muur en op 
het toneel van Dorrit Klomp pasten, 
evenals Bob’s rozen, uitstekend bij 
de verleidingskunst van de zangeres 
en gitarist. Alle personages, met een 

hoogtepunt voor ‘tante Ponky’ wer-
den zo bezongen en verbeeld dat het 
niet moeilijk was om de figuren als 
levensecht te ervaren. Met de song 
‘Breath’ van origine een song van de 
Hopi Indianen, kwam men in hoge-
re sferen terecht. Maar met een ‘uit-
smijter’ als toegift werd de serene 
stilte getransformeerd tot een heer-
lijke wereldse blues, die de mensen 
uit hun stoelen wist te halen. ‘Waar 
vind je dit nu, het is hier zo uniek, 
wat een heerlijk theater, het was 
weer een echte Bob & Gon middag!’ 
was de mening van een aantal be-
zoekers die zichtbaar hadden geno-
ten. De aanraakbaarheid van Serie-
se en Van Ligten ging ook na afloop 
door. Er ontstonden mooie gesprek-
ken en er waren zoveel complimen-
ten dat het duo de donkere nattig-
heid buiten graag voor lief nam. Bob 
&Gon verheugen zich nu al op de 
volgende voorstelling: zondag 11 ja-
nuari met Marcel Kapteijn & Friends 
. Kaartverkoop bij Het Boekhuis, Es-
pago en Primera. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

recensie

Unieke kerst met Caritas
Aalsmeer - Interkerkelijk Koor Ca-
ritas heeft met bijzonder veel en-
thousiasme een kerstconcert inge-
studeerd dat uitgevoerd wordt in de 
Karmelkerk op zaterdag 13 decem-
ber. Tijdens dit concert komt u in 
de sfeer van Kerst door muziek, lie-
deren, samenzang en vertellingen. 
Het unieke programma werd sa-
mengesteld en uitgewerkt door di-
rigent Arie Vooijs en diverse leden 
van het koor. De gehele organisatie 
is gerealiseerd door eigen mensen. 

De uitvoering zal door het koor, so-
listen vanuit het koor, en een voor 
dit concert gevormd combo, gedaan 
worden. Caritas neemt u mee in 
een verrassend concert, waarin al-
les zich afspeelt rondom de geboor-
te van Christus: Een boeiend verhaal 
en sfeervolle kerstliederen. Kaarten 
à 10 euro reserveren voor dit con-
cert kan via: Karmelkerk2014@
gmail.com. Het kerstconcert in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg 
13 begint om 20.00 uur.

Sonority zondag in Joppe
Aalsmeer - Zondagavond 14 de-
cember verzorgt popkoor Sonori-
ty haar jaarlijkse optreden in café 
bar Joppe in de Weteringstraat. Dit 
jaar weliswaar een week eerder dan 
gewoonlijk, maar daarom niet min-
der gezellig. In een ongedwongen 
sfeer wordt een selectie uit het to-
tale repertoire gezongen waaronder 
‘Hey Soul Sister’ van Train, ‘Miracle’ 
van Ilse de Lange en ‘Mag ik dan bij 

jou’ van Claudia de Breij. Iedereen 
is van harte welkom. Het optreden 
begint om 19.00 uur en de toegang 
is gratis.
In januari heeft Sonority twee op-
tredens op de agenda staan. Zon-
dag 11 januari in Paradiso tijdens de 
Korendagen en zondag 18 janua-
ri tijdens een nieuwjaarsoptreden in 
restaurant Welkom Thuis. Kijk voor 
meer informatie op www.sonority.nl.

Kerstsamenzang op de Werf

Da Capo voor Serious Request!

Rijsenhout - Op zondag 21 decem-
ber wordt op De Werf te Rijsenhout 
een kerstsamenzang gehouden van 
18.00 tot 19.00 uur. Alle inwoners van 
Rijsenhout en omstreken zijn wel-
kom om samen kerstliederen te zin-
gen met de warme muzikale klan-
ken van leden van de Drumfanfare 
Melomanie en André Keessen. Om 
van binnen warm te worden zijn er 
kraampjes met koffie, thee, choco-

lademelk, glühwein en erwtensoep! 
De kramen zijn vanaf 17.30 geopend! 
Opwarmen bij het vuur kan ook! De 
tekst van de kerstliederen hoeft men 
niet te kennen, er zijn tekstboek-
jes aanwezig. Een klein zaklampje is 
misschien wel handig! Voor jong en 
oud om samen de kerstsfeer te proe-
ven en de saamhorigheid met elkan-
der te voelen. Laat dit warme gevoel 
niet aan U voor bij gaan!

Aalsmeer - Serious Request komt 
eraan, de 3FM actie waarbij een 
aantal DJ’s zich laat opsluiten in het 
glazen huis om aandacht te vragen 
en geld in te zamelen voor vrouwen 
en meisjes die slachtoffer zijn ge-
worden van sexueel geweld in con-
flictsgebieden. Het glazen huis staat 
dit jaar in Haarlem en daarom ko-
men in deze regio veel organisaties 
in actie. Zo ook Da Capo’s Popkoor 
uit Uithoorn! Zaterdag 13 december 
gaat het koor op Kersttour. De koor-
leden zingen prachtige kerstpopmu-
ziek, zoals Jingle Bell Rock, A lonely 
Christmas medley en Christmas was 
a friend of mine, maar ook kersttop-

pers van onder andere Bob Geldof, 
Miss Montreal, Mariah Carey, Paul 
Mc Cartney en vele anderen. Zater-
dag is het eerste optreden van 9.30 
tot 10.30 uur op het Poldermeester-
plein, van 11.00 tot 12.00 uur laat Da 
Capo zich zien en horen in de Op-
helialaan, vanaf 12.30 uur worden 
twee keer drie kwartier gezongen in 
winkelcentrum Kudelstaart en van 
14.45 tot 15.45 uur wordt een twee-
de optreden in de Ophelialaan ge-
geven. Op vrijdag avond 19 decem-
ber gaat het popkoor het ingeza-
melde geld bij het glazen huis zullen 
overhandigen. Kijk voor meer infor-
matie op www.popkoor.nl.

Bijzonder kerstconcert 
Trumpets of the Lord 
Streek - Het traditionele jaarlijk-
se kerstconcert van Trumpets of the 
Lord krijgt dit jaar een wel heel bij-
zonder ‘tintje’. Want het koor, dat 
sinds haar oprichting 45 jaar ge-
leden onder de bezielende lei-
ding staat van muziekvirtuoos Rob 
van Dijk, heeft voor haar concert 
op woensdag 17 december een 
heel bijzondere gastsoliste weten 
te strikken, namelijk Nathalie Ma-
koma. Nathalie gaat van zich laten 
horen tijdens het kerstconcert van 

Trumpets of the Lord op woensdag-
avond 17 december in Schouwburg 
de Meerse in Hoofddorp. Daar zal 
zij een aantal prachtige stukken zin-
gen als soliste, maar uiteraard ook 
samen met het koor. En de Trum-
pets zelf? Die zijn van plan weer de 
(kerst)sterren van de hemel te zin-
gen! Aanvang van het concert: 20.15 
uur. Kaarten kosten 17,50 euro en 
zijn verkrijgbaar bij alle koorleden, 
aan de kassa van De Meerse en via 
Trumpets@xs4all.nl .

S(w)ingend Christmas in St. Jan

‘The Voice of Christmas’

Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
weer een swingend Kerstconcert 
georganiseerd in de kerk St. Jan 
Geboorte in Kudelstaart. Op zondag 
21 december is iedereen om 15.00 
uur welkom om te komen luisteren 
naar gezellige vlotte liederen, mu-
ziek en mooie gedichten. Er kan ui-
teraard ook meegezongen worden. 
Het Kudelstaartse kinderkoor De 
Kudelkwetters treden op samen met 
het Gemengde koor Cum Ecclesia. 

Daarnaast is ook het Kwakelse 
kerkkoor The Bridges te gast in de 
kerk aan de Kudelstaartseweg. Mu-
ziekvereniging Flora komt weer de 
samenzang begeleiden en speelt 
zelf ook een paar vrolijke muziek-

stukken. De kerk is al om 14.30 uur 
open, zodat u een goed plaatsje 
kunt zoeken en lekker warm zit. De 
entree is gratis maar om de kosten 
enigszins te kunnen dekken wordt 
er een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Zoals voorgaande jaren staat na af-
loop van het Kerstconcert, om on-
geveer 16.30 uur, buiten op het 
kerkplein de warme chocolademelk, 
warme glühwein, kerstbrood en 
kerstkransjes klaar. Dit wordt aan-
geboden door IJsclub VZOD uit Ku-
delstaart. De koren zijn al een poos-
je bezig met de repetities en voorbe-
reidingen, zodat ze u op 21 decem-
ber in echte Kerststemming kunnen 
brengen. U/Jij bent van harte wel-
kom!

Aalsmeer - Op vrijdagavond 19 
december wordt in de Karmel-
kerk, aan de Stommeerweg een 
kerst sing-in georganiseerd onder 
de naam ‘The Voice of Christmas’. 
Met elkaar, ondersteund door een 
koor, gaan de aanwezigen kerst-
liederen zingen om zo alvast in de 
kerststemming te komen. Zin om 
mee te zingen, kom dan naar de 
Karmelkerk! Aanvang is 20.00 uur. 
Kaarten kosten 3 euro per stuk 
en zijn via de mail te bestellen 
bij Ria Pieterse: loekria@yahoo.
nl. Als de sing-in nog niet uitver-
kocht is, worden ook nog kaarten 
aan de deur verkocht. Na afloop 
van de Sing in wordt er aandacht 
geschonken aan Serious Request, 
het goede doel van 3FM. Dit jaar 
staat het glazen huis, waar 3 DJ’s 
een week voor kerst verblijven, op 
de Grote Markt in Haarlem. Tij-
dens die week maken de DJ’s dag 

en nacht een radioprogramma. 
Ze doen dit om geld in te zame-
len voor het Rode Kruis. Zij vra-
gen hiermee aandacht voor vrou-
wen en meisjes, die tijdens oorlog 
en conflicten, slachtoffer worden 
van seksueel geweld. Dit is een 
stille ramp die miljoenen vrouwen 
treft en beschadigt. De DJ’s in het 
glazen huis willen deze vrouwen 
een stem geven en zoveel moge-
lijk geld inzamelen, zodat zij op-
gevangen worden en een leven 
kunnen opbouwen. Serena, Ma-
dieke en Lisa, gaan na afloop 
van de sing-in zelfgemaakte cup-
cakes verkopen en ook volgt nog 
een verrassend item om geld in 
te zamelen voor bovengenoemd 
doel. Uiteraard kunnen ook al-
le bezoekers een donatie geven 
voor dit goede doel. De kerkdeu-
ren zijn voor de sing-in geopend 
vanaf 19.30 uur.

Kerstconcerten Con Amore
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk 
heeft Aalsmeers Mannenkoor voor 
de kerstdagen een druk program-
ma. Dit jaar zingen de heren op de 
Kerstmarkt in de Hoef bij Uithoorn. 
Op zondagmiddag 14 december be-
gint om 14.20 uur een klein kerst-
concert in de kerk aldaar. Zaterdag 
20 december zingt Con Amore op 
de kerstmarkt in winkelcentrum bo-
ven het IJ in Amsterdam-Noord. Al 
vele jaren is dit een vast optreden 
waar het mannenkoor op verschil-
lende plaatsen gaat zingen, met be-
geleiding van de dirigent. Ook zijn 
daar diverse andere muziek groe-
pen aanwezig en zo mogelijk schui-
ven de mannen dan aan en zingen 
mee met begeleiding van een or-

kestje of de muzikale Kerstmannen 
die daar een dweilorkest hebben. En 
maandag 22 december vindt het ei-
gen kerstconcert in de Spil te Ku-
delstaart plaats. Aanvang is 20.00 
uur Con Amore krijgt medewerking 
van Pur Sang uit Leiderdorp, het ka-
merkoor waar Theo van der Hoorn 
ook dirigent van is. Het koor zal en-
kele klassieke kerstwerken en een 
aantal Christmas Carrolls ten geho-
re brengen. De dames van Pur Sang 
zijn vervolgens solist bij koorwerken 
van Con Amore. Ook is er samen-
zang, piano en orgelspel van And-
re Keessen. De algehele leiding is 
in handen van Theo van der Hoorn. 
Toegang is uw gift tijdens de collec-
te.

Applaus voor Bindingkoor
Sinterklaas is weer naar 
huis, kerst doet intrede!
Aalsmeer - Al een dag nadat Sin-
terklaas weer naar huis is gegaan, 
heeft de kerst de gezelligheid in 
de decembermaand overgenomen. 
Geen sintliedjes meer, maar Christ-
mas Carols klonken afgelopen zon-
dag 7 december in de Doopsgezin-
de kerk. Het Bindingkoor beet het 
spits af met de aankomende con-
certen naar de kerstdagen. Beken-
de en ietwat onbekende kerstliedjes 
werden ten gehore gebracht. Afwis-
selend werd ingetogen en lichtvoe-
tig gezongen. Als intermezzo wer-
den door Judith Jamin kerstliederen 
gespeeld op de harp. In het twee-
de deel van het programma werd 
‘A Ceremony of Carols’ van Benja-
min Britten uitgevoerd. Prachtig ten 
gehore gebracht door de leden van 
het Bindingkoor onder leiding van 
Henk Trommel. Terecht klonk na af-
loop een daverend applaus. Lief-
hebbers van kerstconcerten kunnen 
de komende weken hun hart opha-
len. Er staan er tal op stapel. Zo gaat 
mannenkoor Con Amore op ‘kerst-
reis’ in de regio en wordt een kerst-
optreden gegeven op 22 decem-
ber in de Spil Kudelstaart met me-
dewerking van zanggroep Pur Sang. 

Aanstaande zaterdag 13 decem-
ber geeft interkerkelijk koor Caritas 
haar kersconcert met muziek, liede-
ren en vertellingen rond de geboor-
te van Christus in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg vanaf 20.00 
uur. En aanstaande zondag 14 de-
cember verzorgt Sonority een bij-
zonder kerstconcert in café Joppe in 
de Weteringstraat vanaf 19.00 uur. 
Een week later, op vrijdag 19 de-
cember, wordt ook in de Karmelkerk 
een Kerst Sing-In gehouden. Onder-
steund door een koor gaan de aan-
wezigen kerstliederen zingen. ‘The 
Voice of Christmas’ begint om 20.00 
uur. Kerst over de grens, maar wel 
van eigen bodem: Op donderdag 
17 december brengt de Trumpets of 
the Lord onder leiding van Rob van 
Dijk een kerstconcert in De Meer-
se Hoofddorp. Medewerking wordt 
verleend door Nathalie Makoma. De 
aanvang is 20.15 uur en er zijn nog 
kaarten te koop. En de Aalsmeerse 
organist Theo Griepspoor speelt op 
zaterdag 20 december in de Paulus-
kerk Amstelveen met het Christe-
lijk gemengd koor Cum Laude van-
af 20.00 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl

De eerste kerstmarkt werd afgelopen zondag 7 december in het Studio com-
plex gehouden. Een speciale, een kerstbeurs in olifantenbeurs. Allerlei spul-
letjes over en van olifanten, waaronder beeldjes, werden te koop aangebo-
den. De markt werd georganiseerd door de Vrienden van de Olifant en de op-
brengst is bestemd voor de inrichting van het Olifantenziekenhuis in Sri Lanka. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Montage-avond bij F&VA
Aalsmeer - Maandag 15 decem-
ber wordt een montage meekijk- 
en doe-avond bij de Film & Video-
club Aalsmeer gehouden. Het is de 
bedoeling dat er in verschillende 
groepjes wordt gemonteerd. 

De leden kunnen hun eigen lap-
top mee nemen, zodat zij bij het 
monteren van een videofilm onder-
steuning krijgen van meer ervaren 
clubleden. De F&VA is overigens 
nog steeds opzoek naar nieuwe le-

den. Mensen die geïnteresseerd 
zijn in het filmen met een videoca-
mera zijn van harte welkom op een 
clubavond. 

De clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den op de maandagavond in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
023-5284564 of via www.video-
clubaalsmeer.nl
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Tombola bij de Telegraaf

Burgemeester Amstelveen 
te gast op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Zaterdag 13 decem-
ber zou Postduiven Vereniging de 
Telegraaf haar jaarlijkse Tentoon-
stelling organiseren. In verband 
met de heersende vogelgriep kan 
dit geen doorgang vinden. Alle an-
dere activiteiten die tijdens de ten-
toonstelling gepland waren gaan 
gewoon door, zoals de bonnenver-
koop op zaterdagmiddag om 16.30 
uur. Vanaf 14.30 uur is het clubge-
bouw aan de Dreef geopend en is 
iedereen van harte welkom voor een 
(duiven)praatje onder het genot van 
een kopje koffi e of thee of een an-

dere consumptie, en kunnen er lo-
ten voor de tombola gekocht wor-
den. Er worden bonnen voor een 
jonge duif 2015 verkocht waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
het vliegseizoen 2015. De verkoper 
van de bonnen is Willem Klijn uit 
Vrouwenakker, in de gehele omge-
ving en daar buiten bekend om zijn 
vele plaatselijke veilingen zoals bij-
voorbeeld de Kwakelse veiling. Wilt 
u zo’n verkoop eens echt meema-
ken, dan moet u zaterdagmiddag 
aanwezig zijn. U bent allen van har-
te welkom.

Aalsmeer - Natuurlijk staat Ra-
dio Aalsmeer al onder één van uw 
voorkeuzetoetsen op uw radio ge-
programmeerd. Zo niet, doe dit 
dan snel, want de lokale omroep 
van Aalsmeer staat wekelijks ga-
rant voor vele uren mooie radio. 
Radio Aalsmeer zendt 24-uur per 
dag uit op 105.9 FM (ether) en 99.0 
FM (kabel) voor alle inwoners van 
Aalsmeer, Kudelstaart en wijde om-
geving, maar is ook wereldwijd via 
www.radioaalsmeer.nl te beluiste-
ren. Ook de komende week zijn er 
weer vele interessante programma’s 
te beluisteren. Vandaag, donder-
dag 11 december, interviewt ‘Halte 
Zwarteweg’ de nieuwe burgemees-
ter van buurgemeente Amstelveen, 
Mirjam van ‘t Veld. ‘Halte Zwarte-
weg’ is een informatief en muzi-
kaal programma dat gemaakt wordt 
door een groep cliënten en vrijwil-
ligers van Heliomare Dagbesteding 
in Aalsmeer. Aanstaande vrijdag 12 
december is het na een week van 
weggeweest in verband met pak-
jesavond, om 21.00 uur weer tijd 
voor het Vrijdagavondcafé op Radio 

Aalsmeer. Presentator Ron ontvangt 
deze week in het Vrijdagavondcafé 
weer verschillende bezoekers. Ook 
is Deborah weer aan de beurt met 
alles wat haar opviel op het gebied 
van social media in Aalsmeer en 
Kudelstaart. En de luisteraars kun-
nen weer twee kaarten winnen voor 
een fi lm naar keuze in Crown Cine-
ma met de wekelijkse Twitterhit. In 
‘Aalsmeer Politiek’ mogen iedere za-
terdag Aalsmeerse politici de loka-
le politieke week doornemen, deze 
week is Aalsmeerse Belangen aan 
de beurt. Wekelijks ontvangen pre-
sentatoren Mylène en Elbert Huijts 
in hun populaire talkshow ‘Door de 
Mangel’ op maandagavond een (on)
bekende Aalsmeerder. Tussen 19.00 
tot 20.00 uur wordt iedere week een 
gast door de mangel gehaald. Deze 
week, op 15 december, is dat wis-
kunde docente aan de VU Rebek-
ka Verheij. Radio Aalsmeer zendt uit 
vanuit de Studio’s Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15. Bezoekers wor-
den welkom geheten. Voor meer in-
formatie kan de website bekeken 
worden of bel 0297-325858. 

Weer kerstwijn, knutselen voor kinderen

Kerstmarkt in de Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 13 de-
cember organiseert de Protestant-
se gemeente Samen op Weg Ku-
delstaart haar jaarlijkse kerstmarkt 
van 10.00 tot 15.00 uur in De Spil. 
Er is weer hard gewerkt en het re-
sultaat mag er zijn. Mooie creatieve 
kerststukken in alle soorten en ma-
ten en leuke originele vogeldecora-
ties. Zelfgemaakte kerst- en ande-
re kaarten. Overheerlijke zelfgebak-
ken tulbanden en andere lekker-
nijen. Daarnaast kan er een keuze 

gemaakt worden uit boeken, klei-
ne cadeautjes, cd’s en dvd’s. De in-
middels overbekende kerstwijn is 
ook volop te koop. Voor de inwendi-
ge mens is er erwtensoep met heer-
lijk belegde broodjes. En natuurlijk 
is er koffi e met wat lekkers. Dit alles 
wordt gepresenteerd in een sfeer-
volle kerstsfeer. Kortom, de moeite 
waard om de kerstmarkt te bezoe-
ken. Iedereen is van harte welkom! 
Ook de kinderen, voor hen is er iets 
leuks om te knutselen. 

1800 Euro na Wintermarkt 
Aalsmeer - Zaterdag 22 novem-
ber was er weer de jaarlijkse win-
termarkt in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Het was ‘s morgens al een drukte 
van jewelste. De vele kramen waren 
leuken smaakvol ingericht door de 
standhouders. Er werden onder an-
dere poppenkleertjes, zelfgemaakte 
kaarten, leuke kersthebbedingetjes, 
rumbonen, boeken, honing, wind-
lichten en kerstkleden verkocht. De 
bewoners hadden zelf een aantal 
artikelen gebreid en vogelvoeder-
kransen gemaakt. Het was een ge-
zellige bonte verzameling. Verpleeg-
huis Rozenholm deed ook mee en zij 

had een bazaar met onder andere 
puzzels en spelletjes in de verkoop. 
De hele dag was er veel aanloop. 
De sfeer was opperbest en voor ie-
dereen het door had was het alweer 
16.00 uur en kwam er een eind aan 
deze succesvolle dag.
Zonder de inzet van de vele vrijwil-
ligers en de giften van de winke-
liers was deze dag niet mogelijk ge-
weest. Zorgcentrum Aelsmeer wil 
dan ook hartelijk dank zeggen hier-
voor! Totaal is er rond de 1.800 eu-
ro opgehaald. Dit geld komt geheel 
ten goede aan de bewoners van het 
Zorgcentrum. 

Kerstmarkt voor 
stille armoede

Rijsenhout - Van 10.00 tot 15.30 
uur wordt aanstaande zaterdag 13 
december een kerstmarkt gehou-
den in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Er worden onder an-

Schade door Vogelgriep voor 
kinderboerderij is groot
Aalsmeer - Het ziet er verlaten uit 
op kinderboerderij Boerenvreugd. 
De vijver is leeg en de hokken zijn 
vol. Alles wat veren heeft zit ach-
ter gaas of glas. De gevolgen van de 
Vogelgriep, die eind november in Ter 
Aar werd geconstateerd, zijn dage-
lijks voelbaar. De cliënten en mede-
werkers van Ons Tweede Thuis, die 
normaal de dieren verzorgen, krij-
gen overdag geen gezelschap van 
bezoekers. Boerenvreugd ligt in de 
10km-zone rondom de plaats waar 
de ziekte op18 november werd vast-
gesteld. Alle kinderboerderijen bin-
nen dit gebied zijn momenteel ge-
sloten voor publiek. Een vrijwilli-
ger van dienst mompelt: “Omdat 
er 10 km verderop een paar kippen 
zijn besmet met een ziekte, moe-
ten wij tot aan de Kerst dicht, moei-
lijk te begrijpen.” Het bestuur van de 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
(SKBA) laat echter weten zich stikt 
aan de wettelijke regels te wil-
len houden. “We hebben een voor-
beeldfunctie en we zijn niet van plan 
om de randen van de wet op te zoe-
ken”, aldus de nieuwe voorzitter Re-
né Kroon. Volgens Kroon begon de 
periode van sluiting op een zeer on-
gelukkig moment. Op 23 novem-
ber was een evenement gepland, 
wat helaas moest worden afgebla-
zen. Rina Pannekoek is binnen het 
bestuur verantwoordelijk voor vrij-
willigerszaken. Ze vertelt dat de vrij-

willigers momenteel hun werk niet 
kunnen doen. “Onze belangrijkste 
functie in de samenleving, het ver-
maken van en educatie geven aan 
kinderen, kunnen we momenteel 
niet uitvoeren. En dat is frustrerend 
voor de vrijwilligers.” Ook fi nanci-
eel zijn de gevolgen van de Vogel-
griep voelbaar. Niet alleen mist de 
kinderboerderij inkomsten vanwe-
ge het wegblijven van de bezoekers, 
ook de voor Boerenvreugd belang-
rijke vakantie-opvang is in de Kerst-
vakantie onmogelijk. Het noodzake-
lijke onderhoud, wat jaarlijks in de 
wintermaanden plaatsvindt, kan nu 
niet gedaan worden. De evenemen-
tentent staat doelloos op het plein. 
De tentploegleden kunnen hem nu 
niet afbreken, omdat alleen dierver-
zorgers in deze periode het terrein 
op mogen. De bouw van de Barn, 
de nieuwe materiaalschuur annex 
schuilhut, ligt noodgedwongen stil. 
Voor de geplande vrijwilligersavond 
zal SKBA uitwijken naar het gebouw 
van de Dierenbescherming, die haar 
ruimte ter beschikking heeft gesteld. 
Het bestuur van SKBA bedankt de-
ze ‘goede buur’ hartelijk voor de de-
ze mogelijkheid. Wie Stichting Kin-
derboerderij Aalsmeer in deze peri-
ode fi nancieel wil steunen, kan een 
bijdrage over maken op IBAN NL54 
RABO 015 6275 880. Actuele infor-
matie over de situatie is te vinden op 
www.boerenvreugd.nl.

Kerstshow in Museumboerderij
Reis door het leven van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - Vanaf zaterdag 13 
december tot en met zondag 14 ja-
nuari kan men tijdens de kerstshow 
in Museumboerderij Jan Makkes in 
Velserbroek weer genieten van een 
wereld vol kleur op een unieke loca-
tie. Tijdens de kerstshow kan men 
hier dagelijks zonder afspraak tus-
sen 11.00 en 18.00 uur terecht voor 
een ‘reis door het leven’ van de ge-
dreven kunstenaar Jan Makkes. 
Aan de hand van veel niet eerder 
getoond werk krijgt men een goe-
de indruk van zijn talent, zijn unieke 
kleurgebruik en de mens Jan Mak-
kes. Ongeveer 100 schilderijen, pas-
tels, tekeningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende zalen 
in de Museumboerderij die speciaal 
hiervoor in kerstsfeer is gebracht. 
De toegang is gratis. Jan Makkes 
(1935-1999) was als schilder be-
kend door zijn bijzondere kleurge-
bruik. Op deze kerstshow is ook te 
zien dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd: 
landschappen, portretten, kloosters 
en kerken, de haven van IJmuiden 
of Tata Steel, alles inspireerde hem. 
Zijn vele reizen voerden hem over 
de hele wereld en ook daar teken-
de en schilderde hij met succes. In-
ternationaal brak hij door als schil-
der, maar ook als vredesambassa-
deur. Wereldwijd sprak hij met de 
grootheden van zijn tijd, niet alleen 

over kunst, maar ook over crisisge-
bieden. Zo ontmoette hij wereld-
leiders als Gorbatsjov en bijzonde-
re mensen als Moeder Teresa. Van 
die ontmoetingen zijn foto’s, maar 
ook liet hij in zijn schilderachtige 
tuin een kapel bouwen ter ere van 
Moeder Teresa. De Museumboer-
derij van Jan Makkes en zijn echt-
genote Elly stamt uit de zeventien-
de eeuw. De prachtig onderhou-
den boerderij en de tuin zouden ook 
zonder de kunst van Jan Makkes 
een bezoek meer dan waard zijn. 
Maar mét de vele kunstwerken van 
Jan Makkes, de verzamelde religi-
euze beelden en glas in lood ramen, 
en dat alles in kerstsfeer, wordt be-
zoekers een uniek kijkje in het leven 
van Jan Makkes geboden. Uiteraard 
is veel van het werk van Jan Makkes 
te koop, maar ook is er een prachtig 
fotoboek verkrijgbaar. 

Museumboerderij Jan Makkes is te 
vinden aan Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Buiten genoemde tij-
den kan men ook na afspraak te-
recht voor een bezichtiging. Bel dan 
voor een afspraak met Elly Mak-
kes: 023-5376227. Wie met de au-
to komt wordt aangeraden te par-
keren op het terrein van voetbalver-
eniging VSV aan de Hofgeesterweg. 
De boerderij ligt op slechts 100 me-
ter afstand. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorgcen-
trum Aelsmeer of in Voor Elkaer. Wilt u activiteiten bijwonen, bekijk dan 
ons aanbod. U bent van harte welkom. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag van maandag tot en met vrijdag staat de koffi e vanaf 10.00 uur 
voor u klaar en wordt ook op die dagen om 12.00 uur een warme maal-
tijd geserveerd à 8,50 euro. Op dinsdag- en donderdagavond is er een 
warme maaltijd om 17.30 uur eveneens voor 8,50 euro per persoon. 

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur bent u welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of 
ander drankje, een krant lezen, of de leesmap. Ook bent u die dagen om 
12.00 uur welkom, want dan wordt er een warme maaltijd geserveerd à 
8,50 euro. Tevens kan dit op woensdag- en vrijdagavond om 17.30 uur.
Dinsdag 16 december gaan er kerststukjes gemaakt worden. Van 
half 3 tot half 5. Het kost wel 12,50 euro, maar dan krijgt u niet alleen de 
materialen, een gratis kopje thee of koffi e, maar ook nog iets ‘kerst’ lek-
kers. Geeft u van te voren op bij de gastvrouwen. 
Maandag 22 december is er ‘koffi e met een goed gesprek’ van half 
10 tot half 12 en de toegang is gratis. 

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag staan vanaf 10.00 uur de koffi e en thee klaar 
in het Inloopcentrum. Op die dagen als u meedoet met activiteiten een 
lunch om 12.30 uur à 3 euro.
Dinsdag 16 december van 10.00 tot 12.00 uur: ‘Zo doe je dat’ – Sjoe-
len en van 14.30 tot 15.30 uur: ‘Musica’ – Zangmiddag met accordeon 
begeleiding door Wilma.
Donderdag 18 december is het Inloopcentrum gesloten vanwege een 
kerstviering voor de vaste cliënten van de Ontmoetingsgroepen.

Menu’s: 
Er staan weer allemaal lekkere gerechten op het menu, zoals gebakken 
kibbeling met ravigottesaus, boerenkoolstamppot met spek en worst en 
wat dacht u van Rijstebrij met pruimen, boter en bruine suiker. Dat laat-
ste gerecht maakt u vast zelf niet meer, dus kom en smikkel mee. Ver-
der natuurlijk bij elke maaltijd verse groenten en aardappelen, gebak-
ken, gefrituurd of als kroketje. U krijgt ook altijd een soepje en een toe-
tje en u bent gezellig met elkaar. De koks van het zorgcentrum zorgen 
ervoor dat alles elke dag vers is bereid. Wilt u reserveren, bel dan de be-
treffende locatie waar u de maaltijd wil nuttigen.

Onze locaties:
Zorgcentrum Aelsmeer: Molenpad 1. Reserveren voor maaltijd bij de re-
ceptie: 0297-326050
Voor Elkaer: Nobelhof 1 te Kudelstaart. Reserveren bij de gastvrouw: 
0297- 820979.
Inloopcentrum: Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Deze week: Rijstebrij met 
pruimen, boter en bruine suiker

Kerstzangavond in De Spil
Kudelstaart - Op zondag 14 decem-
ber wordt een kerstzangavond geor-
ganiseerd in de Spil. De Protestant-
se Gemeente Samen op Weg Ku-
delstaart organiseert de kerstzang-
avond ook dit jaar weer samen met 
het Interkerkelijk koor Song of Joy 
onder leiding van Hilbert Kamp-
huis. Verdere muzikale medewerking 
wordt verleend door het Saxofoon-
kwartet Aalsmeer, Jaap van Muyden 
op piano, Jan Sikkema op orgel en 

Wilko Roodenburg op drums. In een 
sfeervolle kerstsfeer zullen de aan-
wezigen met elkaar bekende kerst-
liederen zingen en beluisteren. Ieder-
een is van harte welkom, de toegang 
is gratis! Wel zal er een collecte ge-
houden worden om de onkosten te 
bestrijden. Na afl oop is er gelegen-
heid om na te praten onder het ge-
not van een kopje koffi e of thee. De 
zangavond zondag begint om 19.30 
uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

dere mooie kerststukjes aangebo-
den en er wordt warme erwtensoep 
verkocht. De opbrengst van deze 
dag is bedoel voor Casa Ospetiei in 
Roemenie en de stille armoede in 
Rijsenhout. Tussen 10.00 en 14.00 
uur verkoopt de Amnestygroep 
kerstkaarten en kaarsen op de Werf 
en kan een petitie getekend wor-
den. Iedereen is van harte welkom. 

Koffi e in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 16 decem-
ber zijn belangstellenden weer van 
harte welkom in het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg. De gezamenlij-
ke kerken bieden inwoners een ge-
zellige morgen aan. Om tien uur staat 
de koffi e klaar. Kerkelijk gebonden of 
niet, de organisatie vindt het fi jn als er 
veel belangstellenden komen! Rond 
half twaalf gaat iedereen weer naar 
huis. Zit u met vervoer of wilt u in-
formatie over deze activiteit? Bel dan 
naar Klaas Kersloot via 0297-323774 

of naar Gre Tuinstra via 0297-331545.
 
Kerstviering ouderen
In de middag zijn ouderen welkom 
voor de jaarlijkse kerstviering. Om 
14.30 uur begint deze sfeervolle mid-
dag in het Lichtbaken. Er is liturgie 
en afgesloten wordt met een geza-
menlijke maaltijd. Iedere oudere kan 
zich aanmelden, ook voor hen die nog 
nooit geweest zijn staat de deur open. 
Informatie bij Fenna van Dijk via 0297-
320720.

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Heb jij je masker op of je 
masker af? Het thema in de komen-
de Meeting Point dienst aanstaande 
zondag 14 december. Stefan Dijkhui-
zen hoopt te spreken over dit onder-

werp. Dit keer wordt muzikale mede-
werking verleend door de band On-
Line uit de omgeving Delft. Het be-
looft weer een geweldige dienst te 
worden. 

Iedereen, jong en oud, is meer dan 
welkom. Aanvang is 18.30 uur en 
plaats van samenkomst is de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat.

Zaterdagmiddag opening!
3 Vrouwen in 1 expositie 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het is de kunstcommis-
sie van KCA gelukt om drie fantas-
tische vrouwen in één tentoonstel-
ling bij elkaar te brengen. Vrouwen 
die een grote betekenis hebben op 
meerdere terreinen. Nynke Sche-
pers, een gigant met een grote staat 
van dienst, toont beelden, tekenin-
gen en penningen. Heleen Arends 
daagt met haar foto’s de kijker uit 
om bekende beelden los te laten en 
opnieuw te kijken. De beelden van 
Eytie Tinbergen hebben vormen die 
zijn ontstaan uit inspiratie op de ou-

de Egyptische beeldhouwkunst. 
De nieuwe tentoonstelling is vanaf 
heden te zien in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat 9.
De opening wordt aanstaande za-
terdag 13 december om 16.00 uur 
verricht door Marianne Harten, be-
stuurslid van Young Artfund Am-
sterdam. Belangstellenden worden 
hiervoor van harte uitgenodigd. De 
expositieruimte in het centrum bin-
nen stappen kan tot en met 25 ja-
nuari iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
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Première ‘Gooische Vrouwen’ 
in Crown Cinema uitverkocht
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
en woensdag was het in Studio’s 
Aalsmeer een gezellige drukte van 
belang: De bioscoopfilm ‘Gooische 
Vrouwen’ ging in première en hier-
omtrent was een geweldig evene-
ment georganiseerd door Sylt Sup-
port. Kirsten Verhoef spreekt van 
een groot succes. “Er zijn rond de 
vierhonderdveertig bezoekers ge-
weest per avond en er stonden 
op beide avonden veertien stand-
houders die hun waar aan de man 
brachten. Of eigenlijk moet ik zeg-
gen; vrouw, want de mannelijke be-
zoekers waren absoluut in de min-
derheid en de accessoires die wer-
den verkocht waren voor het me-
rendeel voor vrouwen bedoeld. Sie-
raden, kleding, decoratie-artikelen, 
schoenen, dekbedhoezen, cadeau-
artikelen en kaarsenhouders, je kon 
het zo gek niet bedenken. Er was 
zelfs een wijnproeverij en een cock-
tailshaker”, aldus de organisatrice. 
Uiteraard was de rode loper uitge-
legd en in de foyer bij binnenkomst 
kreeg iedereen een lekker glaasje 
prosecco. De dresscode was ‘Goois’ 
en de meeste dames hadden daar 
echt werk van gemaakt. Kirsten: 
“We hebben per avond een best 
dressed winnares uitgekozen. Zij 
kregen vrijkaarten voor een volgend 
bioscoopbezoek. En er werden tien 
goodybags verloot onder de aanwe-
zigen in de zaal. Hierin zaten fan-
tastische cadeaus van gul gevende 
sponsors van het evenement. Ik ben 

zeer dankbaar voor al die vrijgevig-
heid.” In het pand stond op dinsdag 
Renault Nieuwendijk met een luxe 
wagen en op woensdag Cor Mille-
naar. Rondom de Gooise auto’s wa-
ren leuke acties bedacht. De film 
zelf is zeer goed ontvangen. Er hing 
een fantastische sfeer in de zaal en 
in het gehele pand. Kirsten Verhoef: 
“Men kon een arrangement bij ons 
boeken. Dit was inclusief een twee-
gangendiner in Downtown Diner 
voorafgaand aan de film. Op de eer-
ste avond ging dat behoorlijk mis. Er 
was niet genoeg vis en het pinap-
paraat was defect. Gelukkig heeft 
Studio’s Horeca Aalsmeer het op 
woensdagavond ruimschoots goed 
gemaakt. Toen liep het als een zon-
netje. Ik hoop dan ook dat het we-
derom vlekkeloos gaat verlopen bij 
het eerstvolgende evenement.” Dit 
zal in samenwerking zijn met het 
Crown Theater en is op 17 januari 
aanstaande. Het betreft Woodstock 
the Story, een theaterbeleving van 
het legendarisch Woodstock Festi-
val uit 1969. Muziek van Janis Jop-
lin, The Who, Joe Cocker en vele an-
deren. Het tintje dat Sylt Support 
aan het evenement zal geven is flo-
wer power, peace en love! Laat dat 
maar aan de geweldige organisatie 
over. Voor meer informatie of om op 
tijd toegangskaarten te regelen, kijk 
op www.crowntheateraalsmeer.nl of 
www.syltsupport.nl 

Door Miranda Gommans 

De Provincie Verkoopt:
Tien starters- en vrijstaande 
woningen aan Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Vooraf en tijdens de 
werkzaamheden aan de omleg-
ging van de N201, heeft de provin-
cie Noord-Holland een aantal wo-
ningen opgekocht om de bouw-
overlast voor de omwonenden zo 
veel mogelijk te beperken. Nu deze 
overlast bij het gereedkomen van de 
nieuwe weg voorbij is, is het tijd de 
opgekochte woningen weer aan de 
markt terug te verkopen. Vanaf za-
terdag 13 december zal dit met de 
eerste woningen gaan gebeuren. 
Het aanbod is heel divers: Van 10 
gezellige starterswoningen aan de 
Aalsmeerderweg tot vrijstaande wo-
ningen of bouwkavels. 

Fasegewijs worden deze woningen 
via Brockhoff Makelaars in verkoop 
gebracht. Op de website DeProvin-
cieVerkoopt.nl vindt u informatie 
over het woningaanbod. Op zater-
dag 13 december start de verkoop 
van de eerste woningen aan de 
Aalsmeerderweg. In kerstsfeer wor-
den belangstellenden welkom ge-
heten tussen 11.00 en 14.00 uur bij 
de woningen met een oliebol, wor-
stenbroodje, warme chocolademelk 
of glühwein. Aan de Aalsmeerder-
weg 111 tot en met 131 verkopen 
tien unieke starterswoningen vanaf 
175.000 euro kosten koper te koop 

aangeboden. De woningen vormen 
samen een uniek hofje, doordat ze 
in twee rijen haaks op elkaar zijn 
gebouwd. De provincie herstelde al-
vast veel bouwkundige zaken aan 
de buitenkant, maar de koper moet 
aan de binnenkant nog wel aan de 
slag. Maar na afloop heeft u een he-
le gezellige woning met een diepe 
tuin, en voor een heel aantrekkelijke 
prijs! Tevens gaan aan de Aalsmeer-
derweg vier vrijstaande woningen in 
verkoop: Van een moderne villa uit 
1997 tot voormalige tuinderswonin-
gen die u geheel een eigen stijl kunt 
geven. Prijzen variëren van 295.000 
tot 515.000 euro kosten koper. Op 
de website DeProvincieVerkoopt.nl 
vindt u meer informatie of like de 
facebookpagina. U wordt dan ook 
op de hoogte gehouden van nieuw 
aanbod dat de komende maanden 
in Aalsmeer en Amstelveen in de 
verkoop zal komen, waaronder nog 
meer vrijstaande woningen en klei-
ne en grote bouwkavels op fraaie lo-
caties. De makelaars van Brockhoff 
Makelaars vertellen u er graag meer 
over. Graag tot zaterdag 13 decem-
ber bij de woningen ter plaatse, of 
vanaf 14.00 uur bij de Brockhoff 
Bouwkavel Beurs op hun parkeer-
terrein aan de Keizer Karelweg 223 
in Amstelveen!

Vanavond algemene ledenvergadering

FloraHolland: Samen met 
leden keuzes maken
Aalsmeer - Tijdens regiobijeen-
komsten in november van bloe-
menveiling FloraHolland is de in-
put van leden, klanten en mede-
werkers op de concept-strategie te-
ruggekoppeld. De veiling kan reke-
nen op goedkeuring en enthousias-
me. Lucas Vos kijkt terug op waar-
devolle bijeenkomsten. “FloraHol-
land 2020 is er door aangescherpt. 
Dit is de coöperatie in topvorm! Al-
le denkbare stakeholders waren uit-
genodigd, nationaal en internatio-
naal. We spraken met honderden le-
den en klanten, maar ook met ban-
ken en overheden. Onder mede-
werkers is de presentatie 120 keer 
gehouden. Ook de vakbonden zijn 
meegenomen in ons strategiepro-
ces. We hebben overweldigend veel 
reacties gekregen. Mensen konden 
op groene kaartjes aangeven, wat 
ze goed vinden aan de strategie. Op 
rode kaartjes konden ze vertellen, 
wat beter kan of verdieping nodig 
heeft. Er zijn bijna 2200 kaartjes in-
geleverd. Verder konden we in veel 
goede gesprekken de inhoud van 
de strategie aanscherpen. Op onze 

twee hoofdambities ‘Betere marges 
voor onze leden en hun klanten’ en 
‘Méér consumenten die méér uitge-
ven aan Bloemen en Planten’ voel ik 
meer dan honderd procent steun bij 
iedereen.” Alle betrokkenen waar-
deerden het strategieproces. Samen 
nadenken over juiste keuzes voor 
de bloei van de sierteelsector. Lu-
cas Vos wil daarmee graag verder. 
“Er is draagvlak voor onze strategie 
en ambities. Dat is mooi. Ook als we 
keuzes gaan maken en het span-
nend wordt, blijft onze nieuwe kern-
waarde overeind: Samen. Samen 
met leden, met klanten en met me-
dewerkers. Ja, we hebben haast. De 
wereld om ons heen verandert snel. 
Nu kunnen we de coöperatie ten 
behoeve van de sector goed neer-
zetten voor de toekomst en dat gaan 
we zorgvuldig doen. Tijdens de ko-
mende algemene ledenvergadering 
zetten we FloraHolland 2020 defini-
tief neer.” De algemene ledenverga-
dering vindt plaats op donderdag 11 
december en dan presenteert de di-
rectie voor het eerst de definitieve 
strategie FloraHolland 2020.

Van Kouwen sluit meer dan 
1000 private lease contracten
Regio - De gekkenhuisweek van de 
Media Markt gaat bij Van Kouwen, 
de private lease specialist, nog even 
door. Eind oktober zijn er dank-
zij de unieke samenwerking met 
LeasePlan en Media Markt meer 
dan 1.000 private lease contrac-
ten voor de Fiat 500-actie afgeslo-
ten. Voor het einde van dit jaar zal 
Van Kouwen al deze Fiat 500’s uit-
leveren. Op diverse modellen zijn er 
nog steeds scherpe private lease ta-
rieven van toepassing. Tijdens de 
gekkenhuisweek konden particu-
lieren bij de Media Markt, voor een 
laag, vast maandbedrag een private 
leasecontract afsluiten op een nieu-
we Fiat 500. 
Ook konden ze hun huidige auto in-
ruilen, waardoor ze direct geld op 
de eigen rekening gestort kregen. 
Meer dan 1.000 mensen kozen voor 
deze actie. Van Kouwen zorgt ervoor 
dat deze klanten nog voor het ein-
de van het jaar in hun nieuwe Fi-
at 500 de weg op kunnen. Direc-
teur Frank Vaneman van Van Kou-
wen ziet een duidelijke verschuiving 
in de automarkt. Waar voorheen be-
taald werd voor het bezit van een 
auto, verschuift de voorkeur van de 
klant steeds vaker naar het betalen 
voor gebruik. Deze verschuiving is 

al langer zichtbaar in andere bran-
ches. “De nieuwste iPhone koop je 
toch ook niet zelf? Maar ontvang je 
bij het afsluiten van een abonne-
ment. Private lease is ook een abon-
nementsvorm en sluit daar perfect 
op aan.” Als private lease specialist 
stemt Van Kouwen zijn diensten en 
service daar op af. Voor ieder mo-
del kunnen ze een scherp maandta-
rief bieden. Het grote voordeel van 
private lease is de zekerheid die het 
‘all-in’ rijden biedt. Alles behalve de 
brandstof is bij de prijs is inbegre-
pen. ‘All-in’ betekent dat er nooit 
onverwachte kosten zijn. In het vas-
te maandbedrag zitten namelijk de 
kosten voor reparatie, onderhoud 
en schadeherstel inbegrepen, net 
als pechhulp, motorrijtuigenbelas-
ting, verzekering, afschrijvings- en 
rentekosten.

Binnen de eigen dealerbedrijven 
heeft Van Kouwen de gekkenhuis-
actie verlengd. Zo is het moge-
lijk om voor vaste lage bedragen, al 
vanaf 219 euro per maand een auto 
te leasen. De scherpe private lease 
tarieven zijn te vinden in de digita-
le vestiging www.vankouwen.nl of 
in de showrooms in Amsterdam en 
Hoofddorp.

Netwerken bij 
Borrel Aalsmeer

Aalsmeer - Vanmiddag, donderdag 
11 december, wordt de netwerkbij-
eenkomst Borrel Aalsmeer weer ge-
houden bij restaurant Welkom Thuis 
aan de Stommeerweg. Vanwege de 
hoge opkomst is vanaf heden zo-
wel de beneden- als bovenverdie-
ping toegankelijk om te netwerken. 
Dit keer staat het Crown Theater 

Aalsmeer met een stand en brengen 
diverse producties onder de aan-
dacht. Een avondje uit in Aalsmeer, 
een mooi kerstgeschenk voor on-
der de boom. Van netwerken wordt 
door Borrel Aalsmeer een ‘avondje 
uit’ gemaakt, dus neem jouw vrien-
den, collega’s en relaties mee. Ook 
werkzoekenden zijn welkom. Entree 
is gratis en je betaalt alleen voor de 
consumpties. Vanaf 17.00 uur ben je 
welkom. Er is een mooi programma 
samengesteld en er worden diverse 
prijzen verloot! 

Geld voor OSA 
van kledingbakken
Aalsmeer - Over de opbrengst van 
de textielinzameling in 2014 krijgt 
OSA extra geld voor projecten. Het 
betreft de inzameling via de KICI kle-
dingbakken die overal in de gemeen-
te staan. Het zijn de groene kleding-
bakken. Mocht u uw kasten gaan op-
ruimen, denk dan aan de OSA en de-
poneer uw overtollige kleding in de-
ze groene kledingbakken. De bakken 
staan er niet alleen voor kleding. Ook 
met schoenen, gordijnen,(bed)textiel, 
maar ook vodden mogen de bakken 
gevuld worden. 25 Procent van de op-
brengst aan het einde van 2014 is dan 
extra geld voor OSA. OSA kan zo extra 
projecten steunen in ontwikkelings-
landen. Meer informatie is te vinden 
op de website van de stichting Ont-
wikkelings-Samenwerking Aalsmeer: 
www.osa-aalsmeer.nl. Bellen kan naar 
telefoonnummer 0297-321509.

Mooie opbrengst 
collecte MS

Aalsmeer - Tijdens de collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds is het 
mooie bedrag van 2.779,34 euro in 
Aalsmeer en Kudelstaart opgehaald. 
Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een be-
ter leven nu en een toekomst zonder 

Kerstzangavond in 
De Spil

Kudelstaart - De Protestantse Ge-
meente Samen op Weg Kudelstaart 
organiseert ook dit jaar weer, samen 
met het Interkerkelijk koor Song of 
Joy onder leiding van Hilbert Kamp-
huis, een Kerstzangavond op zon-
dag 14 december. Verdere muzika-
le medewerking wordt verleend door 
het Saxofoonkwartet Aalsmeer, Jaap 
van Muyden op piano, Jan Sikkema 
op orgel en Wilko Roodenburg op 
drums. In een sfeervolle kerstsfeer 
wordt met elkaar bekende kerstliede-
ren gezongen. Iedereen is van harte 
welkom, de toegang is gratis! Wel zal 
er een collecte gehouden worden om 
de onkosten te bestrijden. Na afloop 
is er gelegenheid om na te praten on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee. De Kerstzangavond is in De 
Spil aan de Spilstraat 5 en begint om 
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

MS), begeleiding en voorlichting. Al-
le gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan, worden hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage. De collectant ge-
mist? Een bijdrage overmaken kan 
nog steeds op giro 5057 te Maassluis. 
Wilt u/jij bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem dan contact op met coördina-
tor Anneke Noort via 06-22559158 of 
via www.nationaalmsfonds.nl.

Oproep hulpverleners: 
Geef inzage medische gegevens
Amstelland - Vanaf 1 januari 2015 
hebben hulpverleners niet meer auto-
matisch inzage in de gegevens van pa-
tiënten. Patiënten moeten actief toe-
stemming geven zodat gegevens die 
bij de huisarts en apotheek bekend 
zijn, gedeeld kunnen worden. Dit is 
belangrijk, omdat zij anders onnodi-
ge risico’s lopen tijdens een behande-
ling of onderzoek. Ziekenhuis Amstel-
land roept iedereen daarom op toe-
stemming te geven en organiseert on-
der het motto ‘Loop geen risico, geef 
toestemming’ tot en met 12 december 
een themaweek. Ziekenhuis apotheker 
Peer de Graaf maakt zich zorgen over 
het grote aantal patiënten in de regio 
dat nog geen toestemming heeft gege-
ven voor het delen van medische ge-
gevens. “Patiënten lopen gevaar als 
zij behandelaars zoals artsen en apo-
theker geen toestemming geven tot 
het opvragen van gegevens over me-
dicijngebruik en allergieën”, zegt Peer 
de Graaf. ”Toestemming geven is van 
groot belang, niet alleen bij een spoed-
opname in ons ziekenhuis, maar ook 

bij een bezoek aan de huisartsenpost 
of een regulier bezoek aan de polikli-
niek van ziekenhuis Amstelland”, al-
dus De Graaf. Daarom wordt aan al-
le bezoekers van het Ziekenhuis in de 
week van 8 tot 12 december toestem-
ming gevraagd om de gegevens bij de 
eigen apotheek beschikbaar te stellen. 
Hiervoor wordt een folder van VZVZ én 
een toestemmingsformulier overhan-
digd. Voor meer informatie kan men 
terecht bij de vrijwilligers in de hal of 
de polimedewerksters. “Wij hebben het 
geven van toestemming ook opgeno-
men in ons gewone proces als een pa-
tiënt wordt opgenomen”, legt Carolien 
Swart, hoofd bureau opname uit. “Dit 
om te voorkomen dat we bij een op-
name geen inzage hebben in de me-
dische gegevens.” Ook bij de Huisart-
senpost ligt een toestemmingsformu-
lier klaar. Brigitte Reiss, directeur van 
Huisartsenpost Amstelland: “Om u zo 
goed mogelijk te kunnen behandelen 
kan het van belang zijn dat de dienst-
doende huisarts uw belangrijkste me-
dische gegevens kan inzien.”

Rapport voor wethouder
Alzheimer Nederland vraagt 
aandacht voor mantelzorgers
Aalsmeer - Volgens Alzheimer Neder-
land worden mantelzorgers van men-
sen met dementie zwaar belast. Vanaf 
volgend jaar raken de gemeenten nog 
nauwer betrokken bij deze doelgroep. 
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg 
heeft een rapport hierover van Alzhei-
mer Nederland in ontvangst genomen. 
Veel mantelzorgers moeten nog beter 
de weg naar het Sociaal loket (voor-
heen het gemeentelijke Wmo-loket) 
weten te vinden. Dit blijkt uit de twee-
jaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg 
van Alzheimer Nederland die in sa-
menwerking met onderzoeksinstituut 
Nivel landelijk is uitgezet onder 3322 
mantelzorgers. Alzheimer Nederland 
vraagt aandacht voor de ondersteu-
ningsbehoeften van mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat man-
telzorgers nog steeds zwaar belast zijn 
vergeleken met eerdere peilingen; 51% 
is tamelijk belast tot overbelast. Ook 
wanneer een naaste in een zorginstel-
ling woont, blijft de belasting, vooral 
mentaal, bestaan. Meer dan 51% van 
de mantelzorgers zegt er alleen voor 
te staan; men durft wel hulp te vragen 
aan familie, maar minder aan de bu-
ren. Het Wmo-loket kan nog wat be-
kender worden aangezien 32% van de 
respondenten aangeeft niet bekend te 
zijn met dit loket. Slechts 30% denkt 
de zorg voor de naaste beter te kun-
nen volhouden dankzij ondersteuning 
van de gemeente. Als men eenmaal bij 
de huisarts is, zijn de meesten tevre-

den over het traject rondom diagno-
se. Gemiddeld duurt het 1,2 jaar voor-
dat er een diagnose is. Mantelzorgers 
hebben het meest behoefte aan activi-
teiten voor de naaste zoals dagopvang 
en informatievoorziening en voorlich-
ting. Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
zorg gemiddeld een 7,5 krijgt. Wethou-
der Zorg en Welzijn: “Wij werken sa-
men met Mantelzorg & Meer hard aan 
de bekendheid van Mantelzorg & Meer 
en het Sociaal loket waar mensen met 
vragen over dementie terecht kunnen. 
Ook is er meer geld beschikbaar voor 
mantelzorgondersteuning en onder-
zoeken we nieuwe vormen van dagop-
vang. Door de vergrijzing zijn er steeds 
meer mensen die dit nodig hebben. 
Verburg: ”Het ontmoetingscentrum is 
onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer 
en wat betreft de mantelzorgonder-
steuning en de informatie en advies 
functie werkt zij samen met Vita welzijn 
en advies en Mantelzorg & Meer (het 
voormalige Mantelzorg Steunpunt). 
Het team van het Ontmoetingscentrum 
biedt een ondersteuningsprogramma 
aan personen die vergeetachtig zijn en 
hun mantelzorgers. Het Ontmoetings-
centrum helpt cliënten om te gaan met 
(beginnende) dementie en biedt man-
telzorgers informatie en steun. Naast 
de ontmoetingsgroepen bestaat er ook 
een Inloopcentrum voor kwetsbare ou-
deren, waar iedereen welkom is en 
vooral een opvangmogelijkheid biedt 
voor inwoners waarvan dementie (nog) 
niet is vastgesteld.”

Zorg voor Wsw-ers en centraal 
Afbouw van AM Groep door 
participatiewet noodzakelijk
Aalsmeer - De colleges van de 
vijf AM-gemeenten zijn dinsdag 
25 november tot een voorgenomen 
besluit gekomen om de gemeen-
schappelijke regeling AM Groep 
af te bouwen. Bij de afbouw zijn 
de vaste dienstverbanden van de 
Wsw’ers niet in het geding: zij hou-
den hun rechten en plichten van de 
Wsw, inclusief cao-loon. Gemeen-
ten zetten in op constructieve sa-
menwerking met OR. Op 1 janua-
ri 2015 treedt de Participatiewet in 
werking. Gemeenten worden ver-
antwoordelijk voor alle mensen die 
wel kunnen werken, maar daar-
bij ondersteuning nodig hebben. 
Met de komst van de Participatie-
wet houdt de mogelijkheid tot in-
stroom in de bestaande Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) op. De 
rijksvergoeding van een Wsw-plek 
neemt tot en met 2020 elk jaar ver-
der af en daardoor ontstaat een 
groeiend tekort. Dit heeft financi-
ele en organisatorische gevolgen 
voor de Gemeenschappelijke Re-
geling (GR) AM Groep. Deze lan-
delijke regelgeving en forse korting 
op het budget dwingen gemeen-
ten tot heroverweging van de uit-
voering van de Wsw. In samenwer-
king met de directie AM Groep en 
de OR AM Groep wordt de komen-
de periode gewerkt aan het verder 
vormgeven van de beoogde veran-
dering. De AM-gemeenten kiezen 
voor een zorgvuldige afbouw van 
de GR AM Groep en communicatie 
richting de medewerkers die wer-
ken via de Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw). Zorg voor Wsw’ers en 
medewerkers AM Groep is belang-
rijk, daarom is gekozen voor een 
afbouwperiode van 2 jaar. Wethou-
der Ap Reinders, voorzitter dage-

lijks bestuur (DB) AM Groep: “Vrij-
dag 28 november is er een bestuur-
lijk overleg geweest tussen de vijf 
AM-gemeenten. Tijdens dit over-
leg hebben we gesproken over de 
voorgenomen besluiten om tot ont-
binding van de GR AM Groep te 
komen. Aansluitend vond een ge-
sprek met de OR plaats. We vinden 
het belangrijk hen meteen te be-
trekken bij de uitkomsten van onze 
vergadering. Voornaamste bood-
schap is dat er voor de Wsw-doel-
groep in 2015 nog niets verandert 
qua werk of inzet. Er wordt ingezet 
op continuering van goede onder-
steuning en, waar mogelijk, tot be-
houd van werk. De afbouw van de 
GR AM Groep vindt plaats in maxi-
maal twee jaar gerekend vanaf be-
sluitvorming door de gemeentera-
den.” 

Achtergrond
Uit onderzoek blijkt dat de huidige 
manier van uitvoeren niet aansluit 
bij de Participatiewet. De vijf AM-
gemeenten willen bij de invoering 
van de Participatiewet meer vrij-
heid krijgen om zelf, per gemeen-
te, een integraal beleid op het ge-
bied van re-integratie vast te stel-
len. Zo kunnen ze meer grip krij-
gen op de uitvoering, beleid snel-
ler aanpassen en werken aan werk 
dichterbij de thuisomgeving van de 
inwoners. Uit het onderzoek blijkt 
ook dat de huidige manier van wer-
ken op de lange termijn financi-
eel niet haalbaar is. De besluitvor-
ming in gemeenteraden van de vijf 
AM-gemeenten staat gepland in 
het eerste kwartaal van 2015. De 
vijf AM-gemeenten zijn: Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn.
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FIQAS en Rabobank blijven 
trouwe handbalsponsors
Aalsmeer - Onlangs tekenden FI-
QAS Software en Rabobank Regio 
Schiphol op het kantoor van de lo-
kale Rabobank het nieuwe sponsor-
contract met handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer. Bij de ondertekening 
waren Rob Geleijn van FIQAS Soft-
ware, Mart Pfeiffer, Richard Lengers 
en Ron Leegwater van de Rabobank 
en Mike van der Laarse en Mari-
us Dekker van HV FIQAS Aalsmeer 
aanwezig. Zowel de Rabobank als 
FIQAS Software is al jaren spon-
sor van de lokale handbalvereni-
ging in Aalsmeer. De handbalver-
eniging bestaat sinds 1932 en speelt 
onafgebroken op hoog niveau mee 
in de Nederlandse competitie. Bij 
de Aalsmeerse handbalvereniging 

wordt op hoog niveau gehandbald. 
De vereniging onderscheidt zich 
door de vele landstitels en de sterke 
jeugdopleiding. Die wordt ook wel 
‘het Ajax van het handbal’ genoemd. 
De vereniging heeft daarmee een 
aanzuigende werking op jong hand-
baltalent in de regio. Veel jeugdspe-
lers van HV FIQAS Aalsmeer spelen 
in regionale of zelfs landelijke se-
lecties. Van het eerste herenteam is 
een aantal spelers geselecteerd voor 
Oranje. Bij de ondertekening van het 
sponsorcontract werd enthousiast 
met elkaar gesproken over het hoge 
niveau van de vereniging en de trots 
van de sponsors. De ondertekening 
werd feestelijk afgesloten met een 
gebakje. 

Voor elke klant dezelfde aandacht
De Jong Dakinspectie tien jaar
Aalsmeer - Tien jaar geleden heeft 
Willem de Jong zijn eigen onderne-
ming opgestart. In de periode dat 
bedrijven moesten afslanken, heeft 
hij de juiste keuze gemaakt. Gestart 
als Onderhoudsinspecteur platte 
daken is het pakket inmiddels uit-
gebreid met inspecteur dakveilig-
heid, keurmeester ladders-trappen-
(rol)steigers en keurmeester valbe-
veiliging middelen. De eerste klan-
ten kwamen uit de omgeving van 
Aalsmeer. Tegenwoordig komen de 
klanten uit alle delen van het land. 
Onder de klantenkring zijn particu-
lieren, Verenigingen van Eigenaren, 
Vastgoed ondernemingen, bouw en 
dakdekkers bedrijven, gemeente-
lijke instellingen en grote multina-
tionals. “Wellicht komt de gemeen-
te Aalsmeer ook nog een keer als 
klant voor advies”, zegt Willem en 
hij vervolgt: “Er komen inmiddels 
grote dakdekkers bedrijven naar 
mij toe met een rapportage van De 
Jong Dakinspectie waar zij mee aan 
de slag gaan. Dan mag je wel stel-
len dat je het goed doet.” Eenmaal 
per jaar heeft Willem de Jong een 
meeting met collega vakbedrijven 
waarin onder andere de nieuwste 
technieken en valbeveiliging mid-
delen worden toegelicht. Alle klan-
ten krijgen van de dakinspecteur 
dezelfde aandacht. “Groot of klein, 
maakt niets uit. Helaas zie ik vaak 
dat particulieren niet goed worden 

behandeld. Op die momenten doe ik 
er graag een schepje bovenop om 
(spreekwoordelijk) alles uit de kast 
te trekken. Als uiteindelijk alles is 
opgelost conform de vakrichtlijnen, 
geeft je dat een goed gevoel.” 

Goed doel
Het tien jarig bestaan is natuur-
lijk een moment om even bij stil te 
staan. Willem de Jong: “Tien jaar be-
tekent niet alleen dat we hard heb-
ben gewerkt, het betekent ook dat 
we al tien jaar vakwerk afleveren 
tot grote tevredenheid van onze op-
drachtgevers. En daar zijn wij trots 
op!” Om dat met u te vieren heeft 
hij besloten om iets terug te doen. 
Uit alle opdrachtgevers, die in het 
jubileum jaar (december 2014 tot 
en met november 2015) een dak-
inspectie laten uitvoeren, wordt 
één winnaar geloot en deze mag 
een goed doel aan wijzen. De Jong 
Dakinspectie gaat dan aan dit doel 
een cheque van 500 euro overma-
ken. De uitslag wordt in december 
2015 bekend gemaakt via de websi-
te: www.dejongdakinspectie.nl. Ui-
teraard wordt de winnaar ook per-
soonlijk benaderd. Voor meer infor-
matie en/of het uitvoeren van een 
dakinspectie kan een mail gestuurd 
worden naar info@dejongdakin-
spectie.nl of reageer via de site. Na-
tuurlijk is De Jong ook telefonisch 
bereikbaar: 06-10161178.

Restaurant Otium: Ontmoeten, 
ontspannen en genieten
Schiphol-Rijk - Otium is het in-
pandige restaurant van Radisson 
Blu Hotel Amsterdam Airport in 
Schiphol-Rijk dat een geheel eigen 
identiteit heeft. Otium is het Latijn-
se woord voor rust en vrije tijd, voor 
‘rustig leven’. In Otium wacht gas-
ten een warm onthaal en een pu-
re verwen-service in een ontspan-
nen sfeer, comfortabele ambiance 
en veel gastvrijheid. Casual- of fine 
dining bij Otium staat voor culinair 
reizen zonder drempels. De gerech-
ten en menu’s hebben dagverse 
producten van het seizoen als ba-
sis en worden verwerkt in gerechten 
met wereldse invloeden. Een drank-
je aan de bar, een smakelijke lunch, 
een ontspannen borrel of heer-
lijk loungemoment met collega’s of 
vrienden behoren ook tot de moge-
lijkheden in Otium Lounge en Res-
taurant. Het keukenteam van Otium 
staat onder leiding van chef de cui-

sine Tom Boere. Uit ervaring, passie, 
eigenzinnigheid en een voorkeur 
voor ‘ambacht’ ontwikkelde Tom 
een kookstijl die hij typeert als ‘in-
formeel chique’. Smaak is zijn gro-
te keukenliefde die zorgt voor een 
continue zoektocht naar verfijning. 
Zijn keuken wordt gekenmerkt door 
geraffineerde smaken die ontstaan 
uit eerlijke producten, ongekunstel-
de ambacht, liefde voor het vak en 
een snufje ‘rock and roll’. Prijsni-
veau: vier gangen 45 euro, vijf gan-
gen 49,50 euro. Restaurant Otium 
is zeven dagen per week geopend 
voor lunch en diner, is rolstoelvrien-
delijk en ligt rustig en zeer centraal 
tussen Schiphol en Aalsmeer, dicht-
bij de A4, A5 en A9, aan de Boeing 
Avenue 2 in Schiphol-Rijk. Voor in-
formatie: www.otium-restaurant.
com, stuur een mail naar info@oti-
um-restaurant.com of bel 020 - 
6553232.

Bon in de Ton: Ronde twee!
Kudelstaart - De tweede ron-
de van de actie ‘Bon in de Ton’ van 
winkelcentrum Kudelstaart is ge-
speeld. Afgelopen weekend zijn de 
prijswinnaars getrokken en Maan-
dag waren zij uitgenodigd om hun 
prijs in ontvangst te komen nemen. 
“Weer blije gezichten”, aldus de on-
dernemers over de uitreiking. Alle 
prijzen stonden opgesteld bij keur-
slager Kees Jacobs. Verbazing was 
er vooral bij de winnaars over het 
grote aantal prijzen en natuurlijk 
waren allen blij met hun prijs. “Heb 

ik dat gewonnen? Ik win nooit iets”, 
aldus een blije winnaar. En de win-
naar van de goed gevulde winkel-
wagen was helemaal overdonderd. 
“Zo blij met deze winkelwagen zo 
vlak voor de feestdagen.” Er wor-
den nu nog twee rondes gespeeld. 
Iedereen die boodschappen komt 
doen in het winkelcentrum kan 
meedoen met deze leuke actie. Zet 
uw naam en telefoonnummer op de 
kassabon en deponeer deze in de 
ton en wie weet volgt een verras-
send telefoontje!

Kerst-inzamelactie voor 
Voedselbank bij Deen
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 13 december zal er bij de nieu-
we supermarkt Deen aan het Mo-
lenpad een boodschappeninzame-
lingsactie worden georganiseerd 
door de Voedselbank Aalsmeer en 
Kudelstaart. De vrijwilligers van de 
Voedselbank delen bij de ingang 
kleine flyers uit, waarop ongeveer 20 
artikelen vermeld staan, waarmee 
de basis-voedselpakketten voor de 
cliënten van de Voedselbank wor-
den samengesteld. In de sfeervol-
le supermarkt is een speciale plaats 
ingericht voor een flink aantal van 
deze houdbare dagelijkse bood-
schappen, welke in verband met de 
komende feestdagen vergezeld zul-
len worden door enkele iets meer 
seizoensgebonden artikelen. Het is 
de eerste keer dat supermarkt Deen 
gastheer is van een Voedselbank-
winkelactie in Aalsmeer en manager 
Robin van den Berg is erg enthousi-
ast over de actiedag. In haar 2 jari-
ge bestaan is er bij de VBA onlangs 
een historisch dieptepunt bereikt: 
maar liefst 56 gezinnen uit onze ei-
gen gemeente maakten de trip naar 
het uitgiftepunt om hun wekelijkse 
voedselpakket op te komen halen. 
Om heel veel verschillende rede-
nen hebben de in totaal 174 dorps-
genoten (soms gelukkig slechts tij-
delijk) een steuntje in de rug nodig 
om dagelijks een complete en ge-
zonde maaltijd op tafel te kunnen 
zetten. Dat het aantal voedselbank-

cliënten gedurende de wintermaan-
den in meer gemeenten iets hoger 
ligt dan gedurende de zomer is be-
kend, maar het einde aan de gesta-
dige groei lijkt helaas nog niet in 
zicht te zijn. Onderzoek naar de oor-
zaak ervan staat uiteraard hoog op 
de agenda van de VBA.

Focus op (gezond) voedsel
Naast de Voedselbank bestaan er 
vele andere prachtige, vaak parti-
culiere initiatieven voor non-food-
acties, met name in de feestmaand 
december. De VBA richt zich ech-
ter alleen op verwerving van gezon-
de voedingsmiddelen, daar zij sim-
pelweg de capaciteit niet heeft voor 
andere spullen, zoals snoepgoed, 
kleding of speelgoed. Zij hoopt er 
dan ook op dat iedereen begrip 
heeft voor het standpunt dat de fo-
cus ligt op het verwerven van (ge-
zond) voedsel. Onder het motto ‘wij 
verdelen de rest’ is aanbod van on-
geopende verpakkingen met houd-
bare etenswaren zeer welkom bij 
de VBA. Acties van particulieren of 
bedrijven met als doel het verga-
ren van gezonde voedingsmidde-
len worden om die reden dan ook 
enorm toegejuicht door de Voed-
selbank Aalsmeer en Kudelstaart. 
Op www.voedselbankaalsmeer.nl 
is meer informatie te vinden over 
hoe mensen zelf kunnen helpen en 
staan ook de uitgebreide contactge-
gevens vermeld.

Schoonheidssalon is verhuisd
Maatwerk bij Beauty Rituals 
Aalsmeer -Ilona van Paassen is na 
vier jaar met haar beautysalon ver-
huisd van de sportschool in Ku-
delstaart naar een nieuwe praktijk 
aan de Kudelstaartseweg 243. Het 
is het voormalige pand van tand-
artsenpraktijk Slob, tegenover de 
kerk in Kudelstaart. De ruimte heeft 
zij helemaal zelf opgeknapt. “Ik ben 
eigenlijk wel een aanpakker, dus 
ik ben aan het behangen gesla-
gen, heb het plafond geschilderd, 
de vloer gelegd en de boel afgekit.” 
Aldus de eigenaresse die van alle 
markten thuis is. 
Het resultaat mag er zijn;. Het is 
knus in de salon maar wel met een 
chique uitstraling. “Dat komt dan 
weer door het merk dat ik tegen-
woordig naast Extenso voer. Cen-
zaa is een prachtige verzorgings-
lijn, tevens gericht op de huidver-
betering. Ilona: “Op het gebied van 
professionele huidverbetering be-
hoort het merk zelfs tot een van de 
succesvolste cosmeticamerken. De 
kracht schuilt in de filosofie dat éch-
te schoonheid van binnen zit.” Om 
bij te blijven doet Ilona regelmatig 
trainingen. Cenzaa ontwikkelt na-
melijk continue innovatieve produc-
ten die voldoen aan de hoogste ei-
sen en verdraagzaamheid, dus dat 
is wel noodzakelijk. Om zo’n ultie-
me wellness voor lichaam en geest 
te ervaren, biedt Beauty Rituals mo-
menteel een ‘Advanced Skincare’-
gezichtsbehandeling aan, afge-
stemd op jouw huidtype voor maar 
negenzestig euro. De exclusieve ca-
deaubox met zeven producten ter 
waarde van € 64,50 krijg je daarbij 
cadeau. De aanbieding geldt voor 
maximaal één klant en zo lang de 
voorraad strekt. 

 Leuke kerstcadeaus
Bij Beauty Rituals is het ook mogelijk 
om een training te boeken ‘Hoe leer 
ik mezelf opmaken.’ Ilona hierover: 
“Aangezien ik ook bruiden opmaak 
en andere technieken van visagie 
beheers, leer ik je in twee avonden 
hoe je dat op jezelf kunt toepassen. 
Dus wil jij leren welke kleuren bij je 
passen, hoe je een dag- of avond-
make-up kunt aanbrengen die echt 
je gezicht naar voren brengt, of de 
gedroomde smokey eyes kunt ma-
ken, dan zijn deze trainingen echt 
wat voor jou! Voor maximaal twee 
personen is de training bestemd. Ik 
neem dan alle tijd om je de kneepjes 
van het visagievak te leren. Wellicht 
een leuk idee om zo’n training ca-
deau te doen.” Cenzaa heeft tevens 
veel lifestyle producten in het assor-
timent. Zoals geurstokjes, kaarsen, 
theepotjes en andere artikelen. Al-
les is te bestellen bij Beauty Rituals. 
Evenals cadeaubonnen voor een 
heerlijke schoonheidsbehandeling. 
Voor meer informatie en het reser-
veren van een behandeling op maat, 
raadpleeg de website www.beauty-
rituals.nl of bel voor een afspraak 
06-53527348. Ilona van Paassen tot 
slot: “Ik ben zeer enthousiast over 
het nieuwe merk en kan je er nog 
van alles over vertellen. Mijn slogan 
‘your beauty, your skin’ is er wel op 
van toepassing. Of het nu om een 
verouderde huid gaat of een acné-
probleem bij pubers. Ik weet er raad 
mee. Ik kan tijdens behandelingen 
desgewenst tips geven over bijvoor-
beeld je eetpatroon en leefstijl, want 
die invloeden hebben direct wer-
king op je huid. Het is tenslotte je 
grootste orgaan. Wees er zuinig op!”
Door Miranda Gommans 

Doe uw kerstinkopen lokaal!
Winkels in Centrum maken 
zich op voor Winterweekend
Aalsmeer - Vergeet de verre kerst-
markten in Duitsland, vergeet dure 
reisjes naar Londen of Parijs; voor 
een weekendje ‘christmas shopping’ 
kun je dit jaar ook gewoon dicht bij 
huis terecht. In Aalsmeer-Centrum 
maken de ondernemers zich op 
voor een heus Winterweekend met 
drie dagen lang sfeervolle en gezel-
lige activiteiten in de donkere dagen 
voor Kerst. Niet alleen ‘shopaholics’ 
komen aan hun trekken, ook fijn-
proevers en liefhebbers van kerst-
liederen kunnen er terecht. De tra-
ditionele braderie in december, die 
vaak wisselende reacties oplever-
de, maakt dit jaar plaats voor nieu-
we activiteiten. Vrijdag 19, zaterdag 
20 en zondag 21 december is in het 
centrum van alles te doen ter ver-
hoging van het winkelplezier. Eén 
van de meest in het oog springen-
de activiteiten is de aanwezigheid 
van een aantal foodtrucks: veelal 
bijzondere voertuigen die zijn om-
gebouwd tot mobiele eettentjes. Op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 december 
bevinden de foodtrucks van organi-
sator Toet Toet Food zich op het Mo-
lenplein. Elke truck biedt een speci-
aliteit; zo verkoopt De Fritterie verse 
frituur vanuit een vintage Citroën HY 
uit 1965 en verzorgt barista Smooth 
Coffee koffie- en theespecialitei-
ten vanuit een 32 jaar oude VW-T3 
bus. De Aalsmeerse ondernemers 
laten zich ook niet onbetuigd. Vrij-
dag 19 december bemant een aan-
tal winkeliers een kraam voor de ei-
gen winkel, met aanbiedingen die 
zeer de moeite waard zijn. Kerst-

muziek wordt ten gehore gebracht 
door een kerstmannenorkest en – 
op zaterdag – door een fraai aange-
kleed Aalsmeerse Dickenskoor. Een 
vermelding verdient ook de aanwe-
zigheid van een stroopwafelkraam 
met overheerlijke Hollandse lekker-
nijen. Tijdens de koopzondag op 21 
december worden bovendien gratis 
poffertjes uitgedeeld aan het winke-
lend publiek. Meer informatie over 
het Winterweekend is te vinden op 
www.aalsmeercentrum.nl en op de 
Facebookpagina Winterweekend.

Stempelactie
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer 
is al sinds de intocht van Sinter-
klaas (mede mogelijk gemaakt 
door de ondernemers) zeer actief 
om klanten een fijne december-
maand te bezorgen. Het rode Sin-
terklaasboekje met tal van waarde-
bonnen leverde veel positieve reac-
ties op. De bonnen zijn nog tot het 
eind van de maand in te leveren bij 
de deelnemende winkeliers. Vanaf 
eind deze week kunnen bezoekers 
van het Centrum mooie prijzen win-
nen door mee te doen aan de de-
cember-stempelactie. Elke aankoop 
in het winkelgebied is goed voor 
een stempel op de actiekaart. Door 
een volle kaart in te leveren maakt u 
kans op schitterende prijzen, waar-
onder een iPad. Doe uw kerstin-
kopen dus lokaal: het is gezellig, u 
krijgt er persoonlijke service en het 
draagt bij aan het in stand houden 
van de Aalsmeerse winkels. Daar is 
iedereen bij gebaat!
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Uithoornse onwel 
in bus

Aalsmeer - Op maandag 8 de-
cember om half tien in de och-
tend kregen de hulpdiensten een 
melding dat een vrouw onwel was 
geworden in bus 140 bij het Hor-
tensiaplein. De 47 jarige vrouw uit 
Uithoorn had mogelijk last van 
suikerziekte. De Uithoornse is per 
ambulance naar ziekenhuis Am-
stelland vervoerd.

Inbreker betrapt!
Aalsmeer - Op maandag 8 de-
cember rond tien voor elf in de 
ochtend is een inbreker betrapt 
bij een woning in de Twijnderlaan. 
Een bewoner hoorde gerommel 
aan de voordeur en besloot via het 
zijraam te kijken wie voor de deur 
stond. Het bezoek bleek een onbe-
kende man, die met een soort in-
brekerssleutel probeerde de voor-
deur te openen. De bewoner heeft 
direct alarm geslagen en dit was 
voor de inbreker het sein om er di-
rect vandoor gegaan. Hij is weg-
gehold richting het studiocomplex 
langs de N196. De man heeft een 
normaal postuur, is ongeveer 30 
tot 35 jaar, heeft een licht getinte 
huid, bruine ogen en een kaal ge-
schoren hoofd. Hij droeg donke-
re kleding. De politie is direct een 
zoektocht gestart, maar de inbre-
ker is niet meer aangetroffen. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Aanhanger en 
oplegger weg

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 3 op donderdag 4 de-
cember is een oplegger gestolen 
bij een bedrijf aan de Lakenble-
kerstraat. De oplegger is van het 
merk Kromhout, is wit van kleur 
en kenteken is OE-82-PD. Dezelf-
de nacht is bij een bedrijf aan de 
Witteweg ook een aanhanger ge-
stolen. De Hapert AL2000 draagt 
het kenteken WX-45-ZF. 

Geen uitspraak rechtbank: Hooyman 
wacht bezoek gemeente (weer) af
Aalsmeer - De rechtszitting tussen 
de gemeente en de familie Hooyman 
vond afgelopen donderdag 4 de-
cember plaats. De gemeente wil ver-
sneld de verbinding tussen de Mid-
denweg en de Machineweg realise-
ren om het verkeer vanuit Oostein-
de snel te kunnen leiden naar de 
nieuwe N201. De ‘knip’ in de Mid-
denweg vormt het hete hangijzer. De 
brug vormt een behoorlijke vernau-
wing en hier zou een voorrangsre-
geling ingesteld moeten gaan wor-
den, want twee auto’s kunnen elkaar 
hier niet tegelijkertijd passeren. Ron 
Hooyman maakt zich bij dit punt met 
name zorgen over de fietsers. Hun 
veiligheid komt door de vernauwing 
in gevaar. Hierover heeft reeds een 
rechtszaak plaatsgevonden en de 
rechter deelde de mening van de be-

woner en ondernemer aan de Mid-
denweg. Hierop is door de gemeen-
te hoger beroep aangetekend, maar 
een zitting laat lang op zich wachten. 
Te lang, zo vond de gemeente en be-
sloten werd een voorlopig verzoek in 
te dienen zodat toch aangevangen 
kan worden met het aansluiten van 
beide wegen voor ook autoverkeer. 
Nu mogen alleen fietsers nog ge-
bruik maken van deze route door 
Greenpark. Het bedrijventerrein in 
wording is 1 van de reden dat de ge-
meente snel actie wil. Buiten dat er 
volgens de gemeente maatschappe-
lijke onvrede heerst wordt ook eco-
nomische schade geleden door de 
bestaande bedrijven op Greenpark 
en heeft het ontbreken van de ver-
binding negatieve invloed op de ver-
koop van kavels hier. De rechter 

heeft tijdens de zitting beide partij-
en uitvoerig gehoord en zowel de 
gemeente als Ron Hooyman zijn aan 
het woord geweest. De conclusie van 
de rechter is opmerkelijk, maar be-
grijpelijk en logisch. Hij doet voorlo-
pig geen uitspraak. De rechter advi-
seerde de gemeente om met de fa-
milie Hooyman te gaan praten om 
tot een oplossing te komen. De ge-
meente heeft hiermee ingestemd. 
Als de gemeente en Hooyman er niet 
samen uit komen, gaat de rechter 
alsnog een uitspraak doen. En dus? 
“Wacht ik voorlopig de gemeente 
af”, aldus Ron Hooyman in een reac-
tie. Geen sinterklaascadeau dus voor 
beide partijen. Misschien wordt in 
het kader van de kerstgedachte wel 
overeenstemming bereikt.
Wordt zeker vervolgd!

Veiligheidsbeleid: Leer elkaar beter 
kennen, samen staan wij sterk!
Aalsmeer - Dinsdag 9 december 
was er in de raadskelder van het ge-
meentehuis een interessant samen-
komen. Het integraal veiligheidsbe-
leid van de gemeente stond cen-
traal. Politie, brandweer, een afge-
vaardigde van woningbouwvereni-
ging Eigen Haard, voorzitters van 
het wijkoverleg, voorzitter van de 
WMO raad en belangstellende bur-
gers waren uitgenodigd om mee te 
denken. Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder leidde in korte maar duide-
lijke bewoording de avond in. “Deze 
avond is zinvol voor uzelf en voor de 
gemeente. Het wordt een meedenk-
sessie voor participatiegroepen en 
burgers.” Per 1 januari 2015 is een 
nieuw beleid van kracht zoals de-
ze is vastgesteld in de landelijk ver-
plichte politiewet artikel 18. Brand-
weer, politie en gemeente maken 
een belangrijk onderdeel uit van het 
nieuwe beleid dat telkens ieder vier 

jaar wordt herzien. Achter de scher-
men is er al heel wat werk verzet, 
zo zijn er peilingen gehouden die 
worden gebruikt om verbeteringen 
aan te brengen. De gemeente houdt 
nauwlettend in het oog hoe het zit 
met de veiligheid in Aalsmeer. De 
volgende speerpunten hebben al-
le belangstelling: Hoe is het gesteld 
met de veiligheid op het water, met 
veilig werken en ondernemen, veilig 
opgroeien en veilig wonen, leven en 
recreëren? En is men goed voorbe-
reid op eventuele rampen. In de loop 
van de avond werden, verdeeld over 
drie groepen, deze onderwerpen 
uitgebreid onder de loep genomen. 
De avond begon met de Burgernet 
promotiefilm ‘Horen, zien en bellen’. 
Hiermee moest worden aangetoond 
dat samenwerken aan een veilige 
buurt wel degelijk nut heeft. Regi-
onaal zijn 40.000 personen aange-
sloten. Het burgernet Aalsmeer telt 

2000 inwoners die bij onraad wor-
den gebeld door de politie. Voorzit-
ter van deze avond Wilma Smit stel-
de de vraag: “Waar zetten wij op in?” 
En verkondigde verder dat alle ge-
geven suggesties worden bekeken 
en de komende vier jaar verwerkt. 
Ook werd de aanwezigen beloofd 
dat zij in de toekomst op de hoog-
te worden gehouden van de geno-
men stappen en ontwikkelingen. Te-
rugkoppelen naar de burgers toe 
heeft een positieve werking zo blijkt 
uit de reactie van de zaal. Een eerste 
vraag uit de zaal was: “Hoe zit met 
het sluiten van het politiebureau?” 
Burgemeester Vonk sprong hier on-
middellijk op in. “Wat heeft u liever 
een politieagent achter een bureau 
of één achter het stuur? Wij heb-
ben drie auto’s ter beschikking en 
er zijn 7 mensen meer onderweg en 
op straat. We doen wat wij kunnen, 
maar moeten roeien met de riemen 
die wij hebben. De tegenwoordi-
ge tijd biedt overigens door het ge-
bruik van internet meer mogelijkhe-
den om de politie te benaderen. Ook 
wordt er gedacht aan een eventueel 
gemeenteloket.” 

Verlichting en boswachter
Meer verlichting op straat was een 
verzoek. Led verlichting kan een op-
lossing zijn. “Geef aan de gemeen-
te door welke lantaarns niet meer 
branden, dan worden de lampen 
zo snel mogelijk vervangen”, was 
het advies. En er moet meer zicht-
baarheid komen in Aalsmeer, meer 
gesnoeid worden zodat er minder 
‘verstopplekken’ zijn. Meer inves-
teren in handhaving, zeker op het 
water. Verkeerslessen voor alle be-

woners van Aalsmeer. Meer aan-
dacht voor specifieke groepen. Be-
loon jongeren die met goede initia-
tieven komen. Biedt hen een juiste 
locatie. Organiseer leuke activitei-
ten. De jeugd wordt teveel gestig-
matiseerd als hangjongeren, bena-
der hen positief. Maak als buurtbe-
woner contact met hen! Aalsmeer 
kent 6500 geregistreerde boten en 
lang niet iedereen daarvan is bereid 
zich te houden aan de regels. Nu er 
steeds minder kwekers op de land-
jes zijn en daardoor minder ogen 
en oren is betere handhaving een 
noodzaak. Ook moeten bootbezit-
ters meer bewust gemaakt worden 
van de brandveiligheid. Een varen-
de ‘boswachter’ zou een oplossing 
kunnen zijn.

Als deze avond iets heeft uitgewe-
zen dan is het wel dat iedereen van 
goede wille is en bereid om een 
steentje bij te dragen. Politie, brand-
weer en woningbouwvereniging 
Open Haard hebben toegezegd de 
komende maanden regelmatig de 
wijkoverleg avonden te gaan be-
zoeken. Ook blijkt het in leven ge-
roepen buurtpreventieteam een 
goed initiatief. Een mooi voorbeeld: 
De incidenten die er ooit waren in 
Aalsmeer Oost. Door burensamen-
werking hebben de drie ‘heterdaad-
jes’ er toe geleid dat de pogingen 
tot inbraak zijn teruggelopen. Hon-
denpoep mag een probleem zijn, 
maar het uitlaten van honden be-
tekent ook het voorkomen van on-
raad. Samen met een andere hon-
denbezitter even door de wijk lopen. 
Echt het helpt. “Leer elkaar beter 
kennen. Met elkaar staan wij sterk.” 
Was het motto van deze positieve 
avond waarmee jong en oud weer 
opgelucht verder kan. Het blijft leuk 
wonen in Aalsmeer! 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

Dienstverlening gemeente 
scoort een ‘dikke’ 7
Aalsmeer - De gemeente heeft in 
2014 voor de derde keer deelgeno-
men aan de Benchmark Publieksza-
ken. Bij dit onderzoek is de klant-
tevredenheid in 55 gemeenten on-
der de loep genomen. Uitgangspunt 
voor de gemeente is dat de kwali-
teit van dienstverlening na de amb-
telijke fusie met Amstelveen mini-
maal op hetzelfde niveau blijft. De 
Aalsmeerse dienstverlening aan de 
balie kreeg net als vorig jaar een 
7,8. De vriendelijkheid van de me-
dewerkers scoort een 8,6, de wacht-
tijd een 8,1 en de bereidheid om in-
woners te helpen een 8,1. De tele-
fonische dienstverlening scoort net 
als in 2013: een 6,9. Dit zijn posi-

tieve resultaten, maar de bench-
mark geeft ook aan op welke pun-
ten de dienstverlening beter kan. 
De dienstverlening aan de balie in 
Aalsmeer scoort een 7,8. De ge-
meente scoort goed op de wachttij-
den: 95% is binnen 15 minuten ge-
holpen (landelijk gemiddelde 90%). 
Op verzoek van de geïnterviewde 
bewoners komt er de mogelijkheid 
om op afspraak producten aan te 
vragen. Klantvriendelijkheid van de 
medewerkers krijgt een 8,6 en ui-
terlijke verzorging een 8,5. Het oor-
deel over het aandragen van oplos-
singen of ideeën is gedaald van een 
8,1 naar een 7,6. Klanten waarderen 
de privacy aan de balies met een 

8,3, aanzienlijk hoger dan voorheen 
(7,4). Telefonisch contact wordt ge-
waardeerd met een 6,9. Sinds de 
ambtelijke samenwerking komen de 
Aalsmeerse telefoontjes terecht bij 
het callcenter in Amstelveen. Am-
stelveen scoort hier een 7,6 op. Er 
is voor Aalsmeer in deze al een ver-
beterslag gemaakt: de website en 
kennisbank van Aalsmeer zijn bij-
gewerkt waardoor het callcenter 
meer vragen direct kan afhandelen. 
De gemeente verwacht dat hierdoor 
dit percentage zal stijgen. Mede ook 
omdat de dienstverlening op het ge-
bied van sociale zaken in 2015 van 
de G2 naar Aalsmeer komt. Verder 
gaat bekeken worden of er verschil-

len in procedures tussen beide ge-
meenten zijn, die tot verwarring lei-
den of op een andere manier bijdra-
gen aan verschillen in dienstverle-
ning. De telefonische bereikbaar-
heid krijgt een 7,0 en klantvriende-
lijkheid een 7,5. Van alle telefoon-
tjes wordt 79% binnen 20 secon-
den opgenomen. Verbeterpunt is 
het terugbellen door de vakafdelin-
gen waar de organisatie intern extra 
aandacht aan gaat besteden. Daar-
naast zoekt de gemeente naar een 
systeem om het terugbellen van in-
woners en bedrijven automatisch 
mee te monitoren. Inwoners en be-
drijven die een product via de web-
site hebben aangevraagd, waarde-
ren dat met een 6,1. Het aantal for-
mulieren dat online beschikbaar 
is, is nog beperkt. Hier wordt druk 
aan gewerkt. Dat er behoefte aan is, 
blijkt uit het feit dat 95% van de ge-
bruikers aangeeft dat ze in de toe-
komst opnieuw online een product 
willen aanvragen. 

Sociaal loket in nieuwe 
jaar ruimer open
Aalsmeer - In de zorg gaan per 1 
januari 2015 een aantal zaken ver-
anderen. Dan zijn alle gemeen-
ten in Nederland verantwoorde-
lijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), 
zorg en ondersteuning (Wmo 2015) 
en hulp bij het zoeken naar werk 
(de Participatiewet). Per 1 janua-
ri 2015 wordt ook de samenwer-
king G2 (Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. 
Cliënten van de G2 krijgen per 1 
januari dus geen brieven meer van 
de G2, maar direct van de gemeen-
te Aalsmeer. 
Inwoners kunnen bij de gemeen-
te terecht in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1, 1431 EH, 
Aalsmeer. Woont u in Aalsmeer 
en heeft u hulp of ondersteuning 
nodig? Dan gaat u naar het So-

ciaal loket. Hier werken mensen 
die speciaal zijn opgeleid om u te 
begeleiden naar de juiste hulp. U 
krijgt eerst een gesprek, waarin de 
medewerker van het Sociaal lo-
ket samen met u kijkt welke hulp 
(-middelen) u nodig heeft, wat u 
zelf kunt doen en wat mensen in 
uw omgeving voor u kunnen bete-
kenen. 

Als er in uw gezin of huishouden 
sprake is van meerdere problemen, 
dan kan het zijn dat u wordt door-
verwezen naar het Sociaal team. 
De medewerker van het Sociaal 
team komt op huisbezoek en kijkt 
samen met u welke hulp u nodig 
heeft. De medewerker zal daarbij 
ook, als dat nodig is, de deskun-
digheid inschakelen van bijvoor-

beeld een maatschappelijk wer-
ker, wijkverpleegkundige of soci-
aal-psychiatrisch verpleegkundi-
ge. U wordt naar een Sociaal team 
doorverwezen door een medewer-
ker van het Sociaal loket, uw huis-
arts of een andere deskundige. 

U kunt zich niet zelf aanmelden 
voor het sociaal team. Vanaf 2 ja-
nuari 2015 kunt u voor alle vra-
gen voor ondersteuning bij wo-
nen, welzijn, zorg, jeugdhulp, ur-
gentieverklaring voor een sociale 
huurwoning, inkomensondersteu-
ning voor mensen met een laag in-
komen, bijstandsuitkering, schuld-
hulpverlening, leerlingenvervoer 
en gehandicaptenparkeerkaart en 
–plaats terecht bij het Sociaal lo-
ket. Per 2 januari 2015 zijn de ope-
ningstijden van het Sociaal loket 
(zonder afspraak) van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 
uur. Ook de telefonische bereik-
baarheid van het Sociaal loket zal 
uitgebreid worden. Het Sociaal Lo-

ket is maandag tot en met donder-
dag te bereiken van 8.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur via 0297-387575. 
Meer informatie is te vinden via 
www.aalsmeer.nl/sociaalloket. 

Wijn en cadeaubon voor makers
Nieuwe website voor alle 
wijkoverleggen gemeente
Aalsmeer - Op woensdag 3 de-
cember heeft wethouder Tom Ver-
laan de nieuwe website van de geza-

menlijk wijkoverleggen geopend. De 
website heeft de titel: ‘Samen, zor-
gen voor een leefbare wijk!’ Naast 

dat er op de nieuwe website agen-
da’s en verslagen zijn te vinden van 
alle wijkoverleggen is er ook, per 
wijk, ‘wijknieuws’ te lezen over zaken 
die in iedere wijk spelen. Twee be-
stuursleden, Marcel de Nijs van wijk-
overleg Oost en Ilka van Houwelin-
gen van wijkoverleg Stommeer, heb-
ben zich flink ingezet om de nieuwe 
website te realiseren. Als dank wer-
den zij door Wethouder Tom Verlaan 
in het zonnetje gezet en kregen een 
lekker fles wijn en een cadeaubon. 
Wethouder Tom Verlaan: “Ik ben heel 
blij met deze nieuwe website. Het is 
een sterke verbetering van de ou-
de website, die hiermee komt te ver-
vallen. Op de website kunnen bewo-
ners nu de actuele informatie van 
hun wijk vinden.” 

De website wordt de komende tijd 
nog verder uitgebreid met meer 
nieuws, vergaderstukken en andere 
leuke of interessante ontwikkelingen 
voor bewoners. Een kijkje nemen 
kan op www.wijkoverlegaalsmeer.nl. 

Airbags uit vijf 
Seats gestolen

Kudelstaart - In de nacht van 
maandag 24 op dinsdag 25 no-
vember is in liefst vijf auto’s in Ku-
delstaart ingebroken. Opvallend is 
dat alle wagens van het merk Seat 
zijn en overal de airbag uit het 
stuur is gestolen. De auto’s ston-
den geparkeerd in de omgeving 
van de Haya van Somerenstraat, 
Anne Frankstraat en het Robend.

Boete 750 euro 
voor drankrijder

Aalsmeer - Op zaterdag 6 de-
cember om kwart voor negen in 
de avond is door de politie ter 
controle een bestuurder tot stop-
pen gemaand. De 34 jarige man 
uit Litouwen zonder vaste woon- 
of verblijfplaats bleek veel te diep 
in het alcohol glaasje gekeken 
te hebben. In het bureau stok-
te het ademanalyseapparaat bij 
510 Ugl. De man heeft een rijver-
bod gekregen van zes uur en een 
boete van 750 euro, die hij direct 
heeft moeten betalen. 

Opvang dupe van 
inbraken

Aalsmeer - Om kwart over twaalf 
in de nacht van zondag 7 op 
maandag 8 december is ingebro-
ken in de opvang voor kinderen in 
de J.P. Thijsselaan. Rond genoemd 
tijdstip heeft een omwonende een 
luide klap gehoord, maar er is 
geen kijkje gaan nemen. De klap 
was zo goed als zeker het dicht-
slaan van de voordeur van de op-
vang. De volgende dag bleek dat 
inbrekers langs waren geweest. 
Alle lokalen zijn doorzocht en kas-
ten open gemaakt. Gestolen zijn 
een computer, een beeldscherm 
en een spelcomputer. Tussen Vrij-
dag 5 en Maandag 8 december is 
ook ingebroken in de opvang aan 
de Machineweg. Via een schuif-
raam hebben de dieven zich toe-
gang tot het pand verschaft. Ook 
in deze opvang zijn alle lokalen 
bezocht en diverse kasten en la-
den open gemaakt. Er is geld uit 
een kluisje gestolen, evenals VVV 
bonnen. Ook zijn de inbrekers er 
vandoor gegaan met een camera 
en een spelcomputer.

14-Jarige jongen breek arm

Valpartijen door 
gladheid

Aalsmeer - De aangekondig-
de eerste gladheid in de vroege 
ochtend van dinsdag 9 decem-
ber heeft toch tot een aantal val-
partijen geleid. Met name fietsers 
en bestuurders van bromfietsers 
zijn verrast door gladde plekken 
op de rijbaan en het fietspad. Om 
tien over half acht in de ochtend is 
een 14 jarige jongen uit Aalsmeer 
op de brug van de Uiterweg uitge-
gleden en met zijn fiets ten val ge-
komen. De politie en de ambulan-
cedienst zijn ter plaatse gegaan. 
De jongen heeft een meervoudi-
ge breuk aan zijn arm opgelopen. 
Hij is per ambulance, samen met 
zijn moeder, naar het VU-zieken-
huis vervoerd. Om tien voor half 
negen in de ochtend zagen agen-
ten een fietsster onderuit glijden 
op het fietspad naast de N196, na-
bij de Ophelialaan. De 22 jarige in-
woonster was op haar zij gevallen 
en klaagde over pijn aan haar nek. 
De Aalsmeerse is met de zoge-
naamde Rapid Response, de GGD 
auto met medewerkers die bepa-
len of er wel of niet een ambu-
lance moet komen, naar huis ge-
bracht. Om half negen in de och-
tend vond een derde valpartij door 
de gladheid plaats. Aan het begin 
van de Zwarteweg was een 36 ja-
rige bromfietsster onderuit gegle-
den. De vrouw uit De Kwakel had 
pijn aan haar been en heup. Ze is 
per ambulance naar ziekenhuis 
Amstelland vervoerd.

Schade aan auto 
door vuurwerk

Kudelstaart - Op maandag 8 de-
cember is rond 12.00 uur in de 
middag een auto zwaar bescha-
digd door vuurwerk in de Kamer-
lingh Onnesweg. De auto stond 
geparkeerd voor de woning toen 
de bewoners plots een enorme 
knal hoorden. Het stuk vuurwerk 
is op de auto gegooid. Door de 
klap is het voorraam van de au-
to gesprongen, zijn de ruitenwis-
sers kapot en is schade ontstaan 
aan de motorkap. Door het vuur-
werk is ook een buitenlamp bij de 
tuin gesprongen. De politie doet 
onderzoek naar de dader(s). Mo-
gelijk zijn er getuigen, rond deze 
tijd zijn er meestal veel mensen op 
de been op weg naar scholen en 
naar thuis. Contact opnemen met 
de politie kan via 0900-8844.
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Bedankt voor steun Omgevingsraad!
Wij bedanken de meer dan 1400 
bewoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart voor de ondersteuning bij 
de verkiezing vertegenwoordiger 
cluster Aalsmeerbaan van de nieu-
we Omgevingsraad Schiphol (ORS).
Hierdoor is Aalsmeer en Kudelstaart 
direct in dit overlegorgaan verte-
genwoordigt. Wetende dat de aan-
wezigheid van Schiphol voor veel 
bewoners van groot belang is zowel 
in positieve zin (werkgelegenheid, 
welvaart) en negatieve zin (geluid- 
en milieu overlast). Hierbij is het van 
belang de toenemende overlast be-
spreekbaar te maken. Zo mogelijk 
compenserende maatregelen voor 
de bewoners voor te stellen. De 
kiesmannen en de clustervertegen-
woordiger van Aalsmeer werken al 

enige tijd samen met onze collega’s 
uit Uithoorn en De Kwakel. Samen 
vormen deze gemeenten de zoge-
naamde Zuidoosthoek van Schip-
hol. Een gebied dat in toenemen-
de mate de gevolgen ondervind van 
meer vliegtuigbewegingen. Normaal 
gesproken klagen Aalsmeerders 
niet, maar dit jaar is er een toena-
me geweest van het aantal meldin-
gen met 100% ten opzichte van het 
vorig jaar. Dit is Schiphol niet ont-
gaan. Dus blijf melden bij de web-
site van Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS) onder de tab vraag\
melding indienen of per telefoon: 
020-6015555. 

Rob Lutgerhorst
Bewonersvertegenwoordiger ORS.

ingezonden

Woon met plezier in Rooie Dorp
Als lezer van de Nieuwe Meerbode 
heb ik met verbazing het artikel over 
het Rooie Dorp (Machineweg) gele-
zen. Ik woon daar al meer dan der-
tig jaar met plezier. Wij hebben nog 
nooit in de kou gezeten, van vocht 
of schimmel geen last. De laatste 

twee jaar is de verpaupering be-
gonnen! Bijna niemand van de nieu-
we bewoners doet iets aan de tui-
nen. Dus, steek de hand in eigen 
boezem. Dat is Eigen Haard in een 
kwaad daglicht zetten. M. Tulp, Ma-
chineweg 85.

ingezonden

In gesprek met Joke Geldhof en Ilse Zaal

D66 coryfeeën in Aalsmeer
Aalsmeer - D66 Aalsmeer nodigt 
belangstellenden uit voor een boei-
ende discussiemiddag met D66-co-
ryfeeën Joke Geldhof en Ilse Zaal op 
zaterdag 13 december van 15.00 tot 
17.00 uur in de Zotte Wilg aan de Ui-
terweg. Joke is D66-gedeputeerde 
van Noord-Holland en lijsttrekker 
voor de provinciale statenverkie-
zingen in maart volgend jaar. Ilse is 
Statenlid voor D66 en staat nummer 
2 op de kandidatenlijst voor de ver-
kiezingen. Zij gaan 13 december in 
gesprek met Aalsmeerse D66-leden 
en belangstellenden over duurzame 
groei. Is Nederland af? Nee, natuur-
lijk niet. Waarom toont het kabinet 
dan geen ambitie meer? De afgelo-
pen jaren heeft D66 belangrijke her-
vormingen mede mogelijk gemaakt. 
“Maar we zijn er nog lang niet. Wij 
nemen geen genoegen met een 
beetje groei en een lichte daling van 
de werkloosheid. Nederland kan en 

moet beter. Toekomstbestendiger. 
Rechtvaardiger. Met betere garan-
ties voor persoonlijke vrijheid”, aldus 
Joke en Ilse. “Nieuwe groei is nu de 
belangrijkste opgave voor Neder-
land! Duurzame groei is voor D66 
de sleutel naar een welvarende toe-
komst. Groei zorgt voor nieuwe ba-
nen. Groei zorgt voor welzijn. Groei 
zorgt voor innovatie en vernieuwing. 
En groei is de beste manier om de 
overheidsfinanciën op orde te bren-
gen.” 
D66 heeft een groeiagenda om de-
ze kansen te pakken. Daarom tourt 
D66 de komende maanden door de 
provincies om in gesprek te gaan 
over de plannen voor nieuwe groei 
voor Nederland en de regio. Kom 
ook! Luister naar de visie van de 
provinciale D66-kopstukken Joke 
Geldhof en Ilse Zaal en praat mee 
over de groeiagenda van D66 voor 
Noord-Holland en Aalsmeer. 

De delegatie namens Amstelveen en Aalsmeer op bezoek in Greenport 
Aalsmeer bij gerberakwekerij Schouten Opti-Fleurs.

College’s Aalsmeer en Amstelveen
‘Onder indruk gevarieerde 
bedrijvigheid in Greenport’
Aalsmeer - “De gevarieerde bedrij-
vigheid, het internationale karak-
ter en de innovatie zijn indrukwek-
kend.” Dat was één van de opmer-
kingen tijdens het werkbezoek van 
burgemeester Mirjam van ‘t Veld 
en wethouder economische zaken 
Maaike Veeningen van Amstelveen 
op 26 november aan Greenport 
Aalsmeer. Tijdens deze kennisma-
king werden zij door onder andere 
burgemeester Jobke Vonk en wet-
houder economische zaken Ad Ver-
burg van Aalsmeer rondgeleid bij 
drie bedrijven: bloemenveiling Flo-
raHolland, gerbera-kwekerij Schou-
ten Opti-Fleurs en het Style Centre 
PTMD. Afgelopen zomer trad Mir-
jam van ‘t Veld aan als burgemees-
ter en werd Maaike Veeningen wet-
houder in het nieuwe college van 
Amstelveen, één van de zes ge-
meenten die samenwerkt in Green-
port Aalsmeer. Daarin zijn ook Pro-
vincie Noord-Holland, de stadsre-
gio Amsterdam en het bedrijfsleven 
vertegenwoordigd. “Samen werken 
we aan verbetering van de interna-
tionale concurrentiepositie van de 
sierteeltsector. Die is in deze regio 
alleen al goed voor een directe en 
indirecte werkgelegenheid van zo’n 
50.000 personen”, aldus projectma-
nager Sander van Voorn van Green-
port Aalsmeer.

Duurzaamheid en arbeidsmarkt
Tijdens zijn presentatie ging Van 
Voorn onder meer in op enke-
le duurzaamheidsprojecten, waar-
bij Greenport Aalsmeer verschillen-
de partijen met elkaar verbindt. Zo-
als met Amsterdam en Amstelveen 
bij de ontwikkeling van een warm-
tenet, waarbij de glastuinbouw ge-
bruik kan gaan maken van afval-
warmte van onder meer havenbe-
drijven. Een ander voorbeeld is het 
doortrekken van een leidingnetwerk 
voor duurzame inzet van CO2 bij de 
productie van sierteeltgewassen.

Uitgebreid werd stilgestaan bij het 
Groen Onderwijscentrum, dat ge-
richt is op versterken van het onder-
wijs en vergroting van de instroom 
van talenten in de sector. “Voor al-
lerlei niveaus en in alle geledingen 
van het bedrijfsleven biedt de sec-
tor werkgelegenheid. Variërend van 
lager beroepsonderwijs tot universi-
tair onderwijs en van veredeling tot 
ICT”, noemde de projectmanager als 
voorbeelden. Tijdens de rondleiding 
bij de Aalsmeerse vestiging van Flo-
raHolland ging manager Coen Me-
ijeraan in op de veranderingen in de 
sector dankzij digitalisering en vir-
tualisering. Hij benadrukte ook het 
belang van snelle en efficiënte lo-
gistiek. “Bij levende producten als 
bloemen en planten blijft een snelle 
doorstroming essentieel.”

Kleurrijk en veelzijdig
Op de gerberakwekerij van Schou-
ten Opti-Fleurs in Amstelveen werd 
de delegatie verrast door de kleur-
rijke bloemenpracht. “We telen 24 
verschillende soorten en kleuren. 
Een breed kleurenpalet en de ster-
ke houdbaarheid zijn pluspunten 
van gerbera’s”, aldus Bart Schouten. 
“Een voorbeeld van de verrassende 
veelzijdigheid van het sierteeltbe-
drijfsleven in onze regio”, karakteri-
seerde burgemeester van Aalsmeer 
Jobke Vonk het Style Centre en de 
Cash & Carry PTMD. Via bloemen- 
en plantenexporteurs en de eigen 
verkooporganisatie levert PTMD 
wereldwijd onder meer potten, va-
zen en schalen, accessoires en de-
coratiemateriaal. “Regelmatig on-
dergaat ons style centre een meta-
morfose, waardoor PTMD voor be-
zoekers een steeds nieuwe beleve-
nis is”, vertelde sales manager Eline 
van Olderen. De delegatie erkende 
dit volmondig tijdens het afsluitende 
bezoek: “Dit werkbezoek was ver-
rassend en heeft onze kennis ver-
diept.”

Fiets ook mee op 13 december!
Dorpsraad houdt fietsronde 
voor verbetering veiligheid
Kudelstaart - Naar aanleiding van 
het afgelopen bewonersoverleg op 
12 november over verkeer en ver-
keersveiligheid in Kudelstaart, or-
ganiseert de Dorpsraad een fiets-
ronde door Kudelstaart. Hierbij gaat 
de locaties gezocht worden, die zijn 
aangedragen door bewoners en in 
de praktijk onveilige verkeerssitua-
ties opleveren of voor verbetering in 
aanmerking komen (zoals sommi-
ge fietspaden). Fiets mee! En bekijk 
samen met andere bewoners deze 
punten zodat alle bewoners weten 
waar het over gaat. Hierbij doet het 
bestuur ook een beroep op uw crea-
tiviteit door mee te denken in oplos-
singen en mogelijkheden voor ver-
betering. Geïnteresseerde bewoners 
kunnen zich aanmelden via e-mail: 

dorpsraadkudelstaart@hotmail.
com. Op basis van deze ronde wordt 
verslag uitgebracht aan de gemeen-
te en wordt besproken wat binnen 
de verbetermogelijkheden van de 
gemeente ligt en wat bewoners zelf 
kunnen doen om onveilige situa-
ties aan te pakken. Tijdens het vol-
gende bewonersoverleg, op maan-
dag 12 januari vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis, wordt terugkomen op de 
fietsronde en zal de heer Kreukels 
van de gemeente Aalsmeer een toe-
lichting geven.
De fietsronde is op zaterdag 13 de-
cember. De groep start om 14.30 
uur bij het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg. Bewoners worden 
van harte uitgenodigd om mee te 
fietsen. 

Verbetering vergaderstructuur
‘Goed gesprek’ burgemeester, 
fractievoorzitter en bewoners
Aalsmeer - Op woensdag 3 de-
cember zijn alle fractievoorzitters, 
de burgemeester en extern bege-
leider Geeske Wildeman bij elkaar 
geweest voor een gesprek met be-
woners en om verder te praten over 
het verbeteren van de werkwijze in 
de raad. Het gesprek met bewoners 
vond plaats in een ontspannen, po-
sitieve sfeer en werd door de frac-
tievoorzitters en de burgemeester 
als bijzonder waardevol ervaren. Het 
gesprek was georganiseerd op ver-
zoek van een groep bewoners, om-
dat zij ‘verontrust’ zijn over de be-
stuurbaarheid van Aalsmeer, zoals 
zij aangaven in een open brief van 
8 oktober en in een gesprek met de 
burgemeester op 9 oktober. Na een 
plenair gesprek was er gelegenheid 
voor individuele gesprekken tus-
sen bewoners en fractievoorzitters. 
De fractievoorzitters hebben het ge-
sprek als bijzonder waardevol er-
varen en nemen de suggesties van 
bewoners voor het verbeteren van 
de werkwijze in en buiten de raad 
zeer ter harte. Zo vroegen bewo-
ners bijvoorbeeld om agendapunten 
waar bewoners speciaal voor naar 
de raad komen, eerder op de avond 
te agenderen. Ook verzochten zij de 
politieke partijen vaker gezamenlij-
ke werkbezoeken af te leggen. De 
fractievoorzitters gaan ervan uit dat 
deze bewoners zich, na de hartelijke 
en open gesprekken op 3 decem-
ber, vrij voelen om de fracties voort-
aan rechtstreeks te benaderen voor 
suggesties of ideeën. Na het ge-

sprek met bewoners sprak het Seni-
orenconvent - de fractievoorzitters, 
de burgemeester en Geeske Wilde-
man - over de volgende stappen in 
het verbeterproces. De fractievoor-
zitters en de burgemeester blijven 
benadrukken dat Het Aalsmeers 
Collectief (HAC) dat vrijdag 28 no-
vember uit het verbeterproces stap-
te, te allen tijde welkom is zich weer 
aan te sluiten. 

Extra gesprekken
Tijdens de vorige bijeenkomst heb-
ben de fractievoorzitters een aan-
tal actiepunten vastgesteld. Met de 
meeste punten is een start gemaakt, 
zoals het verbeteren van het verga-
derverloop en een andere vergader-
structuur. Het Seniorenconvent wil 
de werkgroepen die met deze pun-
ten aan de slag zijn, nu de gelegen-
heid geven verdere resultaten te 
boeken. Daarnaast heeft het Senio-
renconvent een aantal thema’s be-
noemd om nader met elkaar te be-
spreken. Komende weken zal Gees-
ke Wildeman een gesprek inplan-
nen met het College en nog een 
aantal andere gesprekken voeren, 
onder meer met raadsleden indien 
gewenst. Eind januari 2015 moeten 
de acties om de raad werkbaar te 
maken, gerealiseerd zijn. Daarmee 
is de eerste fase in het verbeterpro-
ces afgerond. Het Seniorenconvent 
zal daarna met elkaar overleggen 
of er verdere acties nodig zijn en in 
hoeverre zij hierbij nog externe on-
dersteuning nodig heeft. 

Wethouder deelt Media Masters-
diploma’s uit op OBS Kudelstaart
Aalsmeer - In het kader van de 
Week van de Mediawijsheid deden 
veel scholen in Nederland mee aan 
het interactieve mediawijsheidsspel 
‘MediaMasters’. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven ging vrijdag 28 no-
vember naar OBS Kudelstaart om 
de leerlingen van groep 8 een Me-
diaMasters-diploma uit te reiken. 
De leerlingen gingen met hem in 
gesprek over wat ze geleerd had-
den over wijs mediagebruik. Ze wa-
ren zich er terdege van bewust dat 
internet vele voordelen heeft, maar 
ook bedreigingen met zich mee 
brengt. De do’s en don’ts van social 
media en cyberpesten waren een 
belangrijk onderdeel. 
Maar ook het gebruik van een vei-
lig wachtwoord en het checken 
van meerdere bronnen voor goe-
de informatie kwam aan bod. Op de 
vraag van de wethouder wie er alle-

maal op social media zat, antwoord-
de bijna iedereen bevestigend. Fa-
cebook, Instagram, twitter en ap-
pen. Het kwam allemaal voorbij. De 
leerlingen stelden allerlei vragen en 
vertelden graag wat ze hadden ge-
leerd. Een onderdeel van de media-
week was het samen met ouders in-
vullen van een vragenformulier. Dit 
om ook ouders bewust te maken 
van de gevaren en mogelijkheden 
van internet, social media, etc. Van 
der Hoeven vond het een gezellig 
media-uurtje op de OBS en stond 
open voor alle vragen. Hij vindt de 
week van de mediawijsheid een pri-
ma initiatief. “Het is van belang dat 
regelmatig door ouders en leer-
krachten stil gestaan wordt bij het 
gebruik van internet van kinderen. 
Controle is hierbij belangrijk, want 
veel wat op internet staat kan mis-
leidend zijn.” 

Doe mee aan Jantje Beton Collecte

Collecteren voor jezelf en 
voor een ander kind
Aalsmeer - In Noord-Holland is 
nog zat ruimte voor jeugdorganisa-
ties om mee te doen aan de Jantje 
Beton Collecte volgend jaar. Collec-
terende clubs mogen de helft van 
hun opbrengst houden om aan hun 
jeugdactiviteiten te besteden en dat 
kan goed van pas komen in tijden 
van teruglopende subsidies. Met 
de andere 50% start en steunt Jan-
tje Beton projecten in Nederland 
voor kinderen die nauwelijks bui-
tenspeelmogelijkheden hebben. Elk 
jaar collecteren 45.000 collectan-
ten van zo’n 1600 Scoutinggroepen, 
sportclubs, speeltuinen, kinderva-
kantieorganisaties en andere cultu-
rele en kerkelijke groepen die zich 
inzetten voor de jeugd tijdens de 
Jantje Beton Collecte. De eerstvol-
gende collecteweek vindt plaats van 
9 tot en met 14 maart 2015. Geïn-
teresseerde jeugdclubs kunnen zich 
aanmelden via www.jantjebeton.nl/
collecte. Collecteren voor Jantje Be-
ton levert gedeeld geluk op: de ene 
helft van de collecteopbrengst mo-
gen de verenigingen besteden aan 
hun eigen buitenspeelactiviteiten, 
de andere helft besteedt Jantje Be-

ton aan landelijke projecten. Deel-
name is gratis en Jantje Beton ver-
zorgt alle collectematerialen en de 
promotie. In een tijd waarin 80% 
van de kinderen niet voldoende be-
weegt, kan er niet genoeg aandacht 
naar spelen en bewegen gaan. Fiet-
sen, zelfverzonnen spelletjes doen, 
klauteren en hutten bouwen zijn fa-
voriet. Een leven zonder vrij buiten-
spelen is ondenkbaar voor een ge-
zonde ontwikkeling van kinderen, 
zowel fysiek, mentaal als sociaal. 
Toch speelt een vijfde minder vaak 
buiten dan hij zou willen en speelt 
22 procent helemaal niet of slechts 
een keer per week buiten! Buiten-
spelen begint voor een kind op het 
moment dat de deur opengaat. He-
laas kan dit lang niet overal. Langs-
razende auto’s, hondenpoep op de 
veldjes of het gebrek aan speelruim-
te maken dat kinderen, met name in 
steden, worden beperkt in hun mo-
gelijkheden. Jantje Beton komt op 
voor het recht van kinderen in Ne-
derland om buiten te kunnen spe-
len in hun eigen buurt. Hier is geld 
voor nodig: dit wordt onder andere 
opgehaald met de jaarlijkse collecte.

Bannie schittert op 7e Hornweg 
Open Klaverjas Toernooi
Aalsmeer - Zaterdag 29 november 
is al weer voor de zevende keer het 
Hornweg Open Klaverjastoernooi ge-
speeld. Ondanks afzeggingen van 
eerdere winnaar uit 2009 en het ge-
mis van trouwe vrouwelijke kaartma-
ten van het eerste uur bleek het voor 
het eerst noodzakelijk om een wacht-
lijst aan te leggen. De 40 uitverkorene 
verdeelde zich om 20.30 uur over de 
tien wedstrijdtafels om voor prijzen 
te strijden. In de eerste ronden leken 
eerdere winnaars Menno Vreeken en 
Hein van Wieringen elkaar gevonden 
te hebben. Met 1710 punten waan-
den zij zich kanshebbers om als eer-
ste hun naam voor de tweede maal 
op de felbegeerde wisseltrofee bij te 
laten graveren. Wil Oor stak hier ech-
ter een stokje voor. Met maar liefst 
4 pitslagen en 2361 punten leek Wil 
serieus van plan om de hoofdprijs op 
de Hornweg te houden. Daar dacht 
Mark van der Ban echter anders over. 
In de eerste ronde aan 1679 punten 
geholpen door Wendy Noordam. In 
de tweede ronde meegelift met het 
succes van Wil trok Bannie in de laat-
ste ronde als kaartmaat Greet Oor. De 
vrouw van Wil was hier echter niet 
gevoelig voor, want zij hielp Bannie 

aan de laatste 1604 punten en een 
extra pitslag. Even werd nog gesug-
gereerd dat Bannie zijn winst te dan-
ken had aan de nieuwe scoreverwer-
ker die avond, zoon Jannick. De or-
ganisatie kon echter na controle van 
alle scoreformulieren geen andere 
conclusie trekken. Bannie bleek met 
5644 punten niet alleen de winnaar 
maar met 5 pitslagen ook de Mars-
koning te zijn van het zevende open 
klaverjas toernooi van de Hornweg. 
Nieuwkomer Kees Been kon er met 
moeite voor zorgen dat de mooiste 
prijs op de Hornweg kon blijven. Met 
3636 punten was hij net achter Ben 
de Hon de deelnemer met de minste 
punten en mocht naar voren komen 
om de rode lantaarn op te halen om 
deze een jaar lang dagelijks van een 
nieuw waxinelichtje te voorzien. Nog 
niet eerder was het voorgekomen dat 
beide prestige prijzen naar één win-
naar gingen. Daar moest op gedron-
ken worden. Rond 03.30 deden or-
ganisatoren Esther, Bianca, Hein en 
Mark de kachels uit, kreeg Bannie 
een duwtje richting Aalsmeer-Oost 
en kon er weer terug gekeken wor-
den naar een geslaagd klaverjastoer-
nooi.  



Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.
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kinder- en jeugdkrant
Sint komt uit de lucht vallen
Kudelstaart - Vrijdag 5 decem-
ber heeft Sint samen met 2 Pieten 
de Graankorrel bezocht. De Pie-
ten kwamen op de fiets en waren 
op zoek naar Sinterklaas. Op het 
plein lag een grote dikke rode mat 
en de Pieten vertelden dat Sint dit 
jaar met een klein groen vliegtuigje 
zou komen. Het plan was dat hij uit 
het vliegtuigje zou springen met een 
parachute en precies op de rode 
mat zou landen. Wat een spectacu-
laire stunt. Alle kinderen, ouders en 
leerkrachten zagen wel een vlieg-

tuig in de lucht, maar hoe we ook 
zwaaiden en riepen er kwam geen 
Sinterklaas uit het vliegtuig. Even 
later kwam Sinterklaas strompe-
lend het plein op. Hij was op een ro-
de auto geland, wat een pech. Ook 
voor alle kinderen en leerkrachten 
van de Graankorrel. Zij hadden Sint 
zo graag met wapperende baard en 
kleding naar beneden zien komen. 
Gelukkig kon de Sint toch nog al-
le klassen bezoeken en de cadeaus 
uitdelen. Het was een hele gezellige 
en feestelijke ochtend!

Voetbal jeugd
FC Aalsmeer E3 kampioen!
Aalsmeer - De E3 van FC Aalsmeer 
draaide reeds een goed seizoen. Het 
hechte team speelt al enkele jaren 
samen en de jonge talenten weten 
elkaar steeds beter te vinden in het 
veld. De resultaten bleven dan ook 
niet uit. Voor aanvang van de laat-
ste wedstrijd van de najaarscom-
petitie stonden de jongens van de 
E3 reeds op de eerste plaats. Ech-
ter met maar 1 punt verschil op de 
nummer twee, Roda 23. Om zeker 
te zijn van het kampioenschap was 
het dus zaak om de laatste wed-
strijd tegen NFC Amstelveen te win-
nen. Zelfs Thijs Kessler was speci-
aal voor deze wedstrijd vanaf zijn 
vakantieadres in Zeeland terug ge-
komen. Dat konden de leiders Ron 
Leenders en Sander van der Laarse 
zeer waarderen. 

Vanwege een blessure kon noeste 
verdediger Vincent helaas niet mee-
doen met de wedstrijd maar uiter-
aard was hij wel aanwezig om zijn 
team aan te moedigen. Dat de druk 
hoog was bleek wel aan de gespan-
nen gezichten bij aanvang van de 
wedstrijd in Amstelveen. Deze druk 
zorgde na het beginsignaal voor een 
misverstand in de verdediging waar-
door Aalsmeer al in de 1e minuut op 
achterstand kwam. Direct gevolgd 
door een tegenaanval van Aalsmeer 
waarbij Jeffrey de bal onderschepte 
en voor kon geven op Joep. Helaas 
trof het schot van Joep geen doel, 
net zo min als een afstandsschot 
van Duco. De schrik was groot toen 
NFC wel een doelpunt maakte in de 
4e minuut, 2-0 achter. Maar de jon-
gens van Aalsmeer bleven erin ge-

loven en zetten de ene na de ande-
re mooie aanval op waarbij een af-
standsschot van Sion net naast ging 
en een corner van Duco net niet 
verzilverd kon worden. In de 12e mi-
nuut volgde een behoorlijke over-
treding op Sion waarna hij even op 
het veld bleef liggen, gelukkig kon 
hij na de verzorging weer verder. In 
deze fase van de wedstrijd deden de 
verdedigers Gianni en Rocco goed 
werk en keeper Thijs Mantel had 
een weergaloze redding, zodat de 
achterstand niet verder op liep. Na 
een aanval in de 21e minuut waarbij 
de corner van Thijs Kessler aan ie-
dereen voorbij leek te gaan volgde 
een streep van een schot van Jef-
frey die raak was. Het eerste doel-
punt van Aalsmeer was een feit. 
Even daarna gaat een schot van 
Duco voor langs, maar daarna weet 
hij het mooi af te ronden en scoort 
uit een voorzet van Jeffrey: 2-2. Nog 
een minuut later weet Joep met een 
schitterend schot van afstand de 
2-3 voor Aalsmeer te realiseren. In 
de tweede helft volgen vele kansen 
die vaak net over de lat of naast het 
doel gaan. Maar NFC laat het er niet 
bij zitten en vecht zich, soms letter-
lijk, door de wedstrijd heen. In de-
ze verhitte strijd verliest de scheids-
rechter af en toe het overzicht. Een 
mooie aanval dan waarbij Jeffrey de 
bal kan geven op Sion en Duco ver-
volgens kan scoren: 2-4. En dan fluit 
de scheidsrechter af en zijn de jon-
gens van de E3 FC Aalsmeer kam-
pioen! De vele meegereisde sup-
porters en trainers juichen de jon-
gens toe, het eerste kampioenschap 
is een feit!

VZOD Korfbalcompetitie jeugd
E1 wint eerste wedstrijd
Kudelstaart - Zaterdag speelde 
VZOD E1 tegen AW/DTV uit Am-
sterdam. Al gelijk begonnen de 
E’tjes van VZOD fel en in de eer-
ste minuut scoorde Isabella al twee 
doelpunten! Dit werd helaas ge-
volgd door balverlies in de aanval. Er 
werd twee keer een poging gedaan 
op de korf door Isabella en Laura, 
helaas allebei mis. Na een mooi af-
standsschot van Laura vloog de 
bal er in, 3-0 voor VZOD. Weer een 
mooie actie van Yara, maar helaas 
kwam de bal op haar voet. De twee-
de tien minuten gingen van start 
met een mooie opbouw voor AW/
DTV. Amy wist de bal goed te on-
derscheppen! Niet snel daarna volg-
de er een doelpunt voor AW/DTV ( 
3-1). Daar kwam weer een goede 
aanval van VZOD en Laura scoorde 
de 4-1. Wat een spanning rond de 
paal! Daar kwam AW/DTV weer met 
een mooie aanval en daar is dan 
ook de 4-2. VZOD kreeg ook weer 
een aantal goede kansen, maar he-
laas gingen er niet in. Aan de ande-

re kant kwam weer een aanval van 
de Amsterdammers, maar gelukkig 
kon Laura heel goed verdedigen. Na 
de rust kwam AW/DTV gelijk met 
een mooie aanval, maar gelukkig 
kon VZOD er een antwoord op ge-
ven met een mooi doelpunt van Ya-
ra (5-2). Beide teams hadden veel 
kansen, maar gescoord werd er niet! 
Het fluitsignaal klonk voor de laat-
ste tien minuten! Na een aantal kan-
sen van de Amsterdammers kwam 
VZOD weer met een mooie aan-
val. Niet veel later scoorde Yara dan 
ook de 6-2 voor VZOD. Vervolgens 
kwam AW/DTV weer met een aan-
val en floep meteen erachter aan 
was het 6-3 voor de Amsterdam-
mers. Met nog een paar minuten te 
spelen nog een aanval van de te-
genstander en dan is het 6-4. VZOD 
staat nog voor, gaan ze winnen? Ja, 
de scheidsrechter floot het eindsig-
naal. Wat heerlijk eindelijk heeft de 
E1 een wedstrijd gewonnen!

Door Suzette Buijs

D5 FC Aalsmeer kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde de D5 onder leiding van de 
trainers en coaches Henri Blauw-
hoff en Geert Dijkstra de laat-
ste wedstrijd in de najaarscompe-
titie tegen de nummer twee, VVC 
D7 uit Nieuw Vennep thuis op het 
complex in de Beethovenlaan. Tot 
nu toe had de D5 alle wedstrijden 
gewonnen en de keeper van de 
D5 maar 7 goals doorgelaten. Nu 
moest een gelijk spel of een over-
winning leiden tot de felbegeerde 
eerste plaats. De kinderchampag-
ne, boeketten en bedrukte t-shirts 
lagen al te wachten op de mannen, 
maar de wedstrijd moest natuurlijk 
eerst nog gespeeld worden. Er had-

den zich veel supporters verzameld 
rond het hoofdveld en op de tribu-
ne. De sfeer zat er duidelijk goed 
in. De D5 speelde de sterren van 
de hemel en had veel kansen om te 
scoren. Uiteindelijk werd de span-
nende wedstrijd beklonken met 3-0 
voor FC Aalsmeer. De overwinning 
is gevierd met spuitende champag-
ne, een ererondje over het veld, een 
toespraak van het bestuur van FC 
Aalsmeer en de toppers kregen li-
monade en patat aangeboden van 
de club. Kampioen zijn geworden: 
Amin, Bart, Boaz, Bram S., Bram V., 
Daan, Duane, Jesper, Jessy, Job, 
Luuk, Owen (keeper), Ricco en Roy 
en Veron.

Spannendste dag van het jaar
Wegwijzer en Sinterklaas
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
wellicht de spannendste dag van 
het jaar voor de kinderen van de 
Wegwijzer. Vol verwachting stonden 
alle kinderen op het plein op Sinter-
klaas en zijn Pieten te wachten. Hoe 
zou hij dit jaar naar school komen? 
De muziek schalde over het plein 
en kinderen en ouders zongen ge-
zellig mee toen er opeens een tan-
dem aankwam met twee Pieten er-
op! Bewegen is gezond natuurlijk, 
maar Sinterklaas wordt al een dagje 
ouder. Daarom werd hij, prachtig in 
stijl, in een rode Corvette cabrio het 
plein opgereden!
De kleuters werden als eerste ver-
rast met zijn bezoek in hun eigen 
klas. Daarna mochten de kinderen 

van groep 3 tot en met 5 hun kun-
sten laten zien aan Sint en zijn Pie-
ten in de grote zaal. De Pieten kon-
den ook nog wel wat kunsten! De 
ochtend vloog om en na een be-
zoekje aan de winkel van Sinter-
klaas gingen alle kinderen tevreden 
terug naar hun klas. 
In de bovenbouw waren prachtige 
surprises gemaakt. Tijdens de ten-
toonstelling op donderdagmiddag 
en vrijdagochtend, konden ook al-
le ouders en kinderen van school de 
surprises bewonderen. Ook in deze 
klassen kwamen de Pieten natuur-
lijk nog even langs met Sinterklaas 
en zo heeft de hele school, van groot 
tot klein, opnieuw genoten van dit 
gezellige feest.

Kerstfeesten voor iedereen!
Aalsmeer - In de Doopsgezinde 
kerk staan aanstaande zondag 14 
december twee kerstbijeenkomsten 
gepland voor en door kinderen in 
de leeftijd tot 12 jaar. De eerste is 
het jaarlijkse Kerstfeest rondom de 
kerstboom. Iedereen is met de jonge 
kinderen is welkom om bij de kring 
aan te schuiven. De kinderen zingen 
liedjes, bewonderen de grote boom, 
lezen het kerstverhaal en drinken en 
eten iets lekkers. 
Hoogtepunt is het meespeel-kerst-
verhaal. De herders vertellen met 
hun verderkijkers het verhaal van de 
geboorte van Jezus. Tijdens het le-
zen is er volop ruimte voor de kin-
deren om de rollen uit te spelen. 
Dit sfeervolle kerstfeest begint om 
16.00 uur. U mag dit stukje als uit-
nodiging lezen. Heeft u het plan om 
te komen? Het wordt fijn gevon-
den als u zich even aanmeldt via 
westhill@dgaalsmeer.nl. ’s Avonds 
is het de beurt aan oudere kinde-
ren. Zij voeren de musical ‘De Laat-
ste Kerstboom’ op. Een kleine twin-
tig kinderen uit de schoolgroepen 
6 tot en met 8 hebben weken ge-

oefend: de rollen verdeeld, gezon-
gen, toneelgespeeld en deze week 
wel drie keer het stuk helemaal op 
het toneel gezet. Alle acteurs doen 
hun best om er een mooie voorstel-
ling van te maken. Kerstboomverko-
pers proberen van hun laatste bo-
men af te komen, maar die ene klei-
ne boom blijft maar onverkocht. De 
grote en mooie bomen zijn natuur-
lijk snel verkocht aan burgemees-
ter Alleman of aan de artiestenfami-
lie Sterdom. In 8 liedjes worden de 
toeschouwers meegenomen in ver-
schillende invullingen van Kerstmis. 
Deze tweede uitvoering begint om 
19.30 uur. Een half uur voor de voor-
stelling gaan de deuren open van de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. U bent als publiek welkom. De 
toegang is gratis; wel wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd aan 
het einde van de voorstelling. De 
Doopsgezinde kerk werkt dit jaar 
samen met basisschool Samen Eén. 
Maar ook van andere scholen doet 
een aantal kinderen mee. Speciaal 
voor hen is er maandagmiddag 15 
december een schoolvoorstelling.

Sinterklaasfeest op Samen Een
Aalsmeer - Al vroeg in de ochtend 
van donderdag 4 december werd 
Sinterklaas opgewacht door alle 
kinderen, meesters en juffen en ve-
le ouders OBS Samen Een. Na het 
onthaal op het schoolplein door di-
recteur Marianne was de feestelij-
ke voortzetting in de gymzaal. Sin-
terklaas bleef met z’n Pieten de hele 
ochtend op school, hij had tijd voor 
alle groepen. In de onderbouw heb-
ben niet alleen kinderen, maar ook 
meesters en juffen hun pietendiplo-

ma behaald. Ze moesten hiervoor 
laten zien hoe behendig ze waren in 
een aantal onderdelen! Er was voor 
ieder een mooi cadeau, dat na het 
aftellen door de Pieten tegelijkertijd 
werd uitgepakt. In de bovenbouw 
waren de kinderen druk in de klas 
met de surprises bezig. Maar ook bij 
hen kwam Sinterklaas even binnen 
lopen! Sint zag niet anders dan al-
lemaal blije gezichtjes. Het was een 
gezellig Sinterklaasfeest voor alle 
leerlingen van Samen Een. Actie voor Voedselbank

Aalsmeer - Na de aankondiging 
voor de inzameling in de nieuwsbrief 
van hun basisschool Samen Een zijn 
Liesje en Charlotte aan de slag ge-
gaan. Ze hebben voor de voedsel-
bank geld ingezameld door langs 
de deuren te gaan en kerstkaarten 
te verkopen. 
Met het geld dat ze opgehaald had-
den, hebben ze bij de AH bood-
schappen gedaan voor de Voedsel-
bank. Daarna zijn ze nog het he-
le weekend alle huizen in de buurt 
afgegaan om voedsel in te zamelen. 
Bijgaande foto met hun mooie resul-
taat. Goed gedaan meiden!

Sint met 1 Piet bij de Brug!
Aalsmeer - Donderdag 4 decem-
ber was een spannende dag voor 
de kinderen van PCBS de Brug. 
Het grote Sinterklaasfeest zou ge-
vierd worden. Zouden er wel Pie-
ten meekomen met Sinterklaas? En 
zou de Sint wel cadeautjes bij zich 
hebben? Bijna drie weken lang heb-
ben alle kinderen met veel spanning 
naar het Sinterklaasjournaal geke-
ken. Er gebeurde heel veel: opa-piet 
was nog volop aan het werk, pakjes 

werden verkeerd bezorgd doordat 
er ‘s nachts te weinig pieten waren, 
Sinterklaas leek erg in de war en de 
verlanglijstjes waren kwijt. Sinter-
klaas kwam in een hele mooie open 
jeep met maar 1 Piet, maar gelukkig 
wilden 2 juffen de meegebrachte 
cadeautjes wel even de school bin-
nen sjouwen als echte hulppieten. 
Na een warm welkom werd het Sin-
terklaasfeest groots gevierd met pe-
pernoten en heel veel gezelligheid!

Kerststukje maken in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 13 decem-
ber 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 he-
lemaal gratis een mooi kerststuk-
je 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. Kijk voor meer informa-
tie op www.aalsmeercentrum.nl.
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Wedstrijdturnen 
6 x Goud voor turnsters van 
Omnia tijdens rayonwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 30 november 
is de tweede rayonwedstrijd georga-
niseerd in de Hall of Gymnastics in 
Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam met 27 turnsters deel aan deze 
rayonwedstrijd onder leiding van Ilse 
Sandifort, Gerda Kockelkorn en An-
neke Nap. Trainster Mariët Tas was 
deze dag jurylid bij de evenwichts-
balk. Van de 27 Omnia-turnsters wa-
ren er 12 debutanten. In de catego-
rie instap D2 turnden 8 Omnia-turn-
sters in een veld van 28 deelnemers. 
De eerste drie ereplaatsen werden 
bezet door SV Omnia 2000. Op de 
eerste plaats eindigde Feline Havin-
ga met een hele hoge totaalscore van 
54,10 punten. Goud dus voor Feline. 
Zilver met de tweede plaats was voor 
Lotus Baardse, een debutante. Brons 
met de derde plaats voor Esmée Rol-
den. De overige Omnia-turnsters de-
buteerden ook op deze wedstrijd: Zu-
zanna Rydzinska (6), Elvie van Teese-
ling (10), Bernice Ohm (11), Eva Her-
mans (14) en Linde van der Meulen 
(16). In de categorie pupil 1 D2 in een 
veld van 19 deelnemers turnden 7 
Omnia-turnsters, waarvan er 5 debu-
teerden. Fenna Voorn werd zevende 
Maud Sanders negende, Teddy Klei-
berg elfde, Mary-Ann Maas twaalf-
de, Jada Mennens vijftiende, Man-
dy Strubbe zestiende en Tessa van 
den Haak achttiende. In de categorie 
pupil D2 turnden in een veld van 27 
deelnemers, 2 Omnia-turnsters. Chi-
ara Palermo eindigde op de zestien-
de plaats en Jade van Zelst, die een 
prachtige handstand-overslag op de 
vloer liet zien, op de negende plaats. 
In de categorie Jeugd 1 D2 turnden 
in een veld van 23 deelnemers, 3 Om-
nia-turnsters. Danielle Lohuis eindig-
de op de eerste plaats en won heel 
verdiend goud. Shanna Dernison 
won met de tweede plaats het zilver 
en Anouk Caarls eindigde op de ne-
gende plaats. In de categorie jeugd 

4e divisie turnde Shania Bleeker zich 
naar de zesde plaats van de 11 deel-
nemers. In de categorie junior 4e di-
visie turnde GuoXin Verhoef zich naar 
de eerste plaats van de drie deelne-
mers. Een knappe prestatie daar ze 
bij het eerste toestel, de sprong, een 
handblessure opliep met haar mooie 
overslag met een halve schroef in de 
eerste fase en een halve schroef in 
de tweede fase. In de categorie juni-
or 5e divisie turnden in een veld van 
12 deelnemers, 4 Omnia-turnsters. 
Veerle de Jong mocht met de vierde 
plaats een medaille in ontvangst ne-
men. Ook zij maakte voor het eerst op 
de sprong een overslag met een hal-
ve schroef in de eerste en een halve 
schroef in de tweede fase. Wel nog 
met afzet van de minitramp, dat een 
hele punt minder oplevert dan als 
je dezelfde sprong met afzet van de 
springplank zou maken. Jasmin Ai-
leen werd vijfde; Richelle Dekkers en 
Nikki Rosenboom, die beiden voor 
het eerst in een wedstrijd de kiep op 
de brug behaalden , eindigen resp. 
op de plaatsen acht en twaalf. In de 
categorie senioren 5e divisie turn-
den in een veld van 13 deelnemers, 
2 Omnia-turnsters. Nilou Spring in ’t 
Veld eindigde op de vijfde plaats, he-
laas net naast de medailles en Kirsten 
Kniep op de zevende plaats. Met een 
medaille-winst van drie keer goud, 
twee keer zilver, één keer brons en 
één medaille voor de vierde plaats, 
kan SV Omnia 2000 terugkijken op 
een geslaagde rayonwedstrijd. Alle 
47 wedstrijdturnsters van SV Omnia 
gaan op maandag 15 december de 
onderlinge strijd aan tijdens de ver-
enigingskampioenschappen van SV 
Omnia 2000. Deze worden gehouden 
in gymzaal de Baccara in de Bacca-
rastraat. De jongste turnsters star-
ten om 16.30 uur en vanaf 11 jaar om 
18.30 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom!

Jeugdvoetbal
Zandvoort maatje te groot 
voor E2 van FC Aalsmeer
Aalsmeer - Na een leuke gelijk-
waardige wedstrijd vorige week 
ging de E5 van FC Aalsmeer afgelo-
pen zaterdag 6 december met goe-
de moed naar Zandvoort. Het werd 
tijdens de wedstrijd al gauw dui-
delijk dat Zandvoort een maatje 
te sterk was voor de E5. De ploeg 
staat hoog op de ranglijst. Wat FC 
Aalsmeer ook probeerde, elke keer 
was er een tegenstander sneller bij 
de bal. Dit resulteerde in een 5-0 
rust stand. De tweede helft begon 
FC Aalsmeer, na een stevige pep-
talk van Roderick in de rust, beter te 
combineren, de spelers liepen ook 

beter vrij en liepen goed met hun 
mannetje mee. De E5 kwam iets 
meer in de buurt van de goal van 
de tegenstander. Een paar goed ge-
nomen corners troffen helaas geen 
doel. Bij de tegenstander lukte al-
les, elk schot was raak. Zandvoort 
maakten er nog 5 bij wat de eind-
stand op 10-0 bracht. Dit was de 
laatste wedstrijd van de E5 in de 3 
klasse. Ondanks een laatste plaats 
zaten er toch wedstrijden bij waar 
goed gespeeld is. Nu trainen voor 
de tweede competitie helft en gaan 
voor een beter resultaat in 2015 
voor deze jongens!

Floretschermer Daniël Giacon 
op koers voor EK voor Cadetten
Aalsmeer - De Aalsmeerse floret-
schermer Daniël Giacon (14) heeft 
op 6 en 7 december meegedaan aan 
de 12e Coupe Mondiale in het Zuid-
Franse Cabries. Dit was het laat-
ste kwalificatietoernooi voor het EK 
Schermen voor Cadetten (geboren na 
1998) en wordt als één van de zwaar-
dere toernooien gezien. Op zaterdag 
werd er een individueel toernooi ge-
schermd. In een zware poule wist Da-
niël vier wedstrijden van de zes te 
winnen. Daarmee stond hij 75e op het 
tableau van 219 deelnemers. Vervol-
gens volgde een eliminatie tegen een 
Griek die met 15-9 gewonnen werd 
en daarna een partij tegen een ster-
ke Rus die hij met 15-12 naar zich toe 
wist te trekken. Om bij de beste 32 
schermers van het toernooi te komen 
stond hij tegen de regerend Franse 
Cadetten kampioen van 16 jaar. De-
ze was helaas echt te sterk voor de 
eerstejaars Cadet en de partij werd 
verloren met 15-6. Uiteindelijk be-
haalde Daniël een zeer verdienstelij-
ke 58e plaats. Op zondag werd er met 
een Equipe geschermd. Een equipe 
bestaat uit landgenoten die om de 
beurt een partij schermen tot vijf pun-
ten of drie minuten per partij, waar-

bij het equipe dat als eerste 45 pun-
ten heeft of meeste punten heeft als 
de tijd om is, wint. Het equipe waarin 
Daniël zat, heeft het tot een 6e plaats 
geschopt van de 47 equipes. Ook tij-
dens een trainingstoernooi tijdens 
het weekend van 29 en 30 novem-
ber in Halle heeft Daniël goede resul-
taten geboekt. Vorig jaar werd hij op 
dit ECC toernooi nog 56e, dit jaar had 
hij de 10e plaats. Ook was hier geoe-
fend als equipe en een 6e plaats van 
de 20 equipes behaald. Tussen deze 
toernooien in werd bekend dat Daniël 
genomineerd is voor de Scherm Os-
car voor het schermtalent van 2014. 
Daniël heeft een zeer stabiel beeld tij-
dens de vijf kwalificatietoernooien la-
ten zien. Eind december wordt ech-
ter pas bekend gemaakt of hij daad-
werkelijk aan het EK voor Cadetten 
in Maribor mag deelnemen. Om alle 
toernooien en zijn schermuitrusting 
te bekostigen en zijn droom na te ja-
gen om ooit Nederland te vertegen-
woordigen op de Olympische Spe-
len, is Daniël op zoek naar sponsors. 
Neem contact op met dgiacon@hot-
mail.com of word voor 2,50 euro per 
maand fan van Daniël via www.da-
nielgiacon.nl. Foto: Dóra Barens

Schieten op Pieten bij DES
Kudelstaart - Woensdag 3 decem-
ber werd de jeugd van RKDES ver-
rast door een bezoek van Sint en 
zijn Pieten. Eerst bezocht de goed-
heiligman de training van de hand-
bal. De Pieten namen al snel de trai-
ning over en zette de Proosdijhal op 
zijn kop. 
Daarna vertrok Sint met zijn ge-
volg naar de koude voetbalvelden 
om de jongste voetballers te ver-
blijden met een bezoek. De Pieten 
hadden al snel door dat er maar één 

ding helpt tegen de kou: in bewe-
ging blijven. Ze trainden dus vrolijk 
mee en bleken zelf ook een aardig 
balletje te kunnen trappen. Hoogte-
punt van de avond was het penal-
ty schieten op de pieten, maar met 
4 pieten in het doel bleek het een 
hele opgaaf om te scoren. Met pe-
pernoten in de hand werden Sint en 
zijn Pieten onder luid gezang gedag 
gezegd door de voetballende Ku-
delstaartse jeugd. Dag Sinterklaas-
je, hopelijk tot volgend jaar!

Huldiging karate kampioenen
Rake trappen in de Raad
Aalsmeer - Voor aanvang van de 
Raad donderdagavond 4 december 
zijn negen karate kampioenen ge-
huldigd in de raadszaal. De acht jon-
gens en één meisjes behaalden op 
het Europese kampioenschap Kore-
aans karate maar liefst zes gouden, 
zeven zilveren en vier bronzen me-
dailles. Vin, Olivier, Xander, Tristan, 
Cain, Djimon, Renzo, Sem en Nien-
ke, die lid zijn van sportschool Was-
sanim en getraind worden door Jo-
han van der Nald, wisten bijna alle-
maal meerdere titels te behalen. Re-
den genoeg dus om deze kampioe-
nen in het zonnetje te zetten. Burge-
meester Jobke Vonk-Vedder nodig-
de hen uit naar het midden van de 
raadszaal te komen en trakteerde op 

oorkondes en cadeaubonnen. Uiter-
aard was er een mooi boeket bloe-
men voor coach Johan. Na de hul-
diging werd een korte demonstratie 
gegeven. De jongste kampioen liet 
ziet hoe je moet sparren, twee an-
dere kampioenen lieten de aanwezi-
gen kennis maken met enkele loop-
vormen. Er vielen rake trappen in de 
Raad, waarvan één (gelijk de laat-
ste) best pijnlijk was. De Koreaan-
se trap belandde precies op de ede-
le delen. Maar de kampioen hield 
zich goed en boog tot slot nog keu-
rig naar het publiek. Onder luid ap-
plaus verliet de groep vervolgens de 
raadszaal. Daarna was het tijd voor 
‘echte werk’, vergaderen tot na mid-
dernacht!

Handbal BeNe League
Aalsmeer verliest in spannende 
streekderby van Volendam
Aalsmeer - Wedstrijden tussen 
streekgenoten FIQAS Aalsmeer en 
Kras/Volendam zijn altijd spannend. 
Dat was zaterdag in de Bloemhof 
niet anders. Driekwart van de wed-
strijd ging namelijk gelijk op. Het 
was wel Volendam dat wat scher-
per begon en al snel een 3-0 voor-
sprong pakte. Maar daarna kwam 
FIQAS Aalsmeer beter in de wed-
strijd en startte een inhaalrace: via 
Dustin Ligthart, een strafworp van 
Frank Lübbert en een prachtige goal 
vanaf de cirkel door Samir Beng-
hanem was het weer gelijk: 3-3. Na 
tien minuten – en een 5-5 stand - 
waren het echter opnieuw de Volen-
dammers die het initiatief namen. 
Aan de hand van Jorn Smits die vier 
keer op rij scoorde – en er uiteinde-
lijk 17 (!) zou maken – sloegen ze 
een gaatje: 5-9. 
FIQAS Aalsmeer startte vervolgens 
een indrukwekkende inhaalrace. 
Met name Remco van Dam speel-
de sterk en hielp zijn ploeg via 10-
10 naar de 12-12 stand bij rust. Er 
had meer ingezeten, want er was 
nog een vrije kans voor Beng-
hanem, maar die zag zijn schot ge-
stopt. Na de pauze viel er al snel 
een rode kaart: Jaap Beemsterboer 
raakte Remco van Dam in het ge-
zicht en kon vertrekken. Het luidde 
een opmars in van FIQAS Aalsmeer. 
Eerst was er al de prachtige vlieger 
die Robin Boomhouwer aangaf en 
door Remco van Dam werd afge-
rond, daarna zorgden Frank Lübbert 
en Jimmy Castien voor een comfor-
tabele 18-15. De ploeg kon er niet 
lang van genieten, want intussen 
kreeg FIQAS Aalsmeer te maken 
met een dubbel ondertal. In eerste 
instantie redde keeper Marco Ver-
beij nog, maar met slechts vier spe-

lers tegen de zes van Volendam kon 
ook hij niet voorkomen dat voor-
sprong verdween: 19-19 en even la-
ter 20-20. De laatste tien minuten 
waren slordig aan Aalsmeer kant: 
er werden ballen verspeeld en via 
een slim tussensprintje kon Volen-
dam eenvoudig weglopen naar 20-
25. Er gebeurde van alles in het veld, 
waar niet altijd even adequaat werd 
opgetreden door de leiding. Bij de 
Aalsmeerders groeide hierdoor de 
frustratie, terwijl de Volendammers 
de wedstrijd rustig uitspeelden en 
de winst niet meer uit handen ga-
ven. Al kwam FIQAS Aalsmeer nog 
wel wat dichterbij, het verschil was 
te groot en kon in de slotminuten 
niet meer overbrugd worden, al de-
den Robin Boomhouwer en Rem-
co van Dam nog wel goede po-
gingen. Verder dan 25-27 kwamen 
ze niet, want topscorer Jorn Smits 
zorgde persoonlijk voor de uitein-
delijke 25-28. Hierdoor blijft FIQAS 
Aalsmeer voorlopig achtste in de 
BeNe League. Komende zaterdag 13 
december is de laatste wedstrijd van 
dit jaar: uit bij Initia Hasselt. Daarna 
ligt de Belgisch/Nederlandse com-
petitie stil tot half januari 2015. 

Bekerwedstrijd
In de tweede ronde van het NHV 
bekertoernooi moeten de mannen 
van FIQAS Aalsmeer 2 het opne-
men tegen eredivisieploeg Alpha-
deur/Houten. Die ploeg doet het 
daar bijzonder goed, want staat als 
nieuwkomer in de eredivisie mo-
menteel op de vierde plaats. Het 
tweede speelt op donderdag 18 de-
cember uit om 20.30 uur in sporthal 
´de Slinger´ in Houten. De winnaar 
plaatst zich voor de regiofinale in ja-
nuari 2015. 

Raymond Peereboom serveert 
zichzelf naar Australië
Aalsmeer - Wie het hardst serveert 
maakt kans op 2 tickets naar Au-
stralië naar de KIA Australian Open 
2015. Dat was het motto van de 
hardserveer wedstrijd die plaatsvond 
tijdens de finaleavond op zaterdag 
25 oktober van het Van Kouwen Ro-
land Garros toernooi op het tennis-
park van All Out. Hoofdsponsor KIA 
bouwde in de squashhal een speci-
ale constructie waarmee de snelheid 
van een service kon worden geme-
ten. Alle deelnemers van het toer-
nooi en andere gegadigden konden 
laten meten hoe hard ze kunnen ser-
veren. Door heel Nederland heeft op 
verschillende plaatsen deze kracht-
meting plaats gevonden. De vier die 
het hardst serveerden werden uit-
genodigd om hun krachten te me-
ten tijdens de AFAS Tennis Classics 
in Apeldoorn in het laatste weekend 
van november. Raymond Peereboom, 
lid van tennisvereniging All Out, deed 
tijdens het Van Kouwen Roland Gar-
ros toernooi mee aan deze kracht-
meting. Hij wist zich bij de sterkste 
vier deelnemers te plaatsen met 175 

kilometer per uur en werd uitgeno-
digd door KIA om naar de AFAS Ten-
nis Classics te komen voor de finale. 
Op zondag 30 november ging Ray-
mond samen met trainer Peter van 
Bael naar Apeldoorn voor de finale. 
Raymond en de andere finalisten zijn 
na de warming-up het centre-court 
opgegaan onder begeleiding van 
Alex Reijnders (coach van Jacco El-
tingh, Paul Haarhuis en Sjeng Schal-
ken). Na de toss mocht Raymond als 
derde gaan serveren. De voorgaan-
de spelers sloegen de service in het 
net dan wel uit. Raymond echter 
sloeg de bal met 200 kilometer per 
uur. Het publiek ging uit zijn dak toen 
deze snelheid op het grote scorebord 
kwam te staan. Hiermee stelde Ray-
mond ook zijn persoonlijke record 
bij. Na de twee andere pogingen is 
het niemand meer gelukt om dit re-
cord te evenaren. De prijs, een vol-
ledig verzorgd arrangement naar de 
Australian Open, werd aan Raymond 
uitgereikt door oud-tennisster Mar-
cella Mesker en de Marketing Coör-
dinator van KIA.

Zaterdag 13 december:

F.C. aalsmeer
F.C. Aalsmeer 1 - V.O.P. 1 14.30 u
F.C. Aalsmeer 2 – Z.O.B. 2 12.00 u
Bloemendaal 2 - F.C.Aalsmeer 3 15.00 u
F.C. Aalsmeer 4 – Arsenal 6 14.30 u
F.C. Aalsmeer 6 – VVA/Spartaan 5 14.30 u

Vrouwen
F.C. Aalsmeer VR.1 – D.E.V.O.’58 VR.1 14.30 u

Junioren
F.C. Aalsmeer A2 – IJmuiden A2 12.30 u
F.C. Aalsmeer C3 – Argon C4 10.30 u

Pupillen
F.C. Aalsmeer D6 – Ouderkerk D8 11.30 u
F.C. Aalsmeer D7 – Argon D6 11.30 u
F.C. Aalsmeer E1 – V.V.C. E1 10.30 u
C.S.W. F3 - F.C.Aalsmeer F4 9.45 u
Z. O. United F4 - F.C.Aalsmeer F6G 9.00 u
Abcoude F10 - F.C.Aalsmeer F8 9.30 u

RKDES
Hoofddorp D8 - RKDES D2 9.30 u
RKDES D4 – Hertha D3 9.30 u
F.C. Aalsmeer E3 - RKDES E2 10.30 u
A.F.C. E10 - RKDES E4 11.30 u
Argon E6 - RKDES E5  8.45 u

Meisjes
RKDES MB.1 – D.S.S. MB.3 13.00 u
RKDES MD.1 – ’s Graveland MD.1 11.00 u

S.C.W.
Kon. H.F.C. 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 4 – Zwanenburg 2 14.30 u
SCW 6 – Zandvoort 4 14.30 u
Sp. Martinus Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – D.R.C. Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW B1 – UNO B1 12.00 u
V.V.C. C3 - SCW C1 12.00 u

Pupillen
A.F.C. E7 - SCW E2 1.15 u
D.S.S. F5 - SCW F1 12.30 u

Vrouwen
De Meer VR.5 - SCW VR.1 14.30 u

Zondag 14 december:
F.C. aalsmeer
F.C. Aalsmeer 1 – S.V.IJ. 1 14.00 u
F.C. Aalsmeer 2 – Roda’23 3 11.00 u
Hertha 2 - F.C.Aalsmeer 6 12.00 u

RKDES
Wijk aan Zee 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 3 – D.S.K. 2 12.00 u
RKDES 4 – S.D.Z. 2 12.00 u
RKDES 5 – Hoofddorp 6 12.00 u
RKDES 6 – H.S.V.’69 4 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Nieuw Sloten A1 12.00 u
RKDES C2 – Legm.vogels C3 14.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Foto: www.kicksfotos.nl.
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Actie ‘vallen 
voor vrouwen’

Aalsmeer - Ook Judoschool Ron van 
Raaphorst vraagt aandacht voor Se-
rious Request. Er wordt een speciale 
actie gehouden onder de naam ‘Val-
len voor vrouwen’ op zaterdag 13 de-
cember. Het doel is om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor de weerbaar-
heid voor vrouwen oftewel ‘Hands off 
our girls’. Van Raaphorst wil met zo-
veel mogelijk vrouwen en meisjes de 
mat op, die zich vervolgens tegelijker-
tijd laten vallen. Van 13.00 tot 13.30 
gaat de groep vallen voor vrouwen. 
Mannen mogen overigens natuurlijk 
ook deelnemen. Het evenement vind 
plaats in brede school De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66 in Oos-
teinde. De ‘valpartij’ staat onder lei-
ding van ervaren docenten. Er wordt 
van te voren een instructie gegeven. 
Deelnemers worden verzocht een do-
natie te doen. Ze kunnen zich bijvoor-
beeld ook laten sponsoren voor dit 
goede doel. Kijk voor meer informa-
tie op de website van de judoschool. 
Doe jij/u ook mee?! 

Kerstkienen 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 17 de-
cember organiseert buurtvereniging 
Hornmeer haar traditionele kerst-
kienavond. Met medewerking van 
de Kerstman hebben de dames van 
de buurtvereniging weer hun uiterste 
best gedaan om er een geweldige 
avond van te maken. Met heel veel 
fantastische prijzen, voor ieder wat 
wils. De kienavond start om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie en thee. Iedereen is van har-
te welkom, ook de heren, de tendens 
laat zien dat ook zij meer en meer van 
dit spelletje gaan houden. Dus neem 
gerust u buurman/vrouw mee naar 
deze leuke avond in december. Adres 
van het buurthuis is Roerdomplaan 3.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Tijdens de speelavond 
van sjoelclub Rijsenhout op donder-
dag 4 december is Dirkjan Baardse 
eerste geworden in de hoofdklas-
se met 2043 punten, 2. Ria v/d Ja-
gt 1780 punten en 3. Thomas van 
Brakel 1759 punten. Klasse A: 1. El-
ly Lanser 1744 punten, 2. Rien Ra-
vensbergen 1679 punten, 3. Leo van 
Faassen1673 punten. Klasse B: 1. 
Bertus Baas 1664 punten, 2. Heil-
tje Baas 1609 punten, 3. Joke Eick-
hoff 1607 punten. Klasse C: 1. Wil-
lem Romijn 1564 punten, 2. Femmy 
Korte 1526 punten, 3. Ans Borawitz 
1462 punten. De volgende compe-
titieavond zal zijn donderdag 8 ja-
nuari in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Voor leden voor dit 
jaar nog een gezellige avond ge-
houden op vrijdag 12 december. 

Programma 
handbal

Zaterdag 13 december
10.00 uur:  IQAS Aalsmeer D3 – Lotus
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – Shot
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – Indus’67
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden C1 –
 NEA (Jeugddivisie)
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden C2 –
 Westlandia
14.25 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 Volendam (Jeugddivisie)
15.25 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 – Fidelitas
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Donar
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 Fortissimo (Eerste Divisie)

Zondag 14 december
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden B1 –
 Velo (Jeugddivisie)
11.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 – 
 Havas
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Oliveo (Jeugddivisie)
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 Heerle
13.55 uur:FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 VLC (Jeugddivisie)
15.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – 
 Aristos
15.25 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Quintus (Eerste Divisie)

Alle thuiswedstrijden van de teams 
van de handbalvereniging worden ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Publiek is van harte welkom. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
2 december:

A Lijn:
1 Coby Blom en Piet van Hoek 60,07
2 Theo Blom en Ko van Es 54,17
3 Kees en Corry Burgers 53,13
-4 Trees de Jong en Ton Leuven 51,04
-4 Jaap en Jan Geleyn 51,04
 
B Lijn:
1 Gonny en Pim van der Zwaard 59,38
2 Erna en Pieter Jongkind 55,56
3 GrÈ Aartse en Jasper Blom 53,13
4 Jan en Mien Korenwinder 52,08
-5 Gerda en Ed Kilian 51,39
-5 Maarten en Mary Jongkind 51,39
 
C Lijn:
1 Annie en Sima Visser 66,67
2 A Verseveld en Tiny v Zijverden 59,17
3 Henny vd Laarse en E Vermeer 58,75
4 Ger Lubbers en Gladys Maarse 55
5 Tineke en Henk Krop 52,5
 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer- Komende vrijdag 12 de-
cember is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Iedereen is van harte wel-
kom, aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. 
Natuurlijk staan dan koffie en thee 
weer klaar. Het koppelklaverjassen 
op 5 januari is gewonnen door Els 
en Wim Vergeer met 5237 punten. 
Op twee zijn Joke de Kievit en Gra-
da Groenendijk met 5090 punten 
geëindigd en op drie Theo Nagte-
gaal en Floor van Engelen met 5054 
punten. De poedelprijs was voor het 
koppel Corrie Balder en Kees Mee-
kel met 3817 punten.

Kerstkienavond 
bij Supporters

Kudelstaart - Vrijdagavond 19 de-
cember organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een kerst-
kienavond. Veertig fantastische prij-
zen waaronder onder andere kerst-
pakketten, waardebonnen en diver-
se andere prijzen staan deze avond 
weer uitgestald op de tafels. Na vier 
ronden een pauze om even op adem 
te komen en de kelen te smeren. 
Daarna verder met ronde vier tot en 
met acht. Aan het einde van deze 
avond is de extra kienronde met al-
tijd een prijs van ongeveer 125 eu-
ro. Komt u ook gezellig kienen de-
ze avond in het dorpshuis te Ku-
delstaart? De aanvang is 20.30 uur.

Nieuwe speler 
wint dartavond 

Aalsmeer - De dartavond afgelo-
pen dinsdag was heel gezellig met 
een bezoek van Sint en Piet. Ook 
spannend, maar dit meer vanwege 
het spel. Een nieuwe speler meldde 
zich en deze man staat bekend als 
een goede darter. En dit bleek ook 
wel, want Chris Brouwer werd eer-
ste, mede door een hoge uitgooi van 
109. Tibor Hogervorst eindigde als 
tweede,ook al had hij 180 gescoord, 
en op drie is Sebastiaan Dolk geëin-
digd. In de verliezersronde was de 
eerste plaats voor Ted van Galen, 
tweede Monique Rademaker, haar 
man René moest genoegen nemen 
met de derde plaats. Op dinsdag-
avond 16 december wordt de laat-
ste dart avond van dit jaar gehou-
den. Op 6 januari start de competi-
tie weer. Het darten begint om 20.00 
uur in buurthuis het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Iedere dartliefheb-
ber is welkom. 

www.lijfengezondheid.nl

Ik heb een dikke kont

Voetbal zondag
Geen eer te behalen voor 
FC Aalsmeer bij Olympia 
Aalsmeer - F.C. Aalsmeer beleef-
de weinig plezier aan hun bezoek 
bij fusieclub Olympia Haarlem, een 
vereniging die ontstaan is uit TYBB, 
WCO en DS’74. De gastheren wa-
ren zondag over alle linies heer en 
meester, zodat het geen verbazing 
wekte, dat zij met een klinkende 5-1 
zege de punten in eigen huis kon-
den houden. Olympia liet er geen 
twijfel over bestaan, wat de plannen 
waren. Vooral gedurende het eerste 
kwartier, werd de Aalsmeer defen-
sie zwaar onder druk gezet. Voorals-
nog kon zij aan alle problemen het 
hoofd bieden. In de 17e minuut kon 
Aalsmeer zelfs de leiding nemen. Uit 
een toegekende vrije trap op onge-
veer 35 meter, plaatste Barry Sprin-
gintveld de bal hoog in het straf-
schopgebied alwaar Jeroen Ezink 
op de juiste plaats stond om de bal 
fraai achter doelman Mick Bloem-
heuvel te koppen. Bijna was het nog 
0-2. In de 28e minuut kwam Barry 
Springintveld een teenlengte te kort, 
om na een strakke voorzet van Je-
roen Ezink, tegen de verhouding in 
de bal achter doelman Bloemheuvel 
te plaatsen. In de 30e minuut kwam 
de verdiende gelijkmaker. Uit een 
snel genomen vrije trap op een me-
ter of 20 van het doel genomen door 

Arjen Boelens kwam Gozan Ozan 
vrij voor van Halm en dit betekende 
1-1. Vijf minuten later was het pleit 
beslecht. Uit een hoekschop van 
Mohammed Boulalek liet Kande-
mir Zafer met een steenhard schot 
doelman van Halm kansloos: 2-1. In 
de blessuretijd van de eerste helft 
wist Gozan Ozan uit een voorzet de 
score naar een onoverbrugbare 3-1 
te tillen. De tweede helft had mis-
schien net zo goed niet gespeeld 
kunnen worden. Door de constant 
neer gutsende regen werd het na-
tuurgrasveld spekglad waardoor 
beide ploegen de grootste moeite 
hadden de bal op een normale ma-
nier rond te spelen. Op een schot-
poging van Barry Springintveld in 
de 68e minuut na kwam Aalsmeer 
er aanvallend niet meer aan te pas. 
Olympia bleef druk uit oefenen op 
het Aalsmeer doel. Dit leverde in de 
75e minuut wederom een doelpunt 
op. Gozan Ozan gaf een steekpass 
op Azaai Bader. Deze slalomde om 
keeper Halm heen en dit beteken-
de 4-1. Voor de statistiek werd de 
eindstand door Gozan Ozan, uit een 
voorzet van Mohammed Utalek op 
5-1 bepaald.

Wim Nederstigt

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD bindt ook Gemini 
aan zegekar: 20-10
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde VZOD haar vijfde wedstrijd 
in deze zaalcompetitie. Tegenstan-
der in de Proosdijhal was het Goud-
se Gemini. Een ploeg die zijn pun-
ten tot nu toe alleen in Gouda had 
behaald. 
Na het eerste doeltreffende af-
standschot van Josine Verburg was 
het Gemini die in dezelfde minuut 
een doorloopbal scoorde: 1-1. Het 
team van trainer/coach Frits Visser 
stelde echter direct op orde op za-
ken en scoorde door afstandscho-
ten van Verburg, Donja Passies en 
Jessica Zijerveld: 4-1. Een fraaie 
goal van Eric Spaargaren, een one-
handed doorloopbal, betekende 5-1. 
Zijerveld scoorde de 6-1 en de Ku-
delstaarters leken op rozen te zitten. 
Het tegenvallende Gemini scoor-
de nog wel tegen, maar kreeg ge-
lijk weer twee treffers van Verburg 
om de oren: 8-2. Het duel stond niet 
bol van de spanning, temeer daar 
de Goudenaren niet bij machte wa-
ren om VZOD van scoren af te hou-
den. Daarbij hadden de bezoekers 
zelf ook geen neusje voor de korf, 
dus hoefden de Kudelstaarters niet 
eens foutloos te spelen, want bij tijd 
en wijle vertoonde het spel van de 
Kudelstaarters wel slordige trekjes. 
Beide teams wisten tot aan de rust 
nog tweemaal doel te treffen en dus 
werd de kleedkamer opgezocht bij 
10-4. Van Gemini werd vooraf ge-
vreesd dat zij in een korte fase in de 
wedstrijd een fors aantal goals kon-
den maken, dus wellicht zou dit dan 
de tweede helft aan de orde zijn. 
Gemini dat met hun vertoonde spel 
echter het publiek niet op de banken 
kreeg, had besloten die fase deze 

wedstrijd maar achterwege te laten 
en helaas ging VZOD in deze spel-
opvatting mee. Vooral het tweede 
aanvalsvak had moeite om doeltref-
fend te zijn. Desalniettemin stond 
het na een kwartier in de tweede 
helft 14-7 voor de Kudelstaarters. 
Na een afstandschot van Spaarga-
ren besloot trainer/coach Frits Vis-
ser een aantal spelers rust te geven 
en à la Frank de Boer jonge talenten 
ook aan het grote werk te laten rui-
ken. Zo kwam Alyssa te Riele voor 
Zijerveld, gevolgd door Hanna Viet 
voor goalgetter Verburg. Achtereen-
volgens Thomas van der Zwaard, 
Bart Verheul en Passies brachten de 
stand op 18-9. Het was echter wel 
in VZOD te prijzen dat zij weder-
om nog wel op jacht gingen naar de 
twintigste treffer. Eerst was het Mar-
tijn Vervark voor de 19e (vlak voor-
dat hij ook verdienstelijk werd ge-
wisseld voor Tim Alewijnse) en ver-
volgens Spaargaren voor de 20-10. 
Tegenstander gedubbeld en door de 
Kudelstaarters wederom de 20 ge-
haald. Dit is tot nu toe in vier van 
de vijf wedstrijden gelukt en daar-
mee is VZOD de productiefste ploeg 
in de poule met verreweg het bes-
te doelsaldo. Maar toch zal de ploeg 
ondanks de winst niet tevreden zijn 
over het vertoonde spel. Daarvoor 
was het bij vlagen te slordig.
Aanstaande zaterdag 13 december 
wordt er naar DSO in Alkmaar afge-
reisd, aanvang 15.45 uur. Een lastige 
ploeg met misschien wel te weinig 
te punten, in ieder geval verliezen zij 
hun wedstrijden nipt. Aan de VZOD 
dus de taak om hen snel het gevoel 
te geven dat er zaterdag weinig voor 
ze te halen valt. 

Zwemcompetitie
Oceanus zwemt op 4-kamp 
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
middag waren de Oceanus-zwem-
mers in Bussum in zwembad de 
Zandzee. Er waren nog drie ander 
clubs aanwezig naast Oceanus. Met 
een groep enthousiaste zwemmers 
werd er goed ingezwommen waar-
na de wedstrijd om 15.45 uur kon 
beginnen. Ook de zwemmers van 
het aangepast sporten waren bij de 
wedstrijd aanwezig. De wedstrijd 
begon met twee estafettes waarbij 
de dames de 2e plaats wisten te be-
machtigen en de heren de 3e plaats. 
Vervolgens kwamen de individuele 
nummers. 
Er waren veel inschrijvingen op de 
50 meter vrije slag. Britt van der 
Linden, Sam Eveleens, Amber Ce-
lie, Sebastian van der Born, Rick 
Moens en Sohrab Shirzad zwom-
men op deze afstand een persoon-
lijk record. voor Michael Masseurs,  
Roan van Bakel, Naomi Visser en 
Madelief Blesgraaf waren er mooie 
resultaten op de 100 meter wis-
selslag. Anouck Ramdjanamsingh, 
Jayden van de Bijl, Claire Corve-
leijn, Beau van Dommelen, Rachel-
le de Meij, Danique Pannekoek, Oli-
via Schalekamp en opnieuw Sohrab 
Shirzad, Madelief Blesgraaf en Nao-
mi Visser behaalden alle een per-
soonlijk record op de 200 meter vrije 
slag. Op de 200 meter rugslag wa-
ren er persoonlijke records voor Mi-
chael Masseurs, Amber Celie en 

Myrthe van Vierzen. Amber behaal-
de zelfs een NJJK limiet op de 200 
rugslag. Voor het aangepast zwem-
men was de wedstrijd in Bussum 
de tweede wedstrijd voor de na-
tionale zwemcompetitie aange-
past zwemmen. Voor Oceanus de-
den vier zwemmers/sters aan de-
ze ronde mee. Liza Kempen zwom 
haar eerste 200 meter ooit en de-
ze kon ze afsluiten in een tijd van 
4.52, 25. Lorenzo Kliffen in 3.11.81, 
net geen persoonlijk record. Na-
resh Murli, die enige tijd uit de run-
ning is geweest vanwege een knie-
blessure, tikte aan in een tijd van 
3.21,59 en Thymen van Dijk zwom 
ook een prachtig persoonlijk record 
met 5.36,18, maar liefst een verbe-
tering van 9 seconden! De 50 me-
ter vrij kon alleen Liza een persoon-
lijk record zwemmen, zij haalde bij-
na 3 seconden van haar oude tijd 
(1.06,99) af. Ze zwom 1.04.00. Lo-
renzo en Naresh maakten er een 
heel erg spannende race van en 
klokten beide in 0.39,47! Thymen 
kon hier net geen persoonlijke best-
tijd zwemmen, zijn tijd 1.12.62 (pr 
staat op 1.12.16). De laatste afstand 
was voor drie zwemmers een heer-
lijke afstand, want er werden drie 
persoonlijke records behaald door 
Liza, Lorenzo en Thymen. Het luk-
te Lorenzo zelfs, na jaren, eindelijk 
onder de minuut te blijven op de 50 
meter school. 

Eerste plaats voor Selina Kok 
bij voorrondes NK Twirl
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
6 en 7 december werden de voor-
rondes en de eerste ronde voor 
de kampioensklasse gehouden in 
Sporthal Leidschenveen te Den 
Haag. Op zaterdag 6 december na-
men Yosra, Nikkie en Rachel deel 
aan de voorrondes met het onder-
deel 1-baton en dance. Yosra en 
Nikkie kwamen uit met het onder-
deel 1-baton in een grote categorie 
(senior beginner) van maar liefst 47 
deelnemers die zich gedurende dit 
seizoen geplaatst hadden. Ze lieten 
beide een fraaie routine zien, Nik-
kie werd 23e en Yosra 29e. Rachel 
nam het in de categorie Preteen be-
ginner tegen in totaal 58 leeftijdge-
nootjes. Ook Rachel eindigde in de 
middenmoot, op de 30e plaats. He-
laas gaan alleen de beste 10 door 
naar het runner up NK. Op zondag 7 
december kwamen Selina, Solenne 
en Kim uit in de kampioensklasse 
op diverse onderdelen. Deze ronde 
telt 1 keer mee voor het NK dat in 
januari wordt gehouden in Almere. 
Als eerste mocht Solenne het spits 
afbijten met het onderdeel 1-baton 
bij de junioren. Zij draaide een net-
te routine, uiteindelijk goed voor 
een 9e plaats. Vervolgens kwam 
Selina de vloer op, bij de catego-
rie Preteen nam zij het op tegen 13 
twirlsters, zij werd knap 5e. Daarna 
stond het onderdeel 2-baton op het 
programma, Selina twirlde een hele 
mooie routine met weinig drops, dit 
werd beloond met een 1e plaats. Nu 
dit zien vast te houden op het NK 
in januari, dan ligt er een WK tic-
ket op haar te wachten. Ook Solen-
ne liet bij de junioren een nette rou-
tine zien met een mooie rolls serie. 
Zij werd heel knap 4e. Na de pau-
ze kwam Kim in actie op het onder-
deel Super X strut bij de junioren. 
In een sterk deelnemersveld van 9 
twirlsters liet zij een stabiele routine 
zien en werd knap 6e. Aan het eind 

van de dag, rond 17.30 uur kwamen 
Selina en Solenne nog in actie met 
hun dance twirl. Solenne zette haar 
dance twirl goed neer, met slechts 
2 drops werd zij 7e bij de junio-
ren. Selina liet voor het eerst haar 
nieuwe show zien, ook deze routine 
werd goed ontvangen door de jury 
en werd zij 5e van de 12. De train-
sters Valerie en Maaike kunnen te-
rugkijken op een mooi twirlweek-
end met mooie resultaten. Komend 
weekend, zaterdag 13 en zondag 
14 december, wordt het runner up 
NK voor beginners gehouden in het 
Topsportcentrum Almere. SV Omnia 
2000 neemt deel met hun senioren 
twirlteam en solisten Yosra en Imca. 

 Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Co-
ordinatoren Valerie Leliveld of Lin-
da Nederstigt per e-mail twirlen@
svomnia.nl

Selina Kok tijdens haar 2-baton oe-
fening.

Sinterwedstrijd HBV Target
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 4 december werd er geschoten 
op afbeeldingen van Sinterklaas en 
Zwarte Piet bij handboogvereniging 
Target. Beide afbeeldingen lever-
den dezelfde punten op om eventu-
ele Zwartepietdiscussies te vermij-
den! Zoals gebruikelijk bij funwed-
strijden werden alle klassen en al-
le leeftijden door elkaar gegooid bij 
de baanbezetting. Enkele nieuwe le-
den die vanuit de beginnerscursus 
lid waren geworden beleefden hun 
eerste funwedstrijd en het was leuk 
om te zien dat er zelfs nieuwe leden 
in de prijzen vielen. Dit soort wed-

strijden worden bijna altijd georga-
niseerd door Peter Bouwmeester, 
de wedstrijdleider van HBV Target. 
Meestal zijn het dan afbeeldingen 
die van toepassing zijn op de aan-
leiding, in dit geval mijters, peper-
noten en ander lekkers. Het was een 
gezellige wedstrijd in de ongedwon-
gen sfeer die bij HBV Target past. 
Heb je interesse in handboogschie-
ten? Kom maar eens kijken wat je 
van de accommodatie vind op dins-
dag- en donderdagavond. Kopje 
koffie en een beetje uitleg! Je kunt 
ook kijken op de internetsite: www.
hbvtarget.nl.

Vergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Het bestuur van IJs-
club Uiterweg nodigt zijn leden en 
begunstigers van harte uit voor de 
jaarvergadering op dinsdag 16 de-
cember. De vergadering wordt ge-
houden in de Historische Tuin Uiter-
weg, ingang via Praamplein. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie en choco-
lademelk klaar. 

De vergadering begint om 20.00 
uur. Aan de orde komen onder an-
dere notulen van vorig jaar,het jaar-
verslag en de bestuurs verkiezin-
gen. Aftredend en niet herkiesbaar 

is Gert Lanser en herkiesbaar zijn: 
Leo Otto en Ursula Hooijman. Kan-
didaat om toe te treden tot het be-
stuur is Luci Beumer. Vervolgens op 
de agenda het jaarverslag,verslag 
van de penningmeester en de be-
noeming kascommissie. 

Verslag sportcommissie over het ijs-
vermaak. In de pauze en na afloop 
wordt teruggeblikt op het jubileum-
feest met foto’s en ander materiaal. 
Van harte welkom op 16 decem-
ber en neem alvast een kijkje op de 
website www.ijsclubuiterweg.nl.





 
26   Nieuwe Meerbode  •  11 december 2014

Bloemen, cadeautjes en foto’s
Afscheid juf Leddy na 
25 jaar van de Jozefschool
Aalsmeer - Juf Leddy begon 25 jaar 
geleden op de Jozefschool en heeft 
nu afscheid van haar school geno-
men. Veel Aalsmeerse kinderen in 
alle groepen, van kleuters tot en 
met de bovenbouw, hebben jaren-
lang onderwijs van haar gekregen. 
Begonnen met het krijtbord en nu 
vaardig met digibord en computer, 
een carrière waarin veel nieuwe on-
derwijsontwikkelingen zich voorde-
den. Donderdag 27 november was 
de laatste werkdag op school voor 
juf Leddy. Na een feestelijk afscheid 
met haar groep 6 waarbij ze ver-

wend is met bloemen, herinnerin-
gen en cadeautjes was het tijd voor 
collega’s en directie om haar in het 
zonnetje te zetten. Een speech met 
een mooie fotoreportage gaf blijkt 
van de vele activiteiten en klassen 
die juf Leddy door de jaren op de 
Jozefschool heeft begeleid. Ook een 
lied ter ere van de juf klonk door de 
school. Juf Leddy kan vanaf nu gaan 
genieten van een welverdiend pen-
sioen met leuke dingen doen in haar 
vrije tijd en natuurlijk af en toe te-
rugblikken op de vele gezellige ja-
ren op de Jozefschool!

2 Voorstellingen op 30 december
Familiemusical Woezel & 
Pip in Crown Theater
Aalsmeer - Woezel & Pip vieren dit 
seizoen dat ze vijf jaar in de Neder-
landse theaters mogen spelen! De 
twee liefste hondjes van het land 
komen na de succesvolle voorstel-
lingen ‘In de Tovertuin’ en ‘Alles is 
fi jn!’ dit seizoen met de nieuwe fa-
miliemusical ‘Overal vriendjes!’ In de 
voorstelling ‘Overal vriendjes! ‘ be-
leven Woezel & Pip op dinsdag 30 
december weer vrolijke en span-
nende avonturen in Crown Thea-
ter. Woezel, Pip en al hun vriend-
jes maken een reis door alle seizoe-
nen. Al zingend, spelend en lerend 
vinden Woezel & Pip meer vriend-
jes en die schrijven allemaal in hun 
grote Vriendenboek! Maar waar is 
dat mooie Vriendenboek eigenlijk? 
De pret begint al voor de voorstel-
ling! Vul jouw vriendjesboekpagi-
na in en doe deze in het grote Woe-

zel & Pip Vriendjesboek in de foyer 
van Crown Theater. Misschien komt 
jouw vriendjesboekpagina wel in de 
musical! Na afl oop kunnen alle gas-
ten ook nog met Woezel & Pip op de 
foto. De musical van Woezel & Pip 
duurt ongeveer 60 minuten. Er wor-
den op dinsdag 30 december twee 
voorstellingen gegeven, om 14.00 
uur en om 16.00 uur, in het Crown 
Theater aan de Van Cleeffkade 15. 
Kaartprijs vanaf 17,50 euro. Reser-
veringen via www.crowntheate-
raalsmeer.nl of koop kaarten bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Expago in 
de Ophelialaan en Primera op het 
Poldermeesterplein of bestel telefo-
nisch: 0900-1353 (exclusief reserve-
ringskosten). Kijk voor meer infor-
matie op www.woezelenpip.nl.

Foto: Wim Lanser

Leerlingen basisscholen maken 
dichtbij kennis met kunst
Aalsmeer - Met het bezoek van de 
vierde klas van OBS Kudelstaart is 
vorige week een eerste succesvol-
le serie kunstkijklessen in het Oude 
Raadhuis afgerond. Kunstkijklessen 
waarbij het voor de meeste kinderen 
de eerste keer was dat zij met ab-
stracte kunst in aanraking kwamen. 
Bij elkaar kwamen er zeven klas-
sen, ongeveer 175 kinderen, naar 
de lokale galerie in het centrum van 
Aalsmeer. Ze werden er hartelijk 
ontvangen door de nieuwe kunst-
kijkjuf van het KCA, beeldend kun-
stenaar Karin Borgman. De expo-
sitie die tot 7 december in het Ou-
de Raadhuis te zien viel bestond 
uit schilderijen en zeefdrukken, uit 
sieraden en uit tekeningen en ob-
jecten. Een expositie van abstrac-
te werkstukken over schurende ge-
voelens, emoties en vrije associaties. 
Volgens Borgman is het een schat-
kamer waarvan de kinderen samen 
met de docent het geheim proberen 
te ontdekken. Een speurtocht waar-
in de kinderen met elkaar op zoek 
gaan naar waar het over gaat. Naar 
hoe de kunstenaars het hebben ge-
maakt en naar wat de essentie is 
van het werk. Zelf zegt Borgman het 
als volgt:” Eigenlijk ben ik gewoon 
een soort gids. Kinderen gewoon 
aanzetten tot iets verder kijken dan 
ze gewend zijn. Verder dan wat ze in 
eerste instantie denken te zien. En 
het mooie hiervan is dat kinderen 
gewoon dichtbij school kennis kun-
nen maken met kunst.” Het twee-
de gedeelte van elke les was steeds 
een praktijkgedeelte. In dit geval het 
maken van een gezamenlijk werk-
stuk waar iedere leerling een stuk-
je aan bijdroeg. Dat moest wel ge-
beuren in de spirit van de kunstwer-
ken die de leerlingen zojuist hadden 
‘ontdekt’. De opdracht was om een 
lijn te tekenen, deze lijn vervolgens 
uit te knippen om daarna al deze lij-

nen in de geest van de kunstenaars 
samen te voegen tot een nieuw 
kunstwerk van de hele klas. Letter-
lijk luidde de opdracht; “teken een 
lijn die een gevoel betekent, knip de 
lijn uit en geef de lijn een plek.” Al-
lerlei emoties als blij, boos en lief-
de kregen zo een plaats in het tij-
delijke kunstwerk dat die dag op de 
vloer in de grote zaal van het Oude 
Raadhuis ontstond. Elk kind had er 
deel aan. Elke leerling was zo even-
tjes een ‘kunstenaar’ en zo werd het 
relatief ontoegankelijke met plezier 
toegankelijk gemaakt. Zo kon el-
ke klas samen een mooi werkstuk 
maken. De kop van een fi jn kunst-
kijkles-seizoen is er af. De werk-
stukken die de kinderen zo samen 
hebben gemaakt zijn terug te zien 
op de Jozefschool, OBS Kudelstaart 
en OBS Samen Een. Een nieuwe ex-
positie is inmiddels in de maak. Ook 
hiervoor kunnen scholen zich nog 
voor aanmelden. Informatie over de-
ze expositie is te vinden op de web-
site van het KCA: http://www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl/Program-
ma/Exposities.

Vol spanning wachten op Sint
Aalsmeer - Alle kinderen van de 
Jozefschool zaten vol spanning te 
wachten op Sinterklaas en zijn pie-
ten. Sinterklaas kwam aan met een 
grote cabrio vol met de pieten in de 
achterbak. Daarna begon het feest 
in de grote zaal. Sint was zijn mij-
ter kwijt en had slechts de werk-
mijter op. Na veel zoeken en pas-
sen van allerlei hoofddeksels bleek 
dat een Piet ‘m gewassen had. Ge-
lukkig vonden ze de echte mijter 
en was Sint weer compleet. Iede-
re groep verraste de goedheiligman 
met een act, een dans, vers en na-
tuurlijke sinterklaasliedjes in nieu-

we vorm. Terug op school en in klas 
gingen de kinderen op bezoek bij 
Sint in zijn eigen ontvangstkamer 
in de kleuterspeelzaal waar voor de 
kinderen nog persoonlijk aandacht 
was voor hun talenten en ondeug-
den. Als sluitstuk van het feest kwa-
men de cadeaupieten in alle groe-
pen een zak vol verrassingen bren-
gen. De hogere groepen vierden het 
sintfeest op hun eigen manier. In de 
weken ervoor waren lootjes getrok-
ken en maakten de jongens en mei-
den gedichten en surprises voor el-
kaar. Van Sint ontving elke groep 
nog een mooi klassencadeau.

2 Sinterklazen op Hoeksteen?
Aalsmeer - Op vrijdag 5 december 
werd ook op PCBS De Hoeksteen de 
verjaardag van Sinterklaas gevierd. 
Gelukkig was het in de ochtend 
droog, dus alle kinderen stonden in 
spanning op het grote schoolplein 
te wachten op Sinterklaas. 

Groep 6 voerde een mini-Sintmusi-
cal op, maar was de Sinterklaas in 
dit verhaal wel de echte? Gelukkig 
kwam uiteindelijk de echte Sinter-
klaas het podium opgelopen en hij 
zorgde dat alle misverstanden uit 
de wereld werden geholpen. Sa-
men met 5 pieten werd hij hartelijk 
verwelkomd en is hij de hele och-
tend op school gebleven. In de on-

derbouw moesten de juffen hun 
pieten diploma halen door met ca-
deautjes over het dak te lopen en 
in een zak rond het dak te huppe-
len. Alle kindjes hadden al weken 
met de juffen heel hard geoefend 
en kregen van Sint en Piet persoon-
lijk een pietendiploma, maar natuur-
lijk ook een leuk cadeau. In de bo-
venbouw mochten alle kinderen met 
Sint en Piet op een groepsfoto, dol-
le pret. Zij vierden het Sinterklaas-
feest met mooi gemaakte surprises, 
gedichten, pepernoten en choco-
lademuntjes. Voor juffen, meesters 
en alle kinderen van De Hoeksteen 
werd het een gezellige ochtend en 
een geweldig Sinterklaasfeest.

Laatste 
OVAK-Soos 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
17 december en is de laatste van 
dit jaar. Er wordt gekaart in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat van-
af 14.00 uur. Het klaverjassen op 3 
december is gewonnen door Wim 
Spring in ‘t Veld met 5502 punten. 
Op twee is Griet Maarsen geëindigd 
met 5251 punten, op drie Ineke Nuij-
ens met 5198 punten en op vier Gré 
Bruine de Bruin met 5094 punten.

Swingend einde FC Aalsmeer 
zondag met Coolcast Band 
Aalsmeer - Zondag 14 december 
speelt een groot aantal Aalsmeer-
se voetballers de laatste competi-
tie wedstrijd van het jaar. Het is de-
ze dag tevens de laatste keer dat het 
gebouw op het RKAV-terrein aan de 
Beethovenlaan gebruikt wordt als 
voetbalkantine. 

 Het bestuur en de leden van FC 
Aalsmeer willen natuurlijk op gepas-
te wijze afscheid nemen en hiervoor 

is de Aalsmeerse band Coolcast uit-
genodigd. Hans Millenaar, Rob de 
Ruiter, Piet van Leeuwen en Jack 
Muller zullen hun uiterste best doen 
om het iedereen na de voetbalwed-
strijd naar het zin te maken. Het vier-
tal speelt nummers op aanvraag en 
beschikt over een breed repertoire. 
Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom 
en de toegang is gratis. Mis het niet 
en kom genieten in de RKAV kantine 
aan de Beethovenlaan.

ZABO ronde 7 in Bloemhof
Aalsmeer - De zevende speelron-
de van de ZABO competitie gaat 
plaatsvinden in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg op zaterdag 13 
december. Het zaalvoetbalprogram-
ma start om 18.35 uur met de wed-
strijd EZ Flower tegen Sportcafé de 
Midi’s. Om 19.20 uur is de aanvang 
van LEMO tegen Heemhorst Wa-
tersport. Om 20.05 uur speelt Am-
sec Beveiliging tegen Café Sport-

zicht. Om 20.50 uur is de aftrap van 
Polonia Aalsmeer tegen Piller Sport 
en om 21.35 uur is er als afsluiter de 
partij tussen La Furia Roja en Holex. 
De toegang is gratis bij de ZABO. 
Publiek is van harte welkom.
Stand vooraf: De Midi’s 6-18, Pil-
ler 6-16, La Furia 6-13, Polonia 6-12, 
LEMO 6-12, Heemhorst 6-6, Sport-
zicht 6-3, Holex 6-3, EZ Flower 6-3, 
Amsec 6-3. 

Voetbalcompetitie FC Aalsmeer
Meiden MA1 kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 6 december 
begon om half drie in de middag 
de kampioenswedstrijd van de MA1 
van FC Aalsmeer tegen TABA MA1.
Bij winst zou de MA1 kampioen 
worden, dus de speelsters waren 
behoorlijk nerveus. Het was gelijk 
duidelijk dat TABA niet voor niets 
op de derde plaats van de ranglijst 
staat en niet voornemens was de 
punten cadeau te geven. De eer-
ste 10 minuten van Aalsmeer wa-
ren veelbelovend, maar daarna ging 
ook TABA zich meer met het spel en 
de aanvallen bemoeien. Het in gro-
te getale opgekomen publiek, ging 
er eens goed voor zitten. De FC 
Aalsmeer meiden vielen aan en kre-
gen kansen, maar die werden niet 
benut. Aan de andere kant was TA-
BA met lange ballen erg gevaarlijk, 
maar gelukkig stond bij Aalsmeer 
keepster Melissa haar mannetje. 
Ze hield haar doel schoon. Rust: 
0-0. Na de pauze ging Aalsmeer 
nog meer druk geven op het doel 
van TABA, want er moest natuur-
lijk wel gewonnen worden. Eindelijk 
na 11 minuten kwam er een mooie 
diepe bal van Lian, rechts op Lisa, 
die goed doorzette en van dichtbij 
de 1-0 in de touwen schoot. Daar-
na volgden nog meer mooie aanval-
len en prima kansen voor Richelle 
en Kim, maar geen doelpunten. Aan 

de andere kant moesten de verde-
diging en keepster Melissa vol aan 
de bak, daar de TABA meiden ge-
vaarlijk bleven met hun snelle coun-
ter aanvallen. Vijftien minuten voor 
het einde werd een goede tiktak 
aanval opgezet via links en nadat 
Kim haar tegenstandster had uitge-
speeld, volgde een prima voorzet/
teruglegbal op Nina, die verdienste-
lijk de 2-0 binnenschoot. Nu was het 
kampioenschap wel binnen dacht 
iedereen, maar de tegenstander 
dacht daar anders over, viel aan en 
scoorde zelfs nog de 2-1. Spanning 
weer alom. De laatste 5 minuten 
was echt billenknijpen voor ieder-
een, maar uiteindelijk was daar het 
laatste fl uitsignaal van de prima lei-
dende scheidsrechter Arjen Vos. Het 
kampioenschap is binnen, het feest 
kon beginnen! Bloemen, champag-
ne, taart, confetti vuurwerk, patat, 
en een oorkonde het kon niet op 
voor de meiden, maar ze hebben 
het ook drie dubbel en dwars ver-
diend. 11 Wedstrijden gespeeld en 
28 punten behaald. Een fantastisch 
resultaat. Gefeliciteerd. Na de win-
terstop gaat de MA1 meiden er in 
de nieuwe voorjaarscompetitie weer 
vol tegen aan en wie weet levert dit 
nog een kampioenschap op! Laatste 
OVAK-Soos 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Kaartavond 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 16 decem-
ber houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang haar derde kaartavond van 
dit winterseizoen. Als vanouds wordt 
er weer gekaart in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Vanaf 19.30 
uur is de deur open. Om 20.00 uur 
gaan de kaarten verdeeld worden. 

Voetbal zondag
RKDES komt tegen DSOV 
niet tot winst: 1-1
Kudelstaart - Te gast op de afgelo-
pen natte winderige zondagmiddag 
op sportpark Calslagen was DSOV 
uit Vijfhuizen. DSOV staat derde in 
deze competitie, terwijl de plaatse-
lijke FC op een bedenkelijke voor-
laatste plaats staat. Dus, alle hens 
aan dek. Lennart Kok mocht na 
zijn prima prestatie vorige week te-
gen KDO vanaf de start beginnen. 
De eerste de beste goede aanval 
van de Afas/Nieuwendijk brigade 
was doeltreffend. Maarten van Put-
ten mocht vanaf rechts doorkomen. 
Zijn snoeiharde pegel verdween on-
der in de verre hoek: 1-0. In deze 
fase had RKDES de beste kansen, 
maar een kopbal van de altijd zwoe-
gende Roy Endhoven ging over ter-
wijl een schot van hem van 20 me-
ter fraai gestopt werd door de DSOV 
keeper. Ook Daryl Haime van rechts 
met links uithalend zag zijn inzet 
voor langs gaan. DSOV kwam met 
10 man te staan, omdat een spe-
ler na geel bleef mekkeren en dus 
nog eens geel, dus rood kreeg. Toch 
werd het vlak voor rust 1-1. Richard 
de Vries maakte een erg opzichti-
ge overtreding binnen de zestien. 
De scheidsrechter kon niet anders 
dan een pingel geven, die feilloos 

binnen werd geschoten: 1-1. On-
danks dat DSOV met 10 man speel-
de, was daar in de tweede helft wei-
nig van te merken. Met goed com-
binatie voetbal deden ze niets voor 
de Kudelstaarters onder. In deze 
helft kreeg Maarten van Putten nog 
de beste kans, maar zijn inzet ging 
langs de verkeerde kant van de paal. 
Een kwartier voor tijd kwam DS-
OV met 9 man te staan, nadat een 
speler van DSOV tegen zijn tweede 
geel op liep. Met nog een kwartier 
te spelen zou de ontstane ruimte 
goed benut moeten worden, zodat 
de vrije man voor de goal vinden. 
Maar RKDES speelde veel te slor-
dig en er werd veel te vaak de ver-
keerde keuzes gemaakt. Maarten 
van Putten had vlak voor tijd toch de 
2-1 op zijn schoen. Hij schoot hem 
ook best mooi in, maar de keeper 
wist zijn vingertoppen nog tegen de 
bal te krijgen, zodat ook deze kans 
voorbij ging. Al met al een terecht 
gelijkspel, maar er zat uiteraard wel 
meer in. RKDES speelt aanstaande 
zondag de uitwedstrijd in en tegen 
Wijk aan Zee en op 21 december de 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
tegen Bloemendaal. 
Eppo

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer doet zichzelf 
de das om, 5-3 verlies 
Aalsmeer - Als de FC een uit-
wedstrijd had kunnen winnen dan 
was het wel afgelopen zaterdag-
middag tegen de Veensche Boys. 
Aalsmeer kwam door leuk voet-
bal op een 0-1 voorsprong in de 
18e minuut (Peter Neuvel), maar 
door een opeenstapeling van blun-
ders achterin met uitzondering van 
Wesley van Schaik, werd de 0-1 
voorsprong omgebogen tot een 
2-1 achterstand met de rust. Wil-
lem Olde Meule en Robin van den 
Brom scoorden respectievelijk in 
de 20e en 37e minuut de doelpun-
ten. Toen de FC Aalsmeer in de 58e 
minuut via Calvin Koster de ge-
lijkmaker scoorde dacht iedereen 
dat het beter spelend Aalsmeer 
zou doordrukken. Door een aan-

tal fouten achterin, zowel op links 
als op rechts, keek Aalsmeer na 80 
minuten zelfs tegen een 5-2 ach-
terstand aan. Bas van de Groote-
vheen (2x) en Melvin van Vaneveld 
waren de doelpuntenmakers. Flo-
ris Dokkum bepaalde in de 92e mi-
nuut de eindstand op 5-3. Komend 
weekend 13 december speelt FC 
Aalsmeer (zat.) thuis aan de Dreef 
tegen V.O.P. uit Amersfoort. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. Een over-
winning voor de FC Aalsmeer zou 
zeer welkom zijn gezien de stand 
op de ranglijst. 
 Jack van Muijden
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